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 الشبكات

- :أولا أساسيات التشبيك 

 -:مفهوم الشبكة 
 

متصلة ببعضهما البعض مع إختالف  (سواء كانت أجهزة حاسوب أو أجهزة أخري )األجهزة هي عبارة عن مجموعة من 

 .ويمكن تبادل البيانات بينهم , طريقة توصيلهم 

 

- :فوائد الشبكة 

 
مما , بين جميع أجهزة الشبكة ( Computer Resources)وموارد الكمبيوتر ( Information) المعلوماتتسمح بتبادل 

عن طريق المشاركة فى كما وفر الكثير من التكلفة , يساعد علي توفير الوقت والجهد المستهلكان سابقاا فى تبادل الملفات 

 .إستخدام الموارد المتصلة بالشبكة كالطابعات 

- :الهدف من إستخدام الشبكة 

 .تخفيض فى التكاليف القتصادية  -0

 .ة المركزية لهذه الحواسب إمكانية الدار -2
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 -:أنواع الشبكات 

 
بداية دعنا نتخيل وضع الحاسوب بدون وجود شبكات ، في هذه الحالة كيف سنتبادل البيانات ؟ بديهياا سنحتاج الى مئات األقراص  

لنقل المعلومات من جهاز الى آخر مما يسبب هدرا كبيرا للوقت و الجهد ، و مثال آخر إذا كان لدينا طابعة واحدة و عدة  المرنة

أجهزة كمبيوتر في هذه الحال إذا أردنا الطباعة فإما سنقوم بالوقف في طابور انتظار على الجهاز الموصل بالطابعة ، أو سنقوم 

يوصلها الى جهازه ليطبع ما يريد و في كال األمرين عناء كبير ، و من هنا نرى أن تقنية التشبيك قد بنقل الطابعة الى كل مستخدم ل

 .تطورت لسد الحاجة المتنامية لتبادل المعلومات و الموارد بشكل فعال

 :اإللكترونية  المعالجةو هكذا انبثق نوعان من 

 Centralized Computingالمركزية  عالجةالم -0

 Distributed Computingالموزعة  عالجةالم -2

 

ة بمعالج واحد ، و مقدار ضئيل من الذاكرة، و خادمفي الخمسينيات من القرن السابق كانت أجهزة الحاسوب بحجم الغرفة و كانت 

على جهاز تخزين للمعلومات كان عبارة عن شريط تسجيل ، و جهاز للخرج كان عبارة عن بطاقات مثقبة و جهاز إلدخال البيانات 

 .شكل بطاقات مثقبة أيضا 

هذا النوع من األجهزة الضخمة المركزية تسمى . هذا النوع من المحاسبة ما زال موجودا في بعض الدول و لكن بنطاق محدود جدا 

Mainframe و أما األجهزة المتصلة به و التي تقوم بإدخال البيانات فقط فتسمى ،Dumb terminals  أو محطة طرفية خرقاء أو

 .، كانت تتكون من لوحة مفاتيح و شاشة عرض و لم تكن قادرة على معالجة البيانات  صامتة

متصلة به ، و بهذا يشكل الكمبيوتر  terminalsأن يلبي طلبات عدة أجهزة  Mainframeيستطيع الكمبيوتر المركزي أو 

ه من الكمبيوترات المركزية ، شبكة حواسيب أولية في بيئة المعالجة المركزي المتصل بالمحطات الطرفية و المتصل بغير

 .المركزية 

مع تطور صناعة الحاسوب ، بدأت تظهر حواسيب شخصية أصغر حجما مما سمح للمستخدمين بتحكم أكبر بأجهزتهم ، و أدت قوة 

أو المعالجة  Distributed Computingحاسبة الموزعة هور بنية جديدة للمحاسبة تسمى الالشخصية هذه الى ظ المعالجة

بدل من تركيز كل عمليات المعالجة في كمبيوتر واحد مركزي ، فإن الحاسبة الموزعة ,  Distributed Processingالموزعة 

من  و هكذا تقوم المعالجة المركزية باإلستفادة القصوى. تستخدم عدة أجهزة صغيرة لتقوم بالمشاركة في المعالجة و تقاسم المهام 

 .قوة كل جهاز على الشبكة 

متوافق عليه لكي تستطيع األجهزة المختلفة اإلتصال  Protocolفي الشبكات الحديثة من المهم استخدام لغة مشتركة أو بروتوكول 

 .مع بعضها البعض و فهم كل منها اآلخر 

 :( Protocol)ومن هنا نتطرق لتعريف البروتوكول 

 .ير أو المقاييس المستخدمة لتبادل المعلومات بين جهازي كمبيوتر علي أنه مجموعة من المعاييعرف 

و مع تطور الشبكات أصبح مفهوم الشبكة أوسع بكثير من مجرد ربط األجهزة مع بعض ، و لنلق نظرة على المعالم الشائعة 

 :للشبكات الحالية 
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 ذلك الوسط للبيانات و في هذه الحالة يكونط ناقل يحتاج الى وسن, يتم ربط مجموعة حواسيب مع بعضها فى شبكة لكي  -0

 .إما أسالك أو وسط لسلكي 

 

لربط تلك األجهزة باألسالك الموصلة للشبكة أو وصلها بالموجه ( Network Adapter)كما نحتاج إلي توافر آداة  -2

 Network Interface) المستخدمة فى ربط تلك الشبكة إذا كانت غير سلكية وتسمي تلك اآلداة بطاقة واجهة الشبكة 

Card  )ع قنوات اإلتصال إما سلكية أو غير سلكية زويختلف نوعها بإختالف مو. 

 

 أو زبائن (Servers) اتخادمتحتاج الشبكة الى برنامج شبكات مثبت على األجهزة المتصلة بالشبكة سواء كانت  -3

(Clients) شبكات  ، و هذا البرنامج إما يكون نظام تشغيل(Network Operating system)  , أو يكون نظام

حيث يقوم هذا النظام بالتحكم بمكونات الشبكة و صيانة ,  2012تشغيل يتضمن برنامج إلدارة الشبكات مثل الويندوز

 . الخادمو  العميلاآلتصال بين 

 .األول جغرافياا واآلخر حسب اإلستخدام , قسمت الشبكات علي أساس نوعين من التصنيفات 

- :تصنيفها من الناحية الجغرافية : أولا 

 

 . LANالذي يطلق عليها ( Local Area Network)شبكات النطاق المحلي  -0

وهي تلك  الشبكات التي يكون فيها األجهزة متجاورة نسبياا مع بعضها البعض سواء كان داخل نفس المبني أو حتي في مبني آخر 

و تعتبر هذه الشبكات الكثر شهرة و ذلك , و شركة صغيرة أ, المدرسة مختبرات الحاسوب داخل  .علي سبيل المثال , قريب 

 . للربط فيما بينها   ethernetو تستخدم تقنية( مثل شبكة المنزل ) لتعاملنا معها بشكل اليومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (lAN)شبكة محلية 
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 .  PAN ( personal area network )الشخصية شبكات ال -2

 .و هي شبكات محدودة جدا يتم التصال بين جهازين كمبيوتر عن طريقة البلوتوث في مساحة حدودة         
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 . Wanوالتي يطلق عليها ( Wide Area Network)الشبكة الواسعة  -3

منها في وهي تلك الشبكة التي تغطي مساحة جغرافية أكبر مثل تلك الشبكة التي تربط بين فرعين من فروع شركة كل 

 Leasedمدينة مختلفة و ذلك عبر وسائل التصال المعروفة مثل األلياف الضوئية أو موجات الراديو أو خطوط الهاتف  

  Lines  و تستخدم تقنيات Frame Realy , VPN  م شبكة النرتنت عبارة عن مجموعة لو للع)  للربط فيما بينها

  -:كما بالشكل التالي  ( المرتبطة ببعضها البعض  WANمن شبكات الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wan)الشبكة الواسعة 
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 -( :Man)شبكة المدن  -2

 A metropolitan area network (MAN)شبكة العاصمة     

 و أصغر من تلك التي تغطيها( LAN)و هي تلك الشبكة المتوسطة المساحة بحيث أنها تغطي مساحة أكبر مما تغطيه 

(WAN ) وأبرز مثال على تلك الشبكة هي الشبكة التي تستخدم , تستخدم فيها أجهزة الروتر و السويتش للربط فيما بينها

 Cable Televisionالمتخصصة عبر الكابل أو ما يسمى بـ  األلياف الضوئية لموزعي المحطات التليفزيونية 

(CATV) Provider Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Man) شبكة العاصمة

 -( :WLAN) الالسلكية اتشبكال -2

 A wireless lacal area network  

 و هي الشبكات التي يتم الربط بينها لسلكيا و تستخدم تقنية موجات الراديو 
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  Campus area network   -( :CAN)شبكة  -6

و تستخدم في حالة ربط شبكات بين عدة مباني في منطقة جغرافية  wanو شبكات  lanو تعتبر الوسط بين شبكات 

 (جامعة او هيئة تعليمية ) مثال  .محددودة 

 

 Storage Area Network -( :SAN) شبكات -1

 
   data centerهي شبكات من خاللها يتم اتصال الخادم الرئيسي ب مركز تخزين و 

 .ادارة تخزين مركزية  هاردات تستخدم فى الشبكة لتكون بمثابةسيلة تخزين مركزية تحتوى على عدة تعتبر و

 .و تخزين و جلب البيانات منها  يتم اتصال السيرفات بها في أى وقت

 

 هي و  و حمايتها و تمثل حماية عالية و ذلك بعزلها في مكان خاص و يتم الربط بينهم من خالل سرعات عالية مثل كابالت الفايبر
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 -( :GAN) الكونيةشبكة ال -8

Global Area Network  

 satellit e و يتم في هذه الشبكات ربط شبكات الجوال ببعضها البعض و يتم ذلك من خالل القمار الصناعية 

 

 :الحاسوبية على أساس عالقة األنظمة تصنيف الشبكات  -ثانيا

  يمكن تقسيم شبكات الكمبيوتر الحديثة الى قسمين رئيسيين هما:- 

 (Peer Networks-to-Peer)شبكات الند للند   -0

 (Server Client Networks) العميل/  الخادمشبكات   -2

 

  -:أولا شبكات الند للند 

  فاي نفاس الوقات ، و بالتاالي فاإن  الخاادمو  العميالوالمقصود بها أن أجهزة الحاسوب في الشبكة يستطيع كل منها تأدية وظاائف

