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 إھـــــــــداء
 
  

  رامـــتحیة مني باحت** والى كل شعب السودان 
  ـامــــــــــــوود ووئــ** تحیــة شــــــــوق تحیة 

  ـرامــــالى اھلي الكــ** الى كــــل الشعــــــــوب 
  زامــــمودتــي واعتـ** قدمتھا إلیكـــــــم بكــــل 
  امـــــوفـــي الختــــــ** وفــــــي الــــــــــــوداع 

  امــــكــــل صحـــــة وكــــــل عافیة وفي كــــل ع
ف   رمن أسھمتم دون أن تد  یا.....  إلیكم جمیعًا   و ي رص ون ف

  . طریق الحرف األمامي
صغیرة       رتي ال رة،   ... إلیك أس دیقى   ،  ًا ًا وأب  أم الكبی ى ص وال

ھ اهللا    د رحم ى ،، مھن الب    ال ام للط اد الع رة االتح  اس
سودانیة            ،،السودانیین ة ال ناع البرمج دقائي ص ى اص ى  ال  ال

و ر ح تم العم ن زرع مین، وأحلي لم ن الیاس دائق م تم لح
  .وترانیم سعادة. ..متاعب الحیاة إلى أھازیج فرح 

  ...إلیكم 
راء   ...  وزمالء   …أساتذة   ركض        ... وق ع ال وع مواق ى تن عل

  .تعلیمي ال
  ...وھذا اإلھداء جد قلیل

                        

  معتصم محمد النور 
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  أساسیات الحاسب: الفصل األول   
 عامةنظرة ١-١   
 الطراز ٢-١ OSI  

  يشبكة الطبق طراز ال١- ٢-١
  OSIوظائف طبقات الطراز  ٢- ٢-١
  ) peer-to-peer(بین الطبقات المتناظرة االتصاالت  ٣- ٢-١
  تغلیف البیاناتلخمس خطوات  ٤- ٢-١

 شبكات المناطق المحلیة ٣-١  
  شبكة المناطق المحلیة أجھزة وتقنیات ١- ٣-١
  IEEE 802.3یثرنت والمواصفات القیاسیة اإل ٢- ٣-١
 ناقل كاشف لالتصاالت المتداخلة بواسطة تحسس التصادمات بین ٣- ٣-١

  اإلشارات
  ةالمنطقی) IP(عنونة  ال٤- ٣-١
  MACعنونة  ٥- ٣-١

 عنونة  ٤-١TCP/IP  
  TCP/IPبیئة  ١- ٤-١
  الشبكات الفرعیة ٢- ٤-١

 الطراز األربع العلیا في الطبقات (طبقات المضیفین  ٥-١OSI(  
  عرض والجلسةالو التطبیقاتات طبق ١- ٥-١
  طبقة اإلرسال ٢- ٥-١
  وظائف طبقة اإلرسال ٣- ٥-١

  
  شبكات المناطق الواسعة والموّجھات: الفصل الثاني  
 نظرة عامة ١-٢   
 شبكات المناطق الواسعة ٢-٢  

  شبكات المناطق الواسعة واألجھزة ١- ٢-٢
  المواصفات القیاسیة لشبكة المناطق الواسعة ٢- ٢-٢
  ات شبكة المناطق الواسعةتقنی ٣- ٢-٢

 شبكات المناطق الواسعة والموّجھات ٣-٢  
  أساسیات الموّجھ ١- ٣-٢
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  وظیفة الموّجھ في شبكة المناطق الواسعة ٢- ٣-٢
  الطبیعة تمرین ٢ الدورة الدراسیة ٣- ٣-٢

  
  
  واجھة سطر أوامر الموّجھ: الفصل الثالث  
 نظرة عامة ١-٣  
 واجھة الموّجھ ٢-٣  

  م والصیغة ذات االمتیازاتصیغة المستخد ١- ٢-٣
  الئحة أوامر صیغة المستخدم ٢- ٢-٣
  الئحة أوامر الصیغة ذات االمتیازات ٣- ٢-٣
  استعمال وظائف مساعدة الموّجھ ٤- ٢-٣
  IOS استعمال أوامر تحریر ٥- ٢-٣
  IOSاستعمال محفوظات أوامر  ٦- ٢-٣

 استعمال واجھة الموّجھ وصیغ الواجھة  ٣-٣  
  موّجھواجھة ال:  تمرین ١- ٣-٣
   مستخدم الموّجھةواجھة صیغ:  تمرین ٢- ٣-٣

  
  مكونات الموجة: الفصل الرابع    
 نظرة عامة ١-٤  

  مكّونات الموّجھ ٢-٤
  ةمصادر تكوین الموّجھ الخارجی ١- ٢-٤
  ةمكّونات تكوین الموّجھ الداخلی ٢- ٢-٤
   للتخزین العامل في الموّجھRAM ذاكرة ٣- ٢-٤
  صیغ الموّجھ ٤- ٢-٤

 األوامر ٣-٤ showللموّجھ   
  فحص حالة الموّجھ باستعمال أوامر حالة الموّجھ ١-٣-٤
  show startup-config وshow running-config األوامر ٢- ٣-٤
  show protocols وshow versionو show interfacesاألوامر  ٣- ٣-٤
   للموّجھshowاألوامر : تمرین ٤- ٣-٤

 جیران شبكة الموّجھ ٤-٤   
  CDP ى الموّجھات األخرى باستعمال البروتوكولاكتساب وصول إل ١- ٤-٤
  المجاورة CDP إدخاالت إظھار ٢- ٤-٤
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  CDPمثال عن تكوین  ٣- ٤-٤
  CDP لجھاز وجیران CDPإدخاالت  إظھار ٤- ٤-٤
  تمرین ٥- ٤-٤

 اختبار التشبیك األساسي٥-٤   
  OSIستعمل الطراز تعملیة اختبار  ١- ٥-٤
  اختبار طبقة التطبیقات باستعمال التلنت ٢- ٥-٤
  pingاستعمال األمر باختبار طبقة الشبكة  ٣- ٥-٤
  traceاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر  ٤- ٥-٤
  show ip routeاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر  ٥- ٥-٤
   show interfaces serialاستعمال األمر  ٦- ٥-٤
  clear counters وshow interfaces األوامر ٧- ٥-٤
  debugبواسطة وقت الحقیقي فحص حركة المرور بال ٨- ٥-٤

 تمرین تحٍد  ٦-٤  
  أدوات اصطیاد المشاكل تحدي ١- ٦-٤
  

  
  بدء تشغیل الموّجھ وإعداده: الفصل الخامس   
 نظرة عامة ١-٥  
 تسلسل استنھاض الموّجھ وصیغة اإلعداد٢-٥   

   روتین بدء تشغیل الموّجھ١- ٢-٥
   تسلسل بدء تشغیل الموّجھ٢- ٢-٥
  دء تشغیل المّوجھ األوامر المتعلقة بب٣- ٢-٥

 حوار تكوین النظام٣-٥   
  setupاألمر  استعمال ١- ٣-٥
   إعداد البارامترات العمومیة٢- ٣-٥
   إعداد بارامترات الواجھة٣- ٣-٥
   إعداد مراجعة النص البرمجي واستعمالھ٤- ٣-٥

 تمرین تحٍد٤-٥   
   تمرین إعداد الموّجھ١- ٤-٥
  
  تكوین الموّجھ: الفصل السادس  
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 نظرة عامة ١-٦  
 ملفات تكوین الموّجھ ٢-٦   

  ملف تكوین الموّجھ المعلومات ١- ٢-٦
  x.11اإلصدار العمل مع ملفات تكوین  ٢- ٢-٦
  ١١٫٠اإلصدار العمل مع ملفات التكوین ما قبل  ٣- ٢-٦
 copy tftp وcopy running-config tftp استعمال األوامر ٤- ٢-٦

running-config  
  x.11اإلصدار  مع NVRAMشرح استعمال  ٥- ٢-٦
  ١١٫٠اإلصدار  ما قبل IOS مع البرنامج NVRAMاستعمال  ٦- ٢-٦

 صیغ تكوین الموّجھ ٣-٦  
  استعمال صیغ تكوین الموّجھ ١- ٣-٦
  صیغ التكوین العمومي ٢- ٣-٦
  ضبط تكوین بروتوكوالت التوجیھ ٣- ٣-٦
  أوامر تكوین الواجھة ٤- ٣-٦
  ةضبط تكوین واجھة معّین ٥- ٣-٦

 طرق التكوین ٤-٦  
  x.11في اإلصدار تكوین الطرق  ١- ٤-٦
  ١١٫٠ما قبل في اإلصدار طرق التكوین  ٢- ٤-٦
   كلمات المرورضبططرق  ٣- ٤-٦
  ھویة الموّجھ ضبط ٤- ٤-٦

 رین تحٍداتم ٥-٦  
  تمارین التكوین ١- ٥-٦
  Config Makerسیسكو  ٢- ٥-٦
  مستعرض وب كالموّجھ تكوین ٣- ٥-٦

  
  صور : الفصل السابعIOS 
 نظرة عامة ١-٧  
 ت إصدارات أساسیا ٢-٧IOS  

  IOSإیجاد نظام سیسكو  ١- ٢-٧
  قیم مسجِّل التكوین ٢- ٢-٧

 خیارات االستنھاض في البرنامج ٣-٧  
  أوامر استنھاض النظام ١- ٣-٧
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  TFTPالستعمال  االستعداد ٢- ٣-٧
 تسمیة  ٤-٧IOSونسخ صورة النظام احتیاطیًا   

  IOSسیسكو في اصطالحات التسمیة  ١- ٤-٧
  copy flash tftpاألمر  ٢- ٤-٧
  copy tftp flashاألمر  ٣- ٤-٧
  
   ٢تكوین الموّجھ الفصل الثامن:   
 نظرة عامة ١-٨  
 ضبط تكوین موّجھ من  ٢ -٨CLIبعد محو تكوین بدء التشغیل   

  تكوین الموّجھ عملیة ضبط ١- ٢-٨
  ٢٥٠٠ و١٦٠٠ إجراء استعادة كلمة مرور الموّجھ في موّجھات السلسلة ٢- ٢-٨

 موّجھ فردي تكوین ٣ -٨  
  
 لفصل التاسع ا :TCP/IP  
 نظرة عامة ١-٩  
 طقم البروتوكوالت  ٢-٩TCP/IP  

  OSI والطراز TCP/IPبروتوكوالت االنترنت  ١- ٢-٩
   وطبقة التطبیقاتTCP/IPمكدس البروتوكوالت  ٢- ٢-٩
   وطبقة اإلرسالTCP/IPمكدس البروتوكوالت  ٣- ٢-٩
  UDPو TCP تنسیق أقسام ٤- ٢-٩
  UDP وTCP أرقام منافذ ٥- ٢-٩
  TCP لـالفتح الثالثي االتجاه/اتصال المصافحة ٦- ٢-٩
 ونوافذه البسیط TCPإشعار  ٧- ٢-٩
  
  عنونة : الفصل العاشرIP  
 نظرة عامة ١-١٠  
 عنونة  ٢-١٠IPوالتشبیك الفرعي    

  IPھدف عنوان  ١- ٢-١٠
  دور شبكة المضیف في شبكة موجَّھة ٢- ٢-١٠
  دور عناوین البث في شبكة موجَّھة ٣- ٢-١٠
  لشبكة لIPالعناوین یین عناوین واجھة الموّجھ وتع ٤- ٢-١٠
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٨

 دور  ٣-١٠DNSفي تكاوین الموّجھ   
  ip addressesاألمر  ١- ٣-١٠

 دور  ٤-١٠DNSفي تكاوین الموّجھ   
  ip hostاألمر  ١- ٤-١٠
  ip name-serverشرح األمر  ٢- ٤-١٠
   في موّجھDNSكیفیة تمكین وتعطیل  ٣- ٤-١٠
  show hostsاألمر  ٥- ٤-١٠

 تحقق من تكوین العنونةال ٥-١٠  
  أوامر التحقق ١-٥-١٠
  ping وtelnetاألوامر  ٢- ٥-١٠
  traceاألمر  ٣- ٥-١٠

 تعیین أرقام شبكة فرعیة جدیدة إلى الطبیعة ٦-١٠  
  لطبیعة باتمرین تحٍد ١- ٦-١٠

  
  التوجیة: الفصل الحادي عشر  
 نظرة عامة ١-١١  
 أساسیات التوجیھ ٢-١١  

  تحدید المسار ١- ٢-١١
  الوجھةإلى وّجھ الموّجھات الرزم من المصدر ت كیف ٢- ٢-١١
  عنونة الشبكة والمضیفین ٣- ٢-١١
  انتقاء المسار وتبدیل الرزم ٤- ٢-١١
  بروتوكول التوجیھ مقابل موجَّھالبروتوكول  ال٥- ٢-١١
   طبقة الشبكةتعملیات بروتوكوال ٦- ٢-١١
  توجیھ المتعدد البروتوكوالت ال٧- ٢-١١

  
 توجیھ ضروریةلماذا بروتوكوالت ال ٣-١١  

  المسالك الساكنة مقابل المسالك الدینامیكیة ١- ٣-١١
  ل مسلك ساكنالماذا استعم ٢- ٣-١١
  ستعمل مسلك افتراضيُیكیف  ٣- ٣-١١
  لماذا التوجیھ الدینامیكي ضروري ٤- ٣-١١
  عملیات التوجیھ الدینامیكي ٥- ٣-١١
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٩

سات مختلف القیابمسارات الشبكة على المسافات یتم تحدید كیف  ٦- ٣-١١
  المتریة
  الفئات الثالث لبروتوكوالت التوجیھ ٧- ٣-١١
  الوقت للتقارب ٨- ٣-١١

 التوجیھ المسافّي ٤-١١  
  أساسیات التوجیھ المسافّي ١- ٤-١١
  تبادل البروتوكوالت المسافّیة جداول التوجیھتكیف  ٢- ٤-١١
  شبكة الموّجھاتفي كیفیة تنتشر تغییرات الطبیعة  ٣- ٤-١١
  لتوجیھمشكلة حلقات ا ٤- ٤-١١
  نھایةإلى ما ال تعداد المشكلة  ٥- ٤-١١
  أقصىحد حل تعریف  ٦- ٤-١١
  حل األفق المنقسم ٧- ٤-١١
  حل تواقیت االنتظار ٨- ٤-١١

 التوجیھ الوصلّي ٥-١١  
  أساسیات التوجیھ الوصلّي ١- ٥-١١
  كیف تتبادل بروتوكوالت حالة الوصلة جداول التوجیھ ٢- ٥-١١
  ة عبر شبكة الموّجھاتكیف تنتشر تغییرات الطبیع ٣- ٥-١١
  حالة الوصلة ھّمان بشأن ٤- ٥-١١
قرارات المؤدیة إلى  غیر المزاَمنة )LSAs(إعالنات حالة الوصلة  ٥- ٥-١١

     ةغیر متناغم
   بین الموّجھاتاتلمسارل

 سیاق بروتوكوالت التوجیھ المختلفة ٦-١١  
  وصلّيبروتوكوالت التوجیھ المسافّي مقابل بروتوكوالت التوجیھ ال ١- ٦-١١
  بروتوكوالت التوجیھ الھجینة ٢- ٦-١١
  شبكة مناطق محلیة-إلى-توجیھ شبكة مناطق محلیة ٣- ٦-١١
  شبكة مناطق محلیة-إلى-توجیھ شبكة مناطق محلیة ٤- ٦-١١
  انتقاء المسار وتبدیل عدة بروتوكوالت ووسائط ٥- ٦-١١

  
  

  
  بروتوكوالت التوجیة: الفصل الثاني عشر  
 نظرة عامة ١-١٢  
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 كوین األولي للموّجھالت ٢-١٢  
  صیغة اإلعداد ١- ٢-١٢
   األوليIPجدول توجیھ  ٢- ٢-١٢
  كیف یتعّلم الموّجھ عن الوجھات ٣- ٢-١٢
  ip routeاألمر  ٤- ٢-١٢
  ip routeاستعمال األمر  ٥- ٢-١٢
  ip default-networkاألمر  ٦- ٢-١٢
  ip default-networkاستعمال األمر  ٧- ٢-١٢

 اخلیة والخارجیةبروتوكوالت التوجیھ الد ٣-١٢  
  النظام المستقل بذاتھ ١- ٣-١٢
  بروتوكوالت التوجیھ الداخلیة مقابل الخارجیة ٢- ٣-١٢
   الداخلیةIPبروتوكوالت توجیھ  ٣- ٣-١٢
  IPمھام تكوین توجیھ  ٤- ٣-١٢
  network وrouterاستعمال األوامر  ٥- ٣-١٢

 ٤-١٢ RIP  
  الرئیسیة RIPعناصر  ١- ٤-١٢
  RIP لتمكین networkو router ripوامر األاستعمال  ٢- ٤-١٢
  IP في شبكة معنونة بـRIPتمكین  ٣- ٤-١٢
  show ip protocol باستعمال األمر IPمراقبة انسیاب رزمة  ٤- ٤-١٢
  show ip routeاألمر  ٥- ٤-١٢

 ٥-١٢ IGRP  
   الرئیسیةIGRPممیزات  ١- ٥-١٢
  IGRP لتمكین networkو router igrpوامر األاستعمال  ٢- ٥-١٢
  IP في شبكة معنونة بـIGRPمكین ت ٣- ٥-١٢
  show ip protocolاستعمال األمر ب IPمراقبة انسیاب رزمة  ٤- ٥-١٢
  show ip interfacesاألمر  ٥- ٥-١٢
  show ip routeاألمر  ٦- ٥-١٢
  debug ip ripاألمر  ٧- ٥-١٢

 تمارین تحٍد ٦-١٢  
  Rip تحدي تقارب ١- ٦-١٢
  تحدي إعداد حلقات التوجیھ ٢- ٦-١٢
  ع حلقات التوجیھمن ٣- ٦-١٢
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  اصطیاد مشاكل الشبكة: الفصل الثالث عشر     
 نظرة عامة ١-١٣  
 موّجھات٥اصطیاد مشاكل الشبكة ذات الـ ٢-١٣   

  التكوین القیاسي ١- ٢-١٣
  ١شرح األخطاء النموذجیة للطبقة  ٢- ٢-١٣
  ٢خطاء النموذجیة للطبقة  األ٣- ٢-١٣
  ٣األخطاء النموذجیة للطبقة  ٤- ٢-١٣
  اتیجیات اصطیاد مشاكل الشبكةاستر ٥- ٢-١٣
   موّجھات٥تمرین اصطیاد المشاكل في شبكة ذات  ٦- ٢-١٣

 
  
  
  
  
  
  

 نظرة عامة ١- ١  
بخصوص  من قبل ھاتعّلمتسبق أن قد التي یعّزز فصل المراجعة ھذا المفاھیم 

فھم تلك إن . IP وعنونة) LANs(ناطق المحلیة المشبكات والمرجعي  OSIالطراز 
 شبكاتالتشغیل سیسكو لنظام معرفة  الخطوة األولى نحو ي ھةالمتشعبالمواضیع 

 Internetwork Operating Systemالبینیة 
)IOS(، بادئ م حیث یجب فھم  ھذا،رئیسي في منھج التعلیمالموضوع الھو و

سیسكو  نظام تشعبات في ھذا الفصل قبل محاولة فھم التشبیك البیني جیدًا والمشروحة
IOS.  

  
 الطراز ٢- ١ OSI  
  يشبكة الطبق طراز ال١-٢- ١
  شبكاتفي تؤدي الممارسات المھنیة الجدیدة على الشبكة، إلى حدوث تغییرات 

فروعھا  وفي مكاتب ة الرئیساتكز الشركا في مرونالموظفحیث یحتاج  ،الشركات
لبیانات، بغض النظر لمباشر الوصول الإلى الذین یعملون من منازلھم، ، ةالعالمی

  .الفرعیة أو ةمركزیالملقمات موجودة في الالبیانات ھذه  تعما إذا كان
  المدارس أو المؤسسات أو الوكاالت أو كالشركات وتحتاج المؤسسات الكبیرة

  _:وملقمات الملفات إلىوالحاسوبیة  یةبیانال تھاسویة اتصاالتربط ي تاألخرى ال
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رة لتیسر الوصول إلى الحاسبات مباشبعضھا مع شبكات مناطق محلیة مترابطة  .١
  .خرىاألماكن األفي  الموجودة أو ملقمات الملفات

  .المحلیة الستیفاء احتیاجات المستخدمینالمناطق  إلى شبكات الي عموجينطاق  .٢
 ).WAN ( الواسعةالمناطق لخدمة شبكة االستفادة منھاتقنیات دعم یمكن  .٣
 تطبیق ب اتالشركتقوم ھذه الموظفین والزبائن، ولتحسین االتصال مع الشركاء و

، والتعّلم IPعبر الصوت و ،ؤتمرات الفیدیووم ،تجارة اإللكترونیةالجدیدة كأسالیب 
 شركة ات شبكمعالبیانات والفیدیو  وتاصواألدمج شبكات كما تقوم ب. عن ُبعد
  .المؤسسةأعمال نجاح وھذا الدمج أساسي ل) ١(كما ھو مبّین في الشكل عالمیة 
 حالیة والمستقبلیة، وتقوم للتكیف مع صممت الشبكات الشركات لدعم التطبیقات ال

المتطلبات المتزایدة للموجات العریضة وقابلیة التوسع والموثوقیة، وتقوم شركات 
التصنیع وھیئات المواصفات القیاسیة بإعداد بروتوكوالت وتقنیات جدیدة بطریقة 
سریعة، ویواجھ مصممو الشبكات تحدیثًا لتطویر أحدث للشبكات رغم ان ما یعتبر 

  .یتغیر شھریًا إن لم نقل أسبوعیًا" األحدث"
  م وتنظیم مھام یقس عن طریق تالجدیدة من دون مشاكلمعالجة التطبیقات یمكن

 وظائف یقسم المرجعي OSIالطراز ف.  منفصلةوظائف/طبقاتإنشاء الشبكات إلى 
البیانات من برامج المستخدم ذات حیث تنساب . دعى طبقاتت ،سبع فئاتإلى الشبكة 

یتم إرسالھا بعد ي تدنى الاألمستوى إلى ذات ال) bits(  من البتاتستوى األعلىالم
 يالواسعة ھالمناطق  شبكة ءمد رامھمة معظم و ،من خالل وسائط الشبكةذلك 

وتستعمل طریقة التغلیف   السفلیة،الطبقات الثالثوظائف ضبط تكوین 
)encapsulation (لك في وظـائف وعكسھا كوسیلة للتخاطب بین الطبقات، وذ

  .التي سیأتي شرحھا الحقًا) Peer-to-peer(الطبقـات المتناظـرة 
  ھناك سبع طبقات في الطراز نجد أن ) ٢(كما ھو مبّین في الشكلOSI 

بروتوكول وتوّزع وظائف . مختلفةو ةمنفصلوظیفة  ا لھھامنواحدة المرجعي، كل 
ویدعى . خمس طبقاتعلى ) TCP/IPأو  (اإلنترنتبروتوكول /التحكم باإلرسال

ھذه  بغض النظر عن عدد وھذا ،لطبقاتاتقسیم بالتشبیك التوزیع لوظائف ھذا 
 .الطبقات

  
  _: الى التالي وظائف الشبكةتقسیم أسباب وتتضمن 

  .تعقیدًاعناصر أقل إلى  بالعملیات المتبادلة بالشبكة المرتبطة الجزئیاتقسم لت .١
التوصیل والتشغیل والتكامل لترابط والخاصة لسرعة اقیاسیة الواجھات لتحدید ال .٢

  .األجھزة المختلفةبین 
طبقة على وظائف  یةتطویرال ویةمیصمالتز جھودھم یرك من تتمكین المھندسینل .٣

  .معّینة
 بھدف قابلیة للشبكات البینیة ةداتیة المختلفلوحابین الوظائف تماثل الترقیة ل .٤

  .التشغیل المتبادل
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 حتى بشكل كبیر على النواحي األخرى، ھایرلتأثما في ناحیة التغییرات منع ل .٥
  .ربسرعة أكتتطّور بأن من كل ناحیة تتمكن 

 ةمجموعات عملیات فرعیة منفصلإلى  ةلشبكالتشبیك البیني لم عملیات یقسلت .٦
 . بسھولة أكبرھاتعّلمحتى یمكن 

  OSIوظائف طبقات الطراز  ٢-٢- ١
ویمكن أن . عّینةموظیفة  المرجعي OSIطراز ات للطبقمن الكل طبقة تؤدي 

من قبل الشركات المصنعة  OSIالطراز  المحددة فيالوظائف تستخدم ھذه 
  . للشبكات

  :ھيالطبقات و
مثًال،  .لمستخدم لتطبیقات ا خدمات الشبكةالتطبیقاتطبقة توفر  :التطبیقات .١

  .في ھذه الطبقةالموجودة خدمات إرسال الملفات بواسطة  معالجة نصوص تطبیقات
أن  حیث تتأكد من ،لشفرةل ًالبیانات وتنسیقل ھذه الطبقة تمثیًالتوفر  :العرض .٢

 أن المعلومات وتتأكد من، أن یستعملھا التطبیقصل من الشبكة یمكن تي تالبیانات ال
  .على الشبكةإرسالھا  یمكن التي یرسلھا التطبیق

  .التطبیقات الجلسات بین إدارةحافظ على وتھذه الطبقة تنشئ  :الجلسة .٣
 data بیاناتالعید تجمیع البیانات في دفق تھذه الطبقة وتقسم  :رسالاإل .٤

stream)و  (TCP طبقة المستعمل مع في ھذه البروتوكوالت ال ھو أحدIP.  
وتعمل . آخرإلى ھذه الطبقة أفضل طریقة لنقل البیانات من مكان تحدد  :الشبكة .٥

 في ھذه IP )اإلنترنتبروتوكول ( تجد نظام عنونةوس. الموّجھات في ھذه الطبقة
  .الطبقة

عبر  ًا مادیھاإلرسال) أو رزمة(ھذه الطبقة وحدة بیانات تحضر  :البیاناتوصلة  .٦
 الشبكة، والتحكم وطبیعةاألخطاء، عن اإلعالم مسألة تولى كما إنھا ت. الوسائط

 Media)التحكم بالوصول إلى الوسائط ھذه الطبقة عناوینوتستعمل . باالنسیاب
Access Control) أو   (MAC)   

 ةاإلجرائیو ةالمیكانیكیو ةالوسائل الكھربائیب التحمھذه الطبقة تستعمل  :ةالمادی .٧
األسالك  وسائط مادیة كوھي.  بین األنظمةةالمادیالوصلة لتنشیط والمحافظة على ل

 . واأللیاف الضوئیةة المحورةالمتحدو ة المفتولیةالزوج
  ) peer-to-peer(بین الطبقات المتناظرة االتصاالت  ٣-٢- ١
  لھا مع شبكة  ةنظیرال ةطبقتتصل باللخاص بھا كل طبقة بروتوكول تستخدم

وحدات بیانات البروتوكول  -تدعى معلومات،  بروتوكول كل طبقةویتبادل . ىخرأ
)PDUs (-  أكثر محّددًا  اسماستعمل تالطبقة أن وبإمكان .  لھاطبقات النظیرةالمع

وظیفة ب TCPفي الـ طبقة اإلرسال ل ، تتصTCP/IPمثًال، في . PDUلوحدتھا 
TCP الموجودة لطبقة اكل طبقة خدمات أجزاء وتستعمل باستعمال لھا  ةنظیرال
 السفليخدمة الطبقة وتستعمل . الطبقة النظیرة لھا التصال معا من أجل اتحتھ

  .نظرائھا مع ھاتبادلتي ت الPDUمن وحداتھا معلومات الطبقة العلیا كجزء 
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  أجزاء تصبحTCP یتم ي تطبقة الشبكة ال) وحدات البیانات(ُرزم من  قسمًا
یتم  وصلة البیانات من أطر قسمُا IPتصبح رزم ف، ابدورھو IP بین النظراء ھاتبادل
تصبح في نھایة المطاف، و. مباشرةالبعض  بین األجھزة الموصولة ببعضھا ھاتبادل
 ل الطبقة المادیة بروتوكوالمستخدمة فياألجھزة عندما تقوم  بتات، األطرتلك 

  .البیانات أخیراًًبإرسال 
 الطراز في  ھاتحتالموجودة  على خدمات الطبقة طبقةعتمد كل وتOSI 

 لوضع وحدة ًا تغلیفالسفليستعمل الطبقة تھذه الخدمة، تقدیم من أجل و. المرجعي
 ة أیةفاضإ ھا، ثم یمكنامن الطبقة العلیا في حقل بیاناتھ) PDU(بیانات البروتوكول 

  .للقیام بوظیفتھا قدمات ونھایات تحتاج لھام
 طبقة اإلرسالتقدم طبقة اإلرسال، ولطبقة الشبكة خدمة تقدم ،  على ھذاكمثال، 

البیانات تلك نقل ھي مھمة طبقة الشبكة و. للشبكة البینیةالبیانات إلى النظام الفرعي 
تضمن ھذه ، وتزمة البیانات ضمن ر ویتم تنفذ ھذه المھمة بتغلیف.عبر الشبكة البینیة

العناوین المنطقیة كرسال، اإل إلكمال ةحتوي على معلومات ضروریت مقدمةالرزمة 
  .لمصدر والوجھةل
  تغّلف رزمة طبقة إنھا . طبقة الشبكةل خدمة اطبقة وصلة البیانات بدورھوتقدم

 إلكمال وظائف ة على معلومات ضروریمقدمة اإلطارحتوي وت. إطارالشبكة في 
طبقة ل الطبقة المادیة خدمة  تقدموأخیراًً). مثًال، العناوین المادیة(ات وصلة البیان

إلى مصفوفة من األحاد واألصفار  وصلة البیانات إطارشّفر إنھا ت: وصلة البیانات
  ). سلك،عادة(الوسائط عبر  ھاإلرسال

  تغلیف البیاناتلخمس خطوات  ٤-٢- ١
انسیاب وتحزیم معلومات  یمرذ خدمات للمستخدمین، ینفبتالشبكات عند قیام 

، ھناك خمس التالي التشبیك البینيفي مثال و. تغّیراتعدة عبر المستخدم األصلیة 
  .خطوات تحویل

أحرف أبجدیة رقمیة إلى لكتروني اإلبرید الرسالة  یحول الحاسب :األولىالخطوة  .١
  .وھذه ھي البیانات. التشبیك البینينظام أن یستعملھا یمكن 

في طبقة اإلرسال إلرسالھا عبر بیانات الرسالة یتم بعدھا تقسیم  :الثانیةالخطوة  .٢
طرَفي في ) المرسل والمستقبل (الرسالةمضیَفي  أن نظام التشبیك البیني وتضمن
  .بشكل موثوق بھاالتصال ببعضھما  ھمانظام البرید اإللكتروني یمكن

 أو وحدة ة،رزمالبیانات إلى  بتحویل طبقة الشبكة بعد ذلك، تقوم :الثالثةالخطوة  .٣
لمصدر ل ًا منطقیًاتضمن عنوانت شبكة مقدمةحتوي الرزمة أیضًا على وت. بیانات

 مسارلى الشبكة ععلى إرسال الرزمة عبر العنوان أجھزة الشبكة ویساعد . والوجھة
  .منتقي

یمكن . إطارطبقة وصلة البیانات یضع الرزمة في في كل جھاز  :الرابعةالخطوة  .٤
مباشرة على ھ التالي الموصول بالشبكي جھاز التصال بالمن ا الجھاز إلطار

  .الوصلة
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 عبر ھاإلرسالمصفوفة من اآلحاد واألصفار  إلى  یتغّیر اإلطار:الخامسةالخطوة  .٥
أثناء  البتاتلتفریق بین من اتوقیت األجھزة الوظیفة وتمكن ). عادة سلك (الوسائط

  . الوسائطاالنتقال عبر
قد مثًال، . المسارلى امتداد عللشبكة البینیة ادي المفي الجزء الوسائط وتختلف 

عبر المحور األساسي ، شبكة مناطق محلیةرسالة البرید اإللكتروني في تبدأ 
 ا واسعة إلى أن تصل إلى وجھتھمناطقشبكة عبر وصلة تابع ت، ولشبكة الجامعة

  .ةبعیدشبكة مناطق محلیة أخرى في 
  
 شبكات المناطق المحلیة ٣- ١  
  شبكة المناطق المحلیة ة وتقنیاتأجھز ١-٣- ١

  : كالتاليي المحلیة ھالمناطقة لشبكات ـالممیزات الرئیس
o طابق في مبنىأو مبنى ضمن الشبكة عمل ت.  
o موصولة ببعضھا ) كمبیوترات (یةعدة أجھزة مكتبل تیسر شبكات المناطق المحلیة

  . السرعةعالیةوسائط ب اإلتصال
o  ،بوسائط طق المحلیة الحاسبات والخدمات شبكة المناتربط بناًء على التعریف
  :أجھزة شبكة المناطق المحلیةوتتضمن . شائعةال" ١الطبقة "
 تصفیة حركة على ساعد تأقسام شبكة المناطق المحلیة وتربط ي ت الالمعابر

 . المرور
 تیح استعمال وسائط تالشبكة المحلیة وبتصاالت ال ا علىرّكزتي تموّصالت الال

 .ة مفتولیة زوجیةنحاس
 ومخصصًا لحركة مرور  ًا مزدوجموجیًا ًاي تقّدم نطاقت اإلیثرنت المحوالت

 .البیانات لألقسام والمكاتب
  وحركة مرور التحكم  البینیةالشبكاتمن بینھا ي عدة خدمات، تالموّجھات التقدم 

  بالبث
o  والشبكات )المبینة في الرسم(وھناك ثالثة تقنیات لشبكة المناطق المحلیة ،

  :ال تخرج عن ھذه التقنیات ھيالمحلیة 
 شّغل وت، لشبكة المناطق المحلیة ةالرئیسیمن التقنیات  ى األولةالتقنی : اإلیثرنت

  .شبكات المناطق المحلیةمن أكبر عدد 
 توكنرینغ :) token..() صنع ) ومعناھا دائرة الحلقاتIBM ، اإلیثرنت تلت
  .IBM شبكاتمن  االستعمال في عدد كبیر ةاآلن شائعأصبحت و
 أف دي دي أي FDDI:شبكة مناطق محلیة اآلن ھي أیضًا، والحلقات ستعمل  ت

  .ة في الجامعاتشعبی
وتقدم .  إلى وسائط الشبكةلوصوالمحلیة، ال یةمناطقالشبكة وتیسر الطبقة المادیة في 
وسائط كوصالت البیانات، من عدة أنواع عبر  لالتصال ًاطبقة وصلة البیانات دعم
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 IEEEتدرس المواصفات القیاسیة لشبكة اإلیثرنت وف س. IEEE 802.3/اإلیثرنت
في استعماًال  األكثر "١الطبقة "یبّین الشكل وسائط . المناطقیة المحلیة 802.3

 یةالزوجاألسالك األلیاف الضوئیة وو المحور ةك المتحدسال األ-الیوم الشبكات 
وبروتوكول ) MAC(ائط أنظمة العنونة كالتحكم بالوصول إلى الوسوتقدم . ةالمفتول

لمضیفین ل أو للحاسباتبیانات ال إلیجاد وتسلیم بنائیة واضحةطریقة ) IP (اإلنترنت
  . الشبكةعلىخرین اآل
  IEEE 802.3المواصفات القیاسیة اإلیثرنت و ٢-٣- ١

ذات  شبكة مناطق محلیة IEEE 802.3المواصفات القیاسیة اإلیثرنت وتعرف 
  .  میغابت بالثانیة١٠تبلغ  النطاق ة أساسیاتشارسرعة إرسال إعند  تعمل طبیعة

  :لتمدید األسالك ةثالث المعرَّفالالمواصفات القیاسیة ) ١ (یوّضح الشكل
 10BASE2 )الشبكة المتحد في سلك أقسام تسمح بإنشاء :)اإلیثرنت الرفیعة

  .متر  ١٨٥المحور إلى 
 10BASE5) بكة المتحد الشفي سلك أقسام تسمح بإنشاء :)اإلیثرنت السمیكة

  .متر ٥٠٠إلىفیھا المحور 
 10BASE-T -- ة غیر مكلفة مفتولیةزوجعلى أسالك  اإلیثرنت أطرحمل ت 
  10المواصفات القیاسیة تقدمBASE510 وBASE2 إلى محطات لعدة  اتصاًال

 مقبسمن یبدأ سلك بواسطة القسم ب المحطات وتربط.شبكة المناطق المحلیة قسمنفس 
في ، )Attachment Unit Interfaceاختصار ( AUI واجھة وحدة اإلرفاق

ألن ، سلك اإلیثرنت المتحد المحورب مباشرة مربوطمستقبل  /المحطة إلى مرسل
10BASE-T ًًشبكة ب المربوطةالمحطات فإن  لمحطة واحدة فقط تقدم اتصاال

موّصل أسالك تكون موصولة دائمًا ب 10BASE-Tواسطة إیثرنت مناطق محلیة ب
 ھو الترتیب، فإن موصل أو محول الشبكة المحلیة، في ھذا .كة محلیةبمحول شبأو 
  . قسم إیثرنتم ھنفس
  الوصلة إلرسال على ل البیانات ٨٠٢٫٣وصالت بیانات اإلیثرنت ووتحضر

 أجھزة ةثالثحیث یمكن ربط  ،)٢ (مثًال، كما یبّین الشكل جھازینتربط ي ت الةالمادی
الماكنتوش على . رنت المناطقیة المحلیةشبكة اإلیثعبر بعضھا البعض مباشرة ب

 استعملھالتي ت MAC عناوین ان في الوسط یبّینالمتوافق مع أتتل الیسار والحاسب
لكل  MACأیضًا عناوین الیمین الموّجھ على ویستعمل . طبقة وصلة البیانات

اجھة وستعمل  تو. الجانبیةمن واجھات شبكة المناطق المحلیة واجھة 
 التي IOSسیسكو لنظام ل" E"على الموّجھ مختصر نوع الواجھة  ٨٠٢٫٣/اإلیثرنت

  ).٢ ، كما ھو مبّین في الشكل"٠ "مثًال،(یلیھ رقم الواجھة 
 عدة محطات في الوقت إلى  واحد إطارل ارسإ ھاھو أداة فّعالة یمكن بثال

لجمیع اآلحاد بث عنوان وجھة وصلة البیانات یستعمل ال.نفسھ
)FFFF.FFFF.FFFF إذا ،)٣ (كما یبّین الشكل). السدس عشريام النظ في 
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 D وCو Bالمحطات كل تلقى ست، ھ آحادعنوان وجھة كلإطارًا ب Aالمحطة أرسلت 
  .معالجةال العلیا لمزید من ھا إلى طبقاتهمّررت واإلطار
  أن یؤثر جدیًا على أداء فإن ذلك یمكنبشكل غیر صحیح، استعمال البث عند 

عملیات ل استعمالذا یجب . بشكل غیر ضروريھا  سیر عملیقطعأن المحطات ب
 يالوجھة ھتكون ، أو عندما لوجھة مجھوًالل MACعنوان یكون فقط عندما البث 

  .كل المحطات
 ناقل كاشف لالتصاالت المتداخلة بواسطة تحسس التصادمات بین ٣-٣- ١

  اإلشارات
  زمن ي أي ففقط  ةإرسال واحدعملیة  تتممحلیة، ال المناطقیةشبكة إیثرنت في

ناقل كاشف لتداخل  "شبكةكمحلیة ال یةمناطقالشبكة إیثرنت إلى شار وُی محدد،
 "االتصاالت عن طریق تحسن التصادمات

) CSMA/CD .(تتلقاه  وبأكملھاشبكة ال البث أطرد المرسل یعبرھذا یعني أن و
 ا الُمنھیات لمنعھامتصھت جزء،عندما تصل اإلشارة إلى نھایة و. نقطة كل ھفحصتو

  .الجزءإلى العودة من 
  تد ما إذا كانفحص الشبكة لتحّدفإنھا تإرسال إشارة ما بعندما ترغب محطة 

فیبدأ ،  مستخدمةالشبكةلم تكن إذا ف. رسال حالیًاتقوم باإلمحطة أخرى ھناك 
محطة عدم وجود ضمن ت، ل-إرسال إشارة أثناء -  المحطة الشبكةوتراقب . رسالباإل

 ةأن الشبكة متوفرإلى ن امحطتأن تتوّصل  المحتملمن . وقتالذلك رسل في ُتأخرى 
إلى حدوث  في ھذه الحالة  و سیؤدي ذلك. تقریبًارسال في نفس الوقتوتبدأن باإل

  .من الرسمةتصادم، كما ھو موضَّح في الجزء العلوي 
 داخل الشبكة فإنھا ترسل أشارات في تصادم تكتشف النقطة المرسلة عندما و

تعثر علیھ  يیة لكفكایدوم مدة جعل التصادم ترسل إشارة تشویش تالشبكة، فإنھا 
فترة من الوقت منتقاة ل األطرإرسال كل النقاط عن توقف ست وعندھا.  األخرىالنقاط

إلى المحاوالت الالحقة أدت إذا .  من جدیدرسالاإلعشوائیًا قبل محاولة إعادة 
قبل التخلي عن  مرة ١٥حتى رسال اإل إعادة النقطةحاول ستتصادمات أیضًا، 

 كان التوقیتان مختلفانإذا و. ةمختلفمواقیت عودة حّدد الساعات وت. المسالة نھائیًا
  .في المرة المقبلةنجح ست تینمحطفإن إحدى ال بمقدار كاٍف

  ةالمنطقی) IP(عنونة  ال٤-٣- ١
 التي تمكن معلومات محددة،عملیةمن العناصر المھمة في أي نظام شبكي، ھي ال  

 لھذا ةأنظمة عنونة مختلفیتم استعمال . في الشبكةأجھزة حاسوبیة معینة یجاد إمن 
 AppleTalk مثًال، عنونةالمستخدمة فعائلة البروتوكوالت  الھدف، بناًء على

  .IPX عنونةعن  ابدورھتختلف ي ت، الTCP/IPعنونة عن  ةمختلف
  وعناوین طبقة  عناوین طبقة وصلة البیاناتماالعناوین ھمن  اننوعان مھمھناك 

أیضًا عناوین األجھزة المادیة أو المسماة عناوین طبقة وصلة البیانات، . الشبكة
معظم فإنھ في ، الحقیقةفي . لكل اتصال شبكيمیزة  عادة ي، ھMAC عناوین



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

١٨

بطاقة  (NICصلة البیانات على وعناوین طبقة توجد شبكات المناطق المحلیة، 
لھ عنوان طبقة فإن تصال شبكي مادي واحد لھ االحاسب العادي ألن و). الشبكة

عدة شبكات مادیة الموصولة باألخرى واألجھزة الموّجھات . وصلة بیانات واحد فقط
توجد ، وكما یوحي أسمھا. عدة عناوین طبقة وصلة بیاناتتكون لھا یمكن أن 

  . المرجعيOSIلطراز "  ٢  " في الطبقة"وصلة البیانات" عناوین طبقة 
  أیضًا عناوین منطقیة أو عناوین المسماة (طبقة الشبكة عناوین توجدIP لطقم 

خالفًا لعناوین طبقة .  المرجعيOSI للطراز ٣في الطبقة ) اإلنترنتبروتوكوالت 
عناوین طبقة الشبكة فإن  ثابت،ي توجد عادة ضمن نطاق عنونة توصلة البیانات، ال

تشرح مكان الشخص ي ت كالعناوین البریدیة اليبمعنى آخر، ھ. ةھرمیتكون 
أحد األمثلة  .واسمعنوان منزل و ًاشارعومدینة و ًا بریدیًارمزووالیة و ًابلدتحدیدھا ب

كل شخص لھ رقم ضمان . رقم الضمان االجتماعي األمیركي  ھوثابتن عنوان ع
ل على عناوین وحصالد والبالفي أرجاء ل نّقالتاألشخاص ویستطیع ، ممیزاجتماعي 

ضمانھم  البریدي، لكن أرقام ھم أو رمزھمشارعأو  على مدینتھم منطقیة جدیدة بناًء
 .يبقى كما ھتاالجتماعي 

  MACعنونة  ٥-٣- ١
  بعضھا لىعّرف عتستمر في التنفس الوسائط وبعدة محطات لكي تتشارك 

دعى ت بیانات توصالأو جھزة ألعناوین تحدد  الفرعیة MAC طبقات فإنالبعض، 
في معظم . ممیز MAC عنوان ااطق محلیة لھواجھة شبكة منكل . MACعناوین 

یتم عندما و. ROMالذاكرة  في MACالعنوان ، یتم تثبیت )NIC (بطاقات الشبكات
  .RAMإلى الذاكرة ھذا العنوان ُینَسخ بطاقة الشبكة، تھیئة 
  من مباشرة على نفس شبكة المناطق المحلیة الموصولة األجھزة أن تتمكن قبل
الخاص  MACالعنوان یملك أن الُمرِسل الجھاز على یجب  بیانات، أطرتبادل تأن 

المرسل أن یتحّقق من العنوان یستطیع بھا  أحد الطرق التي. المستقبلالجھاز ب
MAC ھو استخدام ARP) الرسم طریقتین ویوضح ). بروتوكول ترجمة العناوین

  .MAC،، الكتشاف عنوان TCP/IPمثال  ARP یتم فیھما استخدام
  المضیف ول، األفي المثالYالمضیف  وZ  نفس شبكة المناطق موجودان في

 المضیف عن ًا إلى شبكة المناطق المحلیة بحثARP یبث طلب Yالمضیف . المحلیة
Z . ألن المضیفY  كل األجھزة بما في ذلك المضیف فإن  ًابثقد أرسلZنظر ت س

رد  Yیتلقى المضیف . MAC ھ سیجیب مع عنوانZطلب؛ لكن فقط المضیف الإلى 
في أغلب األحیان المسماة  في الذاكرة المحلیة، MAC ویحفظ العنوان Zالمضیف 

المضیف االتصال ب إلى Yالمضیف فیھا یحتاج وفي المرة المقبلة التي . ARPمخبأ 
Zیستعمل العنوان فإنھ   مباشرةMAC المخزَّن.  
  ثاني، المضیف الفي المثالY والمضیف Z  ة شبكات مناطقیة محلیموجودان في

عندما یبث . Aا البعض من خالل الموّجھ موصول إلى بعضھال ھمامختلفة، لكن یمكن
تعّرف على ی أن ھ ال یمكنZالمضیف أن  A، یحّدد الموّجھ ARP طلب Yالمضیف 

 ھو لشبكة مناطق محلیة Z للمضیف IPعنوان الأن یجد  Aطلب ألن الموّجھ ال
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 یجب ترحیلھا، یزّود Zللمضیف أي رزم أن  یحّدد أیضًا Aألن الموّجھ . ةمختلف
 Yیتلقى المضیف . ARPطلب العلى رد كوكیل الخاص  MAC ھ عنوانAالموّجھ 

المرة المقبلة التي . ARP  في ذاكرة مخبأهMAC ویحفظ العنوان Aجواب الموّجھ 
 MACیستعمل العنوان فإنھ  Zالمضیف بالتصال ا إلى Yالمضیف فیھا یحتاج 

 .Aلموّجھ التابع لالمخزَّن 
 
 عنونة  ٤- ١TCP/IP  
  TCP/IPبیئة  ١-٤- ١

. نھائیة أخرىمحطات بالملقمات أو النھائیة ب، تتصل المحطات TCP/IPفي بیئة 
 عنوان الھ TCP/IPستعمل طقم البروتوكوالت ت نقطةھذا یمكن أن یحدث ألن كل و

 ةلوصوكل شركة أو مؤسسة م. IPھذا العنوان ُیسمى عنوان و.  بت٣٢من منطقي 
أن یمكن  قبل یھاإلیتم الوصول  واحدة یجب أن ممیزة كشبكة بینیة ُتعتبر ةشبكب

 شبكة،  عنواناكل شركة لھو. الشركةتلك مضیف فردي ضمن باالتصال 
یتم التعّرف على لكن ونفس عنوان الشبكة، في  ونشاركیتالشبكة بتلك  والمرتبطین

  .عنوان المضیف على الشبكةواسطة كل مضیف ب
  
  
   الفرعیةالشبكات ٢-٤- ١
 غّیر یإضافة شبكات فرعیة ال و. تحّسن الشبكات الفرعیة فعالیة عنونة الشبكة

ھناك بنیة إضافیة ضمن ستصبح العالم الخارجي الشبكة، لكن سیرى كیف 
أربع شبكات إلى  مقّسمة فرعیًا ١٧٢٫١٦٫٠٫٠ الشبكة ،)١(في الشكل. المؤسسة

. ١٧٢٫١٦٫٤٫٠ و ١٧٢٫١٦٫٣٫٠و  ١٧٢٫١٦٫٢٫٠و  ١٧٢٫١٦٫١٫٠: فرعیة
مما یحّد من  باستعمال عنوان الشبكة الفرعیة، المقصودةتحّدد الموّجھات الشبكة 
  .الشبكةبقیة أجزاء كمیة حركة المرور على 

  مسئولواحّدد ی. رقم شبكةل ملحق يعنونة، الشبكات الفرعیة ھالمن وجھة نظر 
ستعمل ت.  مؤسساتھمیھلحتاج إالذي تتوسیع العلى بناًء الشبكة حجم الشبكات الفرعیة 

أي العنوان ھو للشبكة ومن جزء أي  لتحدیدأجھزة الشبكة أقنعة الشبكات الفرعیة 
  .ن المضیفیناجزء یمّثل عنو

  .Cالفئة ة من فرعیإنشاء شبكات ن عمثال 
 الشبكة عنوان الفئة تم إعطاء ، )٣(في الشكلC ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫٠: التالي .