كل جهاز على الشبكة يستطيع تزوياد غياره بالمعلوماات و فاي نفاس الوقات يطلاب المعلوماات مان غياره مان األجهازة المتصالة 

 .بالشبكة 

  -:إذا تعريف شبكات الند للند 

مخصص ( Server) خادممكونة من مجموعة من األجهزة لها حقوق متساوية و ل تحتوي على ( LAN)هي شبكة كمبيوتر محلية 

وهااذا النااوع ماان الشاابكات يطلااق عليااه أيضااا اساام مجموعااة عماال ,  عماايالا أو خادمااباال كاال جهاااز فااي الشاابكة ممكاان أن يكااون 

(Workgroup ) , يستطيع أعضاء مجموعة العمل رؤية البياناات و .األجهزة ل يتجاوز العشرة وهي عادة تتكون من عدد قليل من

تعتباار شاابكات النااد للنااد مناساابة إلحتياجااات الشاابكات , المااوارد المخزنااة علااى أي ماان األجهاازة المتصاالة بالشاابكة و اإلسااتفادة منهااا 

 .في مكاتب التدريب على استخدام الحاسوب مثال الصغيرة و التي ينجز أفر ادها مهام متشابهة ، ونشاهد هذا النوع من الشبكات 

 :ويعتبر هذا النوع من الشبكات مناسبا في الحالت التالية فقط

 .أن يكون عدد األجهزة في الشبكة ل يتجاوز العشرة  -0

 .أن يكون المستخدمون المفترضون لهذه الشبكة متواجدون في نفس المكان العام الذي توجد فيه هذه الشبكة  -2

 .كون أمن الشبكة من األمور ذات األهمية البالغة لديك أن ل ي -3

 .أن ل يكون في نية المؤسسة التي تريد إنشاء هذه الشبكة خطط لتنمية الشبكة و تطويرها في المستقبل القريب -2

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_internet
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 :لهذا قبل التفكير في اختيار نوع محدد من الشبكات يجب األخذ بعين اإلعتبار األمور التالية 

 .ة وعدد المستخدمين المفترضين للشبكةحجم المؤسس -0

 .مستوى األمن الذي تريد توفيره للشبكة -2

 .طبيعة عمل المؤسسة -3

 .مستوى الدعم اإلداري الذي ترغب في الحصول عليه  -2

 .اإلحتياجات المفترضة لمستخدمي الشبكة -2

 .الميزانية المخصصة للشبكة -6

- :مميزات شبكات الند للند 

 .الند للند هو أن تكلفتها محدودة من المميزات الرئيسة لشبكات  -0

 .هذه الشبكات ل تحتاج الى برامج إضافية على نظام التشغيل  -2

 .بعينه خادمل تحتاج الى أجهزة قوية ، ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الشبكة و ليست موكلة الى جهاز  -3

و نظام تشبيك بسيط من أسالك موصلة الى بطاقات الشبكة في تثبيت الشبكة وإعدادها في غاية السهولة ، فكل ما تحتاجه ه -2

 .كل جهاز كبيوتر من أجهزة الشبكة 

- :عيوب شبكات الند للند 

 .تصبح اإلدارة الالمركزية للشبكة سببا في هدر الوقت و الجهد و تفقد كفاءتها  -0

 .يصبح الحفاظ على أمن الشبكة أمرا في غاية الصعوبة  -2

 .مستخدمين يصعب تحديد صالحيات لل -3

 .مع زيادة عدد األجهزة يصبح إيجاد البيانات و اإلستفادة من موارد الشبكة أمرا مزعجا لكل مستخدمي الشبكة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إدارة مركزية وإدارة  موزعة : كما ذكرنا سابقا فإن إدارة الشبكة على نوعين 
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  -:ومن هنا نقف على تعريف نظام تشغيل الشبكات على أنه 

 .البرنامج الذي يدير و يتحكم بنشاطات األجهزة و المستخدمين على الشبكة هو 

أمااا فااي حالااة اإلدارة الموزعااة ، فااإن كاال مسااتخدم مساائول عاان إدارة جهااازه وتحديااد البيانااات و المااوارد التااي يريااد مشاااركتها مااع 

لكتابة معا ، و البرنامج الاذي يسامح لهام باذلك هاو نظاام اآلخرين و تحديد فيما إذا كانت هذه الموارد متاحة للقراءة فقط أم للقراءة و ا

 .وكما هو واضح فإن شبكات الند للند تنتمي لشبكات اإلدارة الموزعة, التشغيل المحلي الموجود على أجهزتهم 

 :بالنسبة ألنظمة التشغيل التي أصدرتها مايكروسوفت و تدعم شبكات الند للند فهي 

0- Windows for Workgroup 3.11 

2- Windows 95 

3- Windows 98 

2- Windows Me 

2- Windows XP 

6- Windows Vista 

1- Windows 7 

8- Windows  8 

9- Windows NT 4.0 Workstation 

01- Windows NT 4.0 Server 

00- Windows 2000 Professional 

02- Windows 2000 Server 

03- Windows 2003 Server 

02- Windows 2008 Server 

02- Windows 2012 Server 

 

- ( :Network Server / Client) الخادم/  العميلثانياا شبكات 

 
، كما أنه من  كبيرةقد يكون جهاز كمبيوتر شخصي يحتوي على مساحة تخزين كبيرة و معالج قوي وذاكرة   -:Serverالخادم

 .شبكات و تكون له مواصفات خاصة  خادمالممكن أن يكون جهاز مصنوع خصيصا ليكون 

هاذه الشابكات تكاون قائماة علاى , ( Network Sever Based) خاادما شبكة قائمة علاى و التي تسمى أيض الخادم/  العميلشبكات 

كماا هاو الحاال فاي شابكات الناد للناد ، و عنادما يصابح عادد األجهازة فاي  عميلو ل يعمل ك خادممخصص و يكون عمله فقط ك خادم

واحد  خادمقد تحتوي على أكثر من  الخادم/ لعميلاآخر ، أي أن شبكات  خادمكبيرا يكون من الممكن إضافة  الخادم/  العميلشبكات 

ات المتوفرة مما يزيد مان كفااءة الخادمات ل تعمل أبدا كزبائن ، وفي هذه الحالة تتوزع المهام على الخادمعند الضرورة و لكن هذه 

 .الشبكة 

 

  domainو هنا تسمى .اإلدارة المركزية ، الشبكة تكون مدارة بواسطة نظام تشغيل شبكات مركزي 

مثبت عليها ( سيرفر ) يكون هناك جهاز رئيسي , هو عبارة عن ادارة مركزية لالجهزة الموجودة في الشبكة (  النطاق : ) الدومين 

و تقوم الجهزة األخرى بالدخول على الدومين و تصبح عضوا فيه و بذلك  Active Directoryخدمة تسمى في ميكروسوفت 

 . administratorم التحكم فيها من خالل مدير الدومين تخضع لقوانين الدومين و يت
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- :و التي تتفوق فيها على شبكة الند للند  الخادم/  العميلمميزات شبكات 

 .النسخ اإلحتياطي للبيانات وفقا لجدول زمني محدد -0

 .حماية البيانات من الفقد أو التلف -2

 .تدعم آلف المستخدمين  -3

 .قوية وبالتالي من الممكن أن تكون أجهزة رخيصة بمواصفات متواضعة تزيل الحاجة لجعل أجهزة الزبائن -2

مما يجعل الوصول الى المعلومة أو  الخادمفي هذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متمركزة في جهاز واحد هو  -2

التحكم فيها بشكل أفضل المورد المطلوب أسهل بكثير مما لو كان موزعا على أجهزة مختلفة ، كما يسهل إدارة البيانات و 

. 

، نظرا للدرجة العالية من الحماية التي  الخادم/  العميلمن أهم األسباب إلستخدام شبكات  Securityيعتبر أمن الشبكة  -6

بالتحكم في  Administratorهو مدير الشبكة ( أو أكثر عند الحاجة )من خالل السماح لشخص واحد  الخادميوفرها 

إدارة موارد الشبكة و إصدار أذونات للمستخدمين لإلستفادة من الموارد التي يحتاجونها فقط و يسمح لهم بالقراءة دون 

 .الكتابة إن كان هذا األمر ليس من تخصصهم 

 

على الجهزة من  policyيتم التحكم في جميع الجهزة من خالل السيرفر الرئيسي و يتم تطبيق العديد من السياسات  -1

كما هو الحال فى شبكة ( اختيار صورة كخلفية و تطبيقها على جميع الجهزة : مثال . )  group policyخالل خيار 

 .وزارة التربية 
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- :نظام التشغيل المستخدم باختالف بشكل عام ات خادموهناك عدة أنواع لل

 . (File Servers)ملفات  خادم -0

 . (Print Servers) الطباعة خادم -2

 . (Applications Servers)تطبيقات أو برامج  خادم -3

 . (Communication Servers)اتصالت  خادم -2

 . (Database Servers) قواعد بيانات خادم -2

 (Proxy server) سيرفر البروكسيخادم  -6

 (mail server) خادم البريد -1

 (web server) سيرفر الويبخادم  -8

الدردشة و الشات بين :  :(real time communication servers) في الزمن الحقيقيخوادم التصال  -9

 .ستخدمين مال

 (FTP server) بروتوكول نقل الملفات خادم -01

 .اتاحة الدخول عن بعد على جهاز المستخدم : (telnet server) الشبكة الطرفية خادم -00

 -( : TopologiesStandard Network)التصاميم األساسية للشبكات 

الى الكيفية التي يتم بها توصيل الكمبيوترات و األسالك و المكونات األخرى لتكوين شبكة  Network Topologyتشير 

حيث أن إختيار تصميم الشبكة يؤثر على كل األمور ,  Designأو  Physical Layoutيطلق عليه أيضا  Topologyالمصطلح .