في كل على األكثر  ین مضیف٥عیة، مع  فرة شبك٢٠ھناك حاجة لـبافتراض أن 
شبكة فرعیة إلى  ةاألخیر) octet(الُثمانیَّة تحتاج إلى تقسیم لذلك فشبكة فرعیة، 

تحتاج إلى انتقاء .  الشبكة الفرعیة)mask (قناعما سیكون علیھ د یومضیف، ثم تحد
قاء في ھذا المثال، انت. یةفشبكات فرعیة كایؤدي إلى نشوء حجم حقل شبكة فرعیة 

  . فرعیةة شبك٢٠بتات یعطیك  ٥
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 ٨للرقم  ُمضاَعفات ھا كليفي المثال، عناوین الشبكات الفرعیة ھ - 
البتات المتبقیة في . ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫٤٨  و٢٠١٫٢٢٢٫٥٫٣٢و  ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫١٦

 ینلمضیفلیة ففي المثال كاالثالثة البتات .  لحقل المضیفة محجوزةالُثمانیَّة األخیر
 ١من لمضیفین لعطیك أرقام تفي الواقع، (كل شبكة فرعیة  في ینلخمس المطلوبا

الشبكة /لقسم الشبكةالبدایة عنوان من  تركیبة يعناوین المضیفین األخیرة ھ ).٦إلى 
 ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫١٦ على الشبكة الفرعیة ینالمضیف. قیمة كل مضیفزائد الفرعیة 

و  ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫١٨و  ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫١٧سیحصلون على العناوین 
  .، الخ٢٠١٫٢٢٢٫٥٫١٩

  رقم ، و)أو الشبكة الفرعیة(لسلك امحجوز لعنوان  )٠ (رقم المضیفإن
 -ین الذین ینیئون  ینتقي كل المضیفھمحجوز ألنمن آحاد  ھكلالمؤلف لمضیف ا

 لمثال التخطیط للشبكة  مستعمًالالصفحة التالیة جدوًالتبّین . بمعنى آخر، إنھ بث
 قادم مع قناع شبكة فرعیة IPعنوان دمج ّین مثال توجیھ یبھناك أیضًا، . الفرعیة

عنوان الشبكة ). أیضًا رقم الشبكة الفرعیةیسمى (عنوان الشبكة الفرعیة  الستنتاج
 خالل تمرین ة للشبكات الفرعیة المولَّدًاكون نموذجییالفرعیة المستخَرج یجب أن 

  .تخطیط ھذاال
  B المثال من الفئةة فرعی إلنشاء شبكات تخطیطالن عمثال 

 ٢٥٤ فرعیة لتزوید ما یصل إلى اتشبكإلى  Bالفئة من شبكة یتم تقسیم في الشكل، 
  .ن مضیف قابلة لالستعمالا عنو٢٥٤ فرعیة وةشبك

  Cالمثال من الفئة ة فرعی إلنشاء شبكات تخطیطالن عمثال 
 عناوین مضیفین ٦ فرعیة لتزوید اتشبكإلى  Cالفئة من شبكة یتم تقسیم في الشكل، 

  . فرعیة قابلة لالستعمالة شبك٣٠و
  
 الطراز األربع العلیا في الطبقات (طبقات المضیفین  ٥- ١OSI(  
  عرض والجلسةالو التطبیقاتطبقات  ١-٥- ١

   )٧الطبقة (: التطبیقاتطبقة 
  طبقة التطبیقات في سیاق الطراز تدعمOSI في أي  المرجعي، مكّون االتصال

لعملیات  خدمات تقدم ھالكن. ىخرأ OSIي طبقة أل خدمات تقدمال إنھا . تطبیق
، الصفحات اإللكترونیةمثًال، برامج  (OSI الطراز نطاقخارج التطبیق الموجود 

تواجد تكلیًا باستعمال فقط المعلومات التي یعمل أن بإمكان ). ، الخWWWالتلنت، 
بواحد أو تصل یتصال أن االمكّون آخر حیث یمكن ل قد یملك تطبیقلكن . حاسبھفي 

  .)١ ( في العمود األیمن للشكلةعدة أنواع مذكوروھناك . ن التطبیقات الشبكیةأكثر م
  أن یتضمن مكّون ھتضمن معالج نصوص یمكنی قد تطبیقين ھكذا ع مثاًالإن 

 مكّون إرسال الملفات یؤّھلو. شبكةبر مستند إلكترونیًا عإرسال إرسال ملفات یتیح 
 للطراز ٧الطبقة إلى ینتمي لي بالتا، وOSI  في السیاقكتطبیقمعالج النصوص 

OSIمكّونات إرسال بیانات ھو فیھ  تطبیق حاسوبين عمثال آخر .  المرجعي
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الصفحات إلى ُترَسل  حیث. اكسبلورر وإنترنتمستعرض وب كنتسكایب نافیغیتر 
  .حاسوبك كلما زرت موقع وب

  ) ٦الطبقة ( :طبقة العرض
  الطراز فيOSIھفھمییمكن أن بشكل نات  تقدیم البیاة عن المرجعي مسؤول 

 لألجھزة التي - أحیانًا بین تنسیقات مختلفة -المترِجم إنھا تلعب دور . جھاز التلقي
طبقة تنسق . وتحویل للشفرة تنسیق بتقدیمشبكة، ببعضھا عبر التصال احتاج إلى ت

أو فیدیو أو رسوم أو  وصنصإلى حّول بیانات برامج الشبكة تو) ٦الطبقة (العرض 
  .جھاز التلقيكي یفھمھا و أي تنسیق ضروري لت أاصوأ
  التي أیضًا ببنیة البیانات بل وطبقة العرض بتنسیق وتمثیل البیانات فقط، ال تھتم

  .٧ البیانات للطبقة ٦الطبقة تنظم .  البرامجھاستعملت
  یستعمل أحدھما . نظامینأن لدیك ھذا، تخّیل یجري لفھم كیفEBCDIC 
تقوم الطبقة التصال، ان إلى اعندما یحتاج النظام. نات لتمثیل البیاASCITاآلخر و
  .ینالتنسیقین المختلفبتحویل وترجمة ) ٦(
  تكون تشفیر عندما الستعمل وُی.  تشفیر البیاناتي ھ٦لطبقة لوظیفة أخرى وھناك

لتحقیق و. م غیر المرّخص لھین لحمایة المعلومات المرَسلة من المتلقیةھناك حاج
حّول ت أن ٦ في الطبقة ة الموجودوالشفراتالعملیات  علىھذه المھمة، یجب 

 یةموحّول الصور الرست في طبقة العرض وة الموجودالنصوصضغط ت. البیانات
  .شبكةبر العإرسالھا البتات لكي یمكن إلى تدّفقات من 

  :بعض األمثلةفیما یلي . الصوریتم تقدیم  كیف ٦لطبقة لالمواصفات القیاسیة تحدد 
 PICT :  صور مستعمل إلرسال رسوم تنسیقQuick Draw بین برامج 

  PowerPCالماكنتوش أو 
 TIFF : الدقةةالمرتفعللصور النقطیة  تنسیق مستعمل   
 JPEG : النوعیة ذات لصور ل من مجموعة الخبراء الفوتوغرافیین، مستعمل

   الفوتوغرافیة
. فالمت واألاصوتقدیم األطریقة  ٦لطبقة لالمواصفات القیاسیة األخرى تحدد 

  : التالیةالمواصفات القیاسیةوتتضمن 
 MIDI : الرقمیة الواجھة الرقمیة لآلالت الموسیقیة للموسیقى.  
 MPEG :  لضغطاألفالم السینمائیة مجموعة خبراء المواصفات القیاسیة من 

تخزین الرقمي، وسرعات وللالفیدیو لألقراص المضغوطة، أفالم  شفرةوكتابة 
  بالثانیة میغابت ١٫٥البتات إلى 

 QuickTime  : ت والفیدیو لبرامج الماكنتوش اصوعالج األمواصفات قیاسیة ت
  PowerPCو

  ) ٥الطبقة ( :طبقة الجلسة
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طلبات الخدمات إنھا تنّسق بین . التطبیقاتنھي الجلسات بین تدیر ووتتنشئ 
  . اتصاالت بین مضیفین مختلفینُتنشئ التطبیقاتحدث عندما تي تواألجوبة ال

  بقة اإلرسالط ٢-٥- ١
 إرسال وتنظیم انسیاب المعلومات من ة عنمسؤول) ٤الطبقة (طبقة اإلرسال 

  . الوجھة بشكل موثوق بھ وبدقةإلى المصدر 
  :اظائفھتتضمن وو
 مزامنة االتصال  
 التحكم باالنسیاب  
 االستعادة من الخطأ  
 النوافذ من خالل الموثوقة 
  تابعة  تطبیقاتعدة  تجزئ منجھاز المستخدم ) ٤الطبقة (طبقة اإلرسال تمكن

من إعادة ، وتمّكن جھاز التلقي ٤على نفس دفق بیانات الطبقة وضعھا ل أعلى لطبقة
 ھو اتصال منطقي بین نقاط ٤دفق بیانات الطبقة .  األعلىلطبقةا تطبیقتجمیع أقسام 

ھذه تسمى   معینة خدمات إرسال من مضیف إلى وجھةویقدمالشبكة، في النھایة 
  .نًا خدمة طرف لطرفالخدمة أحیا

  البیاناتتكاملیةضمن أیضًا فإنھا ت اطبقة اإلرسال أقسام بیاناتھعندما ترسل  .
 .  المتصلةبین األنظمةاتصالیة المنحى رسال ھو عالقة اإلھذا و

  :موثوق فیما یليبعض األسباب إلنجاز إرسال 
 األقسام المسلَّمةب ًا إشعارونضمن أن المرسلین یتلقإنھا ت.  
  لم یتم تلقي إشعارًا بھاھتم بإعادة إرسال أي أقسام تإنھا.  
 الصحیح في الجھاز الوجھةاضع األقسام في تسلسلھإنھا تعید و .  
 ًاالزدحام وتحكمل ًا تجّنبإنھا تقدم. 
  الذاكرة  جعل يحدث خالل إرسال البیانات ھتي یمكن أن تالمشاكل الإحدى

یسّبب الفیضان حدوث  أن یمكنو. تفیض في أجھزة التلقي) Buffers(المؤقتھ 
دعى تستعمل طبقة اإلرسال طریقة ت. خسارة البیاناتتؤدي إلى مشاكل خطیرة 

  . باالنسیاب لحل ھذه المشكلةًاتحكم
  وظائف طبقة اإلرسال ٣-٥- ١
 لكن .  خاصة العرض بھاعلى وظائفاألمستوى ال من طبقات طبقةنّفذ كل ت

 البرامج - ربع األ الطبقات العلیا كل. عتمد على خدمات الطبقات األدنىت اوظائفھ
 ھا یمكن-) ٤الطبقة (رسال اإلو) ٥الطبقة  (ةالجلسو) ٦الطبقة  (العرض) ٧الطبقة (

  .غّلف البیانات في أقسامتأن 
 ل الشبكة كغیمة إلرسال رزم البیانات ا استعمھافترض طبقة اإلرسال أنھ یمكنت

ي داخل الغیمة، یمكنك  العملیات التي تجرتإذا فحص. الوجھةإلى من المصدر 



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

٢٣

رؤیة بتبدأ س. مسلك معینستلزم انتقاء أفضل المسارات لت الوظائف ىحدأن إرؤیة 
  . الموّجھات في ھذه العملیةهنّفذتالدور الذي 

  :  الطبقة العلیاتجزئة تطبیقات
  ب الستعمال طراز متعدد الطبقات كالطراز اسباألأحدOSI المرجعي ھو أن 

 ًاوظائفیة اإلرسال قسمتتحقق . اإلرسالاتصال نفس بشارك ت الھایمكنتطبیقات عدة 
سواء تم  مختلفة، تطبیقاتھذا یعني أن أقسام البیانات المختلفة من و. القسمتلو 

القادم أوًال "أساس سیتم إرسالھا على عدة وجھات، إلى إلى نفس الوجھة أو إرسالھا 
  ."ھو الُملبى أوًال

 ًاملفتنقل برید إلكتروني وسل رسالة ترلفھم كیف یعمل ھذا، تخّیل أنك و (FTP) 
یبدأ أن قبل فعندما ترسل رسالة بریدك اإللكتروني، . جھاز آخر في شبكةإلى 

البرید  (SMTPضبط رقم المنفذ حاسبك ببرنامج في یقوم رسال الفعلي، اإل
دفق بإرسال قسم  تطبیقكل وعند قیام . ورقم منفذ البرنامج البادئ) اإللكتروني

عندما یتلقى الجھاز الوجھة دفق و. یستعمل رقم المنفذ المعرَّف سابقًافإنھ  بیانات
ر البیانات یمرمن تمكن طبقة اإلرسال تت لكي ھایفصل األقسام ویفرزسالبیانات، 

  .الصحیحالمطابق و الوجھة التطبیقإلى صعودًا 
  :  اتصاًالTCPنشئ ی
  ینشئ ة اإلرسال أن مستخدم واحد لطبقیجب على إرسال البیانات، لكي یبدأ

الُمرسل  یجب على التطبیق ثم، ).٤( لھنظیرالنظام الجلسة اتصالیة المنحى مع 
جھاز حین یتصل في المفھوم، . سیبدأ اتصاًالبأن  ا تشغیلھميمانظإبالغ المتلقي و

 تحدات البروتوكوالتتصل وو. الجھاز اآلخرذلك  ھقبلیواحد بجھاز آخر یجب أن 
الشبكة للتحقق بر إرسال رسائل ععن طریق  ببعضھماتشغیل  اليمافي نظالمبرمجة 

ینشأ كل المزامنة، حدوث بعد . ینرسال مرّخص لھ وأن الجھتین جاھزاإلمن أن 
التصال ان اتابع الجھازیرسال، اإلخالل و. یبدأ إرسال البیاناتواتصال 

  . البیانات بشكل صحیحانتلقیی ھما من أناتحققی لیھماببروتوكول
 المصافحة األولى .  بین أنظمة إرسال وتلقيًا نموذجیسم اتصاًالبّین الری)hard 

shake(ساسيتقّر طلب المزامنة األ الثالثةو ةالثانیوالمصافحة . طلب المزامنةت ،
 إلى ًاالمصافحة األخیرة إشعارترسل .  االتصال في االتجاه المعاكسمقاییسزامن تو

حالما ثم یبدأ إرسال البیانات . قد نشأ اتصاًالتوافقان على أن الجھتین بأن الوجھة 
  .االتصالینشأ 

  :  البیانات مع تحكم باالنسیابTCPرسل ی
  حاسبأوًال . ینإرسال البیانات، یمكن أن یحدث ازدحام لسببین مختلفأثناء 

. ھاالشبكة إرسالمما تستطیع أسرع بشكل وّلد حركة المرور یمرتفع السرعة قد 
ل وحدات بیانات في الوقت نفسھ إلى وجھة ارسبإ اتحاسبعدة قامت ثانیًا، إذا 

صل وحدات البیانات تعندما . ازدحاممن الوجھة أن تعاني تلك یمكن وواحدة، 
في الذاكرة سیتم تخزینھا ، تھامضیف أو العّبارة معالجأكبر مما یستطیع البسرعة 
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عّبارة  المضیف أو الةذاكرفستخور قوى   ھذه،حركة المروراستمرت إذا و. مؤقتًا
  .صلت أي وحدات بیانات إضافیة وستتخلصفي نھایة المطاف 

 تلس "إصدار أمروظیفة اإلرسال تستطیع ، بأن تضیعلبیانات لبدًال من السماح و 
إیقاف بالمرسل یشیر إلى عالمة توقف وك ذلك األمریتصرف . إلى المرسل" اً جاھز

البیانات، مزید من ى قبول علمن جدید المتلقي قادرًا یصبح عندما . إرسال البیانات
ھذا الُمرسل عندما یتلقى الجھاز .  للبدء، الذي ھو كإشارة"جاھز "أمریرسل س

  .ماقسیستأنف إرسال األسالمؤشر، 
  : بواسطة النوافذوثوقیة م الTCPیحّقق 
  صل في تإرسال البیانات االتصالي المنحى الموثوق بھ أن رزم البیانات یعني

 بیانات ةأي رزمضاعت فشل البروتوكوالت إذا ی. سالھا بھتم إرنفس الترتیب الذي 
ثوقیة مومن أجل ضمان و. في الترتیب الخطأتم تلقیھا أو أو تكررت  تشّوھأو ت

  . بیاناتجزء منكل بأنھا تلقت أجھزة التلقي تشیر اإلرسال، یجب أن 
  قسم،  بعد إرسال كل ًاإشعاراستالمھ نتظر یالجھاز الُمرِسل أن كان یجب على إذا

لكن ألن ھناك فترة من . تخّیل كم یمكن أن تكون عملیة اإلرسال بطیئةمن السھل ف
 بعد إرسال كل رزمة بیانات وقبل معالجة أي إشعار ةالوقت غیر المستعمل متوفر

زم عدد ُر. البیاناتمزید من الفاصل الزمني إلرسال ھذا ، یمكن استعمال متلقي
  .نافذة إشعار ُیسمى ي من دون تلقھاإرسالبلمرسل التي ُیسمح لالبیانات 
 كمیة المعلومات بلتحكم ل طریقة وھي.  اتفاقیة بین المرسل والمتلقيي ھالنوافذ

بعض البروتوكوالت المعلومات على أساس تقیس . فاطراألتبادلھا بین التي یمكن 
األمثلة في تبین .  المعلومات على أساس عدد البایتاتTCP/IPیقیس عدد الرزم؛ 

، ١تساوي  نافذةلھ حجم أحدھما . بّین محطات العمل لمرسل ومتلقيت) ٤(الشكل
نتظر المرسل ی، یجب أن ١ من نافذةمع حجم . ٣یساوي  نافذةحجم لھ واآلخر 
المرسل یستطیع ، ٣ من نافذةمع حجم و. ةإشعار لكل رزمة بیانات مرَسلوصول 

  .شعار قدوم اإلیتوقعأن ل ثالث رزم بیانات قبل ارسإ
  : اتشعاربتبادل اإل TCP أسلوب
 من توصیلھ  من جھاز سیتم ةدفق البیانات الُمرَسلبأن تسلیم الموثوق بھ ال یكفل

. البیاناتفي تكرار أو خسارة حصول جھاز آخر من دون إلى خالل وصلة بیانات 
أن تطلب  إنھ ی.دفق البیاناتلت بھ ًا موثوقویكفل االشعار اإلیجابي مع البحث توصیًال

ن عسجل  بالمرسلیحتفظ . ستلم رسالة إشعار إلى المرسل كلما تلقى بیاناتالمیرسل 
كما أن .  رزمة البیانات التالیةھإلشعار قبل إرسالا ثم ینتظر ھارسلأكل رزمة بیانات 

انتھت  إذا الجزء، ویعید إرسال جزءرسل أعّداد وقت كلما یبدأ بتشغیل المرسل 
  .شعاروصول اإلصالحیة عّداد الوقت قبل 

  الرزم باستالم المتلقي یقّر . ٣ و٢و ١رسل رزم بیانات ی مرسًال) ٥(یبّین الشكل
إذا . ٦ و٥و ٤شعار، الرزم اإل ھالمرسل، عند تلقییرسل  ،٤ الرزمة ھطلبعن طریق 
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إعادة إرسال  ھطلببذلك عن طریق قّر المتلقي یالوجھة، إلى  ٥الرزمة لم تصل 
 .٧ الرزمة ھإلشعار قبل إرسالا وینتظر ٥یعید المرسل إرسال الرزمة . ٥الرزمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تلخیص
  :ةالتالیباألمور لدیك فھم یكون قد أصبح ، یجب أن األول قد أكملت الفصل واآلن 

  وظائف طبقات الطرازOSI.  
  بین نظیر ونظیر(المتناظرة.(  
  تغلیف البیاناتلخمس الالخطوات.  
  بكة المناطق المحلیةشأجھزة وتقنیات.  
  إلیثرنت ولالمواصفات القیاسیةIEEE 802.3.  
 واكتشاف التصادم تحّسس الحامل للوصول المتعدد.  
 عنونة ال)IP (ةالمنطقی.  
  عنونةMAC.  
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  عنونةTCP/IP.  
 الشبكات الفرعیة.  
  ات والجلسالعرض التطبیقاتطبقات.  
 وظائف طبقة اإلرسال.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظرة عامة ١- ٢  
شبكات المناطق المحلیة و المرجعي OSIلطراز اعن  ًافھماكتسبت قد واآلن 

 IOSستعمل نظام سیسكو ت لتتعلم عن وًاجاھزأصبحت ، IPوعنونة 
من ، IOSلكن قبل استعمال ). nternetwork Operating Systemاختصار(

لذا، ستتعلم في .  الواسعة وأساسیات الموّجھالمناطقن شبكة عفھم قوي امتالك المھم 
.  القیاسیةھا ومواصفاتھاتقنیاتو شبكة المناطق الواسعة ھذا الفصل عن أجھزة

أخیرًا، . باإلضافة إلى ذلك، ستتعلم عن وظیفة الموّجھ في شبكة المناطق الواسعة
  .ھتكوینضبط إعداد الموّجھ وتمارین لھا عالقة بستنّفذ 

  
 شبكات المناطق الواسعة ٢- ٢  
  شبكات المناطق الواسعة واألجھزة ١-٢- ٢

عمل في الطبقة المادیة وطبقة وصلة البیانات ت) WAN( الواسعة شبكة المناطق
تفصل ي تال) LANs(تربط شبكات المناطق المحلیة إنھا .  المرجعيOSIللطراز 

تھتم شبكات المناطق الواسعة بتبادل رزم . ةجغرافیة كبیرمساحات عادة بینھا 
  .ھادعمالتي تة المعابر وشبكات المناطق المحلی/األطر بین الموّجھات/البیانات

 :لشبكات المناطق الواسعة ھيالممیزات الرئیسیة 
 ستعمل إنھا ت. لشبكات المناطقیة المحلیةلبعد المدى الجغرافي المحلي إلى ما عمل ت

 Regional Bell Operatingاختصار ( RBOCsـ خدمات الحامالت ك
Companies (وSprintو MCI.  

 عبر  الموجينطاق الع للوصول إلى ستعمل اتصاالت تسلسلیة من مختلف األنوات
  .مناطق جغرافیة واسعة
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  تفصل بینھا مساحات أجھزة تربط بناًء على التعریف، شبكات المناطق الواسعة
  :ھكذا أجھزة تتضمن.  كبیرةجغرافیة

  ومنافذ واجھةالشبكات البینیة تقّدم عدة خدمات، بما في ذلك :الموّجھات  WAN  
 تاالتصاالمن أجل  لشبكة المناطق الواسعة وجيالمنطاق تربط بال : البّداالت 

  ةالفیدیویو یةالبیانو تیةالصو
  وحدات الخدمة / األقنیةات واجھة خدمات صوتیة؛ وحدات خدم:المودمات

 TA/NT1s؛ وT1/E1 لخدماتلواجھة تشّكل ) CSU/DSUs(الرقمیة 
تشّكل ي تال) Terminal Adapters/Network Termination 1اختصار (

 Integrated Services Digitalاختصار ( ISDNلخدمات لواجھة 
Network ،الشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملة(  

  الخارجوإلى  المستخدم من ترّكز اتصاالت :ملقمات االتصال  
  المواصفات القیاسیة لشبكة المناطق الواسعة ٢-٢- ٢
  زوید شبكة المناطق الواسعة تشرح كیفیة تفي بروتوكوالت الطبقة المادیة

غالبًا . العاملة لخدمات شبكة المناطق الواسعةو ةالمیكانیكیو ةاالتصاالت الكھربائی
تلك الخدمات من مزّودي خدمات شبكة المناطق الواسعة ما یتم الحصول على 

  ).PTT (  وكاالت التلغرافوالحامالت البدیلة، ما بعد الھاتف، و، RBOCsـك
 یتم نقل ناطق الواسعة تشرح كیف بروتوكوالت وصلة البیانات في شبكة الم

 ةتتضمن بروتوكوالت مصممإنھا . األطر بین األنظمة في وصلة بیانات واحدة
ـ متعددة النقاط ومتعددة الوصول كولنقطة - نقطةةخدمات تبدیل مكرَّسعبر عمل لت

Frame Relay) ترحیل األطر(. 
  
  
  من ا عدد دیرھی وھاعّرفیالمواصفات القیاسیة لشبكة المناطق الواسعة

  :الوكاالت التالیةمن بینھا ،  المتعارف علیھاالسلطات
 InternationalTelecommunicationUnionTelecommunicationSta

ndardization Sector) ITU-T ، ت السلكیة والالسلكیةالتصااللاالتحاد الدولي-
سابقًا المعروف ، )ت السلكیة والالسلكیةالتصااللقطاع توحید المواصفات القیاسیة 

 Consultative Committee for International Telegraph andبإسم 
Telephone)  أوCCITT ،اللجنة االستشاریة الدولیة للتلغراف والھاتف(  

 International Organization for Standardization)  أوISO، المؤسسة 
  )الدولیة لتوحید المواصفات القیاسیة

 Internet Engineering Task Force)  أوIETF، فریق عمل ھندسة 
  )االنترنت

 Electronic Industries Association)  أوEIA، جمعیة الصناعات 
  )اإللكترونیة
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  المواصفات القیاسیة لشبكة المناطق الواسعة تشرح عادة متطلبات الطبقة
 . على حد سواءالمادیة وطبقة وصلة البیانات

صف الواجھة بین معدات طرفیة البیانات تسعة شبكة المناطق الوافي  الطبقة المادیة 
)DTE (معدات إنھاء دارات البیانات بین و)DCE .( ،عادةDCEمزّود ي ھ 

للمعدات في ھذا الطراز، الخدمات المقدَّمة .  الجھاز الموصولي ھDTEالخدمة و
DTE  وحدة من خالل مودم أو یتم توفیرھاCSU/DSU.  
  :حّدد ھذه الواجھةتمادیة لطبقة اللعدة مواصفات قیاسیة ھناك 

 EIA/TIA-232 
 EIA/TIA-449 
 V.24 
 V.35 
 X.21 
 G.703 
 EIA-530 

التغلیفات الشائعة لوصلة البیانات المقترنة بالخطوط التسلسلیة المتزامنة 
  : في الشكلةمذكور
 HDLC ) اختصارHigh-level Data Link Control ، التحكم بوصلة

 ):البیانات العالیة المستوى
التي اختارھا  مع الباعة المختلفین بسبب الطریقة ًاكون متوافقی؛ قد ال IEEE مقیاس 

على حد سواء متعددة النقاط اللنقطة و- یدعم التكاوین نقطةHDLC. ھكل بائع لتطبیق
  مع عبء أدنى

 Frame Relay) ترحیل األطر( : 
لیات  من دون آًامبّسطترحیًال نوعیة؛ یستعمل ال یستعمل تسھیالت رقمیة مرتفعة 

ر بكثیر ب بسرعة أك٢ل معلومات الطبقة ارسإ ھألخطاء، مما یعني أنھ یمكنلتصحیح 
  بروتوكوالت شبكة المناطق الواسعةبقیة من 
 PPP ) اختصارPoint-to-Point Protocol ،لنقطة-البروتوكول نقطة (: 

؛ IETF ھماطّورتإنھ عبارة عن مقیاسان ؛ RFC 1661في الوثیقة  مشروح 
  قل بروتوكول لتعریف بروتوكول طبقة الشبكةیحتوي على ح

 SDLC ) اختصارSimple Data Link Control Protocol ، بروتوكول
 ) :التحكم بوصلة البیانات البسیطة

  بروتوكول وصلة بیانات لشبكة مناطق واسعة SNA ) اختصارSystem 
Network Architecture ،األنظمةةھندسة شبك (:  

 المتعدد HDLCالمقیاس إلى حد كبیر حل محلھ بدأ یلبیئات ل IBM تھصمم
  أكثر االستعماالت
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 SLIP ) اختصارSerial Line Interface Protocol ، بروتوكول واجھة الخط
 ) :التسلسلي

بدأ یحل ؛ IPبروتوكول وصلة بیانات شبكة مناطق واسعة شعبي جدًا لحمل رزم  
  ت أكثر المتعدد االستعماالPPPالبروتوكول في عدة برامج محلھ 
 LAPB ) اختصارLink Access Procedure Balanced: ( 
  اءخطفحص األكبیرة لقدرات یملك ؛ X.25ستعملھ تبروتوكول وصلة البیانات  
 LAPD ) اختصارLink Access Procedure D-channel: ( 
 اتشاراإلبروتوكول وصلة بیانات شبكة المناطق الواسعة المستعمل إلرسال  

إرسال عملیات تجري . ISDNللتقنیة ) قناة البیانات (Dالقناة  فياالستدعء وإعداد 
  ISDNللتقنیة )  الحامالتأقنیة( Bاألقنیة البیانات على 

 LAPF ) اختصارLink Access Procedure Frame: ( 
 لخدمات الحامالت ذات صیغة األطر؛ بروتوكول وصلة بیانات شبكة مناطق 

  ت ترحیل األطرتقنیامع ، مستعمل LAPDلـواسعة، مشابھ 
  تقنیات شبكة المناطق الواسعة ٣-٢- ٢

قد ل. لشبكة المناطق الواسعةتقنیات األكثر شیوعًا عن الھو وصف موجز ما یلي 
. تماثلیةو ة مكرَّسةرقمیومبّدلة بالخالیا وخدمات مبّدلة بالدارات قمنا بتقسیمھا إلى 

  .ة انقر على ارتباطات الوب المشمول،لمزید من المعلومات
  لخدمات المبّدلة بالداراتا
 POTS)  اختصارPlain Old Telephone Service ، خدمة الھاتف العادي

 االعدید من تقنیاتھ) ١: ( لسببینة مشمولھابیانات الحاسب، لكنل خدمة تلیس) القدیم
من شبكة اتصاالت نوع  اإنھ) ٢(لبیانات، لالبنیة التحتیة المتنامیة من  جزء يھ

 ةالنموذجیالوسائط  بشكل ال ُیصّدق؛ اموثوق بھو االستعمال ةمناطقیة واسعة سھل
   المجدولالسلك النحاسيي ھ
 ISDN)  اختصارIntegrated Services Digital Network ، الشبكة

 : النطاق ةالضیق) الرقمیة للخدمات المتكاملة
ة  أول خدمة ھاتفیت االستعماالت واسعة االنتشار مھمة تاریخیًا؛ كانة تقنیة متعدد

نطاق ال؛ ة؛ الكلفة معتدلإلى آخرستخدام بشكل كبیر من بلد اال؛ یختلف بالكامل ةرقمی
 Basic Rateاختصار  (BRIللواجھة  كیلوبت بالثانیة ١٢٨ األقصى ھو الموجي

Interface ،میغابت بالثانیة ٣حوالي لكلفة والمتدنیة ا) واجھة السرعة األساسیة 
؛ )واجھة السرعة الرئیسیة، Primary Rate Interfaceاختصار  (PRIواجھة لل

؛ إلى آخرستخدام واسع االنتشار نوعًا ما، لكنھ یختلف إلى حد بعید من بلد اال
   المجدول السلك النحاسيي ھةالنموذجیالوسائط 

  الخدمات المبّدلة بالرزم
 X.25:  
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ء قدرات كبیرة لفحص األخطاتتضمن  االستعمال؛ ةزال شائعت ال ھا لكنقدیمة تقنیة 
ارتباطات شبكة المناطق الواسعة أكثر ُعرضة لألخطاء، التي كانت فیھا من األیام 

 الموجينطاق یمكن أن یكون ال؛ الموجي ھانطاقمن  حّدی ھ لكنمحل ثقة اجعلھمما ی
؛ الوسائط ةستخدام شامل نوعًا ما؛ الكلفة معتدلاال میغابت بالثانیة؛ ٢حتى  ًامرتفع

   المجدول السلك النحاسييالنموذجیة ھ
 Frame Relay) ترحیل األطر( : 

تقنیة شعبیة جدًا لقد أصبحت  النطاق؛ ة الضیقISDNللشبكة  إصدار مبّدل بالرزم 
خدمات فیھا ، لكن X.25 أكثر من ة؛ فّعالمن تلقاء نفسھا لشبكة المناطق الواسعة

 ٥٦السرعات  میغابت بالثانیة؛ ٤٤٫٧٣٦ األقصى ھو الموجينطاق المشابھة؛ 
ستخدام اال جدًا في الوالیات المتحدة؛ ةكیلوبت بالثانیة شعبی ٣٨٤بت بالثانیة وكیلو

؛ الوسائط النموذجیة تتضمن السلك ةمنخفضإلى  ةواسع االنتشار؛ الكلفة معتدل
   واأللیاف البصریةالمجدولالنحاسي 

  الخدمات المبّدلة بالخالیا
 ATM)  اختصارAsynchronous Transfer Mode ،ل غیر صیغة اإلرسا

 :) المتزامن
مھمة لشبكة تقنیة تصبح أكثر فأكثر  النطاق؛ ة العریضISDNوثیقة الصلة بالتقنیة 

طول ذات  ة صغیرًاستعمل أطرت؛ )لشبكة المناطق المحلیةحتى و (المناطق الواسعة
 میغابت ٦٢٢ األقصى ھو حالیًا الموجينطاق الحمل البیانات؛ ل)  بایت٥٣(ثابت 

 السلك يسرعات أعلى؛ الوسائط النموذجیة ھیجري تطویر رغم أنھ بالثانیة، 
؛ الكلفة بازدیادستخدام واسع االنتشار واال واأللیاف البصریة؛ المجدولالنحاسي 

  ةمرتفع
 SMDS)  اختصارSwitched Multimegabit Data Service، خدمة 

 :)  متعددة المیغابتات مبّدلةبیانات
؛ )MANs ( الشبكات المناطقیة العاصمیة عادة فيةمستعملو، ATMبـوثیقة الصلة 

 ي میغابت بالثانیة؛ الوسائط النموذجیة ھ٤٤٫٧٣٦ األقصى ھو الموجينطاق ال
؛  كثیرًاستخدام لیس واسع االنتشاراال واأللیاف البصریة؛ المجدولالسلك النحاسي 

   نسبیًاةالكلفة مرتفع
  الخدمات الرقمیة المكرَّسة

 T1 ،T3 ،E1 ،E3:  
 تقنیات ي في أوروبا ھE في الوالیات المتحدة وسلسلة الخدمات Tمات سلسلة الخد 

 ستعمل اإلرسال التعاقبي بالتقسیم الزمنيإنھا ت؛ لشبكة المناطق الواسعةمھمة جدًا 
 :الموجي ھونطاق الإرسال البیانات؛ عملیات ن خانات الوقت لیعیتو" لتقطیع"
 T1 -- 1.544میغابت بالثانیة   
 T3 -- 44.736بت بالثانیة میغا  
 E1 -- 2.048میغابت بالثانیة   
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 E3 -- 34.368میغابت بالثانیة   
  متوفرة أخرى موجیة اتنطاقھناك  

.  السلك النحاسي المجدول النموذجي واأللیاف البصریةي ھةالوسائط المستعمل
  .ةستخدام واسعة االنتشار جدًا؛ الكلفة معتدلاال
 xDSL)  الكلمةDSL  ھي اختصارDigital Subscriber Line ، خط

 :) لعائلة من التقنیاتھو اختصار  xالحرف المشترك الرقمي و
لالستعمال مخصصة  لشبكة المناطق الواسعة ھاتطویریجري  وة تقنیة جدید
ن معدات شركات الھاتف؛ عالمسافة كلما ازدادت  یتناقص موجي نطاق االمنزلي؛ لھ

ب من مكتب شركة الھاتف،  بالقرة میغابت بالثانیة ممكن٥١٫٨٤السرعات العلیا 
 )عدة میغابت بالثانیةإلى كیلوبت بالثانیة مئات المن (األدنى  النطاقات الموجیة

الحرف ؛ تتناقص وةبسرعة؛ الكلفة معتدلیزداد  ھستخدام صغیر لكناال أكثر؛ ةشائع
x تقنیات ال یحّدد كامل عائلةDSLبما في ذلك ،:  
 HDSL -- DSL ةمرتفعبتات سرعة  ذات  
 SDSL -- DSL  خط واحدذات  
 ADSL -- DSL ةغیر متماثل  
 VDSL -- DSL جدًاةمرتفعبتات سرعة  ذات  
 RADSL  -- DSLالسرعةمع  ة تكّیفی 
 SONET)  اختصارSynchronous Optical Network ، الشبكة البصریة

 :) المتزامنة
أللیاف ل ة جدًا؛ مصممةالسرعة المرتفعذات  عائلة من تقنیات الطبقة المادیة 

 سلسلة من سرعات ااألسالك النحاسیة أیضًا؛ لھتعمل على  أن ھالبصریة، لكن یمكنا
) الحاملة البصریة (OCمستویات عند  ة؛ مطبَّقةخاصمع مھام  ةالبیانات المتوفر

 میغابت بالثانیة ٩،٩٥٢إلى ) OC-1( میغابت بالثانیة ٥١٫٨٤ تتراوح من ةمختلف
)OC-192(اإلرسال التعاقبي ھا المدھشة باستعمالالسرعاتھذه حّقق ت أن ھا؛ یمكن 

ألوان مختلفة إلى لیزر حیث یتم تولیف أشعة ، )WDM (بتقسیم الطول الموجي
 البیانات بصریًا؛ ة منمن أجل إرسال كمیات ضخم) الطول الموجي(قلیًال 

 تلیس (مرتفعةالنترنت؛ الكلفة لستخدام واسع االنتشار بین كیانات العمود الفقري اال
  )منزلكمخصصة لتقنیة 

  لشبكة المناطق الواسعةالخدمات األخرى 
  المبّدلةةالتماثلی(المودمات الھاتفیة  (: 

عمل مع شبكة الھاتف ت؛  كثیرًا االستعماالتة متعددھا في السرعة، لكنة محدود
؛ ةكیلوبت بالثانیة؛ الكلفة منخفض ٥٦ھو حوالي  األقصى الموجينطاق الالموجودة؛ 

  خط الھاتفي؛ الوسائط النموذجیة ھ كثیرًا واسع االنتشارستخدام ال یزالاال
  المجدول
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 التماثلیة المشتركة (المودمات السلكیة (: 
 في تھاشعبیتزداد إشارات التلفزیون؛ كسلك الضع إشارات البیانات على نفس ت 

% ٩٠( المحور ةك التلفزیون المتحدسالمن أ ةكمیات كبیرتوجد فیھا ي تالمناطق ال
 ١٠كون ی األقصى یمكن أن الموجينطاق ال؛ )في الوالیات المتحدةل المنازمن 

قسم الذین یرتبطون بالمستخدمین مع ازدیاد عدد میغابت بالثانیة، لكن ھذا ینخفض 
سبیًا؛  نة؛ الكلفة منخفض)یتصرف كشبكة مناطق محلیة غیر مبّدلة(معین شبكة 