- :التالية 

 .حتاجها الشبكةنوع المعدات التي ت -0

 .إمكانيات هذه المعدات  -2

 .نمو الشبكة في المستقبل -3

 .أدوات إدارة الشبكة -2

- :لهذا عند اختيارك لتصميم ما للشبكة يجب األخذ بعين اإلعتبار المكونات التالية

 .نوع أسالك التوصيل  -0

 .نوع بطاقة الشبكة  -2

 ( .Cable Connectors)موصالت خاصة لألسالك  -3

 .أولا على أنواع الشبكات طبقاا إلختالف طريقة توصيلها لذا يجب التعرف 

 

 ((Bus Networksشبكات خطية  -0

ويتم إغالق النهايات بـ   Tو هي شبكات تتوصل فيها األجهزة على كابل رئيسي ل تتقابل نهايتاه باستخدام موصل على شكل حرف 

End Connector  . 
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 (Star Networks)شبكات نجمية  -2

 .مثالا   Hubأو    Switchتم اتصال األجهزة ببعضها البعض عن طريق و هي شبكات ي

 

 
 

- :كما بالشكل   hierarchical Star Networkو هناك نوع من الشبكات النجمية يسمى بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Ring Networksشبكات حلقية  -3

 
 Multistation Accessمن نوع خاص يسمى بـ   HUBو هي شبكات تتصل األجهزة ببعضها البعض عن طريق 

Unit(MAU)   و هذا النوع  يجعل البيانات تمر خالل الشبكة على شكل حلقة بينما من الناحية الشكلية فإنها تبدو كالشبكة

 .النجمية
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 (Fully Connected Networks)شبكات التشابك الكامل  -2

و هي من الشبكات المعقدة في البناء و الصيانة أيضاا ،  حيث يتصل كل جهاز بجميع  Mesh Networksو تسمى أحياناا بـ  

 .األجهزة المتبقية بكابل خاص لكل جهاز وهذا النوع من الشبكات تم العمل به في بداية ظهور الشبكات 

 

- :أنواع نقل البيانات 
Single : 

 ( . Send or Receive) هى نقل البيانات فى إتجاه واحد فقط 

Half Duplex : 

 ( . Send + Receive) هى نقل البيانات فى أتجاهين لكن ليس فى نفس الوقت 

Full Duplex : 

 . ( Send & Receive )هى نقل البيانات فى أتجاهين فى نفس الوقت 

OSI Model : -

0- Application . 

2- Presentations . 

3- Session . 

2- Transport . 

2- Network . 

6- Data link . 

1- Physical . 
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فى حالة إرسال البيانات يتم تنفيذ وظائف الطبقات من العلى الى السفل وفى حالة الستقبال يتم تنفيذ وظائف الطبقات من السفل 

 .الى العلى 

OSI Model Function :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sZlzI3557OJRIM&tbnid=oC9f_RDWuglUDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gtcc-it.net/billings/osi1.htm&ei=XwpuUqr2B-aN0AWBvoGYCw&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNHyz6VDbhEMAkyZdaK6EnEuriiggw&ust=1383029480772578
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- : Physical layer: أول 

 . بين الجهزة(  bits) ت اناهى المسئولة عن نقل البي

- : Data Link layer: ثانياا 

 Error Detection. أكتشاف ال خطاء  -0

 . Framesتحد يد شكل  -2

- : Network layer: ثالثاا 

 Addressing. العنونة  -0

 Routing.أختيار أفضل مسار  -2

- : layer Trans port:رابعا

 Segments. تقسيم البيانات  -0

 Error Recovery. تصليح الخطاء  -2

- : layersession: خامساا 

 .تصال بين الجهزة التى سوف تتبادل المعلومات افتح مجال 

- :  Presentation layer: سادساا 

 ( . Word – Excel) يصف كيف المعلومات ستظهر للمستخدم 

- : Application layer: سابعاا 

 .هى خاصة بالمستخدم والبيانات الظاهرة عند المستخدم 

 الوقوف على سؤال هام جدا هو ما هي المكونات المطلوبة إلنشاء شبكة ؟ ومن هنا يجب

- :أول المكونات المادية 

 .كما تم شرحة سابقاا  (Server)خادم الشبكة  -0

و الطابعات الموصلة على (  باستثناء الخادم)وهي أجهزة الكمبيوتر ,  Clientsأو  (Workstations)محطات العمل  -2

 .الشبكة 

 .النقل سواء كانت سلكية أو غير سلكية  وسائط -3

 . NIC (Network Interface Card)بطاقات الشبكة  -2

 ( .Network Connecting  Devices)الشبكة أجهزة ربط عنا صر  -2
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- :ثانياا المكونات البرمجية 

 وهي كالتالي  الشبكة نظام التشغيل والذي يحتوي على عدة خوادم كما وضحنا سابقاا كلها تعمل على خدمة وإدارة تلك 

 (1993)windows NT server 

 Windows 2000 Server (February 2000) 

 Windows Server 2003 (April 2003) 

 Windows Server 2003 R2 (December 2005) 

 Windows Server 2008 (February 2008) 

 Windows Server 2008 R2 (July 2009) 

 Windows Server 2012 (September 2012) 

 Windows Server 2012 R2 (TBA) 

 

 سيتم عرضها لحقا بالتفصيل ضمن المكونات البرمجية للشبكة

 

- :المادية للشبكات بصورة كاملة واألن دعنا نوضح المكونات 

 

  -: الخادمأو ( Server)الخادم  : أولا 

 

- : Clientأو الـ ( Workstation)محطات العمل  : ثانياا 

 
والتي سيستخدمها المستخدم النهائي سواء كان موظف أو طالب أو غيار ذلاك علاى حساب ( بإستثناء الخادم)وهي تلك األجهزة  

ولكان كماا وضاحنا ساابقاا فإناه فاى بعاض , األجهزة هي فقط األجهازة المساتقبله للبياناات مان الخاادم  وتلك, مكان وجود الشبكة 

 .فى نفس الوقت  خادمالشبكات من الممكن أن يكون المستقبل هو 

  -:وسائط النقل  : ثالثاا 
 .وتلك الوسائط تنقسم إلي نوعين أساسيين إحداهما سلكي واآلخر غير سلكي 

في ذلك النوع تستخدم أنواع من الكابالت العديدة لكٍل منها ما يميزة عن اآلخر  -:السلكية  أولا فى الشبكات -0

 -:وسنستعرضهم جميعا فيما يلي 

 -:األسالك المعدنية  :  أولا 

 

 (Twisted)المجدولة  - أ

 UTP (Unshielded Twisted Pair)  األسالك المزدوجة غير المحمية. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000#Server_family_features
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003_R2
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2012_R2
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ويكون غير مغطى بطبقاة عازلاة  Ethernetفي خطوط  0981وهي كابالت تستخدم في خطوط الهواتف واستخدمت منذ عام 

ويسااتخدم فااي األماااكن عديمااة التعاارض للمااؤثرات الخارجيااة وتتكااون ماان غااالف خااارجي يحاايط باازوج او اكثاار ماان السااالك 

طبقااا لطبيعاة إساتخدامة ج األسالك كل زوج ملفوف علاى بعضاه وهذا النوع يكون إما زوج أو زوجين أو أربعة أزوا,النحاسية 

- :موضحة فى الجدول التالي , المختلفة 

Category Speed Use 

1 1 Mbps Voice Only (Telephone Wire) 

2 4 Mbps LocalTalk& Telephone (Rarely used) 

3 16 Mbps 10BaseT Ethernet 

4 20 Mbps Token Ring (Rarely used) 

5 
100 Mbps (2 pair) 100BaseT Ethernet 

1000 Mbps (4 pair) Gigabit Ethernet 

5e 1,000 Mbps Gigabit Ethernet 

6 10,000 Mbps Gigabit Ethernet 

 

لتوصيل الكابل مع كارت الشبكة المتصل بالجهاز أو مع أي  RG45وهذا النوع من الكابالت يحتاج نوع من الموصالت يسمي 

 .جهاز آخر من أجهزة الشبكة 

 

 STP (Shielded Twisted Pair ) 

 
وهذا النوع يكون مغطى بطبقه عازله ويكون هذا السلك سميك وقاسي وغير مرن يستخدم في األماكن التي توجد فيها مؤثرات 

للعمل  IBMخارجية كاألمواج و الكهرومغناطيسية والتي تعمل على فقد البيانات من السلك كابالت تم تصنيعها بواسطة شركة 
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او اكثر من درع وهذا ليمنع تداخل الموجات  -القصدير –ة بدرع معدني وهي كابالت مغلف TOKEN RINGعلي شبكات 

 الكهرومغناطيسية مع البيانات داخل السلك

 (Coaxial)المحورية  - ب

تكون من محور من النحاس الصلب محاط بمادة عازلة ثم ضفائر معدنية للحماية ثم غطاء خارجي مصنوع من المطاط أو 

 (. الهوائي)البالستيك تشبه كبل التلفزيون الشهير 

و اإلشارات التي تتسرب من األسالك  EMIوظيفة الضفائر المعدنية حماية المحور من تأثير التدخل الكهرومغناطيسي 

 ( .crosstalk)المجاورة

ورغم عيوب الكابالت المحورية والتي تتمثل في صعوبة تمديدها وصيانتها وارتفاع ثمنها عن الكابالت المجدولة فإنها تتميز باألتي 

: -

 مدي ترددي عالي مما يعني قدرتها علي نقل بيانات اكبر -0

 منقولة من التداخلقدرة علي حماية البيانات ال -2

 -:هناك نوعين من األسالك المحورية 

 Thin :-  سم و يستخدم في الشبكات الصغيرة و التكلفة أقل و سرعة نقل  1،6يصل قطره إلى

 . البيانات عاليه

 Thick :-  سم ويستخدم هذا النوع من الشبكات الكبيرة وذو تكلفة أعلى و  0،2يصل قطره إلى

 .أعلي سرعة نقل البيانات 

 

 ويكون شكلها كالتالي  BNCوذلك النوع يحتاج موصالت من نوع 
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 ( .Fiber Optic)أسالك األلياف البصرية  - ت

مصنوعة من ( اسطوانه رقيقة )األلياف البصرية هي ألياف, من أسرع أنواع األسالك،وفيها يتم إرسال البيانات مع الضوء 

, الشعرة تكسوها طبقة من الزجاج تكون مصممة لعكس الضوء عليه  الزجاج النقي طويلة ورفيعة ل يتعدى سمكها سمك

يجمع العديد من هذه األلياف في حزم , ثم تغطى بطبقة مقواة و التي تكون أيضاا محمية بغطاء خارجي من البالستيك 