  .متحد المحور السلك الي؛ الوسائط ھفي ازدیاد ھلكنقلیل ستخدام اال
 الالسلكي : 

 موجات مغناطیسیة كھربائیة؛ ھناك مجموعة ياإلشارات ھكون  ةمطلوبوسائط ال 
 :ھما ھامناثنان شبكة المناطق الواسعة الالسلكیة، وصالت متنوعة من 

 أرضیة : 
؛ الكلفة )الماكروویف مثًال،( میغابت بالثانیة عادة ١١ في النطاق النطاقات الموجیة 

  ستخدام معتدلاالالنظر مطلوب عادة؛  یًا؛ خطمنخفضة نسب
 فضائیة : 

والمستخدمین ) مثًال، شبكة الھاتف الخلیوي(خدم المستخدمین المتنّقلین ت أن ھا یمكن
ستخدام واسع االنتشار؛ الكلفة اال؛ )كابالتن أي أسالك أو البعیدین جدًا ع(البعیدین 

  ةمرتفع
  ارتباطات الوب

ISDN  
  ؟X.25 يما ھ

  حیل األطرمنتدى تر
  ATMمنتدى 

   االتصاالت عن ُبعدT1المواصفات القیاسیة اللجنة ؟؟
  
  
  
  
 شبكات المناطق الواسعة والموّجھات ٣- ٢  
  أساسیات الموّجھ ١-٣- ٢
  وحدة معالجة مركزیة:  مكّونات أساسیةةالحاسبات أربعتملك) CPU( ،ذاكرة ،

. ًاكمبیوترتسمیتھ كن  یم،المكّونات؛ لذایملك ھذه الموّجھ أیضًا  .باصوواجھات، 
جھزة إخراج أل ةمكّونات مكرَّسامتالكھ بدًال من .  كمبیوتر ذو ھدف خاصھلكن

الرسومیة ة المفاتیح والماوس، وكل البرامج وأجھزة إدخال للوحلفیدیو والصوت، ا
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الحاسب العصري المتعدد الوسائط، المتوفرة في  االستعمال ة السھلةالنموذجی
  .یھتوجللالموّجھ مكرَّس 

  حتاج تل البرامج، تشّغكي حتاج الحاسبات إلى أنظمة تشغیل لتتمامًا مثلما
 Internetworking Operatingاختصار ( IOSالبرنامج الموّجھات إلى 

System (انسیاب حركة المرور بتحكم ملفات التكوین تلك ت. لتشغیل ملفات التكوین
البروتوكوالت  إلرشاد وجیھبالتحدید، باستعمال بروتوكوالت الت. إلى الموّجھات

. قرارات لھا عالقة بأفضل مسار للرزمتأخذ المّوجھات وجداول التوجیھ، الموّجھة 
  .للتحكم بتلك البروتوكوالت وتلك القرارات، یجب ضبط تكوین الموّجھ

  تعّلم كیفیة بناء ملفات تكوین من أوامر تستقضي معظم ھذه الدورة الدراسیة
IOS  ملف تكوین في حین أن . التي ترغب بھاوظائف الشبكة ینّفذ الموّجھ لجعل

الدورة الدراسیة من  نھایةفي ، ستتمكن ىاألول  اللمحةًا منالموّجھ قد یبدو معّقد
  . خاصة بكتكوینملفات كتابة وكذلك كلیًا، فھمھ  وتھقراء

تبدیل الرزم بین شبكتین عملیة الموّجھ ھو كمبیوتر ینتقي أفضل المسارات ویدیر 
  .تینفمختل

  : كالتالييلموّجھ ھلمكّونات التكوین الداخلي 
 RAM/DRAM : مخبأ وخّزن جداول التوجیھ، تARP ،المخبأ السریع و

زّود ت. ، وطوابیر تخزین الرزم)ة المشتركRAMالذاكرة (درء الرزم والتبدیل، 
أثناء قیامك  لملف تكوین الموّجھ ةغلتشمأو / وة أیضًا ذاكرة مؤقتRAMالذاكرة 

أو تقطع الطاقة عن الموّجھ  عندما RAMالذاكرة محتوى یزول . الموّجھیل بتشغ
  .ھد تشغیلیعت
 NVRAM :  ذاكرةRAM خّزن ملف تكوین النسخة ت غیر متطایرة؛

  .تشغیلالد یعتالطاقة أو تقطع بدء التشغیل للموّجھ؛ یبقى المحتوى عندما /االحتیاطیة
 ذاكرة  : وامضةROM صورة نظام تخّزن بلة للمحو؛ قاو قابلة إلعادة البرمجة

تیح لك تحدیث البرنامج من دون إزالة واستبدال تالتشغیل والشیفرة المایكرویة؛ 
تشغیل؛ عدة الد یعترقائق على المعالج؛ یبقى المحتوى عندما تقطع الطاقة أو 

  ذاكرة وامضةتخزینھا في  یمكن IOS البرنامجإصدارات من 
 ROM : یصیة التي تجري عند وصل الطاقة، حتوي على االختبارات التشخت
 تتطلب ROMالذاكرة برنامج استنھاض، ونظام تشغیل؛ ترقیات البرامج في و

  استبدال رقائق قابلة للقبس على وحدة المعالجة المركزیة
  ؛ یمكن منھ تخرجالموّجھ وإلى الرزم تدخل  ھ اتصال شبكي من خالل:الواجھة

  ة منفصلاتاجھوحدة وعلى ة األم أو لوحأن تكون على ال
  وظیفة الموّجھ في شبكة المناطق الواسعة ٢-٣- ٢
  إال أن م أجھزة شبكة المناطق المحلیة، یقستیمكن استعمال الموّجھات لصحیح أنھ

الموّجھات واجھات تملك . شبكة مناطق واسعةل الرئیسي ھو كأجھزة ااستعمالھ
غالبًا ما یتم قع، في الوا.  على حد سواءلشبكة مناطق محلیة وشبكة مناطق واسعة
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تتصل مع بعضھا إنھا . الموّجھاتوصل تقنیات شبكة المناطق الواسعة لاستعمال 
شبكة المناطق الواسعة، وتؤلف أنظمة مستقلة بذاتھا من خالل وصالت البعض 

لشبكات  أجھزة العمود الفقري يالموّجھات ھبما أن . النترنتلالعمود الفقري و
وتتخذ ، OSI للطراز ٣عمل في الطبقة فإنھا ت  ولالنترنتةنترانت الكبیراال

على االنترنت، باستعمال بروتوكول االنترنت، (عناوین الشبكة بناًء على القرارات 
 انتقاء أفضل المسارات لرزم البیانات مالموّجھات ھلالوظیفتان الرئیسیتان ). IPأو 

 ئھاوّجھات ھذا ببناالمتحقق . الواردة، وتبدیل الرزم إلى الواجھة الصادرة المالئمة
  . مع الموّجھات األخرىھاضمنة جداول توجیھ وتبادل معلومات الشبكة المتواجد

  عادة دینامیكیًا باستعمال تتم صیانتھا یمكنك ضبط تكوین جداول التوجیھ، لكن
  .مع الموّجھات األخرى) المسار(بروتوكول توجیھ یتبادل معلومات طبیعة الشبكة 

  ،أي كمبیوتر بالتصال اكون قادرًا على بأن ی )س(ي كمبیوتر ترید أإذا كنت مثًال
في أي ) ع(الكرة األرضیة، ومع أي كمبیوتر آخر على في أي مكان ) ص(آخر 

الكرة األرضیة، یجب أن تشمل میزة توجیھ  والقمرالشمسي بین النظام على مكان 
لحاسبات س إن الرغبة في جعل ا. موثوقیةالنسیاب المعلومات، ومسارات متكررة لل

العدید من  ھا أن تعزویمكنوص وع تكون قادرة على االتصال ببعضھا البعض 
  . قرارات وتقنیات تصمیم الشبكة

  :ةالتالیاألمور تضمن أیضًا ییجب أن اتصال مماثل لكن أي 
 عنونة طرف لطرف متناغمة  
  مّثل طبیعةت الشبكاتتعناوین  
  فضل مسارألانتقاء  
 توجیھ دینامیكي  
 تبدیل  
  نتمری 

 ءفي ھذا التمرین ستفحص موّجھ سیسكو لتجمیع معلومات عن ممیزاتھ المادیة وبد
أحد ستحّدد رقم طراز ومیزات . تھاوظیفوبین منتجات موّجھ سیسكو الربط بین 

التي واألجھزة األسالك  ما ھيوالحاضرة  سیسكو بما في ذلك الواجھات اتموّجھ
  .تتصل بھا

  لطبیعةا تمرین ٢ الدورة الدراسیة ٣-٣- ٢
  كشبكة مناطق واسعة لشركة  ٢ الدورة الدراسیةفي تمرین الطبیعة یجب اعتبار

 ا؛ إنھغیر موصولة باإلنترنت اإنھ. العالمفي أرجاء متوسطة الحجم مع مكاتب 
أي أن  -- ة متكررتأیضًا، الطبیعة، كما ھو مبّین، لیس. لشركةلالشبكة الخصوصیة 

شبكة الشبكات ھذه، تحت إدارة . لشبكةایعّطل السلسلة سعلى فشل أي موّجھ 
  .دعى نظام مستقل بذاتھت) الشركة(مشتركة 
   شبكة من األنظمة المستقلة بذاتھا، ي ھاإلنترنت
  أدوارةأربعواحدًا من لعب عادة تموّجھات فیھ  ھامنواحد كل .  
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  واحدةمنطقة  لة داخلی:الموّجھات الداخلیة  
  و أكثرأتربط منطقتین  :موّجھات حدود المناطق  
  تصدر منھا في ي ت المسارات الرئیسیة لحركة المرور ال:موّجھات العمود الفقري

  ، الشبكات األخرىالتي تتوّجھ إلیھامعظم األحیان، و
 أو ( النظام المستقل بذاتھ ودموّجھات حدAS (: تتصل مع الموّجھات في األنظمة 

  المستقلة بذاتھا األخرى
  ھيالكیانات النموذجیةفإن   بھامكیان یتحكي أیوجد ال في حین أنھ :  
  مثًال،(الشركات MCI Worldcom وSprint وAT&T وQwest وUUNet 
  )France Telecomو
  مثًال، جامعة إیلینوي، جامعة ستنافورد(الجامعات(  
 ثًال،م (مؤسسات األبحاث CERNفي سویسرا (  
  اإلنترنتمزّودي خدمات) ISPs( 
 ن عطراز إال أنھا  عن اإلنترنت ًا طرازتسلی ٢ رغم أن طبیعة الدورة الدراسیة

عالمیًا تقریبًا ھو یتم توجییھ البروتوكول الذي .  بذاتھ مستقًالًامّثل نظامتطبیعة قد 
IP ؛ بروتوكول التوجیھBGP ) اختصارBorder Gateway Protocol ،

  .اإلنترنتبین موّجھات ُیستعمل بشكل كبیر ) بروتوكول عّبارة الحدود
  الموّجھA الموّجھ وفي القاھرة، جود موB ،الموّجھ و في بیروتC في مدینة 

كل واحد من الموّجھات یتصل بشبكة مناطق . دبي في E وD انصیدا، والموّجھ
-Cمن  وB-Cومن  A-Bاالتصاالت من . في جامعةمكتب أو موجودة في محلیة 

Dخطوطي ھ  T1لموّجھات لالواجھات التسلسلیةب ة مؤّجرة موصول.  
  األجھزة . بھ ةكل موّجھ لھ شبكة إیثرنت مناطقیة محلیة موصولالحظ أن

 إلى جانب ة مبّینین،النموذجیة في شبكات اإلیثرنت المناطقیة المحلیة، المضیف
الحظ أیضًا . أسالك وحدة تحكمھم للسماح بالتكوین وعرض لمحتویات الموّجھات

  .بینھایما ة فعریضمناطقیة تسلسلیة  تملك وصالت الموّجھاتمن  ةأن أربع
  تمرین

وصلھا و موّجھات تمرین سیسكویة إعداد فھم كیفعلى ھذا التمرین سیساعدك  .١
   طبیعة الدورة الدراسیةب

أجھزة التمرین بقیة  بینالمادیة بین تلك الموّجھات ووصالت التوّثق ستفحص و. ٢
  .ومحطات العملوالبّداالت كموّصالت األسالك 

  تمرین
تكوین موّجھات ومحطات عمل یة ضبط فھم كیفى علھذا التمرین سیساعدك .  ١

     تمرین سیسكو 
  لطبیعة الدورة الدراسیة     
  .كل موّجھل IPتكاوین الشبكات توثیق  لفحص وIOSستستعمل أوامر . ٢
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  تلخیص
  :ةالتالیباألمور لدیك فھم یكون قد أصبح الفصل، یجب أن ھذا قد أكملت واآلن 

 سعة، أجھزة شبكة المناطق الواسعة، شبكات المناطق الوا
  المواصفات القیاسیة والتقنیات

  شبكة المناطق الواسعةالموّجھات في تعمل كیف  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظرة عامة ١- ٣  
فیھا شبكة على تشغیل موّجھ لضمان تسلیم بیانات كیفیة ستتعلم في ھذا الفصل 

  . یسكوس )واجھة سطر األوامر (CLIستصبح معتادًا على . موّجھات
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 كیفیةستتعلم :  
 تسجیل الدخول بواسطة كلمة مرور المستخدم  
  متیازات بواسطة كلمة مرور التمكیناالالصیغة ذات دخول  
 نھاءاإلتعطیل أو ال  
 ةباإلضافة إلى ذلك، ستتعلم كیفیة استعمال میزات المساعدة المتقدمة التالی:  
 إكمال األوامر وطلبات اإلدخال  
 فحص التركیب النحوي  
 ستتعلم كیفیة استعمال میزات التحریر المتقدمة التالیةأخیرًا ،:  
 التمریر التلقائي للسطر  
 أدوات تحكم المؤشر  
 دارئ المحفوظات مع استرداد األوامر  
  ،في معظم الحاسباتالمتوفرین نسخ ولصق 
 
 واجھة الموّجھ ٢- ٣  
  صیغة المستخدم والصیغة ذات االمتیازات ١-٢- ٣

وصول إلى الواجھة على الموّجھ الإما علیك یجب لضبط تكوین موّجھات سیسكو، 
عند الوصول إلى الموّجھ، . وصول إلى الموّجھ عن ُبعدالمحطة طرفیة أو بواسطة 

  .یجب أن تسّجل الدخول إلى الموّجھ قبل أن تكتب أي أوامر أخرى
  ألھداف أمنیة، الموّجھ لھ مستویي وصول إلى األوامر

  في ھذه . فحص حالة الموّجھتي تة تتضمن تلك الالمھام النموذجی: صیغة المستخدم
  .ةمسموحغیر الصیغة، تغییرات تكوین الموّجھ 

  غّیر تكوین الموّجھتي تالمھام النموذجیة تتضمن تلك ال: الصیغة ذات االمتیازات.  
  ،صیغة المستخدمسطر المطالبة التابع لترى سعندما تسّجل الدخول إلى الموّجھ .

األوامر من  مجموعة فرعیة يمستوى المستخدم ھذا ھعند  ةاألوامر المتوفر
تیح لك إظھار معلومات تمعظم تلك األوامر . متیازاتاال يالمستوى ذعند  ةالمتوفر

  .من دون تغییر إعدادات تكوین الموّجھ
 علیك أوًال تمكین الصیغة ذات ةللوصول إلى مجموعة األوامر الكامل ،

 عند سطر المطالبة. enable ، اكتب< عند سطر المطالبة. االمتیازات
passwordبواسطة األمر تم ضبطھا ي ت، اكتب كلمة المرور الenable secret .
عالمة (# إلى سطر المطالبة قد أكملت خطوات تسجیل الدخول، یتغّیر بعدما تكون 

یمكنك من الصیغة ذات االمتیازات، .  اآلن في الصیغة ذات االمتیازاتكألن) الباوند
  :أخرى منھاصیغ كصیغة التكوین العمومي وصیغ معّینة الوصول إلى 

 الواجھة  
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 الواجھة الفرعیة  
 سطرال  
 الموّجھ  
 خریطة التوجیھ  
 عدة صیغ تكوین إضافیة  
  لتسجیل الخروج من الموّجھ، اكتبexit.  
  مستوى نظام سیسكو بناًء على یختلف إخراج الشاشةIOSتكوین على  و

 .الموّجھ
  تخدمالئحة أوامر صیغة المس ٢-٢- ٣

سطر مطالبة صیغة المستخدم أو سطر مطالبة الصیغة عند ) ?(كتابة عالمة استفھام 
 --More--الحظ . األوامر الشائعة االستعمالب ةعرض الئحة مفیدتذات االمتیازات 

لذا ستحصل . في وقت واحدسطرًا  ٢٢عرض الشاشة ت. في أسفل العرض المثال
عدة ھناك أن ھذا النص حّدد ی. اشةالش في أسفل --More--النص أحیانًا على 

ھنا، أو في . األوامرال یزال ھناك المزید من  كإخراج؛ بمعنى آخر، ةتوفرمشاشات 
، یمكنك متابعة --More-- النص ، كلما ظھرIOSأي مكان آخر في نظام سیسكو 

،  فقطالتاليسطر إلظھار ال. معاینة الشاشة المتوفرة التالیة بضغط مفتاح المسافة
اضغط ). Enter ات المفاتیح، المفتاحلوحأو، في بعض ( Returnالمفتاح اضغط 

  .سطر المطالبةأي مفتاح آخر للعودة إلى 
 وعلى تكوین IOSیختلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظام سیسكو : مالحظة
  .الموّجھ

  الئحة أوامر الصیغة ذات االمتیازات ٣-٢- ٣
أو كما ھو مبّین في  (enableتب للوصول إلى الصیغة ذات االمتیازات، اك

عالمة  (?إذا كتبت . كلمة مروركتابة سُیطلب منك ). enaاالختصار الشكل، 
في سطر مطالبة الصیغة ذات االمتیازات، تعرض الشاشة الئحة أوامر ) استفھام

  .سطر مطالبة صیغة المستخدمالتي تعرضھا عند أطول من 
 وعلى IOSمستوى نظام سیسكو سیختلف إخراج الشاشة بناًء على : مالحظة

  .تكوین الموّجھ
  استعمال وظائف مساعدة الموّجھ ٤-٢- ٣

تعرف األمر لتحقیق ذلك، ال إذا كنت .  ترید ضبط ساعة الموّجھكلنفترض أن
  . الساعةضبط  لفحص التركیب النحوي لhelpاستعمل األمر 

 ضبط يھمھمتك . helpلألمر العدیدة الوظائف إحدى یوّضح التمرین التالي 
  :استعمال الخطوات التالیةبتعرف األمر، أكمل ال  كبافتراض أن. ساعة الموّجھ

 helpاألمر إخراج . الساعةكیفیة ضبط  لفحص التركیب النحوي لhelpاستعمل . ١
  . مطلوبclockیبّین أن األمر 
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  .فحص التركیب النحوي لتغییر الوقتا. ٢
یحّدد . دقائق والثواني كما ھو مبّینالواكتب الوقت الحالي باستعمال الساعات . ٣

 في helpاألمر إخراج . إلى تزوید معلومات إضافیة إلكمال األمربحاجة  كالنظام أن
  .ة مطلوبsetالكلمة األساسیة أن الشكل یبّین 

استعمال الساعات بفحص التركیب النحوي لكتابة الوقت واكتب الوقت الحالي ا. ٤
إلى تزوید بحاجة  كن في الشكل ، یحّدد النظام أنكما ھو مبّی. الدقائق والثوانيو

  .معلومات إضافیة إلكمال األمر
ة فثم أضف مسا. لتكرار األمر السابق تلقائیًا) أو السھم العلوي (Ctrl+Pاضغط . ٥

كتابة یمكنك اآلن إكمال . للكشف عن الوسیطات اإلضافیة) ?(وعالمة استفھام 
  .األمر

مكان رمز اإلقحام یبّین . خطأوجود  انحّددیساعدة وجواب الم) ^(رمز اإلقحام . ٦
دخال التركیب النحوي الصحیح، أعد كتابة األمر  إل.المحتملةالمشكلة أین توجد لك 

  ).?(عالمة استفھام اكتب رمز اإلقحام ثم یوجد إلى النقطة حیث وصوًال 
  .األمر لتنفیذ Returnاستعمال التركیب النحوي الصحیح، واضغط باكتب السنة، . ٧

یظھر . الخطأیظھر حیث ^ الرمز  ھالتركیب النحوي بوضعل ًاتزّود الواجھة فحص
أو  كلمة أساسیةأو  غیر صحیح ًافي سلسلة األمر حیث كتبت أمرالمكان في ^ الرمز 
إیجاد من یمّكنك مؤشر مكان الخطأ ونظام المساعدة التفاعلیة .  غیر صحیحةوسیطة

  .سھولةأخطاء التركیب النحوي بتصحیح و
 وعلى تكوین IOS یختلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظام سیسكو :مالحظة

  .الموّجھ
  IOS استعمال أوامر تحریر ٥-٢- ٣
  تحریر الزّود مجموعة من وظائف تتتضمن الواجھة صیغة تحریر محّسنة

استعمل تسلسالت المفاتیح . أثناء كتابتھتیح لك تحریر سطر األمر تي ت الالرئیسیة
. التغییراتالتصحیحات أو لقیام بسطر األمر لفي  في الشكل لنقل المؤشر ةحدَّدالم

إال أنھ لبرنامج لالحالي في اإلصدار  تلقائیًا ةتحریر المحّسنة ممكَّنالرغم أن صیغة 
یكون بینما بشكل جید تفاعل ت برمجیة ال ًانصوصكتبت  إذا كنت قد ایمكنك تعطیلھ

 terminal noتحریر المحّسنة، اكتب العطیل صیغة لت. ًاتحریر المحّسن ممكَّنال
editing  سطر مطالبة الصیغة ذات االمتیازاتعند.  

  سطر من أكثر د تمتزّود میزة تمریر أفقي لألوامر التي تمجموعة أوامر التحریر
 ١٠عندما یصل المؤشر إلى الھامش األیمن، یزیح سطر األمر . واحد على الشاشة

تمریر ال، لكن یمكنك من السطر أحرف ١٠ یمكنك رؤیة أول ال. الیسار إلى مسافات
لتمریر إلى الخلف، اضغط ل. وفحص التركیب النحوي في بدایة األمرإلى الخلف 

Ctrl+B في بدایة األمر تصبح  أو مفتاح السھم األیسر بشكل متكرر إلى أن
  .السطر فورًابدایة للعودة إلى  Ctrl+A، أو اضغط المكتوب
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 عندما یصل . واحدسطر من كثر بّین في الشكل ، یمتد األمر أفي المثال الم
. ھعرضالیسار ثم یعاد إلى  مسافات ١٠السطر تتم إزاحة المؤشر إلى نھایة السطر، 

صل المؤشر إلى وكلما . الیسارإلى قد تمّرر حّدد أن السطر ت) $(عالمة الدوالر 
  .ىمرة أخر مسافات إلى الیسار ١٠السطر یزیح نھایة السطر، 

 یختلف إخراج الشاشة بناًء على مستوى نظام سیسكو :مالحظة IOS وعلى 
  .تكوین الموّجھ

  IOSاستعمال محفوظات أوامر  ٦-٢- ٣
 ھذه المیزة . األوامر التي كنت قد كتبتھاب، تزّود الواجھة محفوظات، أو سجًال

 .  أو المعّقدةةاألوامر أو اإلدخاالت الطویلسترداد  باألخص الةمفید
  : المھام التالیةنجازة میزة محفوظات األوامر یمكنك إبواسط
 ضبط حجم دارئ محفوظات األوامر.  
 األوامراسترداد .  
 تعطیل میزة محفوظات األوامر.  
  ،سطر أ ١٠یسّجل  والنظام ةمحفوظات األوامر ممكَّنتكون بشكل افتراضي

ام خالل النظ التي یسّجلھا لتغییر عدد أسطر األوامر. أوامر في دارئ محفوظاتھ
عدد . history size أو األمر terminal history sizeاألمر الجلسة، استعمل 

  .٢٥٦األوامر األقصى ھو 
  أوCtrl+Pأحدث أمر، اضغط من  ًاالسترداد األوامر في دارئ المحفوظات، بدء

للعودة إلى . تواٍلبشكل ممفتاح السھم العلوي بشكل متكرر السترداد األوامر القدیمة 
 Ctrl+Pبواسطة ر الحدیثة أكثر في دارئ المحفوظات، بعد استرداد األوامر األوام

بشكل متكرر السفلي  أو مفتاح السھم Ctrl+Nالسھم العلوي، اضغط مفتاح أو 
  . بشكل متواٍلالسترداد األوامر الحدیثة أكثر

 ثم األمر في األحرف الفریدة یمكنك كتابة ،  لكعند كتابة األوامر، كاختصار
عّرف تاألحرف الفریدة . نیابة عنكالواجھة اإلدخال سُتكمل ، وTabفتاح ضغط الم

  .الذي قصدتھاألمر قد فھم قّر بصریًا أن الموّجھ ی فقط Tabالمفتاح واألمر، 
  یمكنك .  أیضًاةإضافیانتقاء ونسخ وظائف تتوفر أمامك  قد ،معظم الحاسباتفي

مرك الحالي، وضغط  كإدخال أاجھادرإ أو ھانسخ سلسلة أمر سابق ثم لصق
Return . یمكنك استعمالCtrl+Z  من صیغة التكوینللخروج. 

 
 استعمال واجھة الموّجھ وصیغ الواجھة  ٣- ٣  
  واجھة الموّجھ:  تمرین ١-٣- ٣

  تمرین
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ستسّجل الدخول إلى . IOSسیقّدم ھذا التمرین واجھة سطر أوامر نظام سیسكو 
" صیغة المستخدم"كتابة أوامر في وصول لمن ال ةستعمل مستویات مختلفتالموّجھ و

  ".الصیغة ذات االمتیازات"و
   مستخدم الموّجھةواجھة صیغ:  تمرین ٢-٣- ٣

  تمرین
معرفة كل یكون علیك ، سIOSعند استعمال أنظمة تشغیل الموّجھات كنظام سیسكو 

واحدة كل الغایة من الموّجھ وما  التي یملكھا من صیغ المستخدم المختلفةصیغة 
. بال فائدةلوقت ومضیعة لكون  سیاستظھار كل أمر في كل صیغ المستخدمإن . منھا

. من الصیغصیغة  مع كل ةتوفرالماألوامر والوظائف عن طبیعة حاول تطویر فھم 
معظم مع  ةالطبیعة والصیغ الست الرئیسیة المتوفرمع في ھذا التمرین، ستعمل 

  :الموّجھات
١ .User EXEC Mode)  صیغة المستخدمEXEC(  
٢ .Privileged EXEC Mode)  الصیغةEXECتسمى ( ،) ذات االمتیازات

  )التمكین أیضًا صیغة
٣ .Global Configuration Mode) صیغة التكوین العمومي(  
٤ .Router Configuration Mode) صیغة تكوین الموّجھ(  
٥ .Interface Configuration Mode) صیغة تكوین الواجھة(  
٦ .Sub-interface Configuration mode) الفرعیةصیغة تكوین الواجھة (  
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  تلخیص
على وحدة تعمل ي تالالمستخدم یمكنك ضبط تكوین موّجھات سیسكو من واجھة 

موّجھات سیسكو مستویي تملك ألھداف أمنیة، .  الطرفیةتھتحكم الموّجھ أو محط
  .تصیغة المستخدم والصیغة ذات االمتیازا: وصول إلى األوامر

 إلى الموّجھ، یمكنكمستخدم استعمال واجھة ب:  
  كلمة مرور مستخدمبواسطة تسجیل الدخول  
  الصیغة ذات االمتیازات بواسطة كلمة مرور التمكیندخول  
 نھاءاإلتعطیل أو ال  
  ما یليیمكنك استعمال میزات المساعدة المتقدمة لتنفیذ:  
 إكمال األوامر وطلبات اإلدخال  
 فحص التركیب النحوي  
زّود مجموعة من وظائف تصیغة تحریر محّسنة المستخدم ضمن واجھة تت

كنت التي األوامر ب، محفوظات، أو سجًالالمستخدم تزّود واجھة . التحریر الرئیسیة
  .قد كتبتھا

A <- B  ACK  -- رقم تسلسلك ھو X  
A <- B  SYN -- رقم تسلسلي ھو Y 
A ->B ACK  -- رقم تسلسلك ھو Y  

تبادل یدعى اتصال فإن الالثالثة في رسالة واحدة و ة الثانیتین الخطوھ یمكن دمجألن
االتصال تتم مزامنة طرفا كما ھو موضَّح في الشكل، . فتح ثالثي االتجاه/مصافحة
  .فتح ثالثي االتجاه/تسلسل اتصال مصافحةبواسطة 

ستعمل آلیات ت قد TCPالبروتوكوالت  ألن ةالمصافحة الثالثیة االتجاه ضروری
ما عرف لیطریقة ال یملك أي  األول SYNالرقم متلقي . ISN الرقم نتقاءمختلفة ال

تذكر رقم التسلسل األخیر المستعمل كان یإال إذا ھو قسم قدیم متأخر إذا كان القسم 
تحقق من أن یطلب من المرسل ی دائمًا، ولذا یجب أن ًالیس ممكنوھذا على االتصال، 

  .SYNذلك الرقم 
جھة كما تستطیع أي  االتصال، ءبدمن الجھتین جھة ع أي تستطی، في ھذه المرحلة

  ).ةمتوازن( ھو طریقة اتصال نظیر لنظیر TCPقطع االتصال ألن منھما 
ن ااألمرھذان . جدولتفّرغ ذلك ال المخزَّن في الموّجھ وARPھذا التمرین جدول 

  .الشبكةفي مشكلة حل  جدًا في انمھم
  تمرین

یرید . XYZعدة مسؤول شبكة الشركة ومجموعتك مسالقد ُطلب منك أنت 
من واجھات واجھة كل الخاصة ب MACالشبكة معرفة العناوین تلك مسؤول 

  .اإلیثرنت على الموّجھات
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 نظرة عامة ١- ٤  
الوقت لفحص فقد حان واجھة سطر أوامر الموّجھ، عن فھم أصبح لدیك قد واآلن 

ستتعلم في ھذا الفصل . لبیانات في الشبكةل اًال فّعًاضمن تسلیمتي تمكّونات الموّجھ ال
مكّوناتھ، صیانة فحص وواإلجراءات واألوامر الصحیحة للوصول إلى موّجھ، 

  .ر وصلتھ الشبكیةاواختب
  
 مكّونات الموّجھ٢- ٤    
  ةمصادر تكوین الموّجھ الخارجی ١-٢- ٤

في عملیة  رئیسیًا ًالعب دورتي تفي ھذا القسم، ستتعلم عن مكّونات الموّجھ ال
 أفضل ًاعطیك فھمتفي عملیة التكوین المشاركة المكّونات ما ھي معرفة إن . التكوین

إن االنتباه إلى . الموّجھ أوامر التكوینالطریقة التي یخّزن ویستعمل بھا ن ع
التي المشاكل ھي د ما یتحدتساعدك في الخطوات التي تجري خالل تمھید الموّجھ س

  .دما تشّغل موّجھكعنوأین قد تحدث حدث تقد 
من یمكنك ضبط تكوین الموّجھ من عدة أماكن خارجیة كما ھو مبّین في الشكل، 

  :ةالتالیبینھا األماكن 
  الموّجھ من خالل منفذ وصول بكمبیوتر م(من المحطة الطرفیة لوحدة التحكم

  خالل تثبیتھ) وحدة تحكم
 من خالل المودم باستعمال المنفذ اإلضافي  
 على الشبكةأن یكون قد تم تثبیتھ ، بعد ٤-٠فیة الوھمیة من المحطات الطر  
  من ملقمTFTPعلى الشبكة   
  ةمكّونات تكوین الموّجھ الداخلی ٢-٢- ٤
 في عملیة التشغیل، ًا مھمًالعب دورتدعم مكّونات تھندسة الداخلیة لموّجھ سیسكو ال

  .كما ھو مبّین في الشكل
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  :ي كالتالي مكّونات تكوین الموّجھ الداخلیة ھ
 RAM/DRAM : مخبأ وخّزن جداول التوجیھ، تARP ،المخبأ السریع و

زّود ت. ، وطوابیر تخزین الرزم)ة المشتركRAMالذاكرة (درء الرزم والتبدیل، 
أثناء قیامك  لملف تكوین الموّجھ ةغلتشمأو / وة أیضًا ذاكرة مؤقتRAMالذاكرة 
أو لطاقة عن الموّجھ تقطع ا عندما RAMالذاكرة محتوى یزول . الموّجھبتشغیل 

  .ھد تشغیلیعت
 NVRAM :   ذاكرةRAM خّزن ملف تكوین النسخة ت غیر متطایرة؛

  .تشغیلالد یعتالطاقة أو تقطع بدء التشغیل للموّجھ؛ یبقى المحتوى عندما /االحتیاطیة
 FLASH ذاكرة  :  وامضةROM تخّزن قابلة للمحو؛ و قابلة إلعادة البرمجة

تیح لك تحدیث البرنامج من دون إزالة تیفرة المایكرویة؛ صورة نظام التشغیل والش
تشغیل؛ الد یعتواستبدال رقائق على المعالج؛ یبقى المحتوى عندما تقطع الطاقة أو 

  ذاكرة وامضةتخزینھا في  یمكن IOSعدة إصدارات من البرنامج 
 ROM : حتوي على االختبارات التشخیصیة التي تجري عند وصل الطاقة، ت
 تتطلب ROMالذاكرة استنھاض، ونظام تشغیل؛ ترقیات البرامج في برنامج و

  استبدال رقائق قابلة للقبس على وحدة المعالجة المركزیة
 ؛ یمكن منھ تخرجالموّجھ وإلى الرزم تدخل  ھ من خاللة شبكیت اتصاال: الواجھة

  ة منفصلاتوحدة واجھعلى ة األم أو لوحأن تكون على ال
 ة منفصلات واجھاتوحدعلى ة األم أو لوحة على ال اتصاالت شبكی: الواجھات ،

  منھ تخرجالموّجھ وإلى الرزم تدخل  ھامن خالل
   للتخزین العامل في الموّجھRAM ذاكرة ٣-٢- ٤
  الذاكرةRAMالذاكرة نّفذ تالموّجھ، تشّغل عندما . الموّجھفي  ناحیة التخزین ي ھ

ROMارات، ثم یحّمل نظام البرنامج بعض االختبذلك ینّفذ .  برنامج استنھاض
، ھو أحد أجزاء نظام سیسكو EXECمدیر األوامر، أو . الذاكرةإلى  IOSسیسكو 

IOS . یتلقىEXEC ھاللموّجھ وینّفذھا تكتبالتي  األوامر.  
  ذاكرة كما ھو مبّین في الشكل، یستعمل الموّجھ أیضًاRAM لتخزین ملف 

یمكنك إظھار ملف . التوجیھن ویعنالوائح بخرائط الشبكات وبتكوین نشط وجداول 
إصدار محفوظ ھناك .  أو محطة طرفیة لوحدة تحكمةمحطة طرفیة بعیدعلى التكوین 

في الذاكرة الرئیسیة یتم استخدامھ وتحمیلھ . NVRAMمن ھذا الملف مخزَّن في 
عملیة وواجھة و ةیحتوي ملف التكوین على معلومات عمومی. الموّجھتم تمھید كلما 

  .تھى عمل الموّجھ ومنافذ واجھؤثر مباشرة علت
  یتم الصورة . شاشة محطة طرفیةعلى ال یمكن عرض صورة نظام التشغیل

 من أحد مصادر اإلدخالیتم تحمیلھا  وة الرئیسیRAMالذاكرة عادة من تنفیذھا 
 تولى المھام المقترنة بالبروتوكوالتتتشغیل منظَّم في روتینات نظام ال. العدیدة

تحدیثات التوجیھ، وتنفیذ أوامر وإدارة الجدول والدارئ، وبیانات، ، كحركة الالمختلفة
  .المستخدم
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  صیغ الموّجھ ٤-٢- ٤
 جلسة تلنت من خالل منفذواسطة من وحدة التحكم أو بسواء تم الوصول إلیھ 

TTY ، راجع الشكل(الموّجھ في عدة صیغ یمكن وضع(.   
  :زّود وظائف مختلفةتكل صیغة 

  صیغة المستخدمEXEC :المستخدم معاینة ھافییستطیع فقط - صیغة انظرهذ ھ 
  . إجراء تغییراتھبعض المعلومات عن الموّجھ، لكن ال یمكن

  الصیغةEXEC دعم أوامر إزالة العلل ت ھذه الصیغة : ذات االمتیازات
وصول الالتالعب بملفات التكوین، وومفّصل للموّجھ، وإجراء فحص ختبار، االو

  .إلى صیغ التكوین
 وحدة التحكم یساعد عند تفاعلي مربع حوار بّین ت ھذه الصیغة :عداد صیغة اإل

  . مرةتكوین أساسي ألولعلى إنشاء المستخدم الجدید 
  واحدمؤلفة من سطر  ةطّبق أوامر فّعالت ھذه الصیغة :صیغة التكوین العمومي 
  .ةنّفذ مھام تكوین بسیطت
  أكثرةسطر مفّصلزّود تكاوین متعددة األت تلك الصیغ :صیغ تكوین أخرى .  
  الصیغةRXBOOT :من بین ھاي یمكنك استعمالت صیغة الصیانة الي ھه ھذ ،

 .الستعادة من كلمات المرور المفقودةلأشیاء أخرى، 
 
 األوامر ٣- ٤ showللموّجھ   
  فحص حالة الموّجھ باستعمال أوامر حالة الموّجھ ١-٣-٤
 لتحدید حالة ھا إصداري یمكنكتفي ھذا القسم، ستتعلم األوامر األساسیة ال 

التي على المعلومات الحیویة في الحصول تلك األوامر تساعدك . ةالموّجھ الحالی
  . عند مراقبة واصطیاد مشاكل عملیات الموّجھیھاتحتاج إل
  كما . كانتكون قادرًا على مراقبة صحة وحالة موّجھك في أي وقت أن المھم من

تیح لك تحدید تسلسلة من األوامر التي موّجھات سیسكو تملك ھو مبّین في الشكل، 
  .المشاكلأین برزت الصحیح أو یعمل بشكل ما إذا كان الموّجھ 

  .أدناه ة مبّینھا أوامر حالة الموّجھ وأوصاف
 show version : ،أسماء وإصدار البرنامج، و یعرض تكوین أجھزة النظام

  ومصادر ملفات التكوین، وصورة االستنھاض
 show processes :عرض معلومات عن العملیات النشطة ی  
 show protocols : یعرض البروتوكوالت المضبوط تكوینھا؛ یبّین حالة كل 

  المضبوط تكوینھا ٣بروتوكوالت الطبقة 
 show memory : یبّین إحصائیات عن ذاكرة الموّجھ، بما في ذلك إحصائیات 

  التجّمع الحر للذاكرة
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 show stacks :   لمكدس ویعرض لات وروتینات الَقطع العملییراقب استخدام
  استنھاض للنظامآخر إعادة سبب 
 show buffers :یزّود إحصائیات لتجّمعات الدارئ على الموّجھ   
 show flash :یبّین المعلومات عن جھاز الذاكرة الوامضة   
 show running-config)  إنھ األمرwrite term في نظام سیسكو IOS 

   یعرض ملف التكوین النشط: )ما قبلھ أو ١٠٫٣اإلصدار 
 show startup-config)  إنھ األمرshow config  في نظام سیسكوIOS 

   یعرض ملف التكوین االحتیاطي:) ما قبلھ أو ١٠٫٣اإلصدار 
 show interfaces : یعرض إحصائیات لكل الواجھات المضبوط تكوینھ على 

  الموّجھ
  show startup-config وshow running-config األوامر ٢-٣- ٤

 show ي ھIOSنظام سیسكو األكثر استعماًال في  EXECمن بین أوامر 
running-configو show startup-config .لمسؤول رؤیة التكوین لتیح إنھا ت

في  الموّجھ ھاستعملیسالتي المشتغل حالیًا على الموّجھ أو أوامر تكوین بدء التشغیل 
  .إعادة التشغیل المقبلة

نظام سیسكو مع  ة المستعمل،show config وwrite termوامر األ: مالحظة(
IOS  تم األوامر التي . أوامر جدیدةحلت محلھا ، قد ما قبلھ و١٠٫٣اإلصدار

سیتوقف . ةموّثقلم تعد  ھا العادیة في اإلصدار الحالي لكناتابع تنفیذ وظائفھاستبدالھا ت
  ).دعم تلك األوامر في إصدار مستقبلي

 currentالكلمات من خالل على ملف تكوین نشط تعّرف الیمكنك 
configuration تعّرف على ملف تكوین احتیاطي عندما ترى الیمكنك و. أعاله في

  .تھاستعملالتي االمتطایرة غیر  الذاكرة یةبلغك كمأعاله ترسالة في 
  show protocols وshow versionو show interfacesاألوامر  ٣-٣- ٤

 یعرض بارامترات قابلة للضبط وإحصائیات بالوقت show interfacesاألمر 
  ).راجع الشكل ( على الموّجھ اكل الواجھات المضبوط تكوینھتتعلق بالحقیقیة 

المشتغل  IOS یعرض معلومات عن إصدار نظام سیسكو show versionاألمر 
  ).راجع الشكل (حالیًا على الموّجھ 

 على اتوكوالت المضبوط تكوینھ إلظھار البروshow protocolsستعمل األمر ا
ي بروتوكوالت ألالواجھة الخاصة ب وةالعمومیالحالة ھذا األمر یبّین . الموّجھ

). AppleTalk وIPXو DECnetو IPمثًال،  (٣لمستوى ل امضبوط تكوینھ
  ).راجع الشكل (
   للموّجھshowاألوامر : تمرین ٤-٣- ٤
  على األوامر االعتیاد سیساعدك ھذا التمرین علىshowاألوامر .  للموّجھ

show األمر .  للموّجھةتجمیع المعلومات متوفرل أھم أوامر يھshow running-
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config)  أوshow run ( د حالة الموّجھ یتحدفي ساعد یأمر لأھم ھو على األرجح
 showاألمر . RAMالذاكرة غل في تشالم ألنھ یعرض ملف التكوین النشط ةالحالی

startup-config)  أوshow start ( یعرض ملف التكوین االحتیاطي المخزَّن في
ستعمل لضبط تكوین ُیالملف الذي سإنھ . NVRAM أو ةالمتطایرالذاكرة غیر 
كل . reload بواسطة األمر ھاستنھاضعند إعادة أو تشغیلھ ألول مرة الموّجھ عند 

  .في ھذا الملفة إعدادات واجھة الموّجھ المفّصلة متواجد
 ستعمل األمرُی show flash والكمیة ةالذاكرة الوامضة المتوفركمیة  لمعاینة 

ملف أو صورة المكان الذي یتم فیھ تخزین  يھالذاكرة الوامضة . ھا منةالمستعمل
 إلى MAC إلى IPالعناوین  یعرض تطابق show arpاألمر . IOSنظام سیسكو 

اجھات  یعرض إحصائیات لكل الوshow interfaceاألمر . لموّجھلالواجھة 
 ةالعمومیالحالة  یعرض show protocolsاألمر .  على الموّجھاالمضبوط تكوینھ

، IP ،IPX (٣لمستوى ل اي بروتوكوالت مضبوط تكوینھألالواجھة الخاصة بو
 ).خال
 
 جیران شبكة الموّجھ ٤- ٤   
  CDP اكتساب وصول إلى الموّجھات األخرى باستعمال البروتوكول ١-٤- ٤
  البروتوكولCDP )تصار اخCisco Discovery Protocol ، بروتوكول

لوصول إلى من امّكن مسؤولي الشبكة ی ًا واحدًا مملوكًایزّود أمر) اكتشاف سیسكو
یعمل . الموصولة مباشرةاألخرى الموّجھات على التكاوین عما تبدو علیھ تلخیص 

CDP  وطبقةىبروتوكوالت الوسائط المادیة السفلتربط طبقة وصلة بیانات على  
 أجھزةفإن ھذا المستوى عند ألنھ یعمل . الشبكة العلیا، كما ھو مبّین في الشكل