 .داخل الكيبالت البصرية وتستخدم في نقل اإلشارات الضوئية لمسافات بعيدة جداا 

- :ي من ويتكون الليف البصر

 . وهو عبارة عن زجاج رفيع ينتقل فيه الضوء  -( :Core)القلب  -0

 . مادة تحيط باللب الزجاجي وتعمل على عكس الضوء مرة أخرى إلى مركز الليف البصري -(:Cladding) العاكس  -2

الضرر و غالف بالستيكي يحمي الليف البصري من الرطوبة أو ويحميه من  -(:Buffer Coating)الغطاء الواقي  -3

 .الكسر

 
 

ل يستطيع نقل الضوء أو  coreحيث نستخدم سلكين من األلياف البصرية واحد لإلرسال و الثاني لإلستقبال وذلك ألن كل 

 .اإلشارة إل في إتجاه واحد فقط

- :تتكون وحدة التصالت باأللياف البصرية من

 .المشفرةيرسل اإلشارات الضوئية  -(:Transmitter)جهاز اإلرسال -0

تعمل هذه األلياف على توصيل ونقل المعلومات كإشارات ضوئية  -(:Optical Fibers) األلياف البصرية -2

 . ولمسافات طويلة

وهذا ضروري لتعزيز اإلشارات وتقويتها (: Optical Regenerator)مجدد أو معزز اإلشارات الضوئية -3

ت البصرية كالذي يحدث في الكيبالت الممتدة تحت حتى ل تضعف وتتالشى خالل رحلتها الطويلة عبر الكيبال

سطح البحر وبالتالي تعالج هذه الكيبالت البصرية بمعززات لهذه اإلشارات تمتد على طول الكيبل وتعمل على 

تتكون هذه المعززات من ألياف بصرية مغلفة بمادة خاصة،وعندما تسقط اإلشارات .تقوية اإلشارات الضوئية 

لى جزيئات المادة فإنها تستثار لتعطي إشارات ضوئية قوية لها نفس خصائص اإلشارات الضوئية الضعيفة ع

وهكذا تستمر عملية انتقال الضوء ( تفخيم الضوء الساقط)الضوئية الساقطة،أي أن الغالف يعمل عمل الليزر

 .لمسافات طويلة دون أن تفقد

التي تتعرف وتكشف ( Photocell) ا ضوئيةتستخدم في هذه المستقبالت خالي -(:Receiver)جهاز الستقبال -2

اإلشارات الضوئية المرسلة وتحل شفرتها إلى إشارات كهربية تدير األجهزة المختلفة كالتلفزيون 

 .وغيرها ...والكمبيوتر،والهاتف

 ...(صوت صورة فيديو ) بإختصار األلياف البصرية هي الحل األمثل لمشاكل نقل البيانات 
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 -:رية ميزات األلياف البص

 مسافات اإلرسال المعتمدة اكثر بكثير من الكابالت النحاسية -0

 مدي ترددي عالي مما يسمح بنقل بيانات اكبر  -2

 ل تتأثر بالتداخالت التي تنتج عن المجالت الكهرومغناطيسية -3

امان اكثر حيث انه يصعب تتبع اإلشارة البصرية ول يمكن اقتباسها من علي الكابل علي عكس الكابالت  -2

 النحاسية والتي بمجرد عمل وصلة توازي مع الكابل فيمكنك اخذ اإلشارة منها وهو مايعرف بالتصنت 

 .في الثانية   gigabypte 5.375أي يمكنك تحميل  لكل ثانية 43tbpsنقل بيانات بسرعة  -2

علي عكس  -الزجاج يصنع من الرمل  –يستخدم عناصر موجودة في الطبيعة بكثرة بالستيك وزجاج  -6

 الكابالت النحاسية 

 سرعة نقل عالية وذلك إلستخدامة الضوء لنقل البيانات -1

 

 02Mbpsو تستخدم لربط جهازين ببعضهما البعض عبر اتصال مباشر بمعدل نقل بيانات   USBكابالت  - ث

 

- :وأخيرا إليكم الجدول التالي الذي يوضح الفرق بين سرعة النقل التي تميز كابل عن اآلخر 

Specification Cable Type 

10BaseT Unshielded Twisted Pair 

10Base2 Thin Coaxial 

10Base5 Thick Coaxial 

100BaseT Unshielded Twisted Pair 

100BaseFX Fiber Optic 

100BaseBX Single mode Fiber 

100BaseSX Multimode Fiber 

1000BaseT Unshielded Twisted Pair 

1000BaseFX Fiber Optic 

1000BaseBX Single mode Fiber 

1000BaseSX Multimode Fiber 
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 -:ثانياا فى الشبكات السلكية 

و هي شبكات تستخدم موجات الراديو في نقل البيانات عبر الشبكة مما يتيح سهول التصال و سهول بناء الشبكات   -2

الالسلكية في أي مكان يصعب استخدام األسالك كوسيلة  اتصال  مما ساعد على انتشارها كما نرى في اآلونة 

 .األخيرة 

- :ختالف قناة اإلتصال المستخدمة كما يوضح الجدول التالي وتختلف سرعة نقل البيانات فى الشبكات السلكية بإ

Standard Max Speed Typical Range 

802.11a 54 Mbps 150 feet 

802.11b 11 Mbps 300 feet 

802.11g 54 Mbps 300 feet 

802.11n 100 Mbps 300+ feet 

- ( :NIC)رابعاً كروت الشبكة 

والذي يتصل بشكل مباشر مع قناة اإلتصال بالشبكة سواء كانت سلكية أو غير هو الكارت المتصل بجهاز الحاسوب 

- :كما يختلف نوع هذا الكارت بإختالف قنوات اإلتصال المستخدمة كالتالي , سلكية 

 .يستخدم نوعين من الكروت -( :Ethernet Cards)شبكات اإلتصال السلكية  -0

  األول يستخدم مع الكابالت المجدولة(Twisted ) سواءUTP  أوSTP 

 

  والثاني يستخدم مع الكابالت من نوعCoaxial  سواء كانتThin   أوThick 
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و هي بطاقة يتم تركيبها داخل الكمبيوتر لإلرسال و  -( :Wireless Adapters)شبكات اإلتصال السلكية  -2

 Access Pointاستقبال موجات الراديو من 

 . Laptopsو في اآلونة األخيرة تم دمج هذه البطاقات على اللوحة الرئيسية لألجهزة المحمولة 
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- : ( Network Connecting  Devices)صر الشبكة أجهزة ربط عناخامساً 

Repeater : 

ابسط أجهزة الربط المستخدمة في  Physicalالذي يعمل في المستوى ( Repeater)يعد جهاز تكرار الشارة 

 .الشبكات يقتصر عمل هذا الجهاز على تكرار كل ما يصل اليه من إشارات

السبب الرئيسي الذي يدعو إلستخدام هذا الجهاز في الشبكة هو زيادة المسافة التي يمتد اليها الكابل والتغلب على 

لضعف اثناء انتقالها في الكابل وكلما كان الكابل اطول من المعروف ان الشارات ينتابها ا. ضعف الشارة المرسلة 

ا للوصول الى وجهتها لذلك يستخدم هذا الجهاز هكلما اصحبت الشارات ضعيفة نتيجة طول المسافة التي تقطع

 .مره أخري كلما ضعفت  لضمان وصول الشارة الى وجهتها بعد تقويتها

 

 
 

Hub :- 

في الـ Port) )افذ نهو أحد أجهزة الشبكة المستخدمة لربط الجهزة ببعضها يتم وصل كل جهاز كمبيوتر باحد الم  -0

(hub ) يتلقى هذا الجهاز الشارة من احد المنافذ وينقلها الى جميع المنافذ الخرى ولكل جهاز متصل بهذة المافذ

فإنة يمررها على الفور الى المافذ رقم  2على منفذ  مكون من ثمانية منافذ اشارة( hub)اذا تلقى  -:فمثال

 . 8و1و6و2و3و2و0
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- :أنواع عديدة هي  Hubوللـ 

0- ACTIVE HUB :-  يعمل هذا الجهاز على توجيهة تدفق البيانات بحيث يتم تجنب تصادم الشارات

تزويد الجهاز بالطاقة الكهربية بالضافة الى نفس وظيفة الجهاز المتمثلة في تقوية الشارة المارة في لكابل يلزم 

 .من خالل كابل مخصص لذلك

2- Passive Hub :-  اجهزة ال  مثلل يعمل هذا النوعhub  على تقوية الشارة المنقولة ولكن يقتصر عملة

الى تزويدة بطاقة كهربية ومن ثم فهو ل يحتوي على  hubعلى تمريرها فقط ل يحتاج هذا النوع من اجهزة ال 

 active hubل بمصدر للطاقة الكهربية وهو دة الفرق بينة وبين ال كابل لتصا

3- Hybrid hub :-  يعمل هذا النوع من اجهزة الhub  على المزج بين انواع الوسائط المختلفة بمعنى انة

كما .واحد  hubاو اي نوع كابل اخر مع بعضهم في جهاز (  UTPو  Coaxial cable)يستطيع توصيل 

 .اخرى  hubهزة يعمل كرابط بين اج

2- Smart (intelligent) hub :-  يتميز هذا النوع من اجهزة الhub  على انة يحتوي على واجهة ادارية

وهو بروتكول المسؤل عن ادارة الشبكة ومراقبتها كما انة يتيح تقسيم المنافذ  SNMPويوفر الدعم لبروتوكول 

 .الى شبكات منطقية مختلفة 

 (صبحت قديمة ويقل استخدامهاأ hubن اجهزة ال أجدير بالذكر )
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Bridge 

ببعضهما بحيث يعمالن كشبكة واحدة ينشيء هذا الجهاز جدول توجية  LANيعمل هذا الجهاز على ربط شبكتي   -2

routing table  يحدد هذا الجدول الوجهة الصحيحة للرسالة المارة فيهاحيث يتضمن العناوين الفعلية لالجهزة  ,

 . ي الحد من تدفق البيانات عبر الشبكة وازدحامها بالرسائليستخدم هذا الجهاز فو

ن عملية انتقال نقل أ,  جهاز ولحظت ان الشبكة تقيلة بمعنى 21مكونة من  LANشبكة  متلك تإن كنتختصار بإ

جهزة على أ 01 لديك يصبحفصل الشبكة بحيث وقم ب bridge إستخدم اذاا  المقدرر من أكث تستغرق وقتdataـال

 .بشكل كبير  ن سرعة الشبكة ذادتأوستالحظ  bridgeعلى يسار ال أجهزة  01و Bridgeيمين ال 

 

 

 

- : bridgeأنواع اجهزة ال 

0- Transparent Bridge:-  سريع جدا في نقل الdata  ألنة ل يستخدم عمليةCRC  وهي عملية تاكد خلو

 البيانت من الخطاء وهو رخيص الثمن

2- Mixed Media Bridge:-  ويعمل على التاكد من خلو البيانات من األخطاء عن طريقCRC  ولذلك هو

 .آمن ويتميز ببطء نقل البيانت بعض الشيء ولكنة المفضل في الستخدام 

3- Local Bridge:-  (غرفة -مع  -غرفة ) يربط بين شبكتين واحدة في غرفة مثال مع شبكة في غرفة اخرى 

2- Remote Bridge:- (مبنى -مع -مبنى)خدم للربط بين شبكة في مبنى مع شبكة في مبنى اخر يست 

 

Switch :- 

كالهما يعمل فى نفس المستوي  bridgeيعمل على ربط اجهزة الشبكة بعضها ببعض وفكرة عملة مشابهة لل  -3

زة ال كما يتميز هذا الجهاز بسرعة أداءة وبأنة اكثر كفاءة من اجه OSI Modelفي ال  Data-linkالطبقي 

Hub  حيث أنه يستطيع قراءة الـMac Address  مما يؤدي إلي سرعة نقل البيانات حيث أنه يتم توجية البيانات

أجهزة  8منافذ ومتصل بة  8علي سبيل المثال إن كنت تمتلك سويتش مكون من , مباشرة إلي الجهاز المقصود بعينة 

فإنه يرسل البيانات للسويتش ويقوم السويتش بإرسال  8ز رقم إرسال بيانات إلي الجها 2كمبيوتر وحاول الجهاز رقم 

كما يوضح الشكل التالي  Mac Addressفقط بسبب أن السويتش يستطيع قراءة الـ  8البيانات مباشرة للجهاز رقم 

:- 
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- : Switchأنواع اجهزة ال 

0- Cut-through:-  ويعمل على إرسال البيانات فوراا عن طريق قراءة عنوان المرسل إليةDestination MAC 

Addressعنوان المرسل اليه لذا يتميز بالسرعةفبمجرد إستقباله للبيانات يتم إرسالها مباشرة ل . 

2- A store-and-Forward :- البيانات المرسلة اليه ويخزنها ويعمل عملية  يستلمينتظر حتىCRC  وهي عملية

وتسمى عملية  Destinationمن سالمة البيانات المرسلة ثم يرسل البيانات الى وجهتها  ويتاكدالتاكدة من الخطاء 

 .النوع السابق من  لكنة أبطأمن وقوي في عملة آومن ثم فهو Forwardingالرسال 

 MAU multistation Accessكن جهاز ل, Starوشكل التوصيل  Ethernetالسويتش يستخدم مع شبكات من نوع -:ملحوظة

unit  يستخدم مع شبكات من نوعToken Ring  وشكل التوصيلRing . 

هو أن عدد المنافذ فى األول أكثر من الثاني بكثير حيث ل يتعدي عدد المنافذ فى الـ  Bridgeوالـ  Switchالفرق الجوهري بين 

Bridge 3  منافذ لكن فى الـSwitch  منفذ في بعضها  62يصل إلي. 

Router : 

في جهاز واحد  Routerوالـ  Bridgeهو جهاز إسمة الموجة المتعدد الوظائف يجمع هذا الجهاز بين مزايا كل من الـ  

 IPللبروتوكولت القابلة للتوجية مثل  Routerللبروتوكولت الغير قابلة للتوجية وكـ  Bridgeيعمل هذا الجهاز كـ 

عند  Networkومستوى  Bridgeعند عملة كـ  Data Linkمستوى  OSI Modelا الجهاز في مستويين في ويعمل هذ

كما تظهر مزايا هذا , ( IPX/SPX)مع ( TCP/IP)علي سبيل المثال إستخدامة وصل شبكتين ,  Routerعملة كـ 

ير مكلف كما انة يقدم شبكة من الجهاز في تمكن الشبكة من تلبية إحتياجات التصال من خالل جهاز واحد وايضا غ

 . السهل إدارتها ولكن هذا الجهاز قليل جدا جدا في استخدامة في الشبكات 

 

Gateway 

وهو جهاز ل يعرفة الكثير ولكن  OSI Modelيعتبر هذا الجهاز من أذكى أجهزة ربط الشبكات ويعمل في كل مستويات 

كما , استخداماتة في غاية األهمية حيث يربط بين شبكتين مختلفتين كليا حيث يعمل هو كمترجم أو وسيط بين الشبكتين 

تستخدمان بروتوكولت مختلفة وفيما يلي أكثر انواع , تعد بوابة التصال جهازا أو برنامجا يتم من خاللها وصل شبكتين 

 -:لتصال شيوعا بوابات ا



 

30 

 

 م2102/  2102العام الدراسي                الشبكات  الحاسوبية  -اثرائيات التوجيه الفني العام  للحاسوب  

 

 

0- Address gateway :- تعمل هذة البواية على ربط شبكتين او أكثر ذات بنية مختلفة وتقنيات مختلفة لدارة

 .الملفات 

2- Protocol gateway :- وهي أكثر )تعمل هذة البوابة على ربط شبكات تستخدم بروتوكولت مختلفة

 ( .بروتوكولت الشبكة إستخداما

- :إلي قسمين مختلفين  Gatewayوينقسم الـ 

 External Gateway 

ربط بين شبكات مختلفة كليا في البنية مثل ربط شبكة كمبيوتر بشبكة موبيل بشبكة تليفونات ارضية 

 (Voice over ipمثل تقنية )

 Internal Gateway 

 Novellوالثانية من  IPمثال يستخدم لربط شبكتين واحدة من مايكروسوفت وتستخدم بروتوكول 

 IPXوتستخدم بروتوكول 

 

- :بروتوكول الشبكة 
و هو القواعد و األساسيات التي يتم تبادل البيانات بين عناصر الشبكة بعضها البعض أو تبادل البيانات بين الشبكات المتشابهة أو  

 .المختلفة 

 

 :و يتكون من جزئين  TCP/IPالحديث عنه هو  جبي ت الشبكة التيأهم بروتوكولمن و 
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0- TCP :-  

 Packets، يقوم بتقسيم البيانات المرسلة من جهاز ما إلي حزم   Transmission Control Protocolاختصار 

وكل حزمة تحتوي علي عنوان الجهاز المستقبل وعند الجهاز المستقبل يتم تجميع الحزم مرة اخري لتكوين نفس البيانات 

 .المرسلة 

 

2- IP : 

 .Internet Protocolاختصار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC :-  هو اختصار لNetwork Interface Card  وهو عبارة عن كارت الشبكةوالغرض الساسي من استخدامة هو نقل

و NICفي الـ(Transceiver)وتتم هذة العملية من خالل جهاز إرسال واستقبال الشارات NICsواستقبال البيانات من والى 

هو الوسيلة الذي يتعرف بها  MACمختلف وبالطبع الـ MAC Addressوكل كارت في العالم له,  MAC addressيحتوي على 

 . IPconfig/allلكارت معين إستخدام امر  MAC Addressلمعرفة ال , السويتش علي الجهاز المقصود 
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 IP Addressing : -

 

جهاز على الشبكة بحيث يصبح عنوانا خاصا له يسهل الوصول إليه و بأنه معرف رقمي يتم تعيينه لكل  IP address يمكن تعريف

 .تحديد موقعه على الشبكة ويسمح له بالتصال بغيره من األجهزة

 .لجميع مناطق العالم  و تحديدهIP بتوزيع الـ   IANA , ICANNتقوم منظمات 

 

 ipل بد من توضيح عدة أنواع من اصدارات الـ  ip addressقبل الدخول الى عالم الـ 

0- ipv1   : 1973ظهر عام TCP v1 

 

2- ipv2  : 1977ظهر عام  TCP v2 

 

3- ipv3   : 1978ظهر عام  TCP v3 

 

2- ipv4  :و هو المعمول به  1980 تم تطويره عام. 

 

2- ipv5  : فشل العمل به 

 

6- ipv6  :1996  next-generation Internet Protocol 

 

 

 

 

 

ipv4  : االصدار الرابع 

 

و يتم كتابته بأحد األساليب  octet و byte و يكون مقسم الى أربع أقسام كل قسم عبارة عن bit 32من  IP address يتكون

 :التالية

 172.16.30.224: باستخدام النظام العشري و يكون كل قسم مفصول عن اآلخر بنقطة مثل 

لكل منهم تحتوي على عنوان نفس  IP المتصلة بنفس الشبكة يشتركون في أن عناوينعليك أن تعرف أن جميع األجهزة وللتوضيح 

نالحظ  192.168.3.11و اآلخر لديه العنوان  192.168.3.10الشبكة مثال لنفترض وجود جهازين في الشبكة أحدهما له العنوان 

 .ا عنوانه الخاص ، و لكن يكون لكل منهم .192.168.3أنهما يشتركان في نفس عنوان الشبكة و هو 

 

  4,294,967,296:    2)32) =  عدد العناوين التي يقدمها

 

 فلو قدمنا بتحويل الرقم من النظام العشري الى النظام الثنائي كالتالي 32bitيتكون من  ipv4لن ال 

11111111.11111111.11111111.11111111 

 

  bit 8يحتوى على octet حيث كل 

 

IP classes :-  تم تقسيم الـipv4  الىclasses  كالتالي 
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0- Class A network -  للشبكات قليلة العدد و التي تحتوي على عدد كبير من األجهزة. 

 

 لشبكة و الثالث خانات الخرى تكون لالجهزةلعنوان ا كونتو   octetيتم حجز الخانة الولى 

Network.Host.Host.Host 

  = 2128)7(:  عدد الشبكات  -

 16,777,216 = 2)24(:  عدد الجهزة  -

 10.20.20.20: مثال 

 Network IDتمثل رقم الشبكة :  10

 Hostتمثل رقم الجهاز  20.20.20

2- Class B network. - للشبكات المتوسطة العدد و الحجم. 

 

Network.Network.Host.Host 

 2) = 1416,384(: عدد الشبكات  -

 = 65,536 2)16( : عدد الجهزة  -

 172.16.50.20: مثال 

 Network IDتمثل :  172.16

 Hostتمثل رقم :  50.20

3- Class C network-  للشبكات كثيرة العدد و التي تحتوي على عدد قليل من األجهزة. 