CDP تعّلم عن بعضھا ت أن ھادعم البروتوكوالت المختلفة لطبقة الشبكة یمكنت التي
  ).MAC العنوان ھعنوان وصلة البیانات ھو نفسأن تذّكر (البعض 
  ل نظام سیسكو شّغیسیسكو لجھاز یتم استنھاض عندماIOS)  أو ١٠٫٣اإلصدار 

اكتشاف أجھزة عندھا لجھاز لیتیح مما تلقائیًا، باالشتغال  CDPیبدأ ، )ما یلیھ
التي مّدد أبعد من تلك تتھكذا أجھزة .  أیضًاCDPتشّغل سیسكو المجاورة التي 

، وتتضمن أجھزة سیسكو موصولة مباشرة، بغض النظر عن TCP/IPستعمل ت
  .ھاشّغللتي تا ٤ و٣طقم بروتوكوالت الطبقة 

  المجاورة CDP إدخاالت إظھار ٢-٤- ٤
 لـستعمال الرئیسي االCDP ھو الكتشاف المنصات والبروتوكوالت في أجھزتك 

 على CDP إلظھار تحدیثات show cdp neighborsاستعمل األمر . المجاورة
  .الموّجھ المحلي

 ن كیف یسّلم ع یعرض الشكل مثاًالCDPإلى مسؤول ھ معلوماتة مجموع 
 یتبادل معلومات لھا عالقة بأي إدخاالت بروتوكول CDPل شّغیكل موّجھ . لشبكةا
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وحدة على  ھذا CDP المسؤول عرض نتائج تبادل معلوماتیستطیع . مع جیرانھ
  . في واجھاتھCDPل شّغیموّجھ مضبوط تكوینھ لب ةلوصوتحكم م
  یستعمل مسؤول الشبكة أمرshow ة الموصول إلظھار معلومات عن الشبكات

  .مجاور CDP  معلومات عن كل جھازCDP یزّود. الموّجھ مباشرةب
  : القیم تتضمن التالي

 لموّجھ ل ماإسم المضیف وإسم المیدان المضبوط تكوینھ  مثًال،: معرِّفات األجھزة
  )كانا موجودینإذا (
 ـ عنوان واحد على األقل ل: الئحة عناوینSNMP ،ما یصل إلى عنوان واحد و

  عوملكل بروتوكول مد
 ٠، وتسلسلي ١، إیثرنت ٠ مثًال، إیثرنت : معرِّف المنفذ  
 وكذلك صدر لطریق مجسر ك مثًال، إذا كان الجھاز یتصرف : الئحة القدرات

  show version األمر المحلي اي یزّودھتالتلك  معلومات ك-- اإلصدار  كموّجھ
 ٧٠٠٠ سیسكو  منصة الجھاز، مثًال،: المنصة 
 موّجھ وحدة تحكم المسؤول موصوًال بلشكل لیس الحظ أن أدنى موّجھ في ا

حتاج المسؤول إلى سی عن ھذا الجھاز، CDP للحصول على معلومات. مباشرة
  .ھذا الھدف مباشرةموصول بموّجھ لالتصال بالتلنت استخدام 

  CDPمثال عن تكوین  ٣-٤- ٤
  یبدأCDPوظیفةتبدأ .  تلقائیًا عند بدء تشغیل نظام جھاز CDP عادة بشكل 
 أو ١٠٫٣اإلصدار  IOSسیسكو مع نظام سیسكو لمنتوج استنھاض تراضي عند اف

  .ما یلیھ
  أطرونتبادلیمباشرة الموصولین فقط الجیران  CDP . الموّجھ أي یخبئ

أن إحدى إلى الحق  CDPأشار إطار إذا . CDPھ  من جیراناھامعلومات یتلق
 ا القدیمة ویستبدلھالموّجھ المعلومات ، یرميما قد تغّیرتالمعلومات عن جار 

  .بالمعلومات الجدیدة
  استعمل األمرshow cdp interface كما ھو مبّین في الشكل ، إلظھار قیم ،

ھ  إلعالنCDPیستعملھ الذي تغلیف الحالة الواجھة، وو، CDP عّدادي وقت
تحدیثات لتواتر الضبط تالقیم االفتراضیة لعّدادي الوقت . وإرسال إطار االكتشاف

CDP االت دخوإلCDPثانیة  ٦٠عند تلقائیًا تلك مضبوطة عّدادي الوقت .  الُمسّنة
انقضت فترة  أحدث، أو إذا ًاإذا تلقى الجھاز تحدیث. ، على التواليثانیة ١٨٠و

  CDPرمي الجھاز اإلدخال ی، یجب أن االنتظار تلك
  CDP لجھاز وجیران CDPإدخاالت  إظھار ٤-٤- ٤
  لقد تم تصمیم وتطبیقCDP یمكن أن . العبء ل بسیط جدًا منخفضبروتوكوك

ستخرج الكثیر من المعلومات المفیدة عن ومع ذلك ی ًا صغیرCDP كون إطاری
 show cdp entry {device name}ستعمل األمر ا. الموّجھات المجاورة

الحظ أن اإلخراج من ھذا األمر یتضمن كل .  ُمخبَّأ واحدCDPإلظھار إدخال 
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مسؤول معاینة یستطیع  .B، الموّجھ  المجاورفي الموّجھالموجودة  ٣عناوین الطبقة 
بواسطة إدخال األمر ) Bالموّجھ (المستھَدف  CDPجار للالتابعة  IPعناوین ال

 إطاروصول حّدد كمیة الوقت المنقضي منذ تفترة االنتظار . Aفي الموّجھ الوحید 
CDPموّجھ یتضمن األمر معلومات إصدار مختصرة عن ال.  مع ھذه المعلوماتB.  
 ستعمل األمر اshow cdp neighbors كما ھو مبّین في الشكل ، إلظھار ،

 . على الموّجھ المحلياة المتلقCDPتحدیثات 
  :األمور التالیةعرض ال لكل منفذ محلي، یبّین ھالحظ أن

 المجاورھویة الجھاز   
  ورقم المنفذ المحلينوع  
 الثوانيب، ةفترة انتظار تناقصی  
  لمجاوراقدرة الجھاز رمز  
 المجاورةمنصة األجھزة   
  المجاورالمنفذ البعید نوع ورقم  
  تلك التي یبّینھا األمر معلومات كوكذلك إلظھار ھذه المعلوماتshow cdp 

entry ،االختیارياألمر ستعمل ا show cdp neighbors detail.  
  CDPجیران : تمرین  ٥-٤- ٤

اختصار ( CDPكول بروتوال. show cdpفي ھذا التمرین، ستستعمل األمر 
Cisco Discovery Protocol ،یكتشف ویبّین ) بروتوكول اكتشاف سیسكو

 ھو CDP). البّداالتالموّجھات و(معلومات عن أجھزة سیسكو الموصولة مباشرة 
. OSIللطراز ) ٢الطبقة (غل في طبقة وصلة البیانات تبروتوكول سیسكو مملوك یش

 IPX أو IPـ  ك٣طبقة الشبكة لكوالت مختلفة ل بروتوألجھزة التي قد تشّغلھذا یتیح 
 تلقائیًا عند بدء تشغیل نظام جھاز، لكن إذا CDPیبدأ . تتعلم عن بعضھا البعضأن 

 یجب أن ھ، أو إصدار أحدث من١٠٫٣اإلصدار  IOSكنت تستعمل نظام سیسكو 
. cdp interfaceمن واجھات الجھاز باستعمال األمر واجھة كل على تمّكنھ 

 CDP ھایستعملالتي جّمع المعلومات ی سshow cdp interface األمر استعمال
 show cdp neighborsاألمرین استعمل . رسال إطار االكتشافإل وھعالنإل
 على الموّجھ اة المتلقCDP إلظھار تحدیثات show cdp neighbors detailو

  .المحلي
  
 اختبار التشبیك األساسي٥- ٤   
  OSIلطراز ستعمل اتعملیة اختبار  ١-٥- ٤

. ن أخطاء في نظام العنونةتنتج ع IPحدث في شبكات تي تالمشاكل األكثر شیوعًا ال
. متابعة مع مزید من خطوات التكوینالالمھم اختبار تكوین العنونة لدیك قبل من 

إلى التي تلیھا في تسلسل من طبقة بشكل ملشبكة لاالختبار األساسي یسیر یجب أن 
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عملیات الشبكة على ر مبّین في ھذا القسم یرّكز ااختبكل .  المرجعيOSIالطراز 
 traceو pingو telnetكما ھو مبّین في الشكل، . OSIلطراز من افي طبقة معّینة 

تیح لك اختبار ت أوامر ي ھdebug وshow interfacesو show ip routeو
  .شبكتك

  اختبار طبقة التطبیقات باستعمال التلنت ٢-٥- ٤
  التلنت، بروتوكول . ھالتصال با يعلم عن موّجھ بعید ھتلطریقة أخرى لھناك

إجراء ، یتیح TCP/IPطقم البروتوكوالت من محطة طرفیة وھمیة ھو جزء 
یتیح لك .  موصولیمكنك ضبط اتصال بین موّجھ وجھاز. بالمضیفیناتصاالت 

 ي ھهھذ. لتحقق من برامج طبقة التطبیقات بین المحطات المصدر والوجھةاالتلنت 
الموّجھ ما یصل إلى خمس جلسات تلنت یمكن أن یتلقى . ةآلیة اختبار متوفر أشمل

  .ةواردة متزامن
  كما ھو مبّین في . برامج الطبقة العلیاعلى تركیز في البدء الختبار باالبدأ ندعنا

من ن والمسؤوللكي یتمكن  محطة طرفیة وھمیة telnetاألمر الشكل ، یزّود 
  TCP/IPل تشّغالتي ال بالموّجھات األخرى ل عملیات التلنت لالتصااستعم
  إصدار معTCP/IP إلى كتابة األمر ن تحتاج سیسكو، لالخاص بconnect أو 

telnetالذي  إسم المضیف ةباكتفقط إذا كنت تفّضل، یمكنك .  إلنشاء اتصال تلنت
بّین الالئحة تlogout أو EXEC: exitإلنھاء جلسة تلنت، استعمل أوامر . ھتعّلمت

  : في الشكلةلیة أوامر بدیلة للعملیات المذكورالتا
  دنفربدء جلسة من: 

Denver> connect paris  
Denver> paris  

Denver> 131.108.100.152  
  ھارقم الجلسة أو إسماكتب (استئناف جلسة:(  

Denver>1  
Paris>  

  جلسةإنھاء:  
Paris> exit  

 یة لكي تتمكن من  تعّلمت من قبل، برنامج التلنت یزّود محطة طرفیة وھمماك
یمكنك استعمال التلنت لتنفیذ . TCP/IP ونلشّغی ناالتصال بالمضیفین اآلخرین الذی

كما ھو مبّین في . د ما إذا كان یمكنك الوصول إلى موّجھ بعید أم الر لتحّدااختب
موّجھ باریس، یورك بموّجھ وصل ل التلنت بنجاح لاالشكل ، إذا كنت تستطیع استعم

  . لالتصال الشبكيًا أساسیًانّفذت اختبارقد عندھا تكون 
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  بأن تعرف سوصول عن ُبعد إلى موّجھ آخر من خالل التلنت، الإذا كنت تستطیع
اتصال تلنت ناجح إن . الموّجھ البعیدبلوغ  ھ واحد على األقل یمكنTCP/IPبرنامج 

  .حیح بشكل صیعمل) خدمات الطبقات السفلى، أیضًاو(یحّدد أن برنامج الطبقة العلیا 
  موّجھ آخر، من لیس بلكن وموّجھ واحد بالتلنت كنا نستطیع االتصال بواسطة إذا

. وصولالإذن في تسمیة، أو مشاكل أو عنونة معّینة، سببھ المحتمل أن فشل التلنت 
. لتلنتلیمكن أن تتواجد تلك المشاكل في موّجھك أو على الموّجھ الذي فشل كھدف 

ختبار االھذا األمر یتیح لك . في ھذا القسمالمناقش  ،ping تجربة يالخطوة التالیة ھ
  . لطرف في طبقة الشبكةًاطرف

  تمرین
للوصول إلى ) المحطة الطرفیة البعیدة(التلنت مع أداة في ھذا التمرین، ستعمل 

موّجھ آخر إلى  "المحلي"ك التلنت من موّجھتتصل بواسطة س. الموّجھات عن ُبعد
  .لموّجھ البعیدالتابعة لتحكم الوحدة قف أمام التظاھر بأنك تمن أجل " بعید"
  pingاستعمال األمر باختبار طبقة الشبكة  ٣-٥- ٤
  عدةھناك ة األساسیة، یالوصلة الشبكمشاكل تشخیص لك لكمساعدة 

الصدى للتحقق ستعمل بروتوكوالت ُت.  صدىدعم بروتوكولتبروتوكوالت شبكات 
 رزمة إلى pingیرسل األمر .  الأم ُرزم البروتوكول  یجري توجیھإذا كانمما 

النتائج من بروتوكول . المضیفذلك من جواب المضیف الوجھة ثم ینتظر رزمة 
ُمھل والمضیف، -نحو-  المسارموثوقیةم یقیعلى تساعد تالصدى ھذا یمكن أن 

  .یعملأنھ المضیف أو الوصول إلى المسار، وما إذا كان یمكن على التأخیر 
  األمر في الشكل، ھدفping) كل وحدات على بنجاح أجاب  )١٧٢٫١٦٫١٫٥

 یتإذا تلق. كل صدى ناجح (!)حّدد عالمات التعّجب ت. ةخمس الُمرَسلالالبیانات 
یكون قد انقضى الوقت الذي أو أكثر بدًال من عالمات التعّجب، (.) نقطة واحدة 

یمكنك . ping من ھدفمعّینة صدى رزمة لكي یأتي البرنامج في موّجھك ینتظره 
. ة األساسیةیالوصلة الشبكمشاكل  لتشخیص ping user EXECاستعمال األمر 

 Internet Control Messageاختصار  (ICMP البروتوكول pingیستعمل 
Protocol ،بروتوكول رسالة تحكم االنترنت.(  

  تمرین
 Internet Controlاختصار  (ICMPبروتوكول ال ستستعمل ،في ھذا التمرین

Message Protocol ،سیعطیك ). بروتوكول رسالة تحكم االنترنتICMP 
 pingاستعمال . الوصلة الشبكیة األساسیةمشاكل القدرة على تشخیص 

xxx.xxx.xxx.xxxرسل رزمة ی سICMP نتظر رزمة ی إلى المضیف المحدَّد ثم
ما موّجھ الخاص بمضیف الإسم  مع pingاستعمال یمكنك . المضیفذلك من جواب 

 DNS في الموّجھ أو ملقم ینلمضیفل لدیك جدول تفتیش ساكن لكن یجب أن یكون
  .IPعناوین إلى  اءسملترجمة األ

  traceاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر  ٤-٥- ٤
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  األمرtrace البیانات في شبكتكالمكان الذي ُترَسل إلیھ  ھو األداة المثالیة إلیجاد .
من اختبار الوصلة طرفًا لطرف، بدًال أنھ ، ما عدا pingألمر ل مشابھ traceاألمر 

عند مستوى یمكن تنفیذ ھذه العملیة إما . الطریقعلى كل خطوة  traceیفحص 
  .متیازاتاال ات ذEXEC المستویاتعند المستخدم أو 

  األمر یستغلtrace تتخطى إحدى الموّجھات عندما التي توّلدھا  رسائل الخطأ
 traceیرسل األمر ). Time To Live، اختصار TTLأو (عمرھا الرزم قیمة 

 ي ھtraceفائدة األمر .  رزمة منھاالرحلة ذھابًا وإیابًا لكلمدة عدة رزم ویعرض 
ھذا یدعى عزل . یھإلتمكن من الوصول موّجھ في المسار َمن ھو آخر  كأنھ یبلغ
  .العیب
  ،یمر  یجب أن ، الطریقلىع. روما إلى تعّقب المسار من یوركسنفي ھذا المثال

، غیر متوفر للوصول إلیھأحد تلك الموّجھات كان إذا . لندن وباریسبر عالمسار 
بلوغ  محاولة traceتابع األمر سی. بدًال من إسم الموّجھ(*) ثالث نجوم سترى 

  .Ctrl+Shift+6تركیبة المفاتیح استعمال توقفھ بالخطوة التالیة إلى أن 
  تمرین

 tracerouteاألمر . tracerouteالمسمى  IOS في ھذا التمرین ستستعمل أمر
الرزمة تتخطى الموّجھات عندما التي توّلدھا  ورسالة الخطأ ICMPیستعمل ُرزم 

  ).Time To Live، اختصار TTLأو (عمرھا قیمة 
  show ip routeاختبار طبقة الشبكة بواسطة األمر  ٥-٥- ٤

الواقع یمكنك في . بحثالمرحلة من ال هیقّدم الموّجھ بعض األدوات الفّعالة في ھذ
یوّجھ د كیف سحّدی الموّجھ لھایستعملالتي  االتجاھات - نظر إلى جدول التوجیھ لا

  .حركة المرور على الشبكة
 show ipاستعمل األمر . االختبار األساسي التالي یرّكز على طبقة الشبكة أیضًا

routeالتمییز في . جدول التوجیھفي إدخال للشبكة الھدف ھناك د ما إذا كان  لتحّد
) 131.108.33.0 (روما تستطیع بلوغ )١٣١٫١٠٨٫١٦٫٢(باریس أن الرسم یبّین 

  .Enternet1 من خالل الواجھة
   show interfaces serialاستعمال األمر  ٦-٥- ٤
    كما ھو مبّین في الشكل وصلة البیاناتطبقة  وةالمادیفحص الطبقة ل

  ):جالبرام(ومنطقي ) األجھزة(، مادي من قسمینالواجھة تتألف 
  االتصال الفعلي تحّقق  یجب أن :الموصالت والواجھات و كاألسالك :األجھزة

  .بین األجھزة
 معلومات التحكم، و كرسائل البقاء على قید الحیاة، : الرسائل يالبرامج ھ  

 يھذه المعلومات ھ. جاورةتبین األجھزة المیتم تمریرھا ي ت ال:ومعلومات المستخدم 
  .ین موصولیناجھات موّجھویتم تمریرھا بین بیانات 

  : التالیةاألسئلةستطرح وصلة البیانات، طبقة  وةالمادیالطبقة عندما تختبر 
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  ؟ھناك إشارة اكتشاف حاملةھل  
  ؟ة بین األجھزة جیدةالمادیھل الوصلة  
 ؟رسائل البقاء على قید الحیاةل یتم تلقي ھ  
  ؟ةالمادیالوصلة رزم البیانات عبر إرسال یمكن ھل  

حالة ظھور  ھو show interfaces serialإخراج األمر في عناصر الأحد أھم 
لفحص الرئیسي التلخیص سطر یحّدد الشكل . الخط وبروتوكول وصلة البیانات

  .معاني الحالة
شیر إلى حالة الطبقة تإشارة اكتشاف الحاملة، وتحّفزھا في ھذا المثال الخط حالة 

أطر ر البقاء على قید الحیاة، یشیر إلى أطالذي تخّفزه ،  الخطلكن بروتوكول. المادیة
  .وصلة البیانات

  clear counters وshow interfaces األوامر ٧-٥- ٤
 showستعمل األمر ا. زّود معلومات عن الواجھةتالموّجھ إحصائیات یتعّقب 

interfacesتبّین عمل اإلحصائیات .  إلظھار اإلحصائیات كما ھو مبّین في الشكل
، كما ھو مبّین في الخط الممیز العلوي فیھاالعّدادات مرة تم تفریغ آخر الموّجھ منذ 

التمییز مجموعة .  أیامةوأربعأن التفریغ تم منذ أسبوعین یبّین ھذا الرسم . في الرسم
 إلعادة ضبط clear countersاستعمل األمر . بّین العّدادات المھمةت ىالسفل

  .لشبكةل ةحالة الحالیعن الأفضل رة فكتحصل على س، ٠من بالبدء . ٠إلى العّدادات 
  تمرین

یحتفظ . clear counters وshow interfacesاألمرین في ھذا التمرین ستستعمل 
تلقاھا على والتي أرسلھا الموّجھ بإحصائیات مفّصلة جدًا عن حركة مرور البیانات 

یمّھد  clear countersاألمر . الشبكةفي اصطیاد مشكلة عند ھذا مھم جدًا . واجھاتھ
العّدادات مسح ب. show interfaceعندما ُتصدر األمر یتم عرضھا ي تالعّدادات ال

  .لشبكةل ةلحالة الحالیفكرة أوضح عن اتحصل على س
  debugبواسطة فحص حركة المرور بالوقت الحقیقي  ٨-٥- ٤
  أو في ھالمشاكل، فیأثر تعّقب لمساعدتك على یتضمن الموّجھ أجھزة وبرامج ،

یبدأ  debug privilegedالمسمى  EXECأمر . اآلخرین في الشبكةالمضیفین 
استعمل األمر .  في بارامتر األمرةحداث الشبكة المحدَّدألعرض وحدة التحكم 
terminal monitor  األمر إخراج إلرسالdebug  تكجلسالمحطة الطرفیة لإلى 

  .التلنت
  ،الموّجھایتلقاھي التوصلة البیانات یتم إظھار عملیات بث في ھذا المثال  .

إزالة العلل عندما لتعطیل میزة ) no debug allأو  (undebug all استعمل األمر
  . حل المشاكليإزالة العلل ھالغایة الحقیقیة من . د بحاجة إلیھاوتعال 
 )في بشكل مكّثف إزالة العلل ف. حیةمع ھذه األداة في شبكة جیدًا انتبھ : مالحظة

 ا؛ استعملھةإزالة العلل نشطمیزة ترك تال . بشكل كبیرھا ُیبطئ عمل سةشبكة مشغول
  ).الھلتشخیص مشكلة، ثم عّط
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  األمر بشكل افتراضي، یرسل الموّجھ رسائل خطأ النظام وإخراجdebug إلى 
الرسائل إلى مضیف یونیكس أو تغییر وجھة یمكن . المحطة الطرفیة لوحدة التحكم

تغییر وجھة تلك على قدرة ال terminal monitorیعطیك األمر . إلى دارئ داخلي
 .الرسائل إلى محطة طرفیة

 
 تمرین تحٍد  ٦- ٤  
  أدوات اصطیاد المشاكل تحدي ١-٦- ٤

  تمرین
 بأن مسؤول الشبكة لتیح فھي ت. لشبكةاطبیعة من المفید جدًا معرفة  تعرف، ماك

أي مكان ھي موجودة في التي یملكھا بین یدیھ والمعدات ھي تمامًا ما یعرف 
.  الشبكة والتصمیم المادي للشبكةفي عدد األجھزة و، )الموجينطاق حتیاجات الال(

یمكنك التي على المعلومات بناًء الطبیعة تصّور كیف ستبدو  في ھذا التمرین علیك
  IOSاستعمال أوامر بالشبكة داخل التنّقل أثناء  ھاتجمیع
 من خالل استعمال األوامر showما ھي یة ، یجب أن تكون قادرًا على رؤ

الموصول بھا األجھزة ھي ما و، )show interfaceاستعمال ب (المشتغلةالواجھات 
المستخدم الوصول یستطیع وكیف ) show cdp neighborsاستعمال ب( الموّجھ

من التي تتلقاھا بواسطة المعلومات ). show protocolsاستعمال ب(إلى ھناك 
صول إلى الموّجھات المجاورة عن لوا، یجب أن تكون قادرًا على show األوامر

 pingـ ك(ومن خالل استعمال أوامر اصطیاد المشاكل ) استعمال التلنتب(ُبعد 
ھدفك األخیر . الموصولةاألجھزة ما ھي یجب أن تكون قادرًا على رؤیة ) traceو

الرجوع إلى من دون أعاله كل األوامر باستخدام طبیعة منطقیة للشبكة بناء رسم ھو 
 .مسبقًابیانیة أي رسوم 

  
  
  

  تلخیص
  :أنتعلمت في ھذا الفصل لقد 
  وتغییر وصیانة تألف من مكّونات قابلة للضبط ولھ صیغ لفحص یالموّجھ

  .المكّونات
  األوامرshowلفحصستعمل ل ُت.  
  تستعملCDPإلظھار اإلدخاالت عن الجیران .  
 یمكنك اكتساب وصول إلى الموّجھات األخرى باستعمال التلنت.  
 الطبقةتلو  تختبر وصلة الشبكة طبقة یجب أن.  
  ختبار تتضمن االأوامرtelnet وping وtraceو debug.  
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 نظرة عامة ١- ٥  
، تعلمت اإلجراءات واألوامر الصحیحة للوصول إلى "مكّونات الموّجھ"في الفصل 

في ھذا الفصل، ستتعلم . موّجھ، وفحص وصیانة مكّوناتھ، واختبار وصلتھ الشبكیة
موّجھ ألول مرة باستعمال األوامر الصحیحة وتسلسل بدء التشغیل كیفیة تشغیل 

باإلضافة إلى ذلك، یشرح ھذا الفصل تسلسل بدء التشغیل . للقیام بتكوین أولي لموّجھ
  .لموّجھ وحوار اإلعداد الذي یستعملھ الموّجھ إلنشاء ملف تكوین أولي

 تسلسل استنھاض الموّجھ وصیغة اإلعداد٢- ٥   
  ء تشغیل الموّجھ روتین بد١-٢- ٥

إذا كان . یتم تمھید الموّجھ بتحمیل عملیة االستنھاض ونظام التشغیل وملف تكوین
یخّزن الموّجھ، في . الموّجھ ال یمكنھ أن یجد ملف تكوین، فسیدخل صیغة اإلعداد

  .، نسخة احتیاطیة عن التكوین الجدید من صیغة اإلعدادNVRAMالذاكرة 
یجب أن .  ھو بدء عملیات الموّجھIOSظام سیسكو لنھدف روتینات بدء التشغیل ل

  .یسّلم الموّجھ أداًء موثوقًا بھ في وصلھ شبكات المستخدم التي تم ضبطھ لیخدمھا
  : لتحقیق ھذا، یجب على روتینات بدء التشغیل أن

  .تتأكد أن الموّجھ یباشر عملھ بعد فحص كل أجھزتھ* 
  .لموّجھ لنظام تشغیلھ الذي یستعملھ اIOSنظام سیسكو تجد وتحّمل * 
تجد وتطّبق جمل التكوین عن الموّجھ، بما في ذلك وظائف البروتوكول وعناوین * 

  .الواجھة
أو  (االختبار الذاتي األوليعند ضغط زر الطاقة على موّجھ سیسكو، سینّفذ 

POST اختصار ،power-on self test .( ینّفذ الموّجھ االختبار الذاتيخالل ھذا ،
تلك االختبارات .  على كل وحدات األجھزةROMشخیصیة من الذاكرة اختبارات ت

التشخیصیة تتحقق من العمل األساسي لوحدة المعالجة المركزیة والذاكرة ومنافذ 
  . الموّجھ مع تمھید البرنامجُیكملبعد التحقق من أن األجھزة تعمل، . واجھة الشبكة

   تسلسل بدء تشغیل الموّجھ٢-٢- ٥
 على الموّجھ، تجري األحداث التالیة أثناء تمھید اتي األولياالختبار الذبعد 

  :الموّجھ
، یجري على بطاقة ROM محمِّل االستنھاض السائب، في الذاكرة  :١الخطوة * 

 لتحمیل مضبوطة مسبقًااالستنھاض ھو عملیة بسیطة . وحدة المعالجة المركزیة
 أو تسّبب دخوًال إلى صیغ تعلیمات تسّبب بدورھا تحمیل تعلیمات أخرى في الذاكرة،

  .تكوین أخرى
. یمكن إیجاده في أحد أماكن متعددة) IOSسیسكو ( نظام التشغیل  :٢الخطوة * 

إذا كان حقل االستنھاض . المكان مدوَّن في حقل االستنھاض في مسجِّل التكوین
 في ملف boot systemاألوامر یحّدد الذاكرة الوامضة، أو حمل الشبكة، تشیر 

  .ن إلى المكان الدقیق للصورةالتكوی



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

٥٦

ثم، عندما یتم تحمیلھا وتصبح .  یتم تحمیل صورة نظام التشغیل :٣الخطوة * 
عاملة، یجد نظام التشغیل مكّونات األجھزة والبرامج ویسرد النتائج على المحطة 

  .الطرفیة لوحدة التحكم
ي الذاكرة  یتم تحمیلھ فNVRAM ملف التكوین المحفوظ في الذاكرة  :٤الخطوة * 

أوامر التكوین تلك تشّغل عملیات التوجیھ، وتزّود . الرئیسیة ویتم تنفیذه سطرًا سطرًا
  .عناوین للواجھات، وتضبط ممیزات الوسائط، الخ

، ینّفذ NVRAM إذا لم یكن ھناك ملف تكوین صالح في الذاكرة  :٥الخطوة * 
ر تكوین النظام، كما  یسمى حواقائم على أسئلةنظام التشغیل روتین تكوین أولي 

  .یسمى حوار اإلعداد
. ھدف اإلعداد لیس اعتباه كصیغة إلدخال میزات البروتوكول المعّقدة في الموّجھ

یجب أن تستعمل اإلعداد إلحضار تكوین أدنى، ثم استعمال مختلف أوامر صیغ 
  .التكوین، بدًال من اإلعداد، لمعظم مھام تكوین الموّجھ

   ببدء تشغیل المّوجھ األوامر المتعلقة٣-٢- ٥
-show running وshow startup-config --األمران العلویان في الشكل 

config --األمر .  یعرضان ملفات التكوین االحتیاطیة والنشطةerase startup-
config یحذف ملف التكوین االحتیاطي في الذاكرة NVRAM . األمرreload 

 مما یجعلھ یمر عبر عملیة بدء التشغیل یعید تحمیل الموّجھ،) إعادة االستنھاض(
سطر مطالبة ، ُیستعمل لدخول صیغة اإلعداد من setupاألمر األخیر، . بأكملھا

EXECذي االمتیازات .  
 األوامر : مالحظةshow configو write termو write erase المستعملة ،

 تزال ال.  وما قبلھ، تم استبدالھا بأوامر جدیدة١٠٫٣ اإلصدار IOSمع سیسكو 
سیتوقف . األوامر القدیمة تقوم بعملھا العادي في اإلصدار الحالي، لكنھا لم تعد موّثقة

 .دعم تلك األوامر في إصدار مستقبلي
  
 حوار تكوین النظام٣- ٥   
  setupاألمر  استعمال ١-٣- ٥

كما تعّلمت من قبل في ھذا . أحد الروتینات للتكوین األولي ھو صیغة اإلعداد
الرئیسي لصیغة اإلعداد ھة إحضار، بسرعة، تكوین أدنى ألي الدرس، الھدف 

  .موّجھ ال یمكنھ أن یجد تكوینھ من مصدر ما آخر
، تظھر setupألمر للعدید من أسطر المطالبة في حوار تكوین النظام التابع ل

 Returnالمفتاح اضغط . بعد السؤال[ ] األجوبة االفتراضیة في أقواس مرّبعة 
إذا كان قد تم ضبط تكوین النظام سابقًا فإن . فتراضیاتالستعمال تلك اال

إذا كنت تضبط . االفتراضیات التي ستظھر ستكون القیم المضبوط تكوینھا حالیًا
إذا لم تكن ھناك . صنعالَمتكوین النظام للمرة األولى، سیتم تزوید افتراضیات 

 شيء بعد ، كما ھو الحال مع كلمات المرور، ال یظھرصنعالَمافتراضیات من 
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 في أي وقت Ctrl+Cخالل عملیة اإلعداد، یمكنك ضغط . [?]عالمة االستفھام 
حالما ینتھي اإلعداد، سیتم إیقاف تشغیل كل . إلنھاء العملیة والبدء من جدید

  .إداریًاالواجھات 
عندما ُتنھي عملیة التكوین في صیغة اإلعداد، ستعرض الشاشة التكوین الذي أنشأتھ 

، سیتم yesإذا كتبت . ُتسأل إن كنت ترید استعمال ھذا التكوین أم البعدھا س. للتو
، لن یتم حفظ التكوین noوإذا أجبت . NVRAMتنفیذ وحفظ التكوین في الذاكرة 

  .وستبدأ العملیة مرة أخرى
  .، اضغط مفتاح المسافة للمتابعة--More--إذا ظھر النص 

   إعداد البارامترات العمومیة٢-٣- ٥
لخیص الواجھة الحالي، ستظھر مطالبة على شاشتك، تشیر إلى أنھ بعد معاینة ت

تلك البارامترات ھي قیم التكوین التي . موّجھكعلیك كتابة البارامترات العمومیة ل
  .تنتقیھا

إنھا تحّدد أنھ علیك كتابة . ستظھر مطالبة على شاشتك، كما ھو مبّین في الشكل
تلك البارامترات ھي قیم التكوین التي . كموّجھالبارامترات العمومیة التي تضبطھا ل

  .قررتھا
إسم المضیف ھذا . البارامتر العمومي األول یتیح لك ضبط إسم مضیف الموّجھ

في التكوین األولي، .  لكل صیغ التكوینIOSسیكون جزءًا من مطالبات سیسكو 
  .[Router]سیتم عرض إسم الموّجھ االفتراضي بین أقواس مرّبعة كـ 

ارامترات العمومیة التالیة المبّینة في الرسم لضبط مختلف كلمات المرور استعمل الب
عندما تكتب سلسلة . یجب أن تكتب كلمة مرور تمكین. المستعملة على الموّجھ

، تقوم عملیة Enter enable secretأحرف كلمة المرور عند سطر المطالبة 
كلما قام أي شخص . رھذا یحّسن أمان كلمة المرو. تشفیر سیسكو بمعالجة األحرف

بسرد محتویات ملف تكوین الموّجھ، تظھر كلمة مرور التمكین ھذه كسلسلة أحرف 
  .ال معنى لھا

كلمة "مختلفة عن " كلمة مرور التمكین"اإلعداد ینصح، ولكن ال یتطلب، أن تكون 
ھي كلمة ترمیز سریة أحادیة االتجاه یتم " كلمة التمكین السریة". "التمكین السریة

كلمة مرور "یتم استعمال . عندما تتواجد" كلمة مرور التمكین"عمالھا بدًال من است
یتم استعمالھا أیضًا عند استعمال ". كلمة تمكین سریة"عندما ال تكون ھناك " التمكین

كل كلمات المرور حساسة لحالة األحرف ویمكن . IOSإصدارات قدیمة للبرنامج 
  .أن تكون أبجدیة رقمیة

نك البارامترات لكل واجھة مثّبتة، كما ھو مبّین في الشكل ،  استعمل عندما ُتطلب م
 على سطر مطالبة، yesكلما أجبت . موّجھكقیم التكوین التي التي كنت قد انتقیتھا ل

  .قد تظھر أسئلة إضافیة لھا عالقة بالبروتوكول
   إعداد بارامترات الواجھة٣-٣- ٥
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ّبتة، كما ھو مبّین في الشكل، تحتاج إلى عندما ُتطلب منك البارامترات لكل واجھة مث
 لكتابة بارامترات الواجھة عند واجھتكاستعمال قیم التكوین التي كنت قد حّددتھا ل

  .أسطر المطالبة
 ھو أداة setup.  لدخول صیغة اإلعدادsetup، ستستعمل األمر التمرینفي ھذا 

تكوین الموّجھ  یمكن أن یساعد في ضبط بعض بارامترات IOSلسیسكو ) برنامج(
 لیست اعتباره كصیغة لكتابة میزات البروتوكول setupإن الغایة من . األساسیة

بل ھدفھ ھو إحضار تكوین أدنى ألي موّجھ ال یمكنھ أن یجد . المعّقدة في الموّجھ
  .تكوینھ من مصدر آخر

   إعداد مراجعة النص البرمجي واستعمالھ٤-٣- ٥
 setupاألمر ات المثّبتة في موّجھك، سیعرض عندما ُتنھي عملیة تكوین كل الواجھ

بعدھا ستسألك عملیة اإلعداد إن كنت ترید استعمال . التكاوین التي كنت قد أنشأتھا
. NVRAM، سیتم تنفیذ وحفظ التكوین في الذاكرة yesإذا أجبت . ھذا التكوین أم ال

وجد جواب ال ی. ، لن یتم حفظ التكوین، وستبدأ العملیة مرة أخرىnoوإذا أجبت 
بعد أن تكون قد أجبت . افتراضي لسطر المطالبة ھذا؛ یجب أن تجیب إما نعم أو ال

إذا كنت ترید تعدیل . بنعم على السؤال األخیر، سیصبح نظامك جاھزًا لالستعمال
  .التكوین الذي أنشأتھ للتو، یجب أن تقوم بالتكوین یدویًا
یر أي أوامر بعد أن تكون قد یبلغك النص البرمجي باستعمال صیغة التكوین لتغی

؛ یمكنك قابل لإلضافة setupملف النص البرمجي الذي یوّلده . setupاستعملت 
 ال یدعم setupأیضًا، . ، لكن ال یمكنك تعطیلھاsetupتنشیط المیزات بواسطة 

  .العدید من میزات الموّجھ المتقدمة، أو المیزات التي تتطلب تكوینًا أكثر تعقیدًا
  
 تحٍد تمرین٤- ٥   
   تمرین إعداد الموّجھ١-٤- ٥

عندما تشّغل الموّجھ أوًال ویتم تحمیل نظام التشغیل، علیك المرور في عملیة اإلعداد 
في ھذا السیناریو، تلقیت للتو شحنة موّجھات جدیدة وتحتاج إلى إعداد . األولي

، وستحتاج ١٥٦٫١٫٠٫٠ ھو B لشبكة من الفئة IPلقد تلقیت عنوان . تكوین أساسي
استعمل .  بتات لشبكاتك الفرعیة٥ باستعمال فرعیًا Bعنوانك ذي الفئة تقسیم إلى 

 موّجھات المبّین أعاله لتحدید ما ھي أرقام الشبكات ٥الرسم البیاني القیاسي ذي الـ
لھذا .  التي ستحتاج إلى تعریفھا٨ التي ستستعملھا للشبكات الـIPالفرعیة والعناوین 

تأكد من ضبط تكوین الموّجھ الذي . لموّجھات الخمسة، قم بإعداد كل االتمرین
  .تستعملھ مع منفذ وحدة التحكم
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  تلخیص
 یتم تمھید الموّجھ بتحمیل استنھاض ونظام التشغیل وملف تكوین.  
 إذا كان الموّجھ ال یستطیع أن یجد ملف تكوین، فسیدخل في صیغة اإلعداد.  
 دید من صیغة اإلعداد في یخّزن الموّجھ نسخة احتیاطیة عن التكوین الج

  .NVRAMالذاكرة 
 
  

 نظرة عامة ١- ٦  
، تعلمت كیفیة تشغیل موّجھ ألول مرة "بدء تشغیل الموّجھ وإعداده"في الفصل 

ستتعلم . تكوین أولي لموّجھبباستعمال األوامر وتسلسل بدء التشغیل الصحیحة للقیام 
تحدیث ملف تكوین استعمال صیغ الموّجھ وطرق التكوین لكیفیة في ھذا الفصل 

  .IOSلبرنامج سیسكو لالسابقة و ةاإلصدارات الحالیبموّجھ 
 ملفات تكوین الموّجھ ٢- ٦   
  ملف تكوین الموّجھ المعلومات ١-٢- ٦

أتي من وحدة تي یمكن أن تلعمل مع ملفات التكوین الافي ھذا القسم، ستتعلم كیفیة 
ّجھ المعلومات التالیة یستعمل المو. TFTP أو الملقم NVRAMأو الذاكرة التحكم 

 :یتم تشغیلھمن ملف التكوین عندما 
  IOSإصدار نظام سیسكو   *

  ھویة الموّجھ* 
  أماكن ملفات االستنھاض* 
  معلومات البروتوكول* 
  تكاوین الواجھة* 

یستعمل الموّجھ ھذه . یحتوي ملف التكوین على أوامر لتخصیص عمل الموّجھ
ھناك ملف تكوین متوفر، یرشدك إعداد  یكن لمإذا . یتم تشغیلھالمعلومات عندما 

  .حوار تكوین النظام في عملیة إنشاء واحد
  x.11اإلصدار العمل مع ملفات تكوین  ٢-٢- ٦

 EXECیمكنك استعمال األمر . وسائلمعلومات تكوین الموّجھ بعدة یمكن تولید 
configure من أو، )ةبعید (ةمحطة طرفیة وھمیمن تكوین ال ذو االمتیازات لضبط 

لى إجراء تغییرات عھذا یتیح لك . محطة طرفیة لوحدة تحكممن اتصال مودمي، أو 
 ذو EXEC configureیمكنك أیضًا استعمال األمر . تكوین موجود في أي وقت

ن یخزتوصیانة  لشبكة، الذي یتیح لك TFTPاالمتیازات لتحمیل تكوین من ملقم 
 التالیة بعض أوامر التكوین الالئحةتشرح . معلومات التكوین في موقع مركزي

  :بإیجاز
 *configure termial : تكوین یدویًا من المحطة الطرفیة لوحدة التحكمال یضبط  
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 *configure memory : الذاكرة  یحّمل معلومات التكوین منNVRAM  
 *copy tftp running-config : یحّمل معلومات التكوین من ملقم شبكة TFTP 

  RAMإلى الذاكرة 
 *show running-config : الذاكرة  یعرض التكوین الحالي فيRAM  

 *copy running-config startup-config : یخّزن التكوین الحالي من 
RAM  إلىNVRAM  

 *copy running-config tftp : یخّزن التكوین الحالي من RAM  ملقم في
  TFTPشبكة 

 *show startup-config : ،و محتویات ھو یعرض التكوین المحفوظ
NVRAM  

 *erase startup-config : یمحو محتویات NVRAM 
  تمرین

ویندوز، لفي ھذا التمرین ستستعمل برنامج مضاھاة المحطة الطرفیة 
HyperTerminalلتقاط وإیداع تكوین موّجھ كملف نصي آسكي، ال.  

  ١١٫٠اإلصدار العمل مع ملفات التكوین ما قبل  ٣-٢- ٦
. ما قبلھ و١٠٫٣اإلصدار ، IOSنظام سیسكو مع ستعمل ُتكل  في الشةاألوامر المبّین

 اتنفیذ وظائفھتستمر ب ھااستبدالتم ي تاألوامر القدیمة ال. أوامر جدیدةب ھااستبداللقد تم 
دعم تلك األوامر في سیتوقف . ةموّثقلم تعد  ھاالعادیة في اإلصدار الحالي، لكن

  .إصدار مستقبلي
-copy tftp running وcopy running-config tftp استعمال األوامر ٤-٢- ٦

config  
 copyستعمل األمر ا. TFTPالتكوین في ملقم عن یمكنك تخزین نسخة حالیة 

running-config tftp كما ھو مبّین في الشكل ، لتخزین التكوین الحالي في ،
  . TFTP، في ملقم شبكة RAMالذاكرة 

  :المھام التالیةأكمل لتحقیق ذلك، 
  copy running-config tftp اكتب األمر : ١الخطوة * 
  . لتخزین ملف التكوینھ للمضیف الذي ترید استعمالIPعنوان ال اكتب : ٢الخطوة * 
  .ملف التكوینل ھترید تعیینالذي  اكتب اإلسم : ٣الخطوة * 
  . مرةكل yesد خیاراتك باإلجابة ّكأ : ٤الخطوة * 

. وین المخزَّن في أحد ملقمات شبكتكیمكنك ضبط تكوین الموّجھ بتحمیل ملف التك
  :لتحقیق ذلك، أكمل المھام التالیة

، كما ھو copy tftp running-configصیغة التكوین بكتابة األمر ادخل إلى . ١
  .مبّین في الشكل
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یحتوي ملف تكوین . سطر مطالبة النظام، انتق ملف تكوین مضیف أو شبكةعند . ٢
لموّجھات وملقمات المحطات الطرفیة على نطبق على كل اتالشبكة على أوامر 

بشكل نطبق على موّجھ واحد تیحتوي ملف تكوین المضیف على أوامر . الشبكة
 االختیاري للمضیف البعید الذي IPعنوان السطر مطالبة النظام، اكتب عند . محّدد

الملقم من في ھذا المثال، الموّجھ مضبوط تكوینھ .  منھستخرج ملف التكوینت
TFTP عنوان د العنIP 131.108.2.155.  

. سطر مطالبة النظام، اكتب إسم ملف التكوین أو اقبل اإلسم االفتراضيعند  .٣
-hostnameإسم الملف االفتراضي ھو . اصطالح إسم الملف مرتكز على یونیكس

configلملف المضیف و network-configفي بیئة دوس، .  لملف تكوین الشبكة
مثًال، (حرف ة أثالثمن ملحق زائد أحرف عند ثمانیة  ةودأسماء ملفات الملقم محد

router.cfg .( النظامھمایزّوداللذین إسم ملف التكوین وعنوان الملقم تحقق من  .
ھذا دلیل أن إعادة .  فورًاtokyoإلى الموّجھ یتغّیر سطر مطالبة الحظ في الشكل أن 

  .الملف الجدیدیتم تحمیل حصل حالما تتكوین ال
  تمرین

 Trivial File Transferاختصار  (TFTPملقم ستعمل نس،  ھذا التمرینفي
Protocol ،ملف تكوین عن لحفظ نسخة ) بروتوكول إرسال الملفات العادي

  .الموّجھ
  x.11اإلصدار  مع NVRAMشرح استعمال  ٥-٢- ٦

  )راجع الشكل: (NVRAMالذاكرة محتویات التالیة تدیر األوامر 
 *configure memory :ل معلومات التكوین من  یحّمNVRAM.  
 *erase startup-config : یمحو محتویات NVRAM.  
 *copy running-config startup-config : الذاكرة  یخّزن التكوین الحالي من

RAM) العاملالتكوین  ( إلى الذاكرةNVRAM) التكوین تكوین بدء التشغیل أو ك
  ).االحتیاطي

 *show startup-config : ھو محتویات والتكوین المحفوظ،  یعرض
NVRAM.  

  ١١٫٠اإلصدار  ما قبل IOS مع البرنامج NVRAMاستعمال  ٦-٢- ٦
. ما قبلھ و١٠٫٣ اإلصدار، IOSنظام سیسكو مع  ة في الشكل مستعملةاألوامر المبّین

ذ تنّفال تزال األوامر التي تم استبدالھا . أوامر جدیدةبلقد تم استبدال تلك األوامر 
سیتوقف دعم تلك األوامر . العادیة في اإلصدار الحالي، لكنھا لم تعد موّثقة وظائفھا

  .في إصدار مستقبلي
  
  
 صیغ تكوین الموّجھ ٣- ٦  
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  استعمال صیغ تكوین الموّجھ ١-٣- ٦
یجب أن . العملیات الموازیة لھاتنّفذ  وھاتكتبالتي فّسر األوامر ت EXECالصیغة 

صیغتان ھناك . EXECنك كتابة أمر یمكأن تسّجل الدخول إلى الموّجھ قبل 
EXEC . أوامرEXEC من  مجموعة فرعیة ي في صیغة المستخدم ھةالمتوفر

من الصیغة ذات االمتیازات، .  في الصیغة ذات االمتیازاتةالمتوفر EXECأوامر 
یمكنك أیضًا الوصول إلى صیغة التكوین العمومي وصیغ تكوین معّینة، بعضھا 

  : ھنامذكور
  الواجھة* 
   الواجھة الفرعیة*

  المتحكم* 
  الئحة التطابق* 
  فئة التطابق* 
  الخط* 
  الموّجھ* 
  IPX الموّجھ* 
  خریطة التوجیھ* 

لك في نھایة المطاف تسجیل متیحًا ، ًا واحدالموّجھ مستوًىسیتراجع ، exitإذا كتبت 
صیغة إلى عیدك ت صیغ التكوین المعّینة سىحدإ من exitبشكل عام، كتابة . الخروج

صیغة التكوین كلیًا ویعید الموّجھ یجعلك تغادر  Ctrl+Zضغط . التكوین العمومي
  . ذات االمتیازاتEXECالصیغة إلى 

  تمرین
أوامر من سطر تكتب لموّجھ ولتكوین العمومي الستستعمل في ھذا التمرین صیغة 

  . بأكملھغّیر الموّجھتواحد 
  صیغ التكوین العمومي ٢-٣- ٦

ستعمل ا. ؤثر على النظام بأكملھتي تطبق على المیزات التن أوامر التكوین العمومي
. صیغة التكوین العموميدخول  لconfigure ذو االمتیازات المسمى EXECأمر 

  .مصدر أوامر التكوینتحدید  EXECعندما تكتب ھذا األمر، یطلب منك 
 أو ملف مخزَّن في ملقم NVRAMأو الذاكرة یمكنك عندھا تحدید محطة طرفیة 

.  األوامر من وحدة تحكم محطة طرفیةةبااالفتراضي ھو كت. المصدرلیكون ة شبك
  . ھذه یبدأ طریقة التكوینReturnضغط المفتاح 

  :بدأ مع أوامر التكوین العموميت ةتوجیھ أو واجھة معّینوظیفة األوامر لتمكین 
اكتب  ،)config-routerسطر المطالبة  هحّددی(لضبط تكوین بروتوكول توجیھ * 

  .مر بروتوكول موّجھ عموميواوًال نوع أأ
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نوع أوًال اكتب  ،)config-ifسطر المطالبة  ھاحّددی(لضبط تكوین واجھة * 
قم باإلنھاء الصیغ، ھذه بعد كتابة أوامر في إحدى . أمر الرقمو ةالواجھة العمومی
  .exitبواسطة األمر 

  ضبط تكوین بروتوكوالت التوجیھ ٣-٣- ٦
صیغة تكوین یظھر سطر مطالبة أمر عمومي، واسطة جیھ ببروتوكول توتمكین بعد 

كتب عالمة ا.  كما ھو مبّین في الشكل#Router (config-router)الموّجھ 
  .تكوین بروتوكول التوجیھل لسرد األوامر الفرعیة (?)استفھام 

  أوامر تكوین الواجھة ٤-٣- ٦
عدة میزات ھناك ریًا، إداالتعطیل تلقائیًا في صیغة موجودة ألن كل واجھات الموّجھ 

منفذ عّدل عمل تأوامر تكوین الواجھة .  بمفردھاأساس كل واجھةیتم تمكینھا على 
لواجھة لباإلضافة إلى ذلك، األوامر الفرعیة . تسلسليواحد توكن رینغ أو أو إیثرنت 

  .عّرف نوع الواجھةیتبع دائمًا أمر واجھة ألن أمر الواجھة ت
  ةنضبط تكوین واجھة معّی ٥-٣- ٦

مجموعة . لواجھةلن كیفیة إكمال المھام الشائعة ع أمثلة يیبّین الشكل أوامر ھ
جھة واحدة على في االرتباطات التسلسلیة، یجب . األوامر األولى مقترنة بالواجھات

بشكل . DTE ي؛ الجھة األخرى ھDCEوھي الجھة زّود إشارة توقیت، تأن 
 DCE  كأجھزةایمكن استعمالھ، لكن DTE  أجھزةيافتراضي، موّجھات سیسكو ھ

إذا كنت تستعمل واجھة لتزوید توقیت، یجب أن تحّدد سرعة . في بعض الحاالت
 الموجينطاق ال یتخطى bandwidthاألمر . clockrate بواسطة األمر

 ویستعملھ بعض بروتوكوالت show interfacesاالفتراضي المعروض في األمر 
  .IGRPـالتوجیھ ك

 على سیسكو. ٤٠٠٠ موّجھات سیسكوبسلسلة انیة مقترنة مجموعة األوامر الث
 وصلة - لواجھات اإلیثرنتالجھة الخارجیة للعلبة على وصلتین ، ھناك ٤٠٠٠
AUI ) اختصارAttachment Unit Interface ،وصلة و) واجھة وحدة اإلرفاق

10BASE-T .ي ھةاالفتراضی AUI لذا یجب أن تحّدد ،media-type 
10BASE-T الوصلة األخرىترید استعمال  إذا كنت.  

  تمرین
 IPستستعمل في ھذا التمرین صیغة تكوین واجھة الموّجھ لضبط تكوین عنوان 

  .وقناع الشبكة الفرعیة لكل واجھة موّجھ
  
 طرق التكوین ٤- ٦  
  x.11في اإلصدار تكوین الطرق  ١-٤- ٦

 : بھایبّین الشكل طریقة یمكنك
  جمل التكوینكتابة * 
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  التي أجریتھافحص التغییرات * 
  ل أو إزالة جمل التكوینیعدتإذا لزم األمر، * 
 الموّجھ ھاستعملی سNVRAMالذاكرة نسخة احتیاطیة في إلى حفظ التغییرات * 

 تشغیلھعند 
  ١١٫٠ما قبل في اإلصدار طرق التكوین  ٢-٤- ٦

ما  و١٠٫٣اإلصدار ، IOSنظام سیسكو یتم استعمالھا مع  في الشكل ةاألوامر المبّین
ذ  تنّفعھا ال تزالاستبدالتم األوامر القدیمة التي . أوامر جدیدةبلقد تم استبدالھا . لھقب

سیتوقف دعم تلك األوامر . العادیة في اإلصدار الحالي، لكنھا لم تعد موّثقةوظائفھا 
  .مستقبليفي إصدار 

   كلمات المرورضبططرق  ٣-٤- ٦
كلمات یمكن وضع . یھصول إلوتقیید النظامك باستعمال كلمات مرور لحمایة یمكنك 
  . ذات االمتیازاتEXECفي الصیغة كذلك الخطوط الفردیة وعلى مرور 

 *line console 0 -- نشئ كلمة مرور على المحطة الطرفیة لوحدة التحكمی  
 *line vty 0 4  -- جلسات التلنت الواردةعلى نشئ حمایة بكلمة مرور ی  
 *enable password -- الصیغة وصول إلى ال یقّیدEXECذات االمتیازات   
 *enable secreet password)  من حوار تكوین النظام إلعداد بارامترات

  سیسكو لتعدیل سلسلة أحرف كلمة المرورخاصة ب یستعمل عملیة تشفیر -- )عمومیة
باستعمال األمر أكثر فأكثر لكي ال یتم عرضھا كلمات المرور حمایة یمكنك 

service password-encryption . طابق معیار تال ھذه خوارزمیة التشفیر
  ).DES(تشفیر البیانات 

  ھویة الموّجھ ضبط ٤-٤- ٦
إلدارة تكاوین األجھزة، تحتاج إلى سرد . تكوین أجھزة الشبكة یحّدد تصّرف الشبكة

ن ملفات التكوین في ملقمات یخزوت،  المشتغلةاألجھزةعلى  ملفات التكوین ةقارنمو
  .لبرنامجلذ عملیات تثبیت وترقیة ینفترك، والشبكة للوصول المشت

إسم أنھ ُیعتبر إسم الموّجھ .  تسمیة موّجھكيھاألولى  األساسیة ك مھامىحدإ
اإلسم فإن  ًاإسمتحّدد إذا لم . سطر مطالبة النظامالذي یعرضھ اإلسم ھو المضیف و
یمكنك تسمیة الموّجھ في صیغة التكوین . Routerسیكون النظام لموّجھ االفتراضي 

  .Tokyoفي المثال المبّین في الشكل، إسم الموّجھ ھو . العمومي
 كل المحطات الطرفیةبحیث تظھر على " الیوم-رسالة"یمكنك ضبط تكوین رایة 

ؤثر ترسائل للتعبیر عن  ةمفیدھي تسجیل الدخول وعند الرایة ستظھر تلك . المتصلة
). إیقاف تشغیل النظام الوشیكة الحصول عملیات مثًال،(لموّجھ على كل مستخدمي ا

 في صیغة التكوین banner motdلضبط تكوین ھذه الرسالة، استعمل األمر 
  .العمومي

  



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

٦٥

 رین تحٍداتم ٥- ٦  
  تمارین التكوین ١-٥- ٦

  تمرین
 هھذلع السریع توّسالنتیجة . شبكة مناطق محلیةعن ومجموعتك مسؤولین أنت 

 أن بیج. بقیة الشبكةب) موّجھ مجموعتك(ج إلى ربط المركز الرئیسي الشركة، تحتا
عن  فقط ةتربط الشبكات من خالل المنافذ التسلسلیة، مما یعني أن مجموعتك مسؤول

المساعد أو الشخص المدّرس یقوم ھذا التمرین، یجب أن بدء قبل . موّجھكوصالت 
تأكد أن ی فقط وأ-غیل للتمرینوتكوین بدء التشالمشتغل محو التكوین برین االتمفي 

ستحتاج أیضًا . رینالتملعداد القیاسي اإل بواسطة ابقیة الموّجھات مضبوط تكوینھ
محطة عملك لكي تتمكن من اختبار الخاص ب IPالعنوان لتحقق من تكوین اإلى 

  .الوصلة بین محطات العمل والموّجھات
  Config Makerسیسكو  ٢-٥- ٦

  تمرین
تصبح معتادًا على سیسكو أن  مساعدتك على يین ھھذا التمرالغایة من 

ConfigMaker . سیسكوConfigMaker ٩٥/٩٨ویندوز ل ھو برنامج/NT 
بقیة موّصالت أسالك سیسكو، وو تالابدوسھل استعمال یضبط تكوین موّجھات 

  .األجھزة األخرى
  
  
  مستعرض وب كالموّجھ تكوین ٣-٥- ٦

  تمرین
أن لموّجھ ل ip http server یتیح األمر ،IOSسیسكو  لنظام ١١٫٠صدار اإلمع 

، HyperText Transfer Protocolاختصار  (HTTPملقم وب كیتصرف 
  .محدود )بروتوكول إرسال النص التشعبي
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 نظرة عامة ١- ٧  

استعمال صیغ الموّجھ وطرق كیفیة " تكوین الموّجھ"الفصل تعلمت في لقد 
لبرنامج سیسكو لالسابقة و ةاإلصدارات الحالیبملف تكوین الموّجھ التكوین لتحدیث 

IOS . استعمال مجموعة متنوعة من خیارات نظام كیفیة ستتعلم في ھذا الفصل
وصیانة  إلى الموّجھ، IOSذ أوامر لتحمیل نظام سیسكو ینفوت المصدر، IOSسیسكو 

ى ذلك، ستتعلم عن باإلضافة إل. IOSالملفات االحتیاطیة، وترقیة نظام سیسكو 
ھذا الفصل یشرح . الذي لدیكوظائف مسجِّل التكوین وكیفیة تحدید إصدار الملف 

زّود مرونة تعدة خیارات مصدر .  للبرامج كمصدرTFTPأیضًا كیفیة استعمال ملقم 
  : منIOSستنھض نظام سیسكو تالموّجھات . وبدائل احتیاطیة

 الذاكرة الوامضة  
  الملقمTFTP  
  الذاكرةROM)  لیس نظام سیسكوIOSبأكملھ ( 
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 أساسیات إصدارات  ٢- ٧IOS  
  IOSإیجاد نظام سیسكو  ١-٢- ٧

 یعتمد على منصة األجھزة، لكن IOSالمصدر االفتراضي لبدء تشغیل نظام سیسكو 
 في الذاكرة ةالمحفوظاستنھاض النظام أوامر عن الموّجھ في أغلب األحیان یبحث 

NVRAM . لكن نظام سیسكوIOSیمكنك تحدید .  استعمال عدة بدائل یتیح لك
ستعمل یالموّجھ أن یستطیع الموّجھ عن البرنامج، أو لكي یبحث فیھا مصادر أخرى 

  .تسلسلھ االحتیاطي، كما ھو ضروري، لتحمیل البرنامج
  :ن البدائل التالیةاإلعدادات في مسجِّل التكوین تمّك

 كوین العمومي لكتابة یمكنك تحدید أوامر استنھاض النظام التابعة لصیغة الت
حفظ تلك الجمل في الذاكرة ا. تسلسلبشكل مالموّجھ كي یستعملھا مصادر احتیاطیة ل

NVRAMخالل بدء التشغیل التالي بواسطة األمر ھا الستعمال copy running-
config startup-config . ،سیستعمل الموّجھ تلك األوامر مثلما تدعو عندھا

  .ھتشغیلإعادة تسلسل، عند بشكل مالحاجة، 
  الذاكرة كانت إذاNVRAM الموّجھ یستطیع فتقر ألوامر استنھاض نظام ت

 IOSل نظام سیسكو ا استعمھیمكن.  خاصة بھالنظام بدائل احتیاطیةیملك ، ھالااستعم
  .في الذاكرة الوامضةالموجود االفتراضي 

  ھ حاول بدیلیالموّجھ أن یستطیع ، ةالذاكرة الوامضة فارغكانت إذاTFTP 
صورة یستنھض منھ یستعمل الموّجھ قیمة مسجِّل التكوین لتشكیل إسم ملف . تاليال

  . في ملقم شبكةةنظام افتراضیة مخزَّن
  قیم مسجِّل التكوین ٢-٢- ٧
  قیمة الموّجھ عن معلومات استنھاض النظام یعتمد على بھ الترتیب الذي یبحث

مسجِّل في  ةاالفتراضییمة القیمكنك تغییر . حقل االستنھاض في مسجِّل التكوین
 ًااستعمل رقم. config-registerالتكوین بواسطة أمر صیغة التكوین العمومي 

  .سدس عشري كوسیطة لھذا األمر
  الموّجھ ملف بدء التشغیل بحیث یفحص في ھذا المثال، مسجِّل التكوین مضبوط

 التكوین مسجِّل. خیارات استنھاض النظامبحثًا عن  NVRAMفي الذاكرة الموجود 
مسجِّل  الدنیا في ٤الـالبتات . NVRAMبت في الذاكرة  16حجمھ ھو مسجِّل 

  .حقل االستنھاضتشّكل ) ٠ و١و ٢و ٣البتات (التكوین 
في ( األصلیة ا عند قیمھةلتغییر حقل االستنھاض وترك كل البتات األخرى مضبوط

  :تالیة ال، اتبع اإلرشادات)0x010xیحتوي مسجِّل التكوین على ، البدء
  0عند اضبط قیمة مسجِّل التكوینx100 شاشة الذاكرة لدخول  إذا كنت بحاجة

ROM)  من شاشة الذاكرة ). في المقام األول بیئة مبرمجھيROM استنھض ،
ھذه  (ROMشاشة الذاكرة عند سطر مطالبة  b نظام التشغیل یدویًا باستعمال األمر

  ).0-0-0-0عند القیمة تضبط بتات حقل االستنھاض 
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 0 عند اضبط مسجِّل التكوینx101 ستنھض تلقائیًا بحیث ی لضبط تكوین النظام
  ).1-0-0-0عند ھذه القیمة تضبط بتات حقل االستنھاض  (ROMمن الذاكرة 

 لضبط تكوین النظام 0x10F إلى 0x102أي قیمة من  عند اضبط مسجِّل التكوین* 
ھذا ھو . NVRAMاكرة في الذالموجودة ستعمل أوامر استنھاض النظام بحیث ی
-1حتى  0-1-0-0عند ضبط بتات حقل االستنھاض تتلك القیم (االفتراضي الخیار 
1-1-1.(  
  حقل االستنھاض، وللتحقق من األمرقیمة لفحص config-register استعمل ،

  .show versionاألمر 
  show versionاألمر  ٣-٢- ٧
  األمرshow versionسكو  یعرض معلومات عن إصدار نظام سیIOS 

تضمن مسجِّل التكوین وقیمة حقل تلك المعلومات ت. حالیًا على الموّجھالمشتغل 
  ).ھذا المثال على الصفحة التالیةالسطر الثاني في  على ةالمبّین(االستنھاض 

  في المثال، إصدار نظام سیسكوIOS في سطر  ةممیزالتوضیحیة  والمعلومات
  السطر. ١١٫٢عن اإلصدار  ًا اختباریًاارالشاشة إصدصورة بّین ت. اإلخراج الثاني

System image file is "c4500-f-mz", booted via tftp from 
171.69.1.129 

  .یبّین إسم صورة النظام
  نظام سیسكو في ستتعلم عن اصطالحات تسمیة الصورIOS  ١١٫٢اإلصدار 

ذي یحّدد أن إسم الملف الفي في الوقت الحاضر، الحظ الجزء . الحقًا في ھذا الدرس
  .٤٥٠٠  لمنصة سیسكويھذه الصورة ھ

  اإلخراج، یعرض األمر أثناء متابعتھ إظھارshow version معلومات عن 
النص الممیز یزّود .  حالیًاIOSإصدار نظام سیسكو یشتغل علیھا ي تنوع المنصة ال

  .، المستعمل لكتابة قیم مسجِّل التكوینconfig-register 0x10fنتائج األمر 
 showاألمر  مسجِّل تكوین في إخراج ةن أي قیمع لن ترى دلیًال: حظةمال

running-config في إخراج األمر  أوshow startup-config.  
  تمرین

حالیًا على المشتغل  IOS إصدار البرنامج نستجّمع في ھذا التمرین معلومات ع
الموّجھ تم ضبط ترى ما ھو المكان الذي فحص قیم مسجِّل التكوین لكما ست. الموّجھ

  .ھمنلكي یستنھض حالیًا عنده 
  
 خیارات االستنھاض في البرنامج ٣- ٧  
  أوامر استنھاض النظام ١-٣- ٧
بّین األمثلة التالیة كیف یمكنك كتابة عدة أوامر استنھاض نظام لتحدید التسلسل ت

بّین إدخاالت استنھاض ت ةثالثالاألمثلة . IOSاالحتیاطي الستنھاض نظام سیسكو 
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،  أوًال من الذاكرة الوامضةIOSصورة نظام سیسكو أنھ سیتم تحمیل حّدد تم نظا
  :ROMثم من ملقم شبكة، وأخیراًً من الذاكرة 

  الذاكرة لنظام من ل یمكنك تحمیل صورة --الذاكرة الوامضةEEPROM 
 أن المعلومات ي الحسنة ھ).لبرمجة كھربائیًاوافقط القابلة للمحو -ةئیالذاكرة القرا(

ي یمكن أن ت فشل الشبكة الخطار عرضة ألت في الذاكرة الوامضة لیسةزَّنالمخ
  .TFTPحدث عند تحمیل صور النظام من الملقمات ت
  تزّود نسخة س، ةالذاكرة الوامضة معطوبأصبحت  في حال --ملقم الشبكة

  .TFTPمن ملقم تحمیلھا صورة النظام یجب أن احتیاطیة بتحدید 
  الذاكرةROM -- من  ملقم الشبكة فشل وةالذاكرة الوامضة معطوبأصبحت  إذا

في آخر خیار استنھاض  ھو ROMاالستنھاض من الذاكرة یصبح تحمیل الصورة، 
على األرجح  ستكون ROMفي الذاكرة الموجودة لكن صورة النظام . البرنامج

المیزات والتكاوین و یفتقر للبروتوكوالت IOSفرعي من نظام سیسكو جزء 
أن  البرنامج منذ تثأیضًا، إذا كنت قد حّد. الكامل IOSام سیسكو نظالمتوفرة في 

  .IOSلبرنامج سیسكو لإصدار أقدم تجد أن الصورة ھي قد فالموّجھ، اشتریت 
  األمرcopy running-config startup-config یحفظ األوامر في الذاكرة 

NVRAM .ترتیب سب حنّفذ الموّجھ أوامر استنھاض النظام مثلما تدعو الحاجة یس
  .أصًال في صیغة التكوینكتابتھا 

  TFTPالستعمال  االستعداد ٢-٣- ٧
تلك . حتوي على عدة موّجھاتتومساحات كبیرة متد شبكات اإلنتاج على ت ،عادة

. حتاج إلى مصدر أو مكان احتیاطي لصور البرنامجتالموّجھات الموزَّعة جغرافیًا 
یمكن أن . وین عبر الشبكةاتكالصور والیسمح إیداع وتحمیل  سTFTPملقم إن 

في الشكل، ملقم . ًا مضیفًاكون نظامی آخر، أو یمكن أن ًا موّجھTFTPكون ملقم ی
TFTP كون مضیف ییمكن أن و. ل یونیكسشّغت ھو محطة عملTFTP أي نظام 
وقادرًا على تلقي ملفات من شبكة ومشتغًال فیھ  محمَّل TFTP البرنامجیكون 

TCP/IP .بین مضیف برامجوف تنسخ س TFTPوالذاكرة الوامضة في الموّجھ  .  
  :تحّضر بفحص الشروط التمھیدیة التالیةتلكن قبل أن تفعل ھذا، یجب أن 

  ،یمكنك الوصول إلى ملقم ھأنتحقق من من الموّجھ TFTP عبر شبكة 
TCP/IP . األمرping التحقق منساعدك على تي یمكن أن تالطرق الإحدى  ھو 

  .ھذا
  ،تحقق من . ھاكتابة فیال یمكنك رؤیة الذاكرة الوامضة وھأنتحقق من على الموّجھ

صورة نظام تتّسع فیھا كافیة في الذاكرة الوامضة لیتضمن مساحة أن الموّجھ 
  .IOSسیسكو 

  على ملقمTFTP ،تعرف ملف صورة نظام سیسكو كمن أنتحقق  یونیكس 
IOS ید مسار أو إسم ملفیداع، تحتاج إلى تحدواإلعملیات التحمیل ل. تھأو مساح.  



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

٧٠

  تسّرعت في نسخ إذا . للملفناجح نسخ ضمان على الخطوات ستساعدك ھذه
  .فشلالتفتیش عن سبب ذلك البدء إلى  تضطروسالنسخ فشل قد یالملف، 

  show flashاألمر  ٣-٣- ٧
  استعمل األمرshow flash ذاكرة كافیة في نظامك أن لدیك  للتحقق من

 میغابایت ٤یتضمن الموّجھ أن یبّین المثال . ھرید تحمیل الذي تIOSللبرنامج سیسكو 
. IOSطول صورة نظام سیسكو مع قارن ھذا . ة حرھامن الذاكرة الوامضة، كل
 البرنامج أو اإلخراج من اتقد تتضمن ترتیب مستندھذه مصادر حجم الصورة 

أو ) CCOأو  (Cisco Connection Onlineالوب برنامج التكوین على موقع 
  .TFTP  الصادر في ملقمكls أو dirـ  كًاأمر
  ل الصورة، یحمت، ال تكون قادرًا على نسخ أو ةھناك ذاكرة حرة كافیلم تكن إذا

 IOSلبرنامج سیسكو للحصول على صورة أصغر ا ةحاولم یمكنك إما ھمما یعني أن
  .أو زیادة الذاكرة المتوفرة على الموّجھ

  ورةملف صعن من الجید إبقاء نسخة احتیاطیة IOSأیضًا ترغب س.  لكل موّجھ
في ھذا . ترقیة إلى إصدار أحدثال دائمًا قبل ًاحالي احتیاطیال IOSبرنامجك نسخ ب

یتصرف ل) بروتوكول إرسال الملفات العادي (TFTPملقم التمرین ستستعمل 
 .IOSكمكان تخزین احتیاطي لصورة 

 
 تسمیة  ٤- ٧IOSونسخ صورة النظام احتیاطیًا   
  IOSسیسكو في حات التسمیة اصطال ١-٤- ٧
  شمل عدة لكي تموّجھ سائب مجّرد أبعد من إلى منتجات سیسكو لقد توّسعت

  .اتالشبكمن مجموعة منتجات منصات في عدة نقاط 
  نظام سیسكو طریقة عمل الستمثالIOS ،عمل سیسكو ت على مختلف المنصات

مع لصور تلك اتتكّیف . IOSلبرنامج سیسكو ل ةتطویر عدة صور مختلفعلى 
 یھایحتاج إلمجموعات المیزات التي موارد الذاكرة المتوفرة، وومختلف المنصات، 

  .یةشبكال تھمالزبائن ألجھز
 ة یحتوي على ثالث١١٫٢اإلصدار  IOSنظام سیسكو في اصطالح التسمیة 

  :أجزاء
  الصورةعلیھا غل تشتي تالمنصة ال. ١
 ةالمدعومموعات المیزات مجقدرات الخاصة والعّرف تحرف أو سلسلة أحرف . ٢

  في الصورة
قد تم الصورة وما إذا كان لھا عالقة بالمكان الذي تشتغل فیھ خصوصیات . ٣

  ضغطھا أم ال
محتوى ومعنى حقل جزء اإلسم، و، IOSاصطالحات التسمیة في نظام سیسكو 

قناة أو مندوب مبیعاتك راجع . لتغییرعرضة ل يالصورة، والتفاصیل األخرى ھ
  .التفاصیل المحّدثةلمعرفة  CCOو التوزیع أ
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  copy flash tftpاألمر  ٢-٤- ٧
  صورة النظام عن  ةنسخل اهھذ. نسخ صورة النظام إلى ملقم شبكةتعید یجب أن

الموجودة النسخة أن للتحقق من استعمالھا خدم كنسخة احتیاطیة ویمكن تیمكن أن 
  .قرص األصليال ملف ھا نفسيفي الذاكرة الوامضة ھ

إنھ . TFTPنسخ الصورة الحالیة احتیاطیًا إلى الملقم بمسؤول یقوم ل، في المثا
واألمر ) xk09140z(إسم ملف صورة النظام یعرف  لshow flashیستعمل األمر 

copy flash tftpنسخ صورة النظام إلى ملقم ی لTFTP . أسماء یمكن تغییر
  .نقلھاالملفات خالل 

  عن  ةاحتیاطینسخة كون تزوید سیم یداع إلى الملقاإلھذا أحد أسباب إجراء
في مشاكل حصلت ثم، إذا . إصدار جدیدبتحدیث الصورة قبل الصورة الحالیة 
د إلى الصورة ول الصورة االحتیاطیة ویعیحمتالمسؤول یستطیع اإلصدار الجدید، 

  .السابقة
  copy tftp flashاألمر  ٣-٤- ٧
  صورة نظام سیسكوعن نسخة احتیاطیة أن تصبح لدیك بعد IOS ،الحالي 

 باستعمال TFTPحّمل الصورة الجدیدة من الملقم . یمكنك تحمیل صورة جدیدة
  .copy tftp flashاألمر 
  عنوان الھذا األمر یبدأ بطلب أن یبّین المثالIP المضیف البعید الذي الخاص ب

.  الجدیدةIOSإسم ملف صورة األمر طلب ی، بعدھا. TFTPسیتصرف كالملقم 
على الملقم التحدیث مثلما ھي مسماة الملف الصحیح لصورة إسم ة تحتاج إلى كتاب

TFTP.  
  محو الذاكرة ترید كنت ن اإلجراء إیسأل الفرصة لتأكید إدخاالتك، بعد إتاحة

في أغلب األحیان، ھناك ذاكرة . للصورة الجدیدةُیفسح بعض المجال ھذا . الوامضة
  .IOSیسكو لبرنامج سل ة ألكثر من صورة واحدةغیر كافیوامضة 
  لم تكن ھناك إذا . علیھا قبل الكتابة ةالموجودالوامضة محو الذاكرة بالخیار لدیك

الذاكرة الوامضة لم تتم الكتابة على  ت، أو إذا كانالوامضةذاكرة مساحة حرة في ال
ُیبلغك . الملفات الجدیدةأن یمكن نسخ  عادة قبل ًاروتین المحو مطلوبیكون ، من قبل

 الذاكرة الوامضة في ھ یتم محوالحظ أن. ًاروط ویطلب منك جوابالنظام تلك الش
بروتوكول وحدة في  ًا واحدًاعني أن قسمت(!) كل عالمة التعّجب . بیعھاالمصنع قبل 

 ًا ناجحًاتحققتعني  Vاألحرف سلسلة . بنجاحقد تم نقلھ ) UDP(بیانات المستخدم 
  . مالمجموع التدقیقي لقسمل
  استعمل األمرshow flash بحجم  لمعاینة معلومات الملف ولمقارنة حجمھ

األصلي على الملقم قبل تغییر أوامر استنھاض النظام الستعمال الصورة الملف 
استعمال ب استنھاض الموّجھ reload تحمیل ناجح، یعید األمربعد حصول . المحّدثة

 .الصورة المحّدثة
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   :تلخیص
  المصدر االفتراضي للبرنامج سیسكوIOSعلى منصة األجھزة لكن،  یعتمد 

 في الذاكرة ةالموّجھ إلى أوامر التكوین المحفوظینظر األكثر شیوعًا، 
NVRAM.  

  األمرshow version یعرض معلومات عن إصدار نظام سیسكو IOS 
  .حالیًا على الموّجھالمشتغل 

  یمكنك كتابة عدة أوامر استنھاض نظام لتحدید التسلسل االحتیاطي
ستنھض نظام سیسكو تالموّجھات أن تستطیع . IOSسكو الستنھاض نظام سی

IOS الملقم الذاكرة الوامضة ومن  منTFTPالذاكرة من  وROM.  
 ستعمل األمر اshow flash ذاكرة كافیة في نظامك أن لدیك  للتحقق من

  .ھترید تحمیلالذي  IOSللبرنامج سیسكو 
  مع نظام سیسكوIOS  للبرنامج ، یحتوي اصطالح التسمیة ١١٫٢اإلصدار

  :ة التالیةثالثالجزاء األ على IOSسیسكو 
 الصورةتشتغل علیھا ي تالمنصة ال  
 قدرات الخاصة للصورةال  
  قد تم ضغطھا أم الالصورة وما إذا كان مكان اشتغال  
  لصورة النظام ةنسخل اهھذ. لنظام إلى ملقم الشبكةلنسخ صورة إعادة یمكنك 

النسخة أن  للتحقق من اعمالھخدم كنسخة احتیاطیة ویمكن استتیمكن أن 
  .قرص األصليال ملف ھا نفسيھالذاكرة الوامضة في الموجودة 

  لبرنامج سیسكو لصدار االحتیاطي اإلإذا كنت بحاجة لتحمیلIOS یمكنك ،
 لتحمیل الصورة copy tftp flash، األمر  النسخأمرأحد أشكال استعمال 

  .TFTPسابقًا إلى الملقم التي حّملتھا 
 

  
  
  
  
  
  
  
 نظرة عامة ١- ٨  
  إنھ أیضًا . ضبط تكوین موّجھب ياالنترنت ھعمل الطرق لبدء فھم طریقة إحدى

التي یتطلبھا ، وأحد أھم المھارات CCNA االمتحانفي أحد المواضیع الرئیسیة 
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مجموعة عریضة تكون لھا  أجھزة معّقدة یمكن أن يالموّجھات ھ. أصحاب العمل
  .متنوعة من التكاوین الممكنةو
 مراتعدة ذلك ستفعل . ضبط تكوین موّجھعلى  ھذا الفصل، ستتمرن في .
 ه الطریقة الوحیدة لتتعلم ھذيوموّجھات فعلیة ھظروف افتراضیة تمرن مع ال

فعل ھدف فإن  نوعًا ما ًابسیطیكون التكوین الفعلي سرغم أن . المھارة المھمة جدًا
 .لكبالنسبة " یًاطبیعأمرًا "ھو لجعلھ مرات عدة ذلك 

  
 ضبط تكوین موّجھ من  ٢ - ٨CLIبعد محو تكوین بدء التشغیل   
  تكوین الموّجھ عملیة ضبط ١-٢- ٨

تكوین الموّجھ عملیة ضبط ، إلیھملف تكوین الموّجھ لھ أجزاء مختلفة أن تمامًا مثلما 
  . أجزاء مختلفة أیضًاالھ
  ٢٥٠٠ و١٦٠٠ إجراء استعادة كلمة مرور الموّجھ في موّجھات السلسلة ٢-٢- ٨

. الموّجھات ھو إجراء استعادة كلمة المرورعلى التقنیون یقوم بھ إجراء شائع ھناك 
سلسلة /ھذا اإلجراء. ٢٥٠٠و ١٦٠٠ تینموّجھات السلسللیبّین الشكل اإلجراء 

  .IOSبرنامج  للةاألوامر ھو أیضًا مراجعة جید
  تمرین

ربما نسیت . كلمة مرور الموّجھفیھا إلى إعادة ضبط حتاج تھناك ظروف ستكون 
. الموّجھحیث یوجد الشركة ترك العمل في المسؤول السابق قد أن كلمة المرور، أو 

وحدة یمكن وصل سلك  إلى الموّجھ، لكي ًا مادیتطلب وصوًالیاألسلوب المشروح 
الموّجھات في أن تتواجد الحیوي فمن ،  جیدًاھذا األسلوب معروفبما أن . التحكم

  .ًامحدودإلیھا المادي الوصول حیث یكون مكان آمن، 
  
 موّجھ فردي تكوین ٣ - ٨  
  ) كیلوبایت٦٠٤، فالش (

 Aلموّجھ لتكوین خطوة بخطوة بستحصل في تمرین الموّجھ ھذا على فرصة للقیام 
اتك الحظدفتر محاول إكمال كل التمرین من دون . في طبیعة التمرین) A_التمرین(

 واستعملت منھج التعلیم ، ماتعرف خطوةال لكن إذا كنت . أو دفتر یومیاتك
تشغیل "ل الزر ااستعمیمكنك ، ةشكلماللمحاولة حل  اتك ودفتر یومیاتكالحظوم

الحظ أن تسلسل . أحرف حمراءب، الذي سیبّین لك تسلسل التكوین "التوضیح
  .عدة تسلسالت صحیحةھذا ھو مجرد واحد من خطوات التكوین 

  ؟ن موّجھ حقیقيعختلف ھذا النشاط یكیف  
 في موّجھ حقیقي، وفي نشاط . "تمامًا"ة فیھ الترتیب المبّینحسب خطوات اتبع ال

في ھذا النشاط، .  لكن صحیحةة، یمكنك كتابة األوامر في عدة تسلسالت مختلفقادم
  .بقلیلأكثر مسافة " رشدكسن"
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  مساعدة حّساسة للسیاق توجد ال"?"  
  عنوان الضبط تكوین ال یكفي نھ أتذّكرIP  ال "أمر تستخدم  واجھة، یجب أنعلى

  .أیضًا" إیقاف تشغیل
  یجب أن تستعملexit التركیبة ؛Ctrl+Z عملت ال  
  أوامر تطلب یھذا التمرینIOSھاستعملستي ت ولیس المختصرات الة الكامل 

دخول مثًال، ل. IOS من أوامر ةقد تعّلمت مجموعة أساسیأن تكون بالطبع بعد 
بعدما تصبح ، لكن configure terminalصیغة التكوین العمومي، یجب أن تكتب 

  .config tیمكنك كتابة الموّجھات، مع  ًاخبیر
  اضغط ، ًاتكتب أمرأن بعدEnter .متابعة إلى الخطوة التالیة أو الإما ُیسمح لك س

،  ھذاإذا فشل. صحیح الخطأتلمساعدتك على تلمیحًا عطیك ترسالة خطأ، قد سترى 
  ."ضیحتشغیل التو"الزر ستعمل تأن عندھا یجب 

  التسلسل الصحیح ھو فإن  ضبط تكوین منفذ وحدة التحكم كطلب منُیعندماline 
console 0 ثم login ثم password cisco . ضبط تكوین التلنت ك منُطلب إذا

  .password cisco ثم login ثم line vty 0 4تسلسل األوامر ھو فإن 
  ) كیلوبایت٤١٢، فالش(
  ضبط تكوین الموّجھ التمرینب في ھذا التمرین على الخطستقوم-A من طبیعة 

مر بنفسك من وایجب أن تنّفذ ھذا التكوین من سطر األ. ة القیاسی٢ الدورة الدراسیة
ل أداة مساعدة ااستعمیمكنك . ، فقط طبیعة الشبكةاتالحظمدون استعمال أي 

 في ةتكون متوفرس IOS من أوامر ةفقط مجموعة محدودأن  لكن تذّكر (?)الموّجھ 
الغایة . ما یمكنوبأسرع ضبط تكوین الموّجھ بشكل صحیح سیكون ھدفك . الواقع

لتمرین الموّجھ العملّي الفعلي بینما یستعمل تحضیرًا كون أن ی يھذا النشاط ھمن 
  .الستعمال موّجھات حقیقیةیوجد بدیل ال أنھ تذّكر . التالمیذ اآلخرین كل الموّجھات

 عدة األوامر في یمكن كتابة أوًال، بینما . یھایجب االنتباه إل أشیاء ةھناك بضع
مثًال، . األوامر األخرىسبق ت یجب أن IOSمتنوعة، ھناك بعض أوامر ترتیبات 

التركیبة  (exitأوامر التكوین؛ ویجب أن تكتب كتابة  قبل config tیجب أن تكتب 
CTRL+Z ة الطریقة الوحید. إلى صیغة مختلفةللعودة ) عمل في ھذا النشاطلن ت
خیارات تحریر  (Backspaceباستعمال  يھ Enterضغط قبل سطر لتحریر 

IOSبضع مختصرات شائعة، یتم قبول أخیراًً، بینما ). ة عاملتلیساألخرى  ة العادی
  .بالكامل IOSمعظم أوامر یجب كتابة 

  !سعیدًا ًاحظ
  تمرین

امر من سطر األوالخمسة ستضبط في ھذا التمرین تكوین أحد موّجھات التمرین 
ل أداة ااستعمیمكنك . ، فقط طبیعة الشبكةاتالحظمبنفسك من دون استعمال أي 

ھدفك ضبط تكوین سیكون . المبّین أعالهلموّجھ لمساعدة الموّجھ والرسم البیاني 
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 ىحد إلIPعدادات اإلضبط تكوین كما ست. ما یمكن من دون أخطاءبأسرع الموّجھ 
  .لھامحطات عمل اإلیثرنت الموصولة الموازیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تلخیص
  :اآلن وقد أكملت ھذا الفصل، یجب أن تكون قادرًا على

  ضبط تكوین موّجھ منCLI بدء التشغیلتكوین محو  بعد  
 تكوین الموّجھلھا عالقة بعملیة ضبط ذ مھام ینفت  
 ١٦٠٠ ذ إجراء استعادة كلمة مرور الموّجھ في موّجھات السلسلةینفت 

  ٢٥٠٠و
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 رة عامةنظ ١- ٩  

الوقت لتتعلم عن بروتوكول حان تكوین الموّجھ، عملیة ضبط اآلن وقد تعّلمت عن 
ستتعلم في ھذا الفصل عن عمل ). TCP/IP(بروتوكول االنترنت /التحكم باإلرسال

TCP/IPأي مجموعة من الشبكات المترابطة ببعضھابر  لضمان اتصال ع .
 TCP/IPلبروتوكول باإلضافة إلى ذلك، ستتعلم عن مكّونات مكدس ا

من تسجیل الدخول والبرید اإللكتروني، وكالبروتوكوالت لدعم إرسال الملفات، 
وغیر باإلضافة إلى ذلك، ستتعلم عن البروتوكوالت الموثوق . أخرىأمور بعید، و

 البیانات الخالیة من اتطبقة اإلرسال وستتعلم عن تسلیم وحدل االموثوق بھ
 وظائف ICMPأخیرًا، ستتعلم كیف یزّود . الشبكةطبقة عند ) الرزم(االتصاالت 
  .RARP وARPیعمل طبقة الشبكة وكیف عند ل ئتحكم ورسا

  
 طقم البروتوكوالت  ٢- ٩TCP/IP  
  OSI والطراز TCP/IPبروتوكوالت االنترنت  ١-٢- ٩

وكالة من الدراسة التي أجرتھا  كجزء TCP/IPطقم البروتوكوالت تم تطویر 
صل لتزوید لقد تم تطویره في األ). DARPA(ة المتقدمة مشاریع األبحاث الدفاعی

 Berkeleyمع اإلصدار  TCP/IPتم شمل الحقًا، . DARPAاتصال من خالل 
Software Distribution اآلن، . یونیكسللTCP/IP المقیاس المعتمد  ھو

مالیین الحاسبات مما یسمح لخدم كبروتوكول اإلرسال لالنترنت، ی وللشبكات البینیة
  .عالمیًاببعضھا تصال البا
  على یرّكز منھج التعلیم ھذاTCP/IPلعدة أسباب :  
 TCP/IP ك في عملھستعملتسمن المرّجح أنك  ھو بروتوكول متوفر عالمیًا.  
 TCP/IPي ھو مرجع مفید لفھم البروتوكوالت األخرى ألنھ یتضمن عناصر ھ 

  . لبروتوكوالت أخرىةممثل
 TCP/IPداة تكوین كأھ مھم ألن الموّجھ یستعمل.  
 ت البروتوكوال، أو طقم،وظیفة مكدس TCP/IPإرسال المعلومات من ي ھ 