 

Network.Network.Network.Host 

 2) =  8256( : عدد الشبكات  -

 2) = 212,097,152( : عدد الجهزة  -

 192.186.1.20: مثال 

 Network IDتمثل :  192.168.1

 Hostتمثل رقم :  20

 

2- Class D network -  و يتم استخدامه فى أغراض الـmulticast . 

2- Class E network  : و هو محجوز ألغراض البحاث و الستخدامات المستقبلية 
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 ipv4 :   private ip - public ipأنواع 

- private ip  : 

 

 ت حاصال على احدى تلك العنوانين و ل يظهر أى جهاز على النترن يتم استخدامه في الشبكة الداخلية و ل يستخدم على النترنتو 

 .المحلية  ةالخاصة داخل الشبك لالعمالتّم حجزها 

 

 

 

 

- 

public ip  : و هو أيip   بخالف الـprivate ip    السابق عرضها. 

التى تستخدم لالتصال بين الشبكات البعيدة على من خالل أجهزة الروتر  routingيتم استخدامه على النترنت و يحدث له عملية 

 .النترنت 

NAT  :Network Address Translationأبسط تعريف له هو التحويل من عنوان ، IP على  تطبيقها ويتم  .إلى آخر 

Gateway  تستخدم لتمكين المستخدمين الذين يمكلون . الخاص بالروترPrivate ip  في الشبكة الداخلية الى الخروج
 public ipعلى االنترنت من خالل عنوان 

عمل و  .كارت الشبكة  NICللتأكد من عمل  testو هو مستخدم لغراض الختبار   127.0.0.1يحمل الرقم   ipيوجد :  ملحوظة

ping 127.0.0.1   تقوم بمخاطبة نفس جهازك  تأن في هذه الحالة. 

على  الشبكةداخل و يتم حصول الجهاز الداخلى عليه  Apipaيسمى  169.256.255.255 – 169.254.0.0بين   IPيوجد 

 dhcpمن خالل  ipو فشل حصوله على  ip  automatic ول على العنوانصفى حالة كان خيار الح عنوان من هذا المدى

server. 
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ipv6   :next-generation Internet Protocol 

 
 .الشبكة العنكبوتية البروتوكول الذي نستخدمه حالياً لتوصيل الشبكات ودخول  IPv4هو التطور أو الجيل الجديد من

 باليين عنوان ولكن مع 4منذ أوائل أيام اإلنترنت ليسع أكثر من   IPv4وقد صمم 
 

  IPv6السعة تضيق لكثرة المستخدمين وكان الحل بتطوير البروتوكول ليظهرمرور الزمن بدأت هذه 

 
  الدارة و سهولة توزيع العناوين و للعلم تم تقسيم دول العالم الى مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع العناوين حسب مناطق العالم

 
 

 ipv6مزايا 

 

 بحسبة بسيطة لمعرفة عدد العناوين التي يقدمها  .لذلك لن تكون هناك مشكلة نفاذ للعناوين  128bitيحتوى على  -1

(2128)  =340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 

 NATلن نحتاج لخدمة  -2

 .سرعة عالية جدا فى انتقال البيانات  -3

 automatic ipالحصول على  -4

 .للحماية  ipsecاستخدام بروتوكول  -5

6- Mobile IPv6  : ال عنوان الن , دون انقطاع االتصال  المتنقلةالتنقل بأجهزة الموبايل أو االجهزةipv6 صبح ثابت على الجهاز يس
 المتنقل 
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 . ipv6يمكن لكل ذرة من جسم كل إنسان على سطح األرض ان يكون لها عنوان   IPV6بواسطة ال:  ipv6طرائف 

و تقول بعض التقارير أنه لن تفنى منه البشرية  ipv6و يمكن أن تحصل كل حبة رمل موجودة على سطح االرض على عنوان  
 (المقاعد ) و سيتم من خالل توزيع عناوين على االجهزة المنزلية كالثالجة و الغسالة و في بعض االحيان , 

 .فى أي مكان فى العالم ثابت ملكه يتنقل به  ipv6و بمكان كل فرد أن يكون له 

 

 

 bit 16ثمان خانات كل خانة به و يتكون من و تستخدم النظام السادس عشري 

 :مثال 

 

2030:0000:0000:0004:0202:B3FF:FE1E:8329 

 

 :قواعد االختصار 

 حذف الصفار الموجودة على اليسار -

2030:0000:0000: 4:0202:B3FF:FE1E:8329 

 .و لكن لمرة واحدة :: يمكن تمثيلهابـ  المتتاليةالصفرية  segmentال  - 

2030::0004:0202:B3FF:FEIE:8329 

 

 : IPv6 و IPv4 التوافقية بين

  IPv6 إلى IPv4 حيث انه ل يمكن النتقال فجاة من

و هناك تقنيات , و سيتم النتقال تدريجيا من الصدار الرابع الى الصدار السادس  السابقأساسا ليكي يكون متوافقا مع اإلصدار  IPv6 بني

 ipv6و أخرى تدعم   ipv4موجودة للعمل على نقل البيانات بين شبكات تدعم 

 

 IPv6 انواع عنواين ال

 ipv4كما كان فى  classesال يوجد به  -
 

 أنواع رئيسية و هي 3من  IPv6 تتكون عناوين ال
 
1- Unicast 
2- Multicast 
3- Anycast 
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Unicast  

 
 ويتفرع لعدة انواع وهي

1- link-local   :  يبدا بـFE80::/ 

  routingو ال يخرج خارج الشبكة و ال يحدث له ,  apipaمثل الـ 

 static ipو حالة عدم وضع  dhcpمن الـ  ipيتم الحصول عليه تلقائيا فى حالة فشل الحصول على 

 

2-  unique -local  : يبدأ بـFC00::/7 

    ipv4في   private ipتشبه الـ 

3- global  :3/::2000 ـيبدأ ب 
 

- Global Addresses 
 

 ipv4في  public ipو يشبه , هو العنوان الذي سيظهر على االنترنت 
  

 
 

Multicast :                                                                          

 
 

   /::FF00تبدأ بـ 

 و تستخدم في  خاصة بالروترات .و تعنى ارسال رسالة الى مجموعة من االجهزة 

 
 

AnyCast:                                                                          

 
 destinationعنوان يخدم االجهز االخرى و يعمل كـ 
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One-to-Nearest     يمكن لجهازين المشاركة في نفس العنوان 

 
 

 : ملحوظة 

 
- Loopback Address  الموجود في  127.0.0.1يشبهipv4 

    0:0:0:0:0:0:0:1   أو   1::
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 البروتوكولت

 

 

 

 
HTTP : خاص بعرض صفحات النترنت. 

HTTPS  : خاص بعرض صفحات الويب التى تحتاج الىSecurity . 

FTP  : خاص بعملياتDownload&Upload . 

TFTP  :Trivial File Transfer Protocol 

 FTPو هيا النسخة المصغرة من 

SSH  :Secure SHell 

و   blain textو الذي يرسل البيانات على هيئة  ftpهي ارسال البيانات بشكل آمن و محمي و تم استخدامه عوضا عن برتوكول 

 .لها و التعرف عليها من قبل المخترق  captureعمل التى يسهل 

DHCP  : يقوم بعملية توزيعIP  تلقائياا. 

SMTP  : خاص بعملية ارسال اليميالت على النترنت. 

POP3  : خاص بعملية استقبال اليميالت على النترنت. 

SMNP  :Simple Network Management Protocol  

  . و هو بروتوكول يستخدم لطارة و مراقبة الجهزة في الشبكة

 

IGMP : Internet Group Management Protocol  

 multicastيستخدم من قبل العميل و يخاطب به الروتر للحصول على الترافيك من خالل 

ICMP : Internet Control Message Protocol 

 pingو هو خاص بعملية 

DNS : Domain Name System 

 .و العكس   ipيقوم بترجمة السم الى 

 

ARP  : Address Resolution Protocol 

 .لالجهزة  mac addressعملية الهدف منها معرفة الـ 

RIP : Routing Information Protocol 

 .روتر  02بحد أقصى , هو بروتوكول توجيه للبيانات بين الشبكات 

 

EIGRP : Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

و هو . dualلحساب أفضل مسار للوصول للوجهة المطلوبة و يستخدم خوارزمية , هو بروتوكول توجيه للبيانات بين الشبكات 

 .خاص بسيسكو فقط 

OSPF : Open Short Path First 

 لديه صورة واضحة للشبكةو , هو بروتوكول توجيه للبيانات بين الشبكات 

 

BGP : 

Border Gateway Protocol 

 . و هو نواة بروتوكولت التوجيه في النترنت .على النترنت    atonomous systemهو البروتوكول المسئول عن ربط جميع 
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- :البرمجية وهي إصدارات أنظمة التشغيل لدارة الشبكات كالتاليواألن دعنا نوضح المكونات 

 Microsoftاإلصدارات المختلفة ألنظمة تشغيل الشبكات من شركة 

 (1993)windows NT server 

 Windows 2000 Server (February 2000) 

 Windows Server 2003 (April 2003) 

 Windows Server 2003 R2 (December 2005) 

 Windows Server 2008 (February 2008) 

 Windows Server 2008 R2 (July 2009) 

 Windows Server 2012 (September 2012) 

 Windows Server 2012 R2 (TBA) 

 

 windows NT serverاصدار 

 

 حيث أطلق "WINDOS" ، هو أول إصدار من نظام التشغيل المستقل0993كان هذا اإلصدار الذي أطلقته ميكروسوفت في مايو 

، أي تقنية جديدة، وركز في خدماته المقدمة على قطاع التشبيك ""New Technology اختصارا للكلمتين ( NT) عليه اسم

ومجموعات العمل دون األفراد، حيث كان أكثر استقرارا وأمانا، وأقل تسبباا باألخطاء التي كانت تزعج مستخدمي اإلصدارات 

، NTFS تعامل مع أجهزة متعددة المعالجات، كما تميز بنظام أقوى للتعامل مع الملفات هوالسابقة من ويندوز، كما كان له قدرة لل

  - .سنوات تقريبا 8الذي ظهر بعد  XP وكان هذا النظام هو أساس نظام ويندوز

 windows 2000اصدار 

 

للمحترفين، كبديل  2111ويندوز  2111عادت مايكروسوفت مرة أخرى إلى سوق المؤسسات والشبكات حيث طرحت في فبراير 