 المرجعي في OSIبدقة الطراز سیطابق  ھذا، ھفعلعند . إلى جھاز آخر يجھاز شبك
صلة طبقة  وةالمادیللطبقة  ةبروتوكوالت القیاسیالالطبقات السفلى، ویدعم كل 

  - .البیانات
  ـباألكثر تأثرًا الطبقاتTCP/IPرسالاإل (٤الطبقة و) البرامج (٧ الطبقة ي ھ (

لھا  أخرى من البروتوكوالت ًاالطبقات أنواعتتضمن ھذه ). الشبكة (٣والطبقة 
  .إرسال المعلوماتلھا عالقة ب ھاكلوالوظائف، /مجموعة متنوعة من األھداف

 TCP/IP ھو مّكن االتصال بین أي مجموعة من الشبكات المترابطة ببعضھا وی
 على  شبكة المناطق المحلیة وشبكة المناطق الواسعةتالتصاالمماثل بشكل م مالئ
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 بلفقط، ) TCP وIPـ ك (٤ و٣ مواصفات الطبقة TCP/IPیتضمن ال . حد سواء
بعید، من تسجیل الدخول ومواصفات برامج شائعة أیضًا كالبرید اإللكتروني، 

  .مضاھاة المحطة الطرفیة، وإرسال الملفاتو
   وطبقة التطبیقاتTCP/IPلبروتوكوالت مكدس ا ٢-٢- ٩
  كما أنھا تملك . دعم بروتوكوالت العنونة وإدارة الشبكةتطبقة التطبیقات

  .بعیدمن البرید اإللكتروني وتسجیل الدخول وبروتوكوالت إلرسال الملفات 
 DNS)  اختصارDomain Name System ،ھو نظام ) نظام أسماء المیادین

إلى عمومیًا الُمعلنة ُعقد الشبكات وة أسماء المیادین مستعمل في االنترنت لترجم
 .عناوین
 WINS)  اختصارWindows Internet Naming Service ، خدمة تسمیة

 NTمایكروسوفت ویندوز لنظام لمایكروسوفت  ھطّورتمقیاس ھو ) انترنت ویندوز
  .أسماء میادین االنترنت تلقائیًاب NT محطات عملیربط 
 HOSTS  یتم استعمالھ . في الملقماتمتواجد  الشبكة وومسؤول ینشئھھو ملف

  . وأسماء الحاسباتIPعناوین البین  ساكنتطابق لتزوید 
 POP3)  اختصارPost Office Protocol ،ھو ) بروتوكول مكتب البرید

ھ یالنترنت لتخزین البرید اإللكتروني في ملقم برید إلى أن یمكنك الوصول إلمقیاس ل
استعمال بھم اتلمستخدمین تلقي برید من علبة واردلیتیح إنھ . ركلھ إلى كمبیوتیحمتو

  .األمانمن  ةمستویات مختلف
 SMTP)  اختصارSimple Mail Transport Protocol ، بروتوكول

. اتالحاسبشبكات عبر یسیطر على إرسال البرید اإللكتروني ) إرسال البرید البسیط
  .النص العادي أخرى غیر إلرسال بیانات ًاال یزّود دعمإنھ 
 SNMP)  اختصارSimple Network Management Protocol ،

لمراقبة أجھزة الشبكة  وسیلة ھو بروتوكول یزّود) بروتوكول إدارة الشبكة البسیط
  .األداء واألمانومجموعة اإلحصائیات و، وإلدارة التكاوین بھاتحكم الو
 FTP)  اختصارFile Transfer Protocol ،ھو ) لملفاتبروتوكول إرسال ا

ي ت إلرسال الملفات بین األنظمة الTCPستعمل ت ا المنحى موثوق بھةخدمة اتصالی
النصیة  والملفات ة الثنائیاتلملفلاالتجاه إنھ عملیات اإلرسال الثنائیة . FTPدعم ت
 ).اآلسكي(
 TFTP)  اختصارTrivial File Transfer Protocol ، بروتوكول إرسال

 UDPستعمل ت من االتصاالت ةخالیغیر موثوق بھا  ھو خدمة) الملفات العادي
مفید في بعض شبكات المناطق إنھ . TFTPدعم تي تإلرسال الملفات بین األنظمة ال

  . في بیئة مستقرةFTPمن المحلیة ألنھ یعمل أسرع 
 HTTP)  اختصارHyperText Transfer Protocol ، بروتوكول إرسال

الذي یدعم تبادل المعلومات على الوورلد االنترنت مقیاس ھو ) النصوص التشعبیة
الملفات، بما من  ةیدعم عدة أنواع مختلفإنھ . في الشبكات الداخلیةوكذلك واید وب، 
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یستخدمھا ي تعّرف العملیة الإنھ ی. ت والفیدیواصواألوم والرسو وصفي ذلك النص
  -. ملقمات الوبإلى  ھاإلرسالمعلومات طلب ل الوب ومستعرض

  طیاد المشاكلبروتوكوالت اص
 Telnet) مضاھاة المحطة الطرفیة یستعملھ ل ھو بروتوكول قیاسي )التلنت

مّكن یخدمات ملقم التلنت؛ ببعیدة الطرفیة ال اتمحطوصل البھدف الزبائن 
  .التصال بالموّجھات عن ُبعد لكتابة أوامر التكوینمن االمستخدمین 

 PING)  اختصارPacket Internet Groper ،ھو أداة )  الرزممتلّمس طریق
االنترنت بشكل /األجھزةموصول بستعمل لتحدید ما إذا كان الحاسب ُتتشخیصیة 

  . أم الصحیح
 Tracerouteلـ مشابھ ھو  ھو برنامج متوفر في عدة أنظمة، وPING ما عدا ،

الذي تسلكھ المسار أثر  Tracerouteیتعّقب . PINGیزّود معلومات أكثر من أنھ 
  .زالة العلل من مشاكل التوجیھإلستعمل ُی ھو، وتھاجھإلى وللوصول الرزمة 
 على ویندوز یجب أن تكون معتادًا ة بروتوكوالت مرتكزةھناك أیضًا بضع 
  :یھاعل
 NBSTAT : الصطیاد مشاكل ترجمة أسماءةأداة مستعمل  NETBIOS ؛

  . لمعاینة وإزالة اإلدخاالت من مخبأ األسماءةمستعمل
 NETSTAT :  ت عن إحصائیاتزّود معلوماتأداة TCP/IP ؛ یمكن استعمالھ

 TCPو ICMPن ع وتالخیص TCP/IPلتزوید معلومات عن حالة اتصاالت 
  .UDPو
 ipconfig/winipcfg: لمعاینة إعدادات الشبكة الحالیة لكلة أدوات مستعمل  

عنوان وال MAC لمعاینة العنوان ا؛ یمكن استعمالھكمبیوتر مابطاقات الشبكة في 
IPوالعّبارة . 
  
  
   وطبقة اإلرسالTCP/IPمكدس البروتوكوالت  ٣-٢- ٩

على وضعھا تقسیم عدة برامج طبقة علیا لمن طبقة اإلرسال تمّكن جھاز المستخدم 
برامج الطبقة أقسام تجمیع من إعادة ، وتمّكن جھاز التلقي ٤نفس دفق بیانات الطبقة 

 الشبكة، ویزّود خدمات  بین نقاط نھایةةمنطقیوصلة  ھو ٤دفق بیانات الطبقة . العلیا
  .ھذه الخدمة أحیانًا خدمة طرف لطرفتسمى . إرسال من مضیف إلى وجھة

  :زّود طبقة اإلرسال بروتوكولین أیضًات
 TCP : ه باالنسیاب بتزویدًابروتوكول اتصالي المنحى موثوق بھ؛ یزّود تحكم 

سال أي إر TCPیعید .  أرقام تسلسل وإشعاراته بتزویدموثوقیة منزلقة، وًاأطر
 أنھ یزّود ي ھTCPحسنة . ویزّود دارة وھمیة بین برامج المستخدملم یتم تلقیھ شيء 
  .لألقساممكفول تسلیم 
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 UDP :إلرسال عن  مسؤول ھ من االتصاالت وغیر موثوق بھ؛ رغم أن خاٍل
ي تالحسنة ال. األقسامتسلیم للتحقق من برنامج  تزوید ھذه الطبقةیتم في  ال ،الرسائل

ستتطلب المسألة یزّود إشعارات، ال  UDPبما أن .  السرعةي ھUDPھا یزّود
  .رسال أسرعاإلجعل مما یالشبكة، لى حركة مرور أقل ع

  UDPو TCP تنسیق أقسام ٤-٢- ٩
  : على الحقول التالیةTCPیحتوي قسم 

  المنفذ المتصلرقم  :المنفذ المصدر  
  المتَصل بھالمنفذرقم  :المنفذ الوجھة   
  الواردةلرقم المستعمل لضمان تسلسل صحیح للبیانات ا:رقم التسلسل   
  الُثمانیَّة:رقم اإلشعار  TCPة التالیة المتوقع 
 HLEN :  مقدمةبت في ال-٣٢عدد الكلمات  
  ٠عند ط وضبم :محجوز  
  إعداد وإنھاء جلسة مثًال،(تحكم ال وظائف :بتات الشیفرة(  
 لالمرسالمستعد أن یقبلھا  ات عدد الُثمانیَّ: نافذةال  
  البیاناتو مقدمةحقول الل المجموع التدقیقي المحسوب :مجموع تدقیقي  
  ة یحّدد نھایة البیانات الُملّح:مؤشر ُملّح  
  قسم لالحجم األقصى :  واحد معرَّف حالیًا:خیارTCP  
  بیانات بروتوكول الطبقة العلیا:البیانات   

یستعمل ال . األمر إذا لزم موثوقیةیجب أن تھتم بروتوكوالت طبقة التطبیقات بال
UDPحتاج إلى وضع تسلسالت تي ال تإنھ مصمم للبرامج ال.  أو إشعاراتًا أطر

  . نسبیًاة صغیرUDP مقدمةمثلما ترى في الشكل ، . أقسام سویة
  :ما یلي تتضمن UDPستعمل تالبروتوكوالت التي 

 TFTP 
 SNMP  
 NFS ) اختصارNetwork File System ،نظام ملفات الشبكة(  
 DNS )صار اختDomain Name System ،نظام أسماء المیادین( 
  UDP وTCP أرقام منافذ ٥-٢- ٩
 TCPو UDP تمریر ل) بساأو مق(فذ ا أرقام مننستعمالعلى حد سواء ی

تعّقب أثر المحادثات المختلفة لستعمل أرقام المنافذ ُت. المعلومات إلى الطبقات العلیا
  .الشبكة في الوقت نفسھتعبر ي تال
  في ةاستعمال أرقام المنافذ المعروفة جیدًا المعرَّفعلى  البرامج وطّورملقد وافق 

ستعمل رقم المنفذ ت FTP لبرنامج ةمثًال، أي محادثة مربوط. RFC 1700الوثیقة 
  .٢١القیاسي 
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 أرقام منافذ ُتعطى  مع رقم منفذ معروف جیدًا ًاستلزم برنامجتي ال تالمحادثات ال
تلك ستعمل أرقام المنافذ ُت.  من األرقاممعّینعشوائیًا من ضمن نطاق منتقاة 

  -. TCPالوجھة في قسم والعناوین المصدر ك
 في ةبعض المنافذ محجوز TCPو UDPقد ال تكون ھ، رغم أن على حد سواء 

  .  لدعمھاةبرامج مكتوبھناك 
  :المعطاة لھا ةالنطاقات التالیلھا أرقام المنافذ 

  للبرامج العمومیةي ھ٢٥٥األرقام تحت .  
  لبرامج الصالحة للعرض في السوقلللشركات مخصصة  ١٠٢٣-٢٥٥األرقام.  
  منّظمةغیر  ١٠٢٣األرقام فوق.  
 أرقام المنافذ المصدر . ستعمل األنظمة أرقام المنافذ النتقاء البرنامج المالئمت

 المضیف المصدریعّینھا ، ١٠٢٣من عادة بعض األرقام أكبر وھي ، ئةالباد
  .دینامیكیًا

  TCP لـالفتح الثالثي االتجاه/صال المصافحةات ٦-٢- ٩
  أرقام تسلسلعلى  تانزامن المحطتتاتصال، یجب أن لكي ینشأ TCPة األولی 

ستعمل أرقام التسلسل لتعّقب ترتیب الرزم ولضمان ُت. ا البعضمبعضھ ل)ISNsأو (
د المستعمل عنالبدء رقم التسلسل األولي ھو رقم . رسالأثناء اإلرزم عدم فقدان أي 

 ھتبادل أرقام التسلسل البادئة خالل تسلسل االتصال یضمن أن. TCP اتصالإنشاء 
  . البیانات المفقودةةستعادایمكن 
  األرقام حمل تالمزامنة بتبادل أقسام تتحققISNs وبت تحكم یدعى SYN ، وھو

دعى ت SYN حمل البتالتي تاألقسام  ("زامنت"أي  synchronizeاختصار الكلمة 
تطلب آلیة مالئمة الختیار تسلسل أولي ومصافحة یاالتصال الناجح ). SYNsأیضًا 

 ISNرقمھا كل جھة أن ترسل المزامنة تتطلب . ISNsاألرقام لتبادل بسیطة 
 . من الجھة األخرىISNالرقم  وًاتلقى تأكیدأن توالخاص 

رسل إشعار أن تو الجھة األخرىالخاص ب ISNالرقم تلقى كل جھة ت یجب أن 
  :في الخطوات التالیةمشار إلیھ في ترتیب معّین، ) ACK(تأكید 

A -> B SYN : رقم تسلسلي ھو X  
A <- B  ACK : رقم تسلسلك ھو X  
A <- B  SYN : رقم تسلسلي ھو Y 
A ->B ACK : رقم تسلسلك ھو Y  

 تبادل یدعى فإن الالثالثة في رسالة واحدة و ة الثانیتین الخطوھ یمكن دمجألن
تتم مزامنة طرفا كما ھو موضَّح في الشكل، . ثالثي االتجاهفتح /اتصال مصافحة

  .فتح ثالثي االتجاه/تسلسل اتصال مصافحةبواسطة االتصال 
 البروتوكوالت  ألن ةالمصافحة الثالثیة االتجاه ضروریTCP ستعمل آلیات ت قد

ما عرف لیطریقة ال یملك أي  األول SYNالرقم متلقي . ISN الرقم مختلفة النتقاء
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تذكر رقم التسلسل األخیر المستعمل كان یإال إذا ھو قسم قدیم متأخر كان القسم إذا 
تحقق أن یطلب من المرسل ی دائمًا، ولذا یجب أن ًالیس ممكنوھذا على االتصال، 

  .SYNذلك الرقم من 
 كما تستطیع أي  االتصال، ءبدمن الجھتین جھة تستطیع أي ، في ھذه المرحلة

 ).ةمتوازن( ھو طریقة اتصال نظیر لنظیر TCPن قطع االتصال ألمنھما جھة 
  
  
 ونوافذه البسیط TCPإشعار  ٧-٢- ٩
  للسیطرة على انسیاب البیانات بین األجھزة، یستعملTCP آلیة نظیر لنظیر 

 التابعة TCPالطبقة المتلقي تبّلغ لمضیف التابعة ل TCPالطبقة . لتحكم باالنسیابل
رقم بدءًا من حجم یحّدد عدد البایتات، الھذا . النافذةحجم  المرسل عن المضیف

  .حالیًامستعدة لتلقیھا المضیف المتلقي التابعة  TCPالطبقة التي تكون اإلشعار، 
 یرسل أن بعد . إشعارأي  قبل تلقي ة إلى عدد البایتات المرَسلنافذةیشیر حجم ال

من مزید أي إمكانیة إرسال  قبل ًا، یجب أن یتلقى إشعارنافذةالمضیف حجم ال
  .البیانات
 في وقت ھالوالمحطة المتلقیة قبالتي تستطیع البیانات مقدار  نافذةیحّدد حجم ال 

كل قسم حمل بایت واحد فقط من البیانات یستطیع ، ١یساوي  نافذةمع حجم . واحد
إلى استخدام ھذا یؤدي . قسم آخرإرسال قبل یتلقى إشعارًا باالستالم ویجب أن 

  .غیر فّعالل بشك الموجينطاق للالمضیف 
 نافذةلسوء الحظ، مع حجم . موثوقیة ھو تحسین التحكم باالنسیاب وال النوافذھدف 

  .، كما ھو مبّین في الشكلالموجينطاق أبدًا لل غیر فّعال ترى استعماًالس، ١یساوي 
  نافذةTCP ةالمنزلق  
  یستعملTCP ،أن رقم اإلشعار یشیر إلى الُثمانیَّةمما یعني  إشعارات توّقعیة 

ھ تتم  یشیر إلى حقیقة أنة المنزلقنافذةالفي  "منزلقال"الجزء . ةالمتوقعالتالیة 
إلى  ة المنزلقنافذةالتؤدي . TCP  دینامیكیًا خالل جلسةنافذة حجم الالمفاوضة على

إرسال  أكبر یتیح نافذةفّعال أكثر ألن حجم بشكل  الموجينطاق للالمضیف استخدام 
  .شعار اإلفي انتظارالبیانات مزید من 

 إشعاراتت وأرقام تسلسال TCP  
  یزّودTCPكل وحدة بیانات تكون .  تسلسل أقسام مع إشعار مرجع إلى األمام

رسالة إلى  تجمیع األقسام TCPفي المحطة المتلقیة، یعید . ھا قبل إرسالةمرّقم
لم إذا . القسمیعاد إرسال ذلك سلسلة، الرقم تسلسل ناقص في كان ھناك إذا . كاملة
  .تلقائیًا ھااد إرسالیع، فترة زمنیة معّینةاألقسام ضمن ل إشعار عن یص
  في یجري تجاه، مما یعني أن االتصال ثنائیة االأرقام التسلسالت واإلشعارات

شعارات اإلالتسلسل و. في اتجاه واحدأثناء سیره یوّضح الشكل االتصال . االتجاھین
 .الیمینعلى الموجود المرسل مع تجري 
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 ٣یم الطبقة مفاھ ٣- ٩  
١-٣- ٩ TCP/IPوطبقة االنترنت   

كل . OSIالطراز في تناسب مع طبقة الشبكة ت TCP/IPمكدس في طبقة االنترنت 
  .استعمال عنونة برمجیةبرزم من خالل شبكة عن تمریر  ةطبقة مسؤول

للطقم عمل في طبقة االنترنت تعدة بروتوكوالت ھناك كما ھو مبّین في الشكل، 
TCP/IP للطراز ع طبقة الشبكةتناسب مت OSI:  

 IP --ال  البیانات؛ وحداتجھد تسلیم  أفضلب من االتصاالت ًا خالیًا یزّود توجیھ
  تھابمحتوى وحدات البیانات؛ یبحث عن طریقة لنقل وحدات البیانات إلى وجھیھتم 
 ICMP :یزّود قدرات تحكم وتراسل   
 ARP : لعناوین ل یحّدد عنوان طبقة وصلة البیاناتIPمعروفة ال  
 RARP : عناوین طبقة وصلة البیانات تكون  یحّدد عناوین الشبكة عندما

 ةمعروف
  
  IP بیانات بیاني لوحدةرسم  إنشاء ٢-٣- ٩

 IP مقدمة على IPحتوي وحدة بیانات ت. IPیوّضح الشكل تنسیق وحدة بیانات 
 Media Accessاختصار ( MAC الطبقة مقدمة بةُمحاطھي وبیانات، و

Control ،ذیل الطبقة وب) حكم بالوصول إلى الوسائطالتMAC . یمكن إرسال
  .تلقي الالرسالة في مكانإلى  ھاد تجمیعارسالة واحدة كسلسلة وحدات بیانات یع

  : كالتاليي ھه ھذIP الحقول في وحدة بیانات 
 VERS :رقم اإلصدار   
 HLEN :بت ٣٢ ذات حجم ، في كلماتمقدمة طول ال  
  وحدة البیاناتجة یجب معال كیف :نوع الخدمة  
 البیانات + مقدمةال (اإلجماليطول ال :طول إجمالي ال(  
  ،البیانات للسماح ب وحداتزّود تجزئة ت :التجزیة ، إزاحة األعالمالھویة 

  الشبكات البینیة في مختلفة) MTUsأو (وحدات إرسال قصوى 
 TTL :العمر   
  وحدة وم بإرسال الذي یق) ٤الطبقة ( بروتوكول الطبقة العلیا كالبروتوكول

  البیانات
  مقدمةالفي لسالمة ل فحص : مقدمةللالمجموع التدقیقي  
 عنوان الIP عنوان وال المصدرIP عناوین :  الوجھةIP  بت ٣٢من  
  خیاراتIP :اختبار الشبكة، إزالة العلل، األمان، وخیارات أخرى   
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  یانات ضمن وحدة بالذي یتم حملھ  ٤حقل البروتوكول یحّدد بروتوكول الطبقة
IP . رغم أن معظم حركة مرورIP البروتوكول ستعمل تTCP ، إال أن

 أن IP مقدمةكل على یجب . أیضًا IPل ااستعمتستطیع البروتوكوالت األخرى 
بروتوكوالت طبقة اإلرسال .  الوجھة لوحدة البیانات٤عّرف بروتوكول الطبقة ی

وتوكول في حقل  رقم البرIPیتضمن . رقام المنافذأل، بشكل مماثل ةمرّقم
  .البروتوكول

  )ICMP(بروتوكول رسالة تحكم االنترنت  ٣-٣- ٩
 ستعمل ُیARP عنوان لمطابقة  لترجمة أوIP معروف إلى عنوان طبقة فرعیة 

MAC وسائط متعددة الوصول كاإلیثرنتعلى  اتصال حصوللسماح با من أجل .
إذا . ARPأ جدول یدعى مخبیتم فحص  بیانات، لوحدة وجھة MACلتحدید عنوان 

تلقاه كل محطة على الشبكة، ست ًا بثARPیرسل  في الجدول،موجودًا العنوان لم یكن 
  . عن المحطة الوجھةًابحث
  المصطلح"ARPیكون بحث عن عنوان عندما الستعمل لوصف ُی"  المحلي

كما ھو مبّین . أو السلكالوسائط  نفس انشاركیتالمضیف الطالب والمضیف الوجھة 
في . قناع الشبكة الفرعیةیجب استشارة ، ARPالبروتوكول إصدار بل قفي الشكل ، 

  .نفس الشبكة الفرعیةموجودة في ھذه الحالة، یحّدد القناع أن الُعقد 
  تمرین

ھذان . جدولتفّرغ ذلك ال المخزَّن في الموّجھ وARPستعاین في ھذا التمرین جدول 
  .الشبكةفي مشكلة حل  جدًا في انن مھمااألمر

  تمرین
مسؤول یرید . XYZومجموعتك مساعدة مسؤول شبكة الشركة قد ُطلب منك أنت ل

من واجھات اإلیثرنت على واجھة كل الخاصة ب MACالشبكة معرفة العناوین تلك 
  .الموّجھات

  
  

  تلخیص
  مكدس البروتوكوالتTCP/IP  الطبقات السفلى للطراز مع بدقة یتطابق

OSIالمرجعي ولھ المكّونات التالیة :  
 تسجیل الدخول والبرید اإللكتروني، ودعم إرسال الملفات، لوكوالت بروت

  بعید، وبرامج أخرىمن 
  غیر موثوق بھاو اإرسال موثوق بھعملیات  
 طبقة الشبكةعند  البیانات وحدات من االتصاالت تسلیم خاٍل  
  ،البرید اإللكتروني، وتسجیل وبروتوكوالت برامج تتواجد إلرسال الملفات

  . في طبقة التطبیقاتةإدارة الشبكة مدعومكما أن . بعیدمن الدخول 
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  نینّفذ وظیفتتطبقة اإلرسال:  
  ،المنزلقةالنوافذزّوده وھذا تالتحكم باالنسیاب   
 شعاراتاإل أرقام التسلسل وازّودھوھذه ت، موثوقیةال 
  في الطقم طبقة االنترنتTCP/IP في الطراز تناسب مع طبقة الشبكةت 

OSI.  
  یزّودICMP في طبقة الشبكةمراسلة تحكم و وظائف .ICMP  كل یطّبقھ

  .TCP/IPمضیفي 
 ستعمل ُیARP عنوان لمطابقة  لترجمة أوIP معروف إلى عنوان طبقة 

وسائط متعددة على  اتصال حصوللسماح با من أجل MACفرعیة 
   الوصول كاإلیثرنت

 تكل یRARP ملقم تواجد  علىRARP مع جدول إدخال أو وسائل أخرى 
  .RARPطلبات للرد على 

 
  
  
 نظرة عامة ١-١٠  

بروتوكول / عن بروتوكول التحكم باإلرسال"TCP/IP"الفصل تعلمت في لقد 
أي مجموعة من الشبكات عبر  لضمان االتصال ھوعمل) TCP/IP(االنترنت 

عناوین و، IPفئات عناوین عن ستتعلم في ھذا الفصل تفاصیل . المترابطة ببعضھا
التي باإلضافة إلى ذلك، ستتعلم المفاھیم .  الفرعیةاتبكالشأقنعة الشبكة والُعقد، و

  .IP قبل ضبط تكوین عنوان ھاتحتاج إلى فھم
  
 عنونة  ٢-١٠IPوالتشبیك الفرعي    

  IPھدف عنوان  ١- ٢-١٠
  في بیئةTCP/IP ھذا یمكن أن .  أخرىمحطاتبالملقمات أو ب، تتصل المحطات

 عنوان منطقي فرید ا لھTCP/IPستعمل طقم البروتوكوالت تیحدث ألن كل عقدة 
 محدَّد في تنسیق عشري ھو وIPعنوان الھذا العنوان ُیسمى . بت ٣٢مؤلف من 

كان یجب  إذا IPعنوان بیجب ضبط تكوین واجھات الموّجھ . بت ٣٢من منّقط 
للتحقق من  trace وpingیمكن استعمال األوامر . أو من الواجھةإلى  IPتوجیھ 

  .IPتكوین عنوان 
  كشبكة فریدة واحدة یجب ُتعامل  على االنترنت ةأو مؤسسة مذكوركل شركة
شبكة كل . الشركةتلك مضیف فردي ضمن إمكانیة االتصال ب قبل یھال إلووصال

 نفس عنوان ونشاركیتالشبكة تلك في یعیشون  نالذیین  عنوان؛ المضیفاشركة لھ
  . الفرید على الشبكةھ، لكن كل مضیف معرَّف بعنوان ذاكالشبكة
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  دور شبكة المضیف في شبكة موجَّھة ٢- ٢-١٠
 قبل ضبط تكوین ھافھمإلى تحتاج التي في ھذا القسم، ستتعلم المفاھیم األساسیة 

ن الصحیحة ویبفحص مختلف متطلبات الشبكة، یمكنك انتقاء فئة العنا. IPعنوان 
كل جھاز أو واجھة رقم یملك یجب أن . فرعیةال IP وتعریف كیفیة إنشاء شبكات

الذي یتألف كلھ عنوان المضیف . في حقل المضیفیتألف كلھ من أصفار ف ال مضی
أو " ھذه الشبكة"عني ت ٠قیمة المضیف إن . الشبكةتلك  في IP محجوز لبثمن آحاد 

لكن نادرًا، و أیضًا، ة مستعمل٠القیمة و ).172.16.0.0 مثًال،" (السلك نفسھ"
یحتوي جدول التوجیھ على . األولیة TCP/IPأشكال  في بعض IPعملیات بث ل

  .ینیحتوي عادة على معلومات عن المضیفإنھ ال لشبكة أو السلك؛ اإدخاالت لعناوین 
  : أھدافة ثالثان وقناع شبكة فرعیة في واجھة یحّققIPعنوان إن 
  معالجة استالم وإرسال الرزممن النظام یمّكنان.  
 لجھازل العنوان المحلي انحّددی.  
 الجھازمع شارك السلك تتناوین  من العًا نطاقانحّددی.  

  دور عناوین البث في شبكة موجَّھة ٣- ٢-١٠
 یدعمھ بث الIP .یتشّكل . كل مضیف في الشبكةأن یراھا  ةالرسائل مقصود

  .IPلعنوان من اضمن جزء آحاد عنوان البث باستعمال 
  نظام سیسكوIOS بث ال. الفیضانيالبث ھ وبث الموجَّال -بث ال یدعم نوعین من
ذلك یحتوي . الموّجھتوجییھ  یغّیرشبكة فرعیة معّینة مسموح و/ھ إلى شبكةوجَّالم
الفیضاني البث . العنوانمن في الجزء المضیف آحاد ھ على بث الموجَّال
  -.  ُیعتبر بث محليھ، لكندًاتمدملیس ) ٢٥٥٫٢٥٥٫٢٥٥٫٢٥٥(

  لشبكة لIPالعناوین تعیین عناوین واجھة الموّجھ و ٤- ٢-١٠
أقنعة شبكات فرعیة، و، ة لھا شبكة صغیرة مع عناوین واجھة معّینیبّین الشكل

الشبكة والشبكة بتات (عدد بتات التوجیھ . عن ذلكة أرقام شبكة فرعیة ناتجو
  .n/ التنسیقواسطة أیضًا بتحدیده في كل قناع شبكة فرعیة یمكن ) الفرعیة

  :مثال
/8 = 255.0.0.0                 /24 = 255.255.255.0  

  مرینت
 اتموّجھ ٥من ستعمل في ھذا التمرین مع أعضاء مجموعة آخرین لتصمیم طبیعة شبكة 

  .IP ونظام عنونة
  
 دور  ٣-١٠DNSفي تكاوین الموّجھ   

  ip addressesاألمر  ١- ٣-١٠
  -.  إلنشاء عنوان الشبكة المنطقي لواجھةip addressesاستعمل األمر 
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لجلسة لالشبكة أقنعة دید تنسیق  لتحterm ip netmask-formatاستعمل األمر 
  : ھيخیارات التنسیق. الحالیة
 اتبتتعداد ال  
  االفتراضي(عشري منّقط(  
 سدس عشري 
  
 دور  ٤-١٠DNSفي تكاوین الموّجھ   

  ip hostاألمر  ١- ٤-١٠
  .عنوان ساكن في ملف تكوین الموّجھ-إلى-إدخال إسمینشئ  ip hostاألمر 

  ip name-serverشرح األمر  ٢- ٤-١٠
 مر األip name-server د خدمة یزوت ھمیمكنالذین  ینالمضیفمن ھم عّرف ی

  . كملقمات أسماء في أمر واحدIP ستة عناوین اهأقصما یمكنك تحدید . األسماء
 عناوین بالأسماء المیادین مطابقة لIP ،حّدد وت، یجب أن تعّرف أسماء المضیفین

، یھسم مضیف ال یتعّرف علنظام التشغیل إكلما تلقى . DNSن ملقم أسماء، وتمّك
  .الجھازالخاص بذلك  IPعنوان یعرف ال لDNSإلى سیعود 

   في موّجھDNSكیفیة تمكین وتعطیل  ٣- ٤-١٠
  كل عنوانIP فظ نظام سیسكو تیح. ھإسم مضیف مقترن بیكون لھ  فرید یمكن أن

IOS أوامر ھستعمللكي تعنوان - إسم مضیففیھ تطابقات مخبأ ب EXEC . ذلك
 .إلى عناوینعملیة تحویل األسماء ّرع یسالمخبأ 
 عّرف یIP في ھمكانمن خالل جھاز التعّرف على  نظام تسمیة یتیح IP . ًاإسمإن 
الخاص ) FTP( یعّرف میدان بروتوكول إرسال الملفات ftp.cisco.comـ ك
یكون .  ملقم أسماء یدیر مخبأ األسماءIPیعّرف تعّقب أثر أسماء المیادین، ل. سیسكوب

DNS)  اختصارDomain Name Service ،بشكل ًاممكَّن) خدمة أسماء المیادین 
األمر . بث محليوھو ، ٢٥٥٫٢٥٥٫٢٥٥٫٢٥٥ھو افتراضي مع عنوان ملقم 

router(config)# no ip domain-lookupعنوان في -إلى- یعّطل ترجمة اإلسم
  . األسماءنظامزم بث إلى األمام ُریرسل وّلد أو لن یھذا یعني أن الموّجھ . الموّجھ

  show hostsاألمر  ٥- ٤-١٠
  .أسماء وعناوین المضیفینب ة إلظھار الئحة مخبأshow hostsستعمل األمر ُی
  
  
 التحقق من تكوین العنونة ٥-١٠  

  أوامر التحقق ١-٥-١٠
المھم من . IPحدث في شبكات تي ت المشاكل األكثر شیوعًا اليمشاكل العنونة ھ

  .مزید من خطوات التكوینالك قبل متابعة مع لتحقق من تكوین العنونة لدیا
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  : في شبكاتكةلتحقق من تكوین العنوناتیح لك ت أوامر ةثالثھناك 
 telnet : آلیة إنھ  یتحقق من طبقة التطبیقات بین المحطات المصدر والوجھة؛

  ة األكثر شموًالاالختبار المتوفر
 ping :یستعمل البروتوكول  ICMP العنوان من  واألجھزةوصالت  للتحقق من

  جدًاة آلیة اختبار أساسیإنھ المنطقي في طبقة االنترنت؛ 
 trace : إنھ المسار؛ على  یستعمل قیم العمر لتولید رسائل من كل موّجھ مستعمل

  فشل في المسار من المصدر إلى الوجھةنقاط الفّعال جدًا في قدرتھ على إیجاد 
  ping وtelnetاألوامر  ٢- ٥-١٠
 مر األtelnet أم  كان یمكنك االتصال بالموّجھنإترى  لھأمر بسیط تستعمل ھو 
االتصال بھ  لكن یمكنك telnetبواسطة الموّجھ االتصال بإذا لم تكن تستطیع . ال

في . في وظائفیة الطبقة العلیا في الموّجھتقع المشكلة أن تعرف فس، pingبواسطة 
 مرة telnetبھ بواسطة االتصال إعادة استنھاض الموّجھ وب، قد ترغب ھذه النقطة

  .أخرى
  األمرping یرسل رزم صدى ICMP في المستخدم وصیغة  مدعوم في ھوو

 واحد، pingانتھت صالحیة أمر في ھذا المثال، . متیازاتاال ات ذEXECالصیغة 
من خالل بنجاح، كما ھو مبّین أوامر  ةأربعتم تلقي و) .(النقطة ُیستدل من كما 

  :ping راختباال ھاي قد یعیدتالنتائج الإلیك (!). عالمة التعّجب 
  الحرف

  !التعریف
  صدىلرد استالم ناجح    .  
 وحدة البیاناترد انتظار انتھت الصالحیة ب  U  
  الوجھةفي بلوغ خطأ  C  
  االزدحامتعاني من الرزمة  I  
  تم اعتراض عمل األمرping) ،مثًال Ctrl+Shift+6 X(  ؟  
 نوع الرزمة مجھول  &  
  الرزمةتم تخطي عمر 
 ألمر اping الممدَّد مدعوم فقط من الصیغة EXECیمكنك .  ذات االمتیازات

. ة االنترنت المدعوممقدمة لتحدید خیارات ping لألمر ةصیغة الممدَّدالاستعمال 
عند سطر مطالبة  Yاكتب ثم  Enter واضغط pingاكتب الصیغة الممدَّدة، دخول ل

  .األوامر الممدَّدة
  traceاألمر  ٣- ٥-١٠

أسماء یتم إظھار ، )اإلخراج( كما ھو مبّین في الشكل traceتستعمل األمر عندما 
 ین دینامیكیًا أو من خالل إدخاالت جدول مضیفة عناوین مترَجمتالمضیفین إذا كان
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من المسبارات یعود كل مسبار  يمّثل الوقت المطلوب لكت ةاألوقات المذكور. ساكن
  .ةثالثال

  .AppleTalk وVINESو CLNSو IPیدعمھ  traceاألمر :  مالحظة
ھذا . على شاشة العرض(*) نجمة تظھر إلى الوجھة الھدف،  traceصل یعندما 

  .المسباررزم  ىحدإردًا على انتھت صالحیتھ وقت طبیعي نتیجة 
  :األجوبة األخرى تتضمن

 !H :  وصولالئحة عاد توجیھھ، عادة نتیجة لم ُیالمسبار تلقاه الموّجھ، لكن.  
 P : ول غیر ممكن الوصول إلیھالبروتوك.  
 N : االشبكة غیر ممكن الوصول إلیھ.  
 U : المنفذ غیر ممكن الوصول إلیھ.  
 --  الوقتانتھت صالحیة 
  
 تعیین أرقام شبكة فرعیة جدیدة إلى الطبیعة ٦-١٠  

  لطبیعة باتمرین تحٍد ١- ٦-١٠
  تمرین

لعمل مع ا ي ھىاألولمھمتك .  للتو سیسكوة شھادتكوأعضاء مجموعلقد تلقیت أنت 
 ٥من طبیعة تكون س. IPنظام عنونة وتصمیم طبیعة أخرى لأعضاء مجموعة 

 كما ھو مبّین لكن مع ینموّجھ ٥المؤلف من  لرسم التمرین القیاسي ة مشابھینموّجھ
المعدَّل المبّین ین موّجھ ٥المؤلف من رسم التمرین القیاسي راجع . تغییراتبضع 

استعمال عدة عناوین ب مالئم IPنظام عنونة  إلىصل وتتیجب أن . في ورقة العمل
نشاء  إلConfigMakerبعدھا ستستعمل . إعداد التمرین القیاسيعن  ة مختلفCفئة 

مع استعمال أوراق العمل أو العمل بھذا التمرین یمكنك تنفیذ . للشبكةالخاص رسمك 
  .ة متوفرت إذا كانةمعدات التمرین الفعلی
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  تلخیص
  في بیئةTCP/IP ھذا .  أخرىمحطاتبالملقمات أو ب، تتصل المحطات

 عنوان ا لھTCP/IPستعمل طقم البروتوكوالت تیحدث ألن كل عقدة 
  .IPعنوان البت معروف ك ٣٢مؤلف من منطقي فرید 

  عنوان إنIP  أھدافة ثالثانقناع شبكة فرعیة في واجھة یحّققمع :  
  معالجة استالم وإرسال الرزممن النظام یمّكنان.  
 لجھازل العنوان المحلي انحّددی.  
 الجھازمع شارك السلك تت من العناوین ًا نطاقانحّددی.  
  كل مضیف على الشبكةأن یراھا ترید التي  تلك يبث ھالرسائل.  
 ستعمل األمر اip addresses ھذه ل إلنشاء عنوان الشبكة المنطقي

  .الواجھة
  األمرip host  ف تكوین الموّجھعنوان ساكن في مل-إلى-إدخال إسمینشئ.  
  األمرip name-server د یزوت ھمیمكنالذین  ینالمضیفمن ھم عّرف ی

  .خدمة األسماء
 ستعمل األمر ُیshow hostsأسماء وعناوین ب ة إلظھار الئحة مخبأ

  .المضیفین
  یمكن استعمال األوامرtelnetو pingو trace  للتحقق من تكوین عنوان

IP.  
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   :تلخیص
من  أو NVRAMأو من الذاكرة أتي ملفات التكوین من وحدة التحكم تیمكن أن 

  :الموّجھ لھ عدة صیغ. TFTPالملقم 
  كاملةستعمل لنسخ وإدارة ملفات تكوینُت -- الصیغة ذات االمتیازات   
  من سطر واحد المؤلفة ألوامر لستعمل ُت -- صیغة التكوین العمومي

   بأكملھالموّجھغّیر تواألوامر التي 
  سطر والتكاوین المتعددة األألوامر لستعمل ُت -- صیغ التكوین األخرى

  المفّصلة
التعّرف على ساعد في ترایة، وأوصاف واجھات ویزّود الموّجھ إسم مضیف، 

  .الھویة
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 نظرة عامة ١-١١  
عملیة ضبط تكوین عناوین بروتوكول " IPعنونة "الفصل تعلمت في لقد 

 في تنفیذ ھ الموّجھ وعملیاتتالاستتعلم في ھذا الفصل عن استعم). IP(االنترنت 
 OSI يطراز المرجع، لل٣طبقة الشبكة، الطبقة وظائف التشبیك الرئیسیة في 

الفرق باإلضافة إلى ذلك، ستتعلم ). Open System Interconnectionاختصار (
تتعّقب الموّجھات أن توجیھ والبروتوكوالت الموجَّھة وكیف الت بین بروتوكوال
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-distance (توجیھ المسافّيالأخیراًً، ستتعلم عن أسالیب . المسافة بین األماكن
vector( الوصلّي توجیھ وال)link-state( توجیھ الھجین وال)hybrid ( یحل وكیف

  .ةتوجیھ الشائعالمشاكل واحد منھا كل 
  
 لتوجیھأساسیات ا ٢-١١  

  تحدید المسار ١- ٢-١١
  غیمة شبكة، یحدث في طبقة الشبكة التي تمر عبر تحدید المسار، لحركة المرور

م المسارات المتوفرة إلى یقیمن توظیفة تحدید المسار تمّكن الموّجھ ). ٣الطبقة (
ستعمل معلومات تخدمات التوجیھ .  لرزمةةمعالجة المفّضلالإنشاء من وما وجھة 

 اضبط تكوینھیھذه المعلومات یمكن أن . كة عند تقییم مسارات الشبكةطبیعة الشب
غل في تتشالتي من خالل العملیات الدینامیكیة یمكن تجمیعھا مسؤول الشبكة أو 

  .الشبكة
 الشبكات بر زم طرف لطرف عُرللجھد -أفضلب ًازّود طبقة الشبكة تسلیمت

 إلرسال الرزم من الشبكة IPستعمل جدول توجیھ تطبقة الشبكة . المترابطة ببعضھا
تمریر ستعمل، ُیكمل سیمسار أي یحّدد الموّجھ أن بعد . المصدر إلى الشبكة الوجھة

إلى إلى األمام یمّررھا وما  في واجھة ھاي قبلتیأخذ الرزمة الإنھ .  إلى األمامالرزمة
  -. یعكس أفضل مسار إلى وجھة الرزمةآخر أو منفذ أخرى واجھة 

  الوجھةإلى  الموّجھات الرزم من المصدر وّجھتكیف  ٢- ٢-١١
  بین الموّجھات ةمسارات المتوفرالمّثل الشبكة ت حقًا، یجب أن ةتكون عملّیلكي 

 الموّجھات ھستعملتكما یبّین الشكل، كل خط بین الموّجھات لھ رقم . بشكل متناغم
لیة  عماستعملھأن تعّبر تلك العناوین عن معلومات یمكن تیجب أن . كعنوان شبكة

طبقة تستطیع استعمال تلك العناوین، ب. الرزم من مصدر نحو وجھةتمریر توجیھ ل
  .ربط الشبكات المستقلةیزّود اتصال ترحیل تالشبكة أن 

  حّسن أیضًا الوصالت الداخلیة للشبكة یكامل بر  ع٣تناغم عناوین الطبقة إن
 ًاعبءبث الیستحضر . بث غیر ضروريحصول  ھ بمنعالموجينطاق الاستعمال 

حتاج إلى تال وصالت  ویبّذر السعة في أي أجھزة أو اتالعملیعلى غیر ضروري 
باستعمال عنونة طرف لطرف متناغمة لتمثیل مسار وصالت الوسائط، . بثالتلقي 

أو األجھزة   إلى الوجھة من دون إرھاقًاطبقة الشبكة أن تجد مسارتستطیع 
  .ةری غیر ضروالوصالت الداخلیة للشبكة بعملیات بث

  عنونة الشبكة والمضیفین ٣- ٢-١١
  شبكة المناطق المحلیة(یستعمل الموّجھ عنوان الشبكة لتعریف الشبكة الوجھة (

 ًاف أقسام أرقام شبكات تعّرةیبّین الرسم ثالث.  مترابطةلرزمة ضمن شبكات
  .الموّجھب ةلوصوم
  ن عناوین مسؤول شبكة یعّیینشئھا لبعض بروتوكوالت طبقة الشبكة، ھذه العالقة

بروتوكوالت طبقة بقیة ل.  مسبقًاةمحّددداخلیة مضیفي الشبكة وفقًا لخطة عنونة 
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معظم أنظمة . جزئي أو كليبشكل  ًاتعیین عناوین المضیفین دینامیكییكون الشبكة، 
في . قدُعال أو ینمضیفالن ویعنانوعًا من أنواع ستعمل تعنونة بروتوكوالت الشبكة 

 . ١ رقم الشبكة ونشاركیت ین مضیفةثالثیوجد الرسم، 
  
  
  
  انتقاء المسار وتبدیل الرزم ٤- ٢-١١
  أخرىوصلة بیانات إلى ترحیل رزمة من وصلة بیانات بالموّجھ عادة یقوم ،

  :تینن أساسییاستعمال وظیفتب
 وظیفة تحدید مسار  
 وظیفة تبدیل.  
  تلكعنونة لوظائف التوجیھ والتبدیلالستعمل الموّجھات تیوّضح الشكل كیف . 

الرزمة من أجل تمریر المسارات ینتقي العنوان لفي یستعمل الموّجھ جزء الشبكة 
  .المسارلى طول إلى الموّجھ التالي ع

 إلى األمام تمریرھا  وةلموّجھ قبول رزمة في واجھة واحدلتیح وظیفة التبدیل ت
 واجھةأنسب انتقاء من وظیفة تحدید المسار تمّكن الموّجھ . ةمن خالل واجھة ثانی

الموّجھ (العنوان یستعملھ الموّجھ األخیر في جزء العقدة .  إلى األمامالرزمةتمریر ل
  .لتسلیم الرزمة إلى المضیف الصحیح) الشبكة الوجھةبل وصومال

  بروتوكول التوجیھ مقابل موجَّھالبروتوكول  ال٥- ٢-١١
  البروتوكول الموجَّھغالبًا ما یحصل خلط بین المصطلحین، بین بسبب الشبھ 

  .وبروتوكول التوجیھ
  معلومات في ما یكفي من البروتوكول الموجَّھ ھو أي بروتوكول شبكة یزّود

على نظام إلى آخر بناًء رزمة من مضیف بتمریر عنوان طبقة شبكتھ للسماح 
یتم عادة نقل . ف البروتوكوالت الموجَّھة تنسیقات الحقول ضمن الرزمةتعّر. العنونة

  .ن بروتوكول موجَّھعھو مثال ) IP(بروتوكول االنترنت . إلى آخرالرزم من نظام 
 آلیات لمشاركة معلومات ھا  بتزویدًا موجَّھدعم بروتوكوالت التوجیھ بروتوكوًالت

یتیح بروتوكول التوجیھ . نقل بروتوكول التوجیھ الرسائل بین الموّجھاتت. التوجیھ
  .اولالجدصیانة الموّجھات األخرى لتحدیث وبالتصال الموّجھات ل

 : ھين بروتوكوالت التوجیھع TCP/IP أمثلة 
 RIP)  اختصارRouting Information Protocol ، بروتوكول معلومات

  )التوجیھ
 IGRP)  اختصارInterior Gateway Routing Protocol ، بروتوكول

  )توجیھ العّبارة الداخلیة
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 EIGRP)  اختصارEnhanced Interior Gateway Routing 
Protocol ،توكول توجیھ العّبارة الداخلیة المحّسنبرو(  

 OSPF)  اختصارOpen Shortest Path First ،فتح أقصر مسار أوًال(  
   طبقة الشبكةتعملیات بروتوكوال ٦- ٢-١١
  ،عندما یحتاج برنامج مضیف إلى إرسال رزمة إلى وجھة في شبكة مختلفة

 واجھات ىحدإوان استعمال عنبإطار وصلة البیانات إلى الموّجھ،  المضیفیعنون 
 الرزمة الواردة لتحدید الشبكة مقدمةفحص بعملیة طبقة شبكة الموّجھ تقوم . الموّجھ

یتم . الواجھات الصادرةبجدول التوجیھ الذي یربط الشبكات تستشیر الوجھة، ثم 
توضع ، واةالرزمة مرة أخرى في إطار وصلة البیانات المالئم للواجھة المنتقتغلیف 

  . إلى الوثبة التالیة في المسارھالیمفي الطابور لتس
  في الموّجھ . موّجھ آخرمن خالل رزمة تم تمریر ھذه العملیة كلما تجري
الرزمة في نوع إطار وصلة البیانات یتم تغلیف شبكة المضیف الوجھة، بل وصومال

  .إلى المضیف الوجھةیتم تسلیمھا  الوجھة والتابعة لشبكة المناطق المحلیة
  ھ المتعدد البروتوكوالتتوجی ال٧- ٢-١١

جداول على صیانة  على دعم عدة بروتوكوالت توجیھ مستقلة وةالموّجھات قادر
لموّجھ تسلیم الرزم من عدة لقدرة ال هتیح ھذت. توجیھ لعدة بروتوكوالت موجَّھة

  .نفس وصالت البیاناتعلى بروتوكوالت موجَّھة 
 لماذا بروتوكوالت التوجیھ ضروریة ٣-١١  

  سالك الساكنة مقابل المسالك الدینامیكیةالم ١- ٣-١١
  یجب .  في تكوین موّجھایدویًا مسؤول شبكة یكتبھیدیرھا معرفة المسالك الساكنة

طبیعة كان تغییر في  یدویًا كلما احّدث إدخال المسالك الساكنة ھذیالمسؤول أن على 
  .ًاثیحدتتطلب ی شبكة بینیة

  یكتب مسؤول الشبكة أن بعد . لفعمل بشكل مختتمعرفة المسالك الدینامیكیة
معرفة التوجیھ بتحدیث عملیة توجیھ تقوم ، بدء توجیھ دینامیكيأوامر التكوین ل

في یتم تبادل التغییرات . الشبكة البینیةمعلومات جدیدة من تم تلقي تلقائیًا كلما 
  .عملیة التحدیثمن المعرفة الدینامیكیة بین الموّجھات كجزء 

  ل مسلك ساكنالماذا استعم ٢- ٣-١١
 لكشف عن ایمیل التوجیھ الدینامیكي إلى . مفیدةتطبیقات لھ عدة  التوجیھ الساكن

تلك إخفاء أجزاء من ب، ألسباب أمنیة، قد ترغب عن شبكة بینیةكل شيء معروف 
 ھاترید كشفالتي تحدید المعلومات من مّكنك التوجیھ الساكن ی. الداخلیةالوصالت 

  .عن الشبكات المحظورة
 مسار واحد فقط، یمكن أن من خالل الشبكة إلى الوصول یكون باإلمكان ا عندم

إن .  یدعى شبكة مبتورةاتالشبكمن ھذا نوع . ًا إلى الشبكة كافیًا ساكنًاكون مسلكی
  .عبء التوجیھ الدینامیكي ضبط تكوین التوجیھ الساكن إلى شبكة مبتورة یجّنب

  ستعمل مسلك افتراضيُیكیف  ٣- ٣-١١
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 إدخال في جدول التوجیھ یوّجھ الرزم - لمسلك افتراضي ًالال استعمیبّین الشك 
.  بصراحة في جدول التوجیھةالوثبة مذكورال تكون تلك إلى الوثبة التالیة عندما 

  .التكوین الساكنمن یمكنك ضبط المسالك االفتراضیة كجزء 
  في ھذا المثال، تمتلك موّجھات الشركةX طبیعة شبكة محددة عن  معرفة
ن كل عالمحافظة على معرفة إن . ن الشبكات األخرىعلكن لیس و، Xشركة ال

 ضروريأمر غیر غیمة االنترنت ھو من خالل  اشبكة أخرى ممكن الوصول إلیھ
الشبكة، محّددة عن بدًال من المحافظة على معرفة . وغیر منطقي، إذا لم نقل مستحیًال

 ھستعملیراضي الذي یمكن أن المسلك االفتعن  Xكل موّجھ في الشركة یتم تبلیغ 
  .الرزمة إلى االنترنتتوجیھ للوصول إلى أي وجھة مجھولة ب

  لماذا التوجیھ الدینامیكي ضروري ٤- ٣-١١
 الطبیعة بناًء على ما مع تغییرات  في الشكل تتكّیف بشكل مختلف ةالشبكة المبّین

  .كي بشكل ساكن أو دینامیاستعمل معلومات توجیھ مضبوط تكوینھت تإذا كان
  بشكل صحیح إلى أخرى لموّجھات توجیھ رزمة من شبكة لیتیح التوجیھ الساكن

الموّجھ جدول توجیھھ ویتبع یستشیر . المعلومات المضبوط تكوینھابناًء على 
 Dالموّجھ یقوم . D الرزمة إلى الموّجھ ترحیلل ھناك ةالمعرفة الساكنة المتواجد

 یسّلم الرزمة إلى المضیف Cالموّجھ . Cالرزمة إلى الموّجھ  لرّحی، و الشيءنفسب
  .الوجھة
  إذا فشل المسار بین الموّجھA والموّجھ D ،كون الموّجھ لن یA قادرًا على 

یتم یعاد ضبط إلى أن . المسلك الساكنذلك استعمال ب Dالرزمة إلى الموّجھ  ترحیل
تصال االسیكون ، Bالموّجھ من خالل ل الرزم رّحبحیث ی یدویًا Aالموّجھ تكوین 

  .الشبكة الوجھة مستحیًالمع 
 الموّجھ الذي یوّلده وفقًا لجدول التوجیھ . ربیقّدم التوجیھ الدینامیكي مرونة أكA ،

 لكن. Dالمسلك المفّضل من خالل الموّجھ على  ایمكن أن تصل الرزمة إلى وجھتھ
 A عندما یتعّرف الموّجھ. Bالموّجھ من خالل مسار ثاني إلى الوجھة متوفر ھناك 

الذي یمر جعل المسار فییعّدل جدول توجیھھ، س، معّطلة Dالموّجھ الوصلة بعلى أن 
تابع الموّجھات إرسال الرزم ت. المسار المفّضل إلى الوجھة یصبح Bالموّجھ عبر 
  .الوصلة هھذعبر 
  المسار بین الموّجھات یعود عندماAو D الموّجھ یستطیع ، إلى العملA ر یغیت

تجاه عقارب الساعة من المعاكس اللمسار لد تفضیًال حّدیخرى لجدول توجیھھ مرة أ
بروتوكوالت التوجیھ تستطیع .  إلى الشبكة الوجھةC وDخالل الموّجھات 

مسارات مختلفة في عبر حركة المرور من نفس الجلسة توجیھ الدینامیكي أیضًا 
  .ھذا ُیسمى مشاركة الِحمل. أداء أفضلتحقیق شبكة ل

  توجیھ الدینامیكيعملیات ال ٥- ٣-١١
  :لموّجھل تین أساسیتینفییعتمد نجاح التوجیھ الدینامیكي على وظ

  جدول توجیھالمحافظة على  
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  الموّجھات على تحدیثات توجیھ، على ھیئة لمعرفة في الوقت المناسب، لتوزیع
  األخرى

  توجیھ الدینامیكي على بروتوكول توجیھ لمشاركة المعرفة بین الموّجھاتالیتكل .
 الموّجھ عندما یتصل ایستعملھالتي ف بروتوكول التوجیھ مجموعة القواعد عّری
  :بروتوكول التوجیھیوّضح مثًال، . الموّجھات المجاورةب
  اتثیحدالتكیفیة إرسال  
  اتثیحدالتفي تلك ة المعرفة المتواجدھي ما  
  إرسال ھذه المعرفةمتى یجب  
 اتكیفیة إیجاد مستلمي التحدیث  

مختلف القیاسات بمسارات الشبكة على المسافات د یتم تحدیكیف  ٦- ٣-١١
  المتریة
  الرئیسي ھو اھدفھیكون ث جدول توجیھ، یحدبتخوارزمیة التوجیھ تقوم عندما 

معنى كلمة فّسر تكل خوارزمیة توجیھ .  في الجدولھاتحدید أفضل المعلومات لشمل
ة المتریة، لكل ، یدعى القیمًاوّلد الخوارزمیة رقمت. ا الخاصةطریقتھعلى  "أفضل"

  .المسار أفضلكلما كان الرقم المتري أصغر، كلما كان عادة، . الشبكةعبر مسار 
  لمسار؛ یمكنك احتساب لواحدة بناًء على میزة یمكنك احتساب القیاسات المتریة

 استعملھالتي تالقیاسات المتریة . ممیزاتعدة دمج قیاسات متریة أكثر تعقیدًا ب
  : كالتالييھا من غیرھالموّجھات أكثر 

 ١٠سعة عادة، وصلة إیثرنت (؛ في الوصلة سعة البیانات : الموجينطاق ال 
  ) كیلوبت بالثانیة٦٤سعة على خط مؤّجر مفّضلة میغابت بالثانیة 

  إلى من المصدر وصلة كل لى  طول الوقت المطلوب لنقل رزمة ع:المھلة
  الوجھة

 لةوص كموّجھ أو ي كمیة النشاط في مورد شبك:مل ِحال  
 یةشبكوصلة كل اء في خطاألمعّدل شیر عادة إلى ت : موثوقیةال  
 أن  الرزمة قبل ھاسافر من خاللتیجب أن التي عدد الموّجھات  : عدد الوثبات

  ا وجھتھىتصل إل
 استعمال تّكات ساعة كمبیوتر بفي وصلة بیانات التأخیر  : التّكاتIBM)  حوالي

  ).ة میللیثانی٥٥
  أي مالیة، أو أو تكلفة ، الموجينطاق على الرتكز عادة ت قیمة عشوائیة، :الكلفة

  مسؤول الشبكةیعّینھ قیاس آخر، 
  الفئات الثالث لبروتوكوالت التوجیھ ٧- ٣-١١

  :تینخوارزمیتین أساسیواحدة من معظم خوارزمیات التوجیھ كتصنیف یمكن 
o ؛ أوةمسافّی  
o ّیةوصل.  
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  الشبكة في وصلة أي إلى  والمسافة أسلوب التوجیھ المسافّي یحّدد االتجاهإن
إنشاء الطبیعة ) أیضًا أقصر مسار أوًالالمسمى (یعید أسلوب حالة الوصلة و. البینیة

 ).الموّجھیقع فیھ الذي  لجزءلأو على األقل  (الشبكة البینیةالدقیقة لكامل 
  خوارزمیات حالة الوصلة بین ممیزات األسلوب الھجین المتوازن یجمع
 اإلجراءات والمشاكل لكل ةالتالیالعدیدة تناول الصفحات ت. ةّیخوارزمیات المسافوال

  . إلى أدنى حدالمشاكلخفیف بّین األسالیب لتت من خوارزمیات التوجیھ تلك وةواحد
  الوقت للتقارب ٨- ٣-١١
  طبیعة الشبكة تغّیرت كلما . لتوجیھ الدینامیكيأساسیة بالنسبة لخوارزمیة التوجیھ

یجب . قاعدة معرفة الشبكة أیضًاتتغّیر  فشل، یجب أن إعادة تكوین أوأو بسبب نمو 
  .دعى تقاربتھذه المعاینة . متناغمة للطبیعة الجدیدةو ةالمعرفة معاینة دقیقأن تبّین 
  یقال عن تلك نفس المعرفة، تعمل مع  شبكة بینیةكل الموّجھات في تكون عندما

الشبكة ألنھ یقّلل في  التقارب السریع ھو میزة مرغوب بھا. بأنھا تقاربتالوصالت 
قرارات توجیھ غیر باتخاذ الموّجھات تستمر خاللھا ي تفترة الوقت ال

 .مبّذرة/ةصحیح
  
 التوجیھ المسافّي ٤-١١  

  أساسیات التوجیھ المسافّي ١- ٤-١١
 ن جدول توجیھ من موّجھ إلى ع دوریة ًامّرر خوارزمیات التوجیھ المسافّي ُنسخت

  .الطبیعةتتبادل تغییرات ن الموّجھات تلك التحدیثات الدوریة بی. آخر
 مباشرةبھ  الموصولة ةیتلقى كل موّجھ جدول توجیھ من الموّجھات المجاور .

 ًا رقمBیضیف الموّجھ . A معلومات من الموّجھ Bمثًال، في الرسم، یتلقى الموّجھ 
ھ  ثم یمّرر جدول التوجیةالمسافّییؤدي إلى زیادة القیمة ) كعدد الوثبات (ًامسافّی

في ھذه خطوة خطوة النفس عملیة تجري . Cجاره اآلخر، الموّجھ ذاك إلى الجدید 
  .ةمباشرالمتجاورة الموّجھات  كل االتجاھات بین

 من مكن تتالخوارزمیة لكي في  تتراكم مسافات الشبكات ،في نھایة المطاف
لكن الخوارزمیات . معلومات طبیعة الشبكةعن  على قاعدة بیانات ةحافظالم

  .للشبكة البینیةالطبیعة الدقیقة أن یعرف لموّجھ لتیح تافّیة ال المس
  تبادل البروتوكوالت المسافّیة جداول التوجیھتكیف  ٢- ٤-١١

في الشكل، الواجھة . جیرانھعلى ف كل موّجھ یستعمل التوجیھ المسافّي یبدأ بالتعّر
مع . ٠ تساويمسافة بأن لھا  ةكل شبكة موصولة مباشرة مبّین إلى ي تؤديتال

إلى كتشف الموّجھات أفضل مسار تعملیة اكتشاف الشبكة المسافّیة، استمرار 
مثًال، یتعّلم الموّجھ .  من كل جاراھاتلقالتي تعلى المعلومات بناًء الشبكات الوجھة 

A من الموّجھ اھاعلى المعلومات التي یتلقبناًء  عن الشبكات األخرى B . كل إدخال
الشبكة كم تبعد تلك ة متراكمة إلظھار ّیمسافقیمة جیھ لھ لشبكة أخرى في جدول التو

  .مافي اتجاه 
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  شبكة الموّجھاتفي كیفیة تنتشر تغییرات الطبیعة  ٣- ٤-١١
جدول تجري تحدیثات الطبیعة في شبكة بروتوكول مسافّي، یجب أن تتغّیر عندما 
ات الطبیعة تغییرتستمر تحدیثات عملیة اكتشاف الشبكة، الحال مع كما ھو . التوجیھ

لكي تصل الخوارزمیات المسافّیة بكل موّجھ ت. آخرخطوة بخطوة من موّجھ إلى 
تتضمن جداول . من جیرانھ المجاورینجار كل إلى كامل جدول توجیھھ یرسل 

عنوان الو) ةمتریقیاساتھا ال اعّرفھت(التوجیھ معلومات عن مجموع كلفة المسار 
  . في الجدولةكل شبكة متواجد إلىلموّجھ األول على المسار لالمنطقي 

  مشكلة حلقات التوجیھ ٤- ٤-١١
لشبكة في تكوین جدید لالتقارب البطيء كان حدث حلقات التوجیھ إذا تیمكن أن 

حدث حلقة تیوّضح الشكل كیف یمكن أن . إدخاالت توجیھ غیر متناغمةیسّبب 
  :توجیھ

غمة وجداول توجیھ كل الموّجھات معرفة متناتملك ، ١قبل فشل الشبكة مباشرة . ١
المسار المفّضل أن بقیة ھذا المثال في افترض . تقاربتقد الشبكة یقال أن . صحیحة

 إلى Cالمسافة من الموّجھ أن ، وB ھو من خالل الموّجھ ١الشبكة إلى  Cلموّجھ ل
  ٣ ي ھ١الشبكة 

 A یتوقف الموّجھ. A إلى الموّجھ ًا تحدیثE، یرسل الموّجھ ١فشل الشبكة تعندما . ٢
لم  ھذلك ألنفعل تابع ت D وCو B، لكن الموّجھات ١الشبكة إلى توجیھ الرزم عن 

 D وBموّجھات التوقف ت، ھثیحدت Aعندما یرسل الموّجھ .  بعدلفشلیتم إبالغھا با
، ال Cلموّجھ بالنسبة ل. ًاتحدیثلم یتلق  C؛ لكن الموّجھ ١توجیھ إلى الشبكة عن ال

  .B من خالل الموّجھ ١شبكة المن الممكن الوصول إلى زال ی
مسار إلى الشبكة مشیرًا إلى ، D إلى الموّجھ ًا تحدیثًا دوریCاآلن یرسل الموّجھ . ٣
 المعلومات ه جدول توجیھھ لتبیان ھذDیغّیر الموّجھ . B من خالل الموّجھ ١

 Aالموّجھ  ینشر. Aالمعلومات إلى الموّجھ  ، وینشرة، لكن غیر الصحیحةالجید
اآلن تدخل  س١الشبكة متوجھة إلى أي رزمة . ، الخE وB  إلى الموّجھاتالمعلومات

 .مرة أخرى Cإلى ثم  Dإلى  Aإلى  B إلى Cحلقة من الموّجھ في 
  نھایةإلى ما ال تعداد المشكلة  ٥- ٤-١١
 ١لشبكة لالتحدیثات غیر الصالحة ستستمر لمثال من الصفحة السابقة، استكماًال ل 

ھذا الشرط، . أخرى توقف الحلقةما عملیة تأتي إلى أن فرغة بالدوران في الحلقة الم
حول في حلقة باستمرار تدور الرزم یجعل یدعى التعداد إلى ما ال نھایة، الذي 

الموّجھات تقوم بینما . معّطلة، ١الشبكة بالرغم من حقیقة أن الشبكة الوجھة، الشبكة 
  .تواجد حلقة توجیھبلحة المعلومات غیر الصاتسمح التعداد إلى ما ال نھایة، ب
  ،عدد ل) ةالمتری (ةالمسافّیتزداد القیمة من دون تدابیر مضادة إلیقاف العملیة

الشبكة عبر حلقة في تلك الرزم تدور . موّجھ آخرعبر الرزمة مرت كلما  الوثبات
  .معلومات خطأ في جداول التوجیھوجود بسبب 

  أقصىحد حل تعریف  ٦- ٤-١١
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 لكن مشكلة حلقة التوجیھ  نفسھا بنفسھاحافّي تصّحخوارزمیات التوجیھ المس ،
ف لتجّنب ھذه المشكلة المطوَّلة، تعّر.  إلى ما ال نھایة أوًالًایمكن أن تتطلب تعداد

الرقم إلى ذلك یشیر .  محّددرقم أقصىعلى أنھا البروتوكوالت المسافّیة الالنھایة 
  ).اتلوثبلبسیط  تعداد مثًال،(توجیھ للمتري قیاس 
 إلى بأن تستمر حلقة التوجیھ لھذا األسلوب، یسمح بروتوكول التوجیھ سطة بوا
 ـیبّین الرسم القیمة المتریة ك. ى المسموحةوقصالالمتري القیمة یتخطى القیاس أن 
، ة وثب١٥التي تساوي ى و القصة االفتراضیةالمسافّیالقیمة فوق وھذا ی، ة وثب١٦

القیمة المتریة القیمة القصوى، تتخطى  في أي حال، عندما. الموّجھ الرزمةیرمي و
  .اغیر ممكن الوصول إلیھبأنھا  ١عتبر الشبكة ُت

  حل األفق المنقسم ٧- ٤-١١
معلومات غیر  تناقضتعندما ھو حلقة توجیھ لكي تحصل ممكن آخر ھناك سبب 

إلیك . أرسلھا ھوي تالمعلومات الصحیحة المع إلى موّجھ ُمعاد إرسالھا صحیحة 
  : المشكلةھذهتحصل كیف 

 ١أن الشبكة یشیر إلى  D والموّجھ B إلى الموّجھ ًا تحدیثAیمّرر الموّجھ . ١
 ة متوفر١أن الشبكة یشیر إلى  B إلى الموّجھ ًا یرسل تحدیثCلكن الموّجھ . معّطلة

  .خالف قواعد األفق المنقسمیھذا ال . D، من خالل الموّجھ ٤تساوي مسافة عند 
 إلى ًا صالحًامساریملك  ال یزال Cالموّجھ أن ،  خطأعلى، Bیستنتج الموّجھ . ٢

 إلى ًا تحدیثBیرسل الموّجھ . تفضیًال بكثیرأقل ذي قیمة متریة  ھ، رغم أن١الشبكة 
  .١الجدید إلى الشبكة ینصحھ فیھ بالمسلك  Aالموّجھ 

؛ B من خالل الموّجھ ١رسال إلى الشبكة اإل ھیمكنأنھ  اآلن Aیحّدد الموّجھ . ٣
یحّدد و؛ C من خالل الموّجھ ١رسال إلى الشبكة اإل ھیمكنأنھ  Bد الموّجھ یحّدو

یتم أي رزمة . D من خالل الموّجھ ١رسال إلى الشبكة اإل ھیمكنأنھ  Cالموّجھ 
  .حلقة بین الموّجھاتتدخل في  البیئة سهفي ھذوضعھا 

وصل ذا كما ھو مبّین في الشكل ، إ. األفق المنقسم تجّنب ھذه الحالةیحاول . ٤
 D أو الموّجھ Bالموّجھ ال یستطیع ، A من الموّجھ ١توجیھ عن الشبكة تحدیث 
األفق المنقسم یقّلل فإن لذا . A إلى الموّجھ ١ل معلومات عن الشبكة ارسإعادة إ

  .عبء التوجیھمن معلومات التوجیھ غیر الصحیحة ویقّلل 
  حل تواقیت االنتظار ٨- ٤-١١

  :عمل كالتاليتإلى ما ال نھایة باستعمال تواقیت انتظار یمكنك تجّنب مشكلة التعداد 
ممكن الوصول إلیھا كان أن شبكة لھ یشیر إلى عندما یتلقى موّجھ تحدیثًا من جار . ١

ممكن الوصول إلیھا، یعّلم الموّجھ المسلك كغیر ممكن غیر اآلن أصبحت سابقًا 
فس الجار في أي وقت قبل  من نًاتحدیثتلقى إذا . توقیت انتظاریبدأ الوصول إلیھ و

مرة ا ممكن الوصول إلیھأصبحت لى أن الشبكة یشیر فیھ إنتظار االتوقیت انقضاء 
  .نتظاراال ویزیل توقیت اأخرى، یعّلم الموّجھ الشبكة كممكن الوصول إلیھ
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القیمة  أفضل من ةمتریقیمة ر مختلف مع وجامتحدیث من موّجھ وصل إذا . ٢
 ویزیل توقیت اعّلم الموّجھ الشبكة كممكن الوصول إلیھ أصًال للشبكة، یةالمسجَّل

  .نتظاراال
نتظار من موّجھ مجاور االتوقیت انقضاء  في أي وقت قبل ًاتحدیثتلقى إذا . ٣

فیھ قیمة متریة أسوأ تجاھل تحدیث . ثیحدسیتجاھل الت، ة أسوأمتریقیمة مختلف مع 
طول لكي أرور وقت سمح بمتوقیت انتظار ساري المفعول ی یكون ھناك عندما

  .بأكملھاشبكة ال ینتشر خبر حصول تغییر مھم في
  
 التوجیھ الوصلّي ٥-١١  

  أساسیات التوجیھ الوصلّي ١- ٥-١١
.  خوارزمیة حالة الوصلةيلتوجیھ ھل ةالخوارزمیة األساسیة الثانیة المستعمل

اختصار  (SPFالخوارزمیات ب أیضًا ةخوارزمیات التوجیھ الوصلّي، المعروف
Shortest Path First ،حافظ على قاعدة بیانات معّقدة ت، )أقصر مسار أوًال

معلومات غیر محّددة تملك الخوارزمیة المسافّیة في حین أن . الطبیعةعن معلومات ب
خوارزمیة فإن ن الموّجھات البعیدة، عمعرفة تملك أي عن الشبكات البعیدة وال 

ترتبط موّجھات البعیدة وكیف ن العحافظ على معرفة كاملة تالتوجیھ الوصلّي 
  .بعضھا مع بعض

  :یستعمل التوجیھ الوصلّي
 إعالنات حالة الوصلة) LSAs(  
 قاعدة بیانات طوبولوجیة  
  الخوارزمیةSPF والشجرة ،SPFالناتجة عن ذلك   
  كل شبكةإلى المسارات والمنافذ بجدول توجیھ  

 Openاختصار  (OSPF توجیھالفي ھذا مفھوم حالة الوصلة  نوالمھندسلقد طّبق 
Shortest Path First ،الوثیقة حتوي ت). فتح أقصر مسار أوًالRFC 1583 على 

  .OSPFلـحالة الوصلة  مفاھیم وعملیاتعن وصف 
  كیف تتبادل بروتوكوالت حالة الوصلة جداول التوجیھ ٢- ٥-١١

  :اكتشاف الشبكة للتوجیھ الوصلّي یستعمل العملیات التالیة
یبدأ كل موّجھ مع الشبكات .  مع بعضھا البعضLSAرزم تبادل الموّجھات ت. ١

  . عنھامعلومات مباشرةبھ التي یملك الموصولة مباشرة 
قاعدة بیانات طوبولوجیة بالتوازي مع الموّجھات األخرى ببناء كل موّجھ یقوم . ٢

  .الشبكة البینیة من LSA الرزمكل تحتوي على 
 الطبیعة هیبني الموّجھ ھذ. ى الشبكة قابلیة الوصول إلSPFتحتسب الخوارزمیة . ٣

كل شبكة إلى تألف من كل المسارات الممكنة ت، ھاجذرمع كونھ المنطقیة كشجرة، 
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قصر األمسار ویضع الثم یفرز تلك المسارات . بروتوكول حالة الوصلةشبكات في 
  .(SPF)أوًال 

 جدول تلك الشبكات الوجھة، فيإلى یسرد الموّجھ أفضل مساراتھ، والمنافذ . ٤
  .عناصر الطبیعة وتفاصیل الحالةبیحافظ على قواعد بیانات أخرى كما أنھ . التوجیھ

  كیف تنتشر تغییرات الطبیعة عبر شبكة الموّجھات ٣- ٥-١١
كلما . تكل خوارزمیات حالة الوصلة على استعمال نفس تحدیثات حالة الوصلةت

قبل غیرھا التغییر ى انتبھت إلي تالموّجھات التقوم  طبیعة حالة وصلة، ترتغّی
كل الموّجھات معّین تستطیع الموّجھات األخرى أو إلى موّجھ إلى ل معلومات ارسبإ

كل إلى ھذا یستلزم إرسال معلومات توجیھ شائعة . للتحدیثات ھالااألخرى استعم
  لتحقیق تقارب، . الموّجھات في الشبكات

  :بما یليكل الموّجھ یقوم 
 وكلفة معطًالأو مشتغًال ما إذا كان الجار وار، إسم كل ج: یتعّقب أثر جیرانھ ،

  .إلى الجارالوصلة 
  یبني رزمةLSA وتكالیف الوصالت، المجاورة لھ سرد أسماء الموّجھات ت

الوصالت إلى في تكالیف الوصالت، ووالتغییرات الجیران الجدد، وتتضمن 
  .أصبحوا معّطلین نالجیران الذی

 الرزمة هیرسل ھذ LSA من تلقیھا الموّجھات األخرى كلتتمكن  لكي.  
  عندما یتلقى رزمةLSA ، في قاعدة بیاناتھ لكي یحّدث أحدث رزمة یدّونھا

LSA  من كل موّجھتم تولیدھا.  
  ُیكمل خریطة للشبكات باستعمال بیانات الرزمLSAحتسب ی ثم ة المتراكم

  .SPFكل الشبكات األخرى باستعمال الخوارزمیة  إلى المسالك
  رزمة تسّببت كلماLSA  عید تقاعدة بیانات حالة الوصلة، بحصول تغییر في

. حّدث جدول التوجیھتاحتساب أفضل المسارات و) SPF(خوارزمیة حالة الوصلة 
 ھ أقصر مسار الستعمالهدیحدأثناء ت انثم، یأخذ كل موّجھ تغییر الطبیعة في الحسب

  .لتوجیھ الرزمة
 ارتباطات الوب  
  خوارزمیةDijkstra  

  حالة الوصلةان بشأن  ھّم٤- ٥-١١
  نطاق المعالجة ومتطلبات الذاكرة، ومتطلبات ال -ھناك ھّمان بشأن حالة الوصلة

  .الموجي
 معالجة ومتطلبات الذاكرةال  
 ستعمل أن تتطلب تشغیل بروتوكوالت التوجیھ الوصلّي في معظم الحاالت ی

. ھ المسافّينّفذ معالجة أكثر من بروتوكوالت التوجیأن تالموّجھات ذاكرة أكثر و
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 على تزوید ة قادرونھانتقالتي یأن الموّجھات من  الشبكة ومسؤولیتحقق یجب أن 
  .تلك الموارد الضروریة

 ھا یمكنةشبككل تعّقب الموّجھات أثر كل الموّجھات األخرى في مجموعة وت 
 على ةللتوجیھ الوصلّي، یجب أن تكون ذاكرتھم قادربالنسبة . مباشرةالوصول إلیھا 

 جدول منشجرة الطبیعة، و ومن ،ةمعلومات من قواعد بیانات مختلفتخزین 
تطلب مھمة معالجة ی SPF الحتساب Dijkstraاستعمال خوارزمیة إن . التوجیھ
في الشبكة ، مضروب بعدد الموّجھات الوصالت في الشبكة البینیةعدد مع  ةمتناسب
  .البینیة
  الموجينطاق المتطلبات  
  لفیضان استھالكھ ل الذي یجب الموجينطاق باللقلق یتعلق آخر لھناك سبب

التي خالل عملیة االكتشاف األولیة، كل الموّجھات .  الوصلةاألولي لرزمة حالة
كل الموّجھات إلى  LSAرسل رزم تستعمل بروتوكوالت التوجیھ الوصلّي ت

الموّجھات بسبب تھافت   الشبكة البینیةیؤدي ھذا العمل إلى فیضان. األخرى
 المتوفر لحركة الموجينطاق المؤقتًا یخّفض ، والموجينطاق ى الللحصول عل

بعد ھذا الفیضان األولي، تتطلب . حمل بیانات المستخدمتي تالمرور الموجَّھة ال
 LSA أدنى إلرسال رزم موجيبروتوكوالت التوجیھ الوصلّي عادة فقط نطاق 

  .عةتغییرات الطبیتبّین ي تال والنادرة أو التي تسّببھا األحداث
قرارات غیر المؤدیة إلى  غیر المزاَمنة )LSAs(إعالنات حالة الوصلة  ٥- ٥-١١

   بین الموّجھاتاتلمسارل ةمتناغم
  تأكد أن كل الموّجھات ال يالتوجیھ الوصلّي ھاألھم واألكثر تعقیدًا في الناحیة

ة مجموعات مختلفالتي تملك الموّجھات . ة الضروریLSAكل الرزم تحصل على 
ثم، تصبح . على بیانات طوبولوجیة مختلفةبناًء حتسب المسالك ت LSA من الرزم

 .بشأن وصلة ما نتیجة خالف بین الموّجھات االشبكات غیر ممكن الوصول إلیھ
  :ن معلومات مسار غیر متناغمةعھو مثال ما یلي  

 لتبیان LSAرزمة ن یبني الموّجھا. ١الشبكة تتعّطل ، D وCبین الموّجھات . ١
  .ھذهالوصول  إمكانیة عدمحالة 

أخرى  LSAرزمة تبرز الحاجة إلى ؛ العمل ١الشبكة تعاود ،  بقلیلبعد ذلك. ٢
  .ھذاتوّضح تغییر الطبیعة التالي 

 Cمن الموّجھ األصلیة  Network 1, Unreachable الرسالة تإذا كان. ٣
 هھذكان بإم. الحقًاذلك التحدیث یأتي س،  الخاص بھاثیحدلت لئًا بطیًاستعمل مسارت

والتي  Dلموّجھ  التابعة لLSAالرزمة  بعد Aالموّجھ إلى صل ت أن LSAالرزمة 
  .Network 1, Back Up Nowتقول 

عضلة  ُمAالموّجھ یواجھ ، یمكن أن ة غیر مزاَمنLSAنتیجة حصولھ على رزم   .٤
ستعمل مسارات تتضمن الشبكة ییجب أن ھل . یبنيعلیھ أن  SPFشجرة بشأن أي 
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غیر ممكن الوصول وأیھا تم اإلبالغ عنھا بأنھا ، ١رات من دون الشبكة ، أو مسا١
  ؟اإلیھ
  الرزم توزیع لم یتم إذاLSAیؤدي كل الموّجھات، یمكن أن  على  بشكل صحیح

بروتوكوالت حالة إن زیادة في . مسالك غیر صالحةإلى وجود التوجیھ الوصلّي 
لرزم  لمشكلة التوزیع الخاطئ یزید منجدًا یمكن أن  الكبیرةالشبكات الوصلة في 

LSA . األجزاء األخرى الحقًا، سیختلف وأتت  أحد أجزاء الشبكة أوًالأتى إذا
قد . ضعف التقاربُیعّدل ویھذا التنویع یمكن أن . LSAترتیب إرسال وتلقي الرزم 

 وجداول SPF ابني أشجارھأن تتعّلم الموّجھات عن إصدارات مختلفة للطبیعة قبل ت
تسّبب ر یمكن أن ببسرعة أكیتم تحدیثھا ي ت، األجزاء الةكبیرشبكة في . ھاتوجیھ

 .بشكل أبطأیتم تحدیثھا ي تمشاكل لألجزاء ال
  
 سیاق بروتوكوالت التوجیھ المختلفة ٦-١١  

  بروتوكوالت التوجیھ المسافّي مقابل بروتوكوالت التوجیھ الوصلّي ١- ٦-١١
  : رئیسیة في عدة نواحيصلّيالوتوجیھ بالیمكنك مقارنة التوجیھ المسافّي 

  البیانات الطوبولوجیة من معلومات جدول التوجیھ على التوجیھ المسافّي یحصل
یحصل التوجیھ الوصلّي على معاینة عریضة لكامل طبیعة و. جیرانھالخاص ب

  .ة الضروریLSAرزم  بتجمیع كل الالشبكة البینیة
 كلما  اھایتلقالتي یمة المتریة  إلى القتھیحّدد التوجیھ المسافّي أفضل مسار بإضاف

للتوجیھ الوصلّي، یعمل كل موّجھ بشكل . آخرمعلومات التوجیھ من موّجھ إلى مرت 
  .الشبكات الوجھةإلى ھ  لمنفصل الحتساب أقصر مسار

  ،تغییرات الطبیعة على  اتثیحدالتأتي تمع معظم بروتوكوالت التوجیھ المسافّي
إلى عادة مما یؤدي ، آخرلومات من موّجھ إلى المعتمر . في تحدیثات جدولیة دوریة

نتیجة حصول عادة تبرز التحدیثات مع بروتوكوالت التوجیھ الوصلّي، . تقارب أبطأ
كل الموّجھات إلى  ة نسبیًا الممّررة الصغیرLSAرزم الإن . الطبیعةفي تغییرات 
  . البینیةالشبكةطبیعة تغییر في أي على أسرع للتقارب وقت إلى عادة تؤدي األخرى 

  بروتوكوالت التوجیھ الھجینة ٢- ٦-١١
  التوجیھ بین ممیزات  التوجیھ یجمع تبروتوكوالمن نوع ثالث صاعد ھناك

ستعمل ت. ھذا النوع الثالث یدعى توجیھ ھجین متوازن. المسافّي والتوجیھ الوصلّي
 أكثر ةقیاسات متریة دقیقذات  ّیةمسافقیمًا بروتوكوالت التوجیھ الھجینة المتوازنة 

ن معظم البروتوكوالت ع تختلف ھالكن. الشبكات الوجھةإلى لتحدید أفضل المسارات 
  .قاعدة بیانات التوجیھللتسّبب بتحدیثات على المسافّیة باستعمال تغییرات الطبیعة 

 ةّیبروتوكوالت الوصلالیتقارب بروتوكول التوجیھ الھجین المتوازن بسرعة، ك .
نطاق ال موارد أقل كھالوصلّیة باستعمالو ة المسافّیبروتوكوالتالن عختلف  یلكنھ

 IS-IS ين البروتوكوالت الھجینة ھعاألمثلة . الذاكرة وعبء المعالجو الموجي
نظام ، Intermediate System-to-Intermediate Systemاختصار (
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 Enhancedاختصار  (EIGRP، وOSI للطراز )نظام وسطي-إلى-وسطي
Interior Gateway Routing Protocol ، بروتوكول توجیھ العّبارة الداخلیة

  .سیسكو من )المحّسن
  شبكة مناطق محلیة-إلى-توجیھ شبكة مناطق محلیة ٣- ٦-١١
 مختلف الطبقات التفاعل مع  على ةقادرأن تكون یجب أن تفھم طبقة الشبكة و

معالجة الرزم ببشكل خفي أن تقوم  على ةیجب أن تكون الموّجھات قادر. السفلى
  .لرزم ل٣ بمستوى أدنى من دون تغییر عنونة الطبقة ة مختلفًاأطرلتصبح  ةمغّلفال
 في . شبكة مناطق محلیة ھذا-إلى-ن توجیھ شبكة مناطق محلیةع یبّین الشكل مثاًال

 ١ في شبكة اإلیثرنت ٤حتاج حركة مرور الرزم من المضیف المصدر تھذا المثال، 
 شبكة المناطق ویعتمد مضیف. ٢ة  في الشبك٥المضیف الوجھة إلى إلى مسار 

  .لشبكة إلیجاد أفضل مسارل المتناغمة تھعنونعلى المحلیة على الموّجھ و
  عندما یفحص الموّجھ إدخاالت جدول توجیھھ، یكتشف أن أفضل مسار إلى

الواجھة إلى شبكة توكن رینغ وھو ، To0 یستعمل المنفذ الصادر ٢الشبكة الوجھة 
حركة لالموّجھ أثناء تمریر غّیر تتالطبقة السفلى یجب أن  أطررغم أن . مناطق محلیة

عنونة ستبقى ، ٢توكن رینغ في الشبكة إلى  ١مرور الرزم من اإلیثرنت في الشبكة 
، ٢في الشكل، یبقى عنوان الوجھة الشبكة . كما ھي للمصدر والوجھة ٣الطبقة 

  .، بغض النظر عن مختلف تغلیفات الطبقة السفلى٥المضیف 
  شبكة مناطق محلیة-إلى-توجیھ شبكة مناطق محلیة ٤- ٦-١١
  مع، مختلف الطبقات السفلى لحركة تتفاعل ، و بـطبقة الشبكةترتبط یجب أن
، الشبكة البینیةنمو مع . شبكة المناطق الواسعة وشبكة المناطق المحلیةبین مرور ال

ة من عدة نقاط ترحیل ومجموعة متنوعلرزمة الذي تسلكھ الالمسار قد یتعّرض 
 .شبكات المناطق المحلیةتتخطى نطاق أنواع وصالت البیانات 

  :ةالتالیاألمور  مثًال، في الشكل، تجري 
 ثالث ١٫٣العنوان الموجودة على رزمة من محطة العمل العلیا تقطع یجب أن . ١

  .سفلاألفي ، المبّین ٢٫٤العنوان على وصالت بیانات للوصول إلى ملقم الملفات 
في إطار توكن رینغ أوًال  االعمل رزمة إلى ملقم الملفات بتغلیفھرسل محطة ت. ٢

  Aمعنون إلى الموّجھ 
غّلفھ في وییزیل الرزمة من إطار توكن رینغ س اإلطار، A عندما یتلقى الموّجھ .٣

  .Bالموّجھ نحو إلى األمام یرسلھ إطار ترحیل أطر، و
إلى األمام إلى ملقم  یرسلھ الرزمة من إطار ترحیل األطر وB یزیل الموّجھ .٤

  .الملفات في إطار إیثرنت منشأ حدیثًا
ھ  فإن إطار اإلیثرنت٢٫٤الموجود على العنوان عندما یتلقى ملقم الملفات . ٥

  .ة إلى عملیة الطبقة العلیا المالئمھایستخرج الرزمة ویمّرر



 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 م٢٠٠٩ مارس |محفوظة ® الحقوق جمیع | السودانیة البرمجة صناع - معتصم محمد النور   | الطالب اعداد

me.web3.motasim.www://http  

١٠٥

 شبكة مناطق واسعة  إلى شبكة مناطق محلیةمن ن الموّجھات انسیاب الرزم تمّك
تغلیف الرزمة في أطر أثناء  ةلطرف ثابت-الوجھة طرفو عناوین المصدر ئھاإبقاب

  .المسارعلى وصلة بیانات، كما ھو مالئم، للوثبة التالیة 
  انتقاء المسار وتبدیل عدة بروتوكوالت ووسائط ٥- ٦-١١
 من كبیر زّود واجھات لنطاق إنھا ت. ق خدمة الشبكة أجھزة تطّبيالموّجھات ھ