، باإلضافة (IntelliMirror) "إنتيليميرور"و" ديسكتوب رومينج"، حيث أنها أدمجت فيه العديد من التقنيات، مثل NT لويندوز

  .على أجهزة الكومبيوتر المحمول ألول مرة NT إلى دعم أفضل إلدارة الطاقة شجع المؤسسات على استخدام ويندوز

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000#Server_family_features
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003_R2
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008_R2
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2012_R2
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  Windows server 2003اصدار

 

إصدار مخصص للشبكات الكبيرة وغير مخصص لالستخدام المنزلي، ويتميز اإلصدار بأنه يتيح للمؤسسات إدارة كل شيء 

مركزياا، كما يتميز بنظام الحماية واألمان بشكل عالي جداا ففيه مزيد من التقييد لبرنامج تصفح انترنت اكسبلورر، باإلضافة إلى 

ء، وبما أنه يعمل كخادم للمؤسسات الكبرى فقد أضافت ميكروسوفت إليه خاصية ل تسمح للمستخدم بإغالق الجهاز إل سرعة األدا

  .عند ذكره لسبب اإلغالق كمزيد من الحماية للسيرفر

  :هيWindows Server 2003 وقد أصدرت مايكروسوفت ثالثة إصدارات من

 Windows Server 2003, Standard Edition 

 Windows Server 2003, Enterprise Edition 

 Windows Server 2003, Web Edition 

 

- :نجد أن هذا النظام يدعم المزودات التالية ( Windows 2003 Server) 2113في بيئة عمل مثل ويندوز 

 (.Mail Server)مزود بريد  -0

 (.Fax Server)مزود فاكس  -2

 .( Communication Server)مزود اتصالت  -3

 (Internet Server)انترانت / انترنت  مزود -2

 .( File and Print Server)مزود ملفات و طباعة  -2

 .( Application Servers)مزود تطبيقات أو برامج  -6

 

 Windows server 8اصدار 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jS45AMr8sIjPWM&tbnid=sPw-oTJMJBGZAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.winbeta.org/news/microsoft-extends-windows-server-2008-support-date-two-years-now-ends-january-2015&ei=7vdtUq3LNaLG0QWLpYD4CQ&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNFQj_CUDiGGLU7jaFWP6wtVukammA&ust=1383025001520824
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ألساسية وطريقة من نفس الشيفرة المصدرية الخاصة بويندوز فيستا، لذا فإنه يشاركه في الكثير من بنيته ا 2118بنى خادم ويندوز 

وبما أن الشيفرة مشتركة، فإنه يأتي بمعظم الصفات الفنية واألمنية واإلدارية الجديدة الخاصة بويندوز فيستا، مثل الدعم . عمله

، ودعم للشبكات الالسلكية، IPv6دعم لبروتوكول اإلنترنت اإلصدار السادس )األفضل للشبكات والتي تم إعادة برمجتها من جديد 

 ومن مزايا هذا اإلصدار ( وتحسينات خاصة بالسرعة واألمان

 Image-based installationالتثبيت الذي يعتمد على صور القرص  -0

 Deploymentوعملية نشر البرامج  -2

 Recoveryاإلفاقة من األخطاء  -3

 .Diagnosticsوتشخيص أفضل للمشكالت  -2

 .ريرأدوات تسجيل األحداث والتقا -2

 مميزات أمنية جديدة  -6

  ميزةBitLocker 

  كميزة عشوائية طبقة مساحة العنوانAddress Space Layout Randomization. 

  وجدار حماية أفضلWindows Firewall 

 تقنيات.NET Framework 3.0. 

  Windows Server 2008إصدارات 

 Windows Server 2008 Standard Edition 

 Windows Server 2008 Enterprise Edition 

 Windows Server 2008 Datacenter Edition 

 Windows Web Server 2008 

 

 .Windows Server 2008 R2نظام تشغيل 

 

 

 .لميزات الجديدة كعادتها في التقنيات الجديدة التي تقدمهامن ا يحتوي على العديد

 .windows 7متوافق تماما لنظام تشغيل هذا النظام تجد

والذي بني على نفس الشفرة المصدرة لــ  Windows Server 2008وكما اسلفنا فانه هذا النظام يأتي بعد نظام تشغيل 

Windows vista  وعليه فإن هناك فرق بينه وبينه هذا .والذي يشاركه في كثير من الخصائص وخاصة في خدمات الشبكة

 .النظام

 : Windows Server 2008 R2و  Windows Server 2008نقاط الختالف بين الصدارين 

 Windowsقبل أن أبدأ معكم في اإلصدارات المختلفة لبد ان أشير إلى أوجه الختالف بين هذا اإلصدار الذي نحن بصدده 

Server 2008 R2  والصدار الي جاء قبلهWindows Server 2008 . 

http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Standard_Edition
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Enterprise_Edition
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Datacenter_Edition
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Web_Server_2008
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_BApvYFrZgEzxM&tbnid=sKPsucfTyTFT-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clusterdb.com/mysql/mysql-with-windows-server-2008-r2-failover-clustering/&ei=nfhtUt2_Gc2U0QX64YCQCQ&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNHy69E7aDjhjOOoNFAygzdqma_YUA&ust=1383025175506445
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0- Windows Server 2008 R2  ليدعم معالجاتx86  بل يأتي فقط مع معالجاتx64  وIA64  بينما ،windows Server 

 .يدعم كافة هذه المعالجات 2008

 :من أهما windows Server 2008 R2تم إضافة ميزات جديدة لنظام  -2

- Active Directory Recycle Bin 

- Hyper-V Dynamic Memory 

- Managed Service accounts 

- AppLocker 

- DirectAccess 

- BranchCache 

 .Remote Desktop Servicesإلى  Windows Server 2008 R2في  Terminal Servicesتم إعادة تسمية خدمة  -3

بعدة إصدارات مختلفة كي توفر لمحترفي تقنية المعلومات الختيار المناسب والذي  Windows Server 2008 R2ويأتي نظام 

 .ويقدم له الخدمات الشبكية المناسبة المستخدميلبي احتياجات 

 : Windows Server 2008 R2اصدارات 

0- Windows Server 2008 R2 Standard Editon : 

2- Windows Server 2008 R2 Enterprise Editon : 

3- Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 

2- Windows Server 2008 R2 Web Server edition 

2- Windows Server 2008 R2 for Itanium Systems : 

6- Windows Server 2008 R2 Foundation edition : 

1- Windows 2008 R2 HPC Server. 

 

 windows server 2012اصدار 

 

المؤسسات بمختلف مستوياتها على التصال بأمان عبر أماكن العمل وتنظيم  Windows Server 2012يساعد نظام التشغيل 

الشبكات البينية وتعريفها وتنظيم أداء ومهام األجهزة المتصلة بالشبكة الداخلية، ويساعد متخصصي تكنولوجيا المعلومات لتحقيق 

 . أسرع وأكثر كفاءة عن اإلصدارات السابقة بشكلجميع الحتياجات 

 Windows Server 2012مهام نظام التشغيل ومن أبرز 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=8x_w7MbXYE6kaM&tbnid=kiK-CmTeTMYFMM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.golime.co/blog/bid/159178/Windows-Server-2012-Making-the-Most-of-Key-Enterprise-Features&ei=V_ltUuDSA-Sj0QW4iIGQDw&psig=AFQjCNGzepOX54CNyj_yYwRTZrHFFjwraA&ust=1383025367110746
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 . يتيح إمكانية إعادة تعريف فئة الخادم  -0

 .توفر تقديم المئات من الميزات الجديدة والتحسينات التي تدعم خصائص البروتوكولت الفتراضية، -2

 .الربط الشبكي المتعدد -3

 .وتنظيم أدوات التخزين لجميع مهام المستخدم -2

 . سبة السحابية المتوافق مع نظم األجهزة الذكيةوالربط الحترافي مع الحو  -2

 .وتنشيط التشغيل اآللي -6
 

يساعد على تنفيذ جميع عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمنشأة بأقل  Windows Server 2012ونظام التشغيل  

 . التكاليف وتقديم مستوى عالي الكفاءة

تخدمون تحقيق نقلة هائلة في السرعة والمستوى وقدرة التطبيقات ومراكز ومن خالل المئات من الخصائص الجديدة يستطيع المس

يتم دعم المستخدمون إلدارة  System Centerو  Windows Azureومع جمع الخادم الجديد مع . البيانات الخاصة بهم

 . وتقديم التطبيقات والخدمات عبر أنظمة السحابة الخاصة والمستضافة والعامة

 

 

ويستطيع المستخدمون استخدام مهاراتهم الحالية في إدارة األنظمة، وتنصيب مختلف أنواع التطبيقات وتطويرها، وقواعد البيانات، 

، والتجهيزات الملحقة كالطابعات Windows Server 2012والتثبت من الهوية، والبيئات الفتراضية لالستفادة من مميزات 

 . حتياطي، وغيرهاالضوئي ودعم النسخ الوالماسح 

 هي األفضل؟Windows Server 2012ولكن ما الميزات التي تجعل نظام تشغيل 

0. Server Manager 

 .ين لعرض وإدارة تقريبا كافة المعلومات واألدوات التي تؤثر على إنتاجية الخادم الخاص بكيسمح للمستخدم 

2 .PowerShell ISE 3.0 

 .تمكن المستخدمين من كتابة وتشغيل واختبار البرامج النصية والوحدات في بيئة رسومية  

 Windows Server 2012الجديدة في الفتراضيةمع . 3

 . يل بسهولة دون الحاجة إلى تغيير بنية وتركيب الشبكة الحاليةمكن للعمالء الترحت

2.Teaming  NIC 

 .بوضع عدة محولت شبكة التصال  للمستخدمتوفير عالي للشبكة ، والتي تسمح  

0. Server Failover DCHP 

 .IPالحصول على ملقمين لخدمة عناوين ال  المستخدمين منهذه الميزة  تسمح

  windows server 2012إصدارات 

  Windows Server 2012( Foundation) Edition 

  Windows Server 2012( Essentials) Edition 

  Windows Server 2012( Standard) Edition 

http://www.microsoft.com/en-gb/server-cloud/ws2012/default.aspx
http://technet.microsoft.com/library/hh831456.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh849182.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/server-virtualization-features.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831648.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200226.aspx
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Standard_Edition
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Enterprise_Edition
http://www.techotopia.com/index.php/Windows_Server_2008_Editions_and_System_Requirements#Windows_Server_2008_Datacenter_Edition
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 Windows Server 2012( Datacenter) 

 

 2R windows server 2012اصدار  

 

. Windows Server2012هو اإلصدار التالي من نظام التشغيل  Windows Server2012 R2نظام التشغيل 

مجموعة كبيرة من التحسينات و التطويرات شملت نظام التخزين في النظام، و تحسين نظام الخوادم الفتراضية و يحتويعلى

 .موافقتها، باإلضافة لتحسينات على الشبكات و التصال باإلنترنت و غيرها من األمور

 

 windows server 2012 r2 اصدارات

 

 Essentialswindows server 2012 r2 

 windows server 2012 r2Standard  

 windows server 2012 r2 Datacenter 
 

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_Essentials
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vh6jIBe1FzYcvM&tbnid=I5SCv_FIdekkiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vniklas.djungeln.se/page/3/&ei=IPptUsGYKuia0QW6uIG4CQ&psig=AFQjCNHawFSY0EE1MgxjWf4Ga8YfsxPyBg&ust=1383025425748423
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cloud computing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الحوسبة السحابية

عن طريق احدى الشركات  عن طريق النترنت، مقّدمة إليك بشكل خدمة( العتاد والبرمجيات)المصادر الحوسبية هي قيامك باستخدام 

مساحة ك, و توفر العديد من الخدمات للمستخدمين , المختصة بذلك التى تقوم بتوفير لك الخدمة من عتاد و برمجيات دون عناء منك 

التحكم في هذه  بالحوسبة ، ويستطيع المستخدم عند اتصالهاألجهزة االفتراضيةد اإللكتروني البري ولتخزين البيانات والنسخ االحتياطي 

 .الموارد عن طريق واجهة بسيطة 

  gmail - google drive - dropbox  استخدام : مثال 

المسؤول عن  فالمستخدم هوفي أنظمة ويندوز،  الجهاز الشخصيلستقبال البريد اللكتروني على  Outlookتطبيق  في حالة استخدام

هو  Outlookوبالتالي فتطبيق  المسؤول عن عمل نسخة احتياطية  و قرص الصلب، الالتي سيتم تخزينها على  رسائلالالهتمام ب

  هو خدمة سحابية  Gmailتطبيق، بينما 

من خالل الحوسبة و توفير مبالغ طائلة كان ستم  exchange serverو  domain , hyper-vكذلك يمكن للشركات استخدام خدمات 

كل ما على الشركة فعله هو حجز الخدمة و استخدامها و تقوم شركة ميكروسوفت , انفاقها فى حالة تم بناء الشبكة كلها فى موقع الشركة 

 .المقدمة للخدمة بتوفيرها و بناء ما يتطلبه المستخدم 

ختلفه و متعدده للشركات عبر االنترنت و يكون الدفع حسب الطلب وحسب توفير خدمات مبلحوسبه السحابيه تقوم ا

 .المقدمة من قبل شركات الحوسبة الخدمه 
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 للمستخدمينيمكن توفيرها   Services , Software Hardware , Networks , Storag ,مجموعة هي  Cloudال

 . االنترنت عبر

 للمستخدمين انواع رئيسيه من الخدمات يمكن توفيرها من قبل موفر الخدمه  3توجد 

1- IAAS Infrastructure as a service  

ستخدمين وهم يقومون بعد ذلك بتحميل نظام التشغيل والبرامج مللوفيها تقوم الشركات بتوفير هاردوير 

 المطلوبه مثل شركه امازون

 

2- PAS Platform as a service  

 و تثبت عليه البرمجيات الالزمة للعمل عليه ستخدم اختيار نظام تشغيل جاهز يستطيع الم

3- SAAS  Software as a service  

يتم تسويق برمجيات جاهزة تستطيع الوصول إليها بواسطه المتصفح مثل البريد االلكتروني او خدمه محرر 

 .النصوص التي تقدمها مايكروسوفت
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 على شركات تقدم خدمة الكالودمثال 

 

Windows Azure.  

 كلمة جديدة في عالم البرمجيات وتعتبر  الحوسبة السحابية ،Windows Azureيقصد بـ 

 بباسطة كل أعمالك موجهة للويب ، كل البرامج ستكون ويب ، سيكون الجهاز مجرد بوابة للدخول فقط

لبرمجيات القائمة على فكرة الحوسبة عمالمن أجل المطورينليمكنهم من windows azure النظام لذلك قدمت ميكروسوفت هذا 

 . السحابية و تنصيبها على خوادم البيانات و الحاسبات المختلفة

  :هذا النظم من خمس خدمات رئيسية تشكل النواة لنظام التشغيل و هي ويتكون

0. Windows Azure 
 . هو الجزء الرئيسي من النظام و المختص باستضافة الخدمات و إدارتها و تخزين البيانات

 
2. Microsoft SQL Services  

 . و استضافتها باستخدام النظام ص بقواعد البيانات الخاصة بهذة الخدمات التي سيتم تطويرهاو هو الجزء المخت

 

3. Microsoft .NET Services  
 NET framework. عملو هو تطبيق إطار

 

2. Live Services 
 Liveتي تديرها ميكروسوفت حيث سيتمكن المطور من اإلستعانة بخدماتو هو الجزء المختص باإلتصال بالسحابة ال

 . تبادل الصور و المزامنة مع الحاسبات و األجهزة المحمولة المختلفة, المختلفة لتخزين الملفات

 

2. Microsoft Share Point Services and Microsoft Dynamics CRM Services  
   Share Point           عملتطبيق إلطارإلدارة المحتوى الخاص باألعمال و هو 

 

 

 

 

 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=683b3696ea664912
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=683b3696ea664912
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  ؟VPN هي خدمةما 

virtual private network 

و تتيح امكانية نقل و تبادل المعلومات بسرية تامة و سهولة فى , فى أماكن متباعدة و أجهزة هي انشاء اتصال مشفر بين عدة سيرفرات و مواقع 

  .داخل الشبكة 

 
 

 

شبكة افتراضية الوجود لها في الواقع ولكنها مع ذلك تؤدي واجبها على اكمل وجه كأكثر أنواع الشبكات أمانا واكثرها شيوعا  تعتبر

 ..استخداما بين الشركات الكبيرة

لكن أيضا حتى تشفير المعلومات ال يكفي أحيانا ... حماية البيانات بشكل عام عادة بتشفيرها بحيث يصعب فهمها إذا ما تمت سرقتهاتتم 

إذا وضعنا بعين االعتبار وجود أنواع كثيرة من آليات التشفير والتي يمكن كسرها بطريقة أو بأخرى وما أكثر االمثلة هنا ابتداء بسرقة 

لذلك كان البد دائما من اتباع لوغارتمات قوية ومؤكدة من شركات كبيرة وذات اسم ... ات االئتمانية وانتهاء بسرقة البرامجارقام البطاق

 المع في عالم التشفير كنقطة مبدئية للعمل على هذه الشبكات االفتراضية

 
 

 -:VPN مميزات وعيوب استخدام
 : مزاياه

 .تكاليف االجهزةيوفر الكثير من المال خاصة في  -1
 يسهل ادارتة واكثر يسرا -2
 

 :عيوبة
 الشبكات بشكل قاطع ستصبح هناك فرصة للمتطفلين للوصول الى بياناتك ومصادكحماية اذا لم تقوم  -1
 
 

 من أشكالها 
 

 Site-to-Site VPN 

 client-to- Site VPN 

المختلفة، ويصبح للشركة شبكة خاصة يستطيع من خاللها وتمكن المشترك باإلتصال بكل فروع مؤسسته من اآلماكن الجغرافية 

و تقوم بانشاء نفق سري مشفر لنقل و تبادل البيانات من  .المشترك تفعيل كل األنظمة التقنية للمعلومات داخل جميع فروع المؤسسة

 ipsecماية  مثل حخالل مجموعة بروتوكوالت لل
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voip  :voice over ip  ( االتصال عبر شبكة االنترنت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفى ذلك مميزات كثيرة جدا أهمها توفير الشبكة هى تقنية لنقل المكالمات الهاتفية عبر  VoIP أو Voice Over IP تكنولوجيا ال

سيؤدى , االتصال هاتفيا  لك أن تتخيل وجود فرعين لشركة معينة فرع فى الكويت و اآلخر فى الصين و أرادوا  . التكلفة بشكل كبير

 .يتم االتصال عبر خالل الشبكة بدون تكلفة تذكر  voice over ipلكن مع تقنية , ذلك لكثير من التكلفة المادية 

 نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنتو يتم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ip-phone جهاز
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network simultaor and emulator 
 

gns3   : (emulator ) 

 

 

 

وهو .هو محاكي رسومي للشبكة يسمح لك بتصميم تخطيط كامل للشبكة وكيفية ترابطها ثم تشغيل محاكي لها GNS3 رنامجب

 و جهاز الروتر  iosمن خالل وجود نظام التشغيل الخاص بالروتر  يسمح لك بمحاكاة كاملة

 juniperو  (Cisco) ري المختبرات الحقيقية لشبكاتأداة متكاملة وممتازة لمدي GNS3 يعتبر

 
 . مشروع مفتوح المصدر و يعمل على عدة أنظمة منها ويندوز و اللينكس ، ومكتوب بلغة بايثونGNS3 يعتبر

 و يعمل كأنه جهاز شبكة حقيقي ram , cpuهو أنه يستخدم موارد الجهاز الحقيقة من   emulatorالمقصود بكونه 

 

 

 

 

 

 

 

  Cisco packet tracerبرنامج 

و هو برنامج مجاني تقدمه سيسكو , ألجهزة سيسكو من روترات و سيوتشات   simulatorهو عبارة عن برنامج محاكي 

حيث أنه كافي جدا للمبتدئين لمعرفة رسم الشبكة , البرنامج عبارة عن تقليد للواقع بنسبة جيدة , للطالب فى مجال دراسة الشبكات 

 . ها و ربطها و تكوين

ال يستهلك البرنامج شيء يذكر من موارد الجهاز الن أجهزة الروتر و السويتشات الموجود به , فى تعلم الشبكات  جيدالبرنامج 

 . عبارة عن تقليد و ليس محاكاة فعلية

 

 

 

 

 

http://www.gns3.net/