 ُعقد يالموّجھات ھ. من السرعاتواسع نطاق عند شبكات الفرعیة والالوصالت 
الموّجھات الشبكات تدیر . شارك في إدارة الشبكةتذكیة یمكن أن و ة نشطاتشبك

، الشبكة البینیة مھام وأھداف وصلة ھادعمبالموارد وعلى  ًا دینامیكیًا تحكمھابتزوید
  .اإلدارة، ومرونةوسیطرة على  بھ، ًا موثوقأداًءو
  الموّجھات مجموعة تملك ، ةتوجیھ األساسیالتبدیل والباإلضافة إلى وظائف

 من حیث الشبكة البینیةة یتحسین فعالفي ساعد تي تمتنوعة من المیزات اإلضافیة ال
األولویة وتصفیة حركة بناًء على سلسل حركة المرور تتتضمن تلك المیزات . كلفةال

  .المرور
  واحد منھا لھ عم عدة مكادس بروتوكوالت، كل  عادة لدةالموّجھات مطلوبتكون

. متواٍزبشكل عمل بالتلك البیئات المختلفة ل، وللسماح  خاصة بھبروتوكوالت توجیھ
أشكال محدود من شكل خدم أحیانًا كعبور وتالموّجھات أیضًا وظائف تتضمن ، عادة

 .موّصل األسالك
  
  
  
  
  
  
  
\  
  
  
  

  تلخیص
  :أنتعلمت في ھذا الفصل لقد 
  انتقاء أفضل و لطبقة الشبكة تتضمن عنونة الشبكة الشبكة البینیةوظائف

  .مسار لحركة المرور
  الذي ستعمل لتعریف المسار ُیفي عنونة الشبكة، أحد أجزاء العنوان

  .ستعمل للمنافذ أو األجھزة على الشبكةُییستعملھ الموّجھ واآلخر 
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  ر المستخدم؛ حركة مروبتوجیھ لموّجھات لتیح تالبروتوكوالت الموجَّھة
عمل بین الموّجھات للمحافظة على جداول تبروتوكوالت التوجیھ وأن 

  .التوجیھ
  اكتشاف الشبكة للتوجیھ المسافّي یستلزم تبادل جداول التوجیھ؛ المشاكل

  .ئًا بطیًایمكن أن تتضمن تقاربالتي تطرأ 
  ،الموّجھات إلى حتسب الموّجھات أقصر المسارات تللتوجیھ الوصلّي

  .یمكن أن تتضمن تحدیثات غیر متناغمةالتي تطرأ ؛ المشاكل األخرى
  التوجیھ الھجین المتوازن یستعمل سمات التوجیھ الوصلّي والتوجیھ

  . على حد سواءالمسافّي
 
  
  
  
  
  
  
  

 نظرة عامة ١-١٢  
 لضبط تكوین ًاجاھزأصبحت اآلن وقد تعّلمت عن بروتوكوالت التوجیھ، 

لكي تستعمل مكن ضبط تكوین الموّجھات كما تعرف، ی. IPبروتوكوالت توجیھ 
ستتعلم في ھذا الفصل عن التكوین األولي .  واحد أو أكثرIPبروتوكول توجیھ 

 Routingاختصار ( RIPالتي تدعى  IPللموّجھ لتمكین بروتوكوالت توجیھ 
Information Protocol ،بروتوكول معلومات التوجیھ (وIGRP ) اختصار

Interior Gateway Routing Protocol ،بروتوكول توجیھ العّبارة الداخلیة .(
  .IPباإلضافة إلى ذلك، ستتعلم كیفیة مراقبة بروتوكوالت توجیھ 

  
 التكوین األولي للموّجھ ٢-١٢  

  صیغة اإلعداد ١- ٢-١٢
  بعد اختبار األجھزة وتحمیل صورة نظام سیسكوIOS ، بإیجاد الموّجھ یقوم
تفاصیل عن السمات بزّود الموّجھ تت تلك اإلدخاالإن . ق جمل التكوینیطبتو

لكن إذا كان الموّجھ . وظائف البروتوكول، وعناوین الواجھةوالموّجھ، الخاصة ب
صیغة تكوین أولي یدخل ھ  فإنغیر قادر على إیجاد ملف تكوین بدء تشغیل صالح

  .دعى صیغة اإلعدادت
  حوار تكوین أوامر صیغة اإلعداد، یمكنك اإلجابة على األسئلة فيأداة بواسطة 

 .التكوینة عن معلومات أساسیتلك األداة طلب منك ت. النظام
 كمیة من أدنىب لكن ًا كافیًالموّجھ استعمال تكوینلتیح ت ھاتكتبالتي  األجوبة 

  :ما یلي، یتضمن اتالمیز
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  الواجھاتبجردة  
 فرصة لكتابة البارامترات العمومیة  
 فرصة لكتابة بارامترات الواجھة  
 لبرمجي الخاص باإلعدادمراجعة النص ا  
  أم الالموّجھ ھذا التكوینأن یستعمل فرصة لتحدید ما إذا كنت ترید   
  توافق على إدخاالت صیغة اإلعداد، یستعمل الموّجھ اإلدخاالت كتكوین أن بعد

 كتكوین بدء تشغیل NVRAMیخّزن الموّجھ أیضًا التكوین في الذاكرة . مشتغل
 تالبروتوكوالتطبیق مزید من التغییرات على ل. ھاستعمال الموّجبدء جدید، ویمكنك 

  .configure األمر ةباوالواجھة، یمكنك استعمال صیغة التمكین وكت
   األوليIPجدول توجیھ  ٢- ٢-١٢
  في البدء، یجب أن یشیر الموّجھ إلى اإلدخاالت عن الشبكات أو الشبكات الفرعیة

. قناعب وIPعنوان ب اتكوینھیجب أن تكون كل واجھة مضبوط . مباشرةبھ الموصولة 
تم  ھذا ومعلومات القناع من تكوین IPعنوان ال عن IOSیتعّلم نظام سیسكو 

في ملف یكتبھا عنونة ھو مستخدم للالمصدر األولي .  مامن مصدرالحصول علیھ 
  .تكوین
  وھي ، الحالة التي وصل بھا إلیكموّجھك في تبدأ تشغیل ، سیليفي التمرین الذي

على الموّجھ الحالة  هھذلك سمح تس. مصدر آخر لتكوین بدء التشغیلفتقر لحالة ت
أسطر المطالبة التي تسأل عن على اإلجابة استعمال أداة أوامر صیغة اإلعداد وب

المنفذ -إلى- أوامر العنوانھاتكتبالتي ستتضمن األجوبة . معلومات التكوین األساسیة
 .IPـإلعداد واجھات الموّجھ ل

  
  
  

  عّلم الموّجھ عن الوجھاتكیف یت ٣- ٢-١٢
ثالث طرق بالوجھات إلى المسارات ما ھي تعّلم الموّجھات تبشكل افتراضي، 

  :مختلفة
  الوثبة التالیة إلى على أنھا  مسؤول النظام یدویًا اعّرفھی -- المسالك الساكنة

  تقلیل حركة المرورل لألمان وةالوجھة؛ مفید
  الواجب المسار على أنھا ام یدویًا  یعّرفھا مسؤول النظ-- المسالك االفتراضیة

  معروف إلى الوجھةیكون ھناك مسلك عندما ال سلكھ 
  تحدیثات ھالوجھات بتلقیإلى ن المسارات ع یتعّلم الموّجھ --التوجیھ الدینامیكي 

  .دوریة من الموّجھات األخرى
  ip routeاألمر  ٤- ٢-١٢
  األمر یقومip route  مسلك ساكنبإعداد .-  
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 یتم التعبیر توجیھ، ال تصنیف العتمادیة مصدر معلومات ياریة ھالمسافة اإلد
تصنیف كلما كان ، كبرالرقم أكلما كان . ٢٥٥إلى  ٠كقیمة رقمیة من ھ عن

  . أدنىاالعتمادیة
  تغییرات لن تحصل . تكوین یدوي لجدول التوجیھإجراء ساكن المسلك الیتیح

مسلك یقّدم القد . ًامسار نشطالبقي الجدول طالما في ھذا اإلدخال على دینامیكیة 
قیم إن . مسؤول الشبكةالتي یعرفھا حالة التشبیك الممیزة عن ساكن بعض المعرفة ال

 ھو ١( منخفضة ًاعادة أرقامتكون المسافة اإلداریة المكتوبة یدویًا للمسالك الساكنة 
ا ھعّرفیإذا كان على إحدى الوصالت تحدیثات التوجیھ ال یتم إرسال ). االفتراضي

  .الموجينطاق التحافظ على فھي لذا و،  فقطمسلك ساكن
  ip routeاستعمال األمر  ٥- ٢-١٢
 ھو مالئم ١٧٢٫١٦٫١٫٠تعیین مسلك ساكن للوصول إلى الشبكة المبتورة إن 

كما أنھ من . الشبكةتلك  ألن ھناك طریقة واحدة فقط للوصول إلى A لسیسكو
لكن تعیین مسلك ساكن . ات الغیمة إلى شبكBتعیین مسلك ساكن من سیسكو الممكن 

  -.  أكثرًاكون مسلك افتراضي مالئمیقد وعندھا مطلوب لكل شبكة وجھة، أمر ھو 
  تمرین

  .جاورةتستضبط في ھذا التمرین تكوین مسلك ساكن بین موّجھات م
  ip default-networkاألمر  ٦- ٢-١٢

استعمال ب  في الشبكاتًا افتراضیًا مسلكip default-networkنشئ األمر ی
  -.. بروتوكوالت التوجیھ الدینامیكي

جدول التوجیھ ال یتضمن عندما . جداول التوجیھ أقصرُتبقي المسالك االفتراضیة إن 
ألن الموّجھ ال . الرزمة إلى الشبكة االفتراضیةیتم إرسال ، ما لشبكة وجھة إدخاًال
 ةبكة افتراضیل رقم شا استعمھمعرفة كاملة عن كل الشبكات الوجھة، یمكنیملك 

استعمل رقم الشبكة . ألرقام الشبكات المجھولةالواجب أخذه د االتجاه حّدیل
فقط معلومات جزئیة عن تملك  كلكنمسلك  عندما تحتاج إلى إیجاد ةاالفتراضی

كل الموّجھات إلى  ip default-networkضاف األمر ییجب أن . الشبكة الوجھة
كل لكي تملك  redistribute staticضافي األمر اإلمع ستعمل أن ُیفي الشبكة أو 

  .الشبكة االفتراضیة المرّشحةعن الشبكات معرفة 
  ip default-networkاستعمال األمر  ٧- ٢-١٢

 الشبكة ip default network 192.168.17.0عّرف األمر العمومي یفي المثال، 
 تإدخااللك تمي ال تالمسار الوجھة للرزم العلى أنھا  Cالفئة من  ١٩٢٫١٦٨٫١٧٫٠
من الشبكة بأن تأتي التحدیثات  Xرغب مسؤول الشركة یال . في جدول التوجیھ

قد یحتاج الموّجھ و. إلى جدار نار لتحدیثات التوجیھ Aیحتاج الموّجھ قد . العمومیة
Aشارك استراتیجیة توجیھ الشركة تتي ست إلى آلیة لتجمیع تلك الشبكات الX . ھكذا

  .بذاتھرقم نظام مستقل ي آلیة ھ
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 بروتوكوالت التوجیھ الداخلیة والخارجیة ٣-١٢  
  النظام المستقل بذاتھ ١- ٣-١٢

واحد أو أكثر، یبّین معاینة عامل  ھاشّغلییتألف النظام المستقل بذاتھ من موّجھات، 
 ًانظام) NIC(یعّین مركز معلومات الشبكة . توجیھ متناغمة إلى العالم الخارجي

إن . بت ١٦من ھذا النظام المستقل بذاتھ ھو رقم . كاتلشرل بذاتھ  مستقًالًافرید
تحّدد رقم النظام الفرید منك أن تطلب یسیسكو من  IGRPكـ بروتوكول توجیھ 

  .ھذا في تكوینك المستقل بذاتھ
  بروتوكوالت التوجیھ الداخلیة مقابل الخارجیة ٢- ٣-١٢

أما . المستقلة بذاتھاستعمل بروتوكوالت التوجیھ الخارجیة لالتصاالت بین األنظمة ُت
  .ستعمل ضمن نظام مستقل بذاتھ واحدفُتبروتوكوالت التوجیھ الداخلیة 

   الداخلیةIPبروتوكوالت توجیھ  ٣- ٣-١٢
ستعمل یالموّجھ أن یستطیع ، TCP/IPطقم البروتوكوالت في في طبقة االنترنت 
. ةتطبیق خوارزمیة توجیھ معّین لتحقیق توجیھ من خالل IPبروتوكول توجیھ 

  : تتضمنIPن بروتوكوالت توجیھ عاألمثلة 
 RIP : بروتوكول توجیھ مسافّي  
 IGRP : سیسكو من بروتوكول التوجیھ المسافّي  
 OSPF : بروتوكول توجیھ وصلّي  
 EIGRP : بروتوكول توجیھ ھجین متوازن  

  .البروتوكوالتھذه من ین تبّین لك األقسام التالیة كیفیة ضبط تكوین أول بروتوكول
  IPمھام تكوین توجیھ  ٤- ٣-١٢
 وبارامترات ةبارامترات العمومیضبط ال یستلزم IPانتقاء بروتوكول توجیھ إن 

، IGRP أو RIPتتضمن المھام العمومیة انتقاء بروتوكول توجیھ، إما . الواجھة
 تعیین يمھمة الواجھة ھ.  مع تحدید قیم الشبكات الفرعیةIPة أرقام شبكتحدید و

یستعمل التوجیھ . ات الفرعیة وقناع الشبكة الفرعیة المالئمالشبك/عناوین الشبكة
توجیھ إن قیم ال. الموّجھات األخرىببث وإرسال متعدد لالتصال عملیات الدینامیكي 

  .كل شبكة أو شبكة فرعیةإلى أفضل مسار على إیجاد ساعد الموّجھات ت ةالمتری
  network وrouterاستعمال األوامر  ٥- ٣-١٢
  األمر یبدأrouterعملیة توجیھ .  
  األمرnetworkالواجھات ما ھي تحدید من مّكن عملیة التوجیھ ی ھ مطلوب ألن

  .شارك في إرسال وتلقي تحدیثات التوجیھتسالتي 
  عناوین على لیس وأرقام الشبكات على عناوین فئات الشبكات، ترتكز یجب أن

 ة الرئیسیة محدودعناوین الشبكاتإن . الشبكات الفرعیة أو عناوین مضیفین فردیین
 .C وBو Aأرقام شبكات الفئة عند 
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 ٤-١٢ RIP  
  الرئیسیة RIPعناصر  ١- ٤-١٢

 تتضمن ھ الرئیسیةممیزات. RFC 1058الوثیقة صل في في األ RIPلقد تم تحدید 
  :ما یلي

 إنھ بروتوكول توجیھ مسافّي.  
 النتقاء المسارةالمتریالقیمة ستعمل عدد الوثبات كُی .  
 یتم رمي الرزمة١٥ثبات أكبر من إذا كان عدد الو ،.  
  ،ة ثانی٣٠تحدیثات التوجیھ كل یتم بث بشكل افتراضي.  

  RIP لتمكین networkو router ripوامر األاستعمال  ٢- ٤-١٢
یعّین و. بروتوكول التوجیھعلى أنھ  RIPالبروتوكول  router rip ینتقي األمر

ربط عملیة ت. مباشرةبھا  موّجھ موصوًالسیكون  عنوان فئة شبكة networkاألمر 
.  على الشبكات المحدَّدةRIPاستعمال ببدأ ت واتالتوجیھ الواجھات بعناوین الشبك

 ال RIPفـ . متشابھة یجب أن تكون كل أقنعة الشبكات الفرعیة ،RIPفي : مالحظة
  .شارك معلومات التشبیك الفرعي في تحدیثات التوجیھی

  IP في شبكة معنونة بـRIPتمكین  ٣- ٤-١٢
  : كالتالييفي المثال، أوصاف األوامر ھ

 router rip : ینتقي RIP  بروتوكول التوجیھعلى أنھ  
 network 1.0.0.0 :یحّدد شبكة موصولة مباشرة   
 network 2.0.0.0 :یحّدد شبكة موصولة مباشرة   

رسل ت ٢٫٠٫٠٫٠ و١٫٠٫٠٫٠الشبكات ب ةلوصومال Aواجھات الموّجھ سیسكو إن 
  .طبیعة الشبكةأن یعرف لموّجھ لتیح تتحدیثات التوجیھ تلك . RIP تلقى تحدیثاتتو

  show ip protocol باستعمال األمر IPمراقبة انسیاب رزمة  ٤- ٤-١٢
  یعرض األمرshow ip protocolعن عّدادي وقت التوجیھ ومعلومات ًا قیم ،

نھ بأالمعلومات لتعریف موّجھ تشك تلك استعمل .  بأكملھالشبكة، مقترنة بالموّجھ
  .م معلومات توجیھ سیئةسّلی
  ثانیة  ٣٠ كل ةفي المثال معلومات جدول توجیھ محّدثالمبّین یرسل الموّجھ

 تحدیثأن أرسل آخر منذ  ثانیة ١٧لقد انقضت ). الفاصل الزمني المضبوط تكوینھ(
، Routing for Networksبعد السطر . ثانیة ١٣بعد التالي التحدیث رسل یھ؛ سل

یبّین السطر األخیر أن المسافة اإلداریة . لشبكات المذكورةامسالك یحّدد الموّجھ 
  .١٢٠ يھ RIPلـ

  show ip routeاألمر  ٥- ٤-١٢
، الذي یحتوي على IP محتویات جدول توجیھ show ip routeیعرض األمر 

تمت یحّدد كیف رمز إدخاالت لكل الشبكات والشبكات الفرعیة المعروفة، إلى جانب 
  .وماتالمعلمعرفة تلك 
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  تمرین
  .بروتوكول التوجیھلیكون  RIPستضبط في ھذا التمرین تكوین 

  
 ٥-١٢ IGRP  

   الرئیسیةIGRPممیزات  ١- ٥-١٢
IGRPیرسل .  سیسكوھ ھو بروتوكول توجیھ مسافّي طّورتIGRP تحدیثات 
  . نظام مستقل بذاتھ معّینالتابعة الشبكات عن  ُتعلن ثانیة ٩٠كل التوجیھ 

  :على ما یليتشّدد تصمیمة الرئیسیة ال IGRPممیزات بعض 
  تلقائیًاةالغامضومعالجة الطبائع المعّقدة من مّكنھ یتعدد االستعماالت الذي   
  مھلة مختلفة مختلف وممیزاتموجينطاق التي لھا مرونة لألقسام   
 عمل في الشبكات الكبیرة جدًالقابلیة توسع ل  

 الموجينطاق ال، ین متریین قیاسIGRP  یستعمل بروتوكول توجیھ،بشكل افتراضي
قیاس متغّیرات لتحدید المن لكي یستعمل عددًا  IGRPیمكن ضبط تكوین . والمھلة

  .متري مرّكب
  : تتضمن تلك المتغّیرات

 الموجينطاق ال  
 المھلة  
 حملال  
 موثوقیةال  

  IGRP لتمكین networkو router igrpوامر األاستعمال  ٢- ٥-١٢
  ینتقي األمرrouter igrp ل البروتوكوIGRP  بروتوكول التوجیھعلى أنھ.  
  یحّدد األمرnetwork ما ك: مالحظة. ھاشملیجب  أي شبكات موصولة مباشرة

 ال IGRPفـ. متشابھة، یجب أن تكون كل أقنعة الشبكات الفرعیة RIPھو الحال مع 
  .شارك معلومات التشبیك الفرعي في تحدیثات التوجیھی

  IP في شبكة معنونة بـIGRPتمكین  ٣- ٥-١٢
كل سیتم استعمال . ١٠٩ كبروتوكول التوجیھ للنظام المستقل بذاتھ IGRPُینتقى 

 تحدیثات ي إلرسال وتلق٢٫٠٫٠٫٠ و١٫٠٫٠٫٠الشبكات ب ةلوصومالالواجھات 
  :في المثال. IGRP توجیھ

 router igrp 109 : ینتقي IGRP  بروتوكول التوجیھ للنظام المستقل على أنھ
  ١٠٩بذاتھ 

 network 1.0.0.0 :یحّدد شبكة موصولة مباشرة   
 network 2.0.0.0 :یحّدد شبكة موصولة مباشرة   

  show ip protocolاستعمال األمر ب IPمراقبة انسیاب رزمة  ٤- ٥-١٢
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عوامل التصفیة ومعلومات و البارامترات show ip protocolیعرض األمر 
) ، الخIGRPو RIPمثًال  (التوجیھ) بروتوكوالت(الشبكة عن كل بروتوكول 

توجیھ قیمة ال الحتساب ةالخوارزمیة المستعمل.  على الموّجھمھااستخداالجاري 
 K1-K5تعّرف قیمة القیاسات المتریة إنھا . ه الصورة في ھذة مبّینIGRPـ لةالمتری

القیاس  والموجينطاق ال K1المتري القیاس یمّثل ، حیث قصى األات الوثبعددو
 K3 وK1 قیم القیاسات المتریةتكون  ،بشكل افتراضي.  المھلةK3المتري 

  .٠ مضبوطة عند K5 وK4 وK2 القیاسات المتریة وتكون قیم .١مضبوطة عند 
  show ip interfacesاألمر  ٥- ٥-١٢

 الحالة والبارامترات العمومیة المقترنة بكل show ip interfacesیعرض األمر 
موصول مباشرة في جدول بكتابة مسلك  تلقائیًا IOSنظام سیسكو یقوم . IPواجھات 

 الرزم من يل وتلقارسإالبرامج تستطیع  ة واحدي الواجھة ھتالتوجیھ إذا كان
ستتم  لالستعمال، ة الواجھة غیر قابلتإذا كان. up ةھكذا واجھة معّلمتكون . ھاخالل

إزالة اإلدخال یتیح استعمال المسالك االحتیاطیة، إذا إن . جدول التوجیھإزالتھا من 
  .ةاجدتوم تكان

  show ip routeاألمر  ٦- ٥-١٢
یحتوي الجدول على . IP محتویات جدول توجیھ show ip routeیعرض األمر 

كل الشبكات والشبكات الفرعیة المعروفة والقیاسات المتریة المقترنة بكل بالئحة 
، أو من IGRP (I)من قد تم اشتقاقھا الحظ في ھذا المثال أن المعلومات . إدخال

  .(C)المباشرة االتصاالت 
  
  
  

  debug ip ripاألمر  ٧- ٥-١٢
  یعرض األمرdebug ip rip تحدیثات توجیھ RIP  في . یھاوتلقأثناء إرسالھا

 ةثالثإنھ یبّلغ عن . ثیحد بإرسال الت١٨٣٫٨٫١٢٨٫١٣٠تقوم الشبكة ھذا المثال، 
بث تم بعدھا . ١٥أكبر من وثباتھ  غیر ممكن الوصول إلیھ ألن عدد ھاموّجھات، أحد

  .١٨٣٫٨٫١٢٨٫٢الشبكة من خالل التحدیثات 
  تخّفض لمعالج ویمكن أن فھي مرھقة ل ،عند استعمال أوامر إزالة العللكن حذرًا

ستخدام اال فقط خالل أوقات ھااستعمل. خسارة الوصلةتسّبب أداء الشبكة أو 
 no debug ip ripباستعمال األمر تنتھي منھ ل األمر عندما عّط. لشبكةلالمنخفض 

  .no debug allأو 
  
 تمارین تحٍد ٦-١٢  

  Rip تحدي تقارب ١- ٦-١٢
  تمرین
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١١٣

ضبط تكوین المسالك فیھا كون یھناك أوقات یمكن أن ستكون مسؤول نظام، بصفتك 
 للشبكات المبتورة ألن ھناك طریقة واحدة ةالمسالك الساكنة مفید.  جدًاًاالساكنة مفید

مثًال، .  آخر الستعمال المسالك الساكنةاألمان ھو سبب. الشبكةتلك فقط للوصول إلى 
 على ةبقیة الشبكة قادربأن تكون ترغب ال شبكة أو شبكات كانت لدیك إذا 

إرسال ب أو بروتوكوالت التوجیھ األخرى RIPبأن یقوم ترغب لن  ،"رؤیتھا"
في المسالك الساكنة یكون استعمال  ،أحیانًا. الموّجھات األخرىإلى تحدیثات دوریة 

نطاق التحافظ على كونھا  أكثر فّعاًال) بضع موّجھاتتحتوي على ( البسیطة الشبكات
 ستستعمل مسالك ،في ھذا التمرین. شبكة المناطق الواسعةوصالت  في الموجي
المسالك الدینامیكیة وبروتوكوالت ب ااصطیاد المشاكل ولرؤیة عالقتھبھدف ساكنة 
  .التوجیھ

  تحدي إعداد حلقات التوجیھ ٢- ٦-١٢
  نتمری

- والتمرینA- شبكة مناطق واسعة بین التمرینبإعداد وصلة في ھذا التمرین ستقوم 
Eاستعمال مجموعة من ب.  إلنشاء مسارات بدیلة في إعداد تمرین الموّجھ القیاسي

 A-لتمرین ل١التسلسلي السلك صل قم بشبكة مناطق واسعة، لاألسالك التسلسلیة 
 DCEضبط سرعة الساعة على الجھة  تأنتذّكر . E-لتمرین ل٠التسلسلي بالسلك 
  ).E-لتمرین ل٠الواجھة التسلسلي (للسلك 

  منع حلقات التوجیھ ٣- ٦-١٢
  تمرین

تعّطلت إحدى عندما من وقت  تطلب التقاربرأیت في تمرین التحدي السابق كم لقد 
كیفیة  معرفة كیفیة منع حلقات التوجیھ ويمھمتك في ھذا التمرین ھ. الوصالت

التعداد إلى و، أقصى اتتعریف عدد وثبواستعمال تواقیت االنتظار، إن .  بھاتحكمال
. حلقات التوجیھبلتحكم ل طرق ھا كليعكس السم واألفق المنقسم ھوما ال نھایة، 

  . للتحكم بحلقات التوجیھ في ھذا التمرینRIPستستعمل القیمة المتریة لعدد وثبات 
  
  
  
  
  
  

  تلخیص
 لى اإلدخاالت عن الشبكات أو الشبكات في البدء، یجب أن یشیر الموّجھ إ

  .الفرعیة الموصولة مباشرة
  ثالث طرق مختلفةبالوجھات إلى تعّلم المسارات تالموّجھات االفتراضیة:  
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 المسالك الساكنة  
 المسالك االفتراضیة  
 المسالك الدینامیكیة 
  یضبط األمرip routeًا ساكنًا مسلك.  
  األمر ینشئip default-networkًاتراضی افًا مسلك.  
  بروتوكول توجیھ بحیث تستعمل یمكن ضبط تكوین الموّجھاتIP واحد أو 

  .IGRP وRIPـأكثر، ك
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظرة عامة ١-١٣  
 ةكمیة محدودلدیك .  مدّرسك عدة مشاكل في الشبكةضعی/نشئیلھذا التمرین، س

التي األدوات . ملھابأكشبكة تشغیل الالوقت إلیجاد وحل المشاكل لكي تتمكن من من 
 ھالااستعمالتي یمكنك األدوات و. في طقم أدواتكموجودة  لألجھزة ھالااستعمیمكنك 

یمكنك . show arp وtelnetو trace ip routeو pingتتضمن ) IOS(للبرنامج 
وأي موارد متوافقة مع ) Engineering Journal(ل دفتر یومیات ھندستك ااستعم
إلى وّثقھا  ستة مشكلتكتشفكلما ا. ة لدیكتوفرم) تعلیمبما في ذلك منھج ال(الوب 
  .صحیحھاتلاألمور التي قمت بھا جانب 

  
 موّجھات٥اصطیاد مشاكل الشبكة ذات الـ ٢-١٣   
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  التكوین القیاسي ١- ٢-١٣
في تعمل نفس التكوین األساسي بأكملھا تس الدورة الدراسیة هطوال ھذلقد كنت 
إلى ھذا الرجوع   تلكرین اصطیاد المشاكلتمالیمكنك . حقول اختباركتمارینك و

  . OSI طبقاتبالنسبة ل، ھي األخطاء التي قد تحصل فیھالتكوین وتخّیل ما 
  : ما یلين المشاكل في كل طبقةع قد تتضمن األمثلة 

  سلك غیر صحیحاستعمال  - ١الطبقة  
  لإلیثرنتامضبوط تكوینھغیر  الواجھة - ٢الطبقة   
  لفرعیة غیر صحیح قناع الشبكة ا- ٣الطبقة  

  ١شرح األخطاء النموذجیة للطبقة  ٢- ٢-١٣
  :١تتضمن أخطاء الطبقة 

  ممزقةأسالك  
 أسالك مقطوعة  
 المنافذ الخطأب ةلوصوأسالك م  
 اتصال سلكي متقّطع  
  متشقلبات الستعمل تیجب أن  (التي بین یدیكأسالك خطأ للمھمة استعمال

  )حیحمتقاطعة واألسالك المستقیمة بشكل صالمقابس وال
  المستقبل/المرسلفي مشاكل  
 مشاكل في سلك DCE  
 مشاكل في سلك DTE  
  غیر مشّغلةاألجھزة  

  ٢خطاء النموذجیة للطبقة  األ٣- ٢-١٣
  :٢تتضمن أخطاء الطبقة 

 بشكل غیر صحیحاواجھات تسلسلیة مضبوط تكوینھ   
 واجھات إیثرنت مضبوط تكوینھا بشكل غیر صحیح  
  ةتغلیف غیر مالئممجموعة) HDLCاالفتراضي للواجھات التسلسلیة ھو (  
 لسرعة الساعة في الواجھات التسلسلیة إعدادات غیر مالئمة 

  
  
  ٣األخطاء النموذجیة للطبقة  ٤- ٢-١٣

  :٣تتضمن أخطاء الطبقة 
  ممكَّنغیر بروتوكول التوجیھ  
 بروتوكول التوجیھ الخطأ ممكَّن  
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١١٦

  عناوینIPغیر صحیحة   
 أقنعة الشبكات الفرعیة غیر صحیحة  
 ربط DNS بـ IPغیر صحیح  

  استراتیجیات اصطیاد مشاكل الشبكة ٥- ٢-١٣
، لكن یمكنك إنشاء أسلوب خاص بك. مشاكلالب الصطیاد یلااألسأحد یبّین الشكل 

القیاسیة التشبیك معاییر مرتكزة على المرّتبة ال اتالعملیإحدى یجب أن تكون ھناك 
  .ھاي تستعملتال

   موّجھات٥كة ذات تمرین اصطیاد المشاكل في شب ٦- ٢-١٣
  تمرین

من  ةكمیة محدودلدیك . مدّرسك عدة مشاكل في الشبكةوضع /أنشألھذا التمرین، 
التي األدوات . بأكملھاشبكة تشغیل الالوقت إلیجاد وحل المشاكل لكي تتمكن من 

 ھالااستعمالتي یمكنك األدوات و. في طقم أدواتكموجودة  لألجھزة ھالااستعمیمكنك 
یمكنك . show arp وtelnetو trace ip routeو pingتتضمن ) IOS(للبرنامج 

وأي موارد متوافقة مع ) Engineering Journal(ل دفتر یومیات ھندستك ااستعم
  .ة لدیكتوفرم) بما في ذلك منھج التعلیم(الوب 
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  تلخیص
  :اآلن وقد أكملت ھذا الفصل، یجب أن تكون قادرًا على اصطیاد

 ١ الطبقة أخطاء  
  ٢أخطاء الطبقة  
  ٣أخطاء الطبقة  
 مشاكل الشبكة  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفردات مسار الصیانة للفصل الدراسي الثاني                                
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١١٨

  

  
  
  
  

 مالحظات التاریخ األھداف العملیة  األھداف النظریة 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

التعرف على مكونات 
  .LABالـوأجھزة 

 

  
  

   .LAB اعداد وتوصیل الـ-
 عمل إتصال مباشر من -

  . الى الموجھ consoleالـ

  
  
  
  

١٢/٧ 

تم اقتراح ذلك 
من قبل معلمي 

  الشبكات
 وذلك لحاجة 

الطالب لمعرفة 
  البیئة

الشبكات (
التي ) الواسعة

سوف یعمل بھا 
قبل ان یتعلم 
كیفیة اعداد 

  .الموجھ

  
  
  
  
  
  
 

  بدء تشغیل الموجھ واعداده
 بدء تشغیل روتین -

  .الموجھ 
تسلسل بدء تشغیل  -

  .الموجھ 
األوامر المتعلقة ببدء  -

  .تشغیل الموجھ 
استعمال األمر  -

setup.  
 

 
  

  القیام بتوصیل الموجھ
  .وتشغیلھ 

  تتبع التعلیمات التي تظھر
 .على الشاشة ومعانیھا 

  الدخول الى صیغة
 والقیام SETUPالـ

بإعداد الموجھ اعدادًا 
  .مبدئیًا

  

  
  
  
  

١٩/٧  
 

تم تقدیم ھذا 
الفصل على 

الفصل الرابع  
وذلك ألن 

الطالب یجب 
ان یتعلم اوًال 

كیفیة بدء 
تشغیل الموجھ 
وطرق اعداده 
وتسلسل اوامر 
بدء تشغیلھ قبل 

ان یتعلم 
األوامر التي 
تقوم بفحص 
حالة الموجھ 

واختبار 
التشبیك فیھ او 
معرفة جیرانھ 

. 
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 مالحظات التاریخ عملیة األھداف ال األھداف النظریة 
  
  
  
  
  
  
  
 

     

  

  

  تكوین الموجھ
  .ملفات تكوین الموجھ -
 .صیغ تكوین الموجھ  -
 .طرق تكوین الموجھ  -

عمل ملف التكوین 
الخاص بالموجھ عن 

  :طریق  
اعطاء اسم  -

  .للموجھ 
اعطاء صالحیة  -

 .للمستخدم 
ضبط اعدادات  -

التحكم في 
 .الموجھ 

ضبط اعدادات  -
 .البرتوكوالت 

 .ر الموجھ اختبا -
  . حفظ األعدادات -

  

  
  
  
  
  

٢٦/٧ 

  
  
  
  
  
  

تم تقدیم ایضًا 
ھذا الفصل 

على الفصل 
الرابع  لنفس 

األسباب 
 .السابقة 

  
  
  
  
  
  
 

  
 الخاصة         SHOW أوامر الـ-

  .        بالموجھ 
 .جیران شبكة الموجھ  -
اختبار التشبیك  -

األساسي عن طریقامر 
 وامر PINGالـ 
    traceالـ
استخدام وظائف  -

CDP. 
 
  
 
 

 
  

 تطبیق أوامر الـSHOW 
.  

  تطبیق أوامر الـCDP.  
  تطبیق أوامر اختبار على

  PINGالموجھ مثل 
 .TRACEو

  

  
  
  
  

١١/٨  
 

. 
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١٢٠

 األمـر ت
 الوظیفـة

١ access-enable  وصول الئحة إنشاء إدخال من مّكن الموّجھ ی
  .مؤقت في الئحة وصول دینامیكي

٢ access-template   خال الئحة وصول مؤقت یدویًا في موّجھ إدیضع
  . بھ أنتمتصل

٣ appn  إلى النظام الفرعيًایرسل أمر  APPN.  

٤ atmsig  ینّفذ أوامر إرسال اإلشارات ATM.  

٥ b  یستنھض نظام التشغیل یدویًا.  

٦ bandwidth  ضبط قیمة نطاق موجي لواجھةی.  

٧ banner motd   الیوم-رسالة"یحّدد رایة."  

٨ bfe  ةضبط صیغ الطوارئ الیدویی.  

٩ boot system   بدء عند  الموّجھ ھایحّملالتي یحّدد صورة النظام
  .التشغیل

١٠ calendar  یدیر تقویم األجھزة.  

١١ cd  یغّیر الجھاز الحالي.  

١٢ cdp enable  مّكن بروتوكول اكتشاف سیسكو في واجھةی.  

١٣ clear  یمّھد الوظائف.  

١٤ clear counters  عّدادات الواجھةفّرغ ی.  

١٥ clockrate  
ساعة      وین سرعة ال ضبط تك زة لوصالت ا ی ألجھ

سلیة،  ات التسل ي الواجھ ة كالف دات النمطی وح
شبكة    ل ة   وواجھة ال ات الواجھ د  معالج سرعة  عن

 .بتات مقبولة
١٦ cmt  وصلة یشّغل أو یوقف وظائف إدارة FDDI.  

١٧ configure  
ن موجود لى تكویإجراء تغییرات عیتیح لك 

 في ھانیخزتعلى معلومات التكوین والمحافظة و
  .مركزي موقع

١٨ Configure memor   یحّمل معلومات التكوین من الذاكرة العشوائیة
  .الوصول غیر المتطایرة

١٩ config-register  یغّیر إعدادات مسجِّل التكوین.  

٢٠ Configure termina  لمحطة یضبط تكوین المحطة الطرفیة یدویًا من ا
  .الطرفیة لوحدة التحكم
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١٢١

21 connect  محطة طرفیةب یفتح اتصاًال.  

٢٢ copy  ینسخ بیانات التكوین أو الصورة.  

٢٣ copy flash tftp   ینسخ صورة النظام من الذاكرة الوامضة إلى
  .TFTPملقم 

24 copy running-config tftp   الذاكرة یخّزن التكوین الحالي فيRAM في 
  .TFTPملقم شبكة 

٢٥ copy running-config startup-
config  

إلى  RAMالذاكرة یخّزن التكوین الحالي في 
  .NVRAMالذاكرة 

٢٦ copy tftp flash   یحّمل صورة جدیدة من ملقمTFTP  الذاكرة إلى
  .الوامضة

٢٧ copy tftp running-config   یحّمل معلومات التكوین من ملقم شبكةTFTP.  

٢٨ debug  وظائف إزالة العللیستعمل .  

٢٩ debug ip rip   یعرض تحدیثات توجیھRIP  أثناء إرسالھا
  .وتلقیھا

٣٠ delete  ًایحذف ملف.  

٣١ dir   مافي جھاز الموجودة یسرد الملفات.  

٣٢ disable  متیازاتاال اتیعّطل األوامر ذ.  

٣٣ disconnect  ًا موجودًا شبكییقطع اتصاًال.  

٣٤ enable  مر ذات االمتیازاتینّشط األوا.  

٣٥ enable password  وصول إلى الضبط كلمة مرور محلیة للتحكم بی
  .اتمختلف مستویات االمتیاز

٣٦ enable secret   األمر زیادة على یحّدد طبقة إضافیة من األمان
enable password.  

٣٧ erase   أو ذاكرة التكوینالوامضة یمحو الذاكرة.  

٣٨ erase startup-config   یمحو محتوى الذاكرةNVRAM.  

٣٩ exit   أي صیغة تكوین، أو ُیغلق جلسة ُیخرجك من
  .EXECنھي محطة طرفیة نشطة وُی

٤٠ format   جھازیقوم بتھیئة.  

٤١ help   نظام المساعدة التفاعلیةعن وصف یحصل على.  

٤٢ history  مّكن وظیفة محفوظات األوامری.  
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٤٣ interface  
صیغة یدخل إلى جھة ویضبط تكوین نوع وا

  .تكوین الواجھة
  

٤٤ ip address  یبدأ معالجة  وقناع شبكة فرعیة وًایعّین عنوان
IPفي واجھة .  

٤٥ ip default-network  ًا افتراضیًانشئ مسلكی.  

٤٦ ip domain-lookup  في الموّجھاألسماء إلى عناوین مّكن ترجمة ی.  

٤٧ ip host   اكن في ملف عنوان س-إلى-إدخال إسمُینشئ
  .تكوین الموّجھ

٤٨ ip name-server   یحّدد عناوین لما یصل إلى ستة ملقمات أسماء
  .نویوالعناترجمة األسماء  لھاالستعمال

٤٩ ip route  نشئ مسالك ساكنةی. 

٥٠ lat  یفتح اتصال LAT.  

٥١ line  للتكوین ویشّغل صیغة مجموعة ًا معّینًایعّرف خط 
  .الخطتكوین األوامر الخاصة ب

٥٢ lock  المحطة الطرفیة یقفل.  

٥٣ login   مّكن فحص كلمة ی. كمستخدم معّینیسّجل الدخول
  .تسجیل الدخولعند المرور 

٥٤ logout   من الصیغة ُیخرجكEXEC.  

٥٥ mbranch   شجرة إرسال متعدد من  ًافرعیتعّقب نزوًال
  .لمجموعة معّینة

٥٦ media-type  یحّدد االتصال المادي.  

٥٧ mrbranch   شجرة إرسال متعدد من  ًافرعیتعّقب صعودًا
  .لمجموعة معّینة

٥٨ mrinfo   اإلصدار من موّجھ متعدد ویطلب معلومات الجار
  .رسالاإل

٥٩ mstat   أوامر یبّین اإلحصائیات بعد عدةtraceroute 
 .رسالاإل ةمتعدد

٦٠ mtrace   المسار من فرع مصدر إلى فرع وجھة یتعّقب
  .رسالاإل ةیع متعددلشجرة توز

٦١ name-connection   ًا موجودًا شبكیاتصاًالیسّمي.  

٦٢ ncia  یوقف الملقم/یشّغل NCIA.  
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٦٣ network  مركز معلومات شبكة ًا على مرتكزًایعّین عنوان 
  . مباشرة بھالموّجھ موصوًالیكون 

٦٤ no shutdown  ةیعید تشغیل واجھة معطَّل.  

٦٥ pad  یفتح اتصال X.29 PAD.  

٦٦ ping   یرسل طلب صدى؛ یشّخص الوصلة الشبكیة
  .األساسیة

٦٧ ppp   یشّغل البروتوكولIETF Point-to-Point.  

٦٨ pwd  یعرض الجھاز الحالي.  

٦٩ reload   نظام یعید تحمیل ؛ ًاباردتمھیدًا یوقف وینّفذ
  .التشغیل

٧٠ rlogin  یفتح اتصال rlogin.  

٧١ router  
 بروتوكول توجیھ  أوًالھتعریفعملیة توجیھ بیبدأ 
IP . األمر مثًال، ینتقيrouter rip  البروتوكول

RIP  بروتوكول التوجیھلیكون.  

٧٢ rsh  ًا بعیدًاینّفذ أمر.  

٧٣ sdlc  رایرسل أطر اختب SDLC.  

٧٤ send   الخطوطعبر یرسل رسالة tty.  

٧٥ service password-encryption  رمّكن وظیفة تشفیر كلمة المروی.  

٧٦ setup  مر وایدخل إلى أداة األsetup.  

٧٧ show buffers  على ملقم اتیزّود إحصائیات لتجّمعات الدارئ 
  .الشبكة

٧٨ show cdp entry   ر مذكور في وجامیعرض معلومات عن جھاز
  .CDP الجدول

٧٩ show cdp interface  یكون ي تیعرض معلومات عن الواجھات ال
CDPًا فیھا ممكَّن.  

٨٠ show cdp neighbors  یعرض نتائج عملیة اكتشاف CDP.  

٨١ show flash  یعرض تصمیم ومحتوى الذاكرة الوامضة.  

٨٢ show hosts  أسماء وعناوین المضیفینب ةیعرض الئحة مخبأ.  

٨٣ show interfaces   یعرض إحصائیات لكل الواجھات المضبوط
  . على الموّجھاتكوینھ

٨٤ show ip interface  رض الحالة والبارامترات العمومیة المقترنة یع
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  .بواجھة

٨٥ show ip protocols  الحالیة لعملیة حالة یعرض البارامترات وال
  .ةبروتوكول التوجیھ النشط

٨٦ show ip route   یعرض محتویات جدول توجیھIP.  

٨٧ show memory   ن ذاكرة الموّجھ، بما في ذلك عیبّین إحصائیات
  .الذاكرةالخاٍل من ع تجّمالإحصائیات 

٨٨ show processes  یعرض معلومات عن العملیات النشطة.  

٨٩ show protocols  
ا    ضبوط تكوینھ والت الم رض البروتوك ّین . یع یب

ة    ول طبق ة أي بروتوك ر حال ذا األم ضبوط  ٣ھ م
  .تكوینھ

٩٠ show running-config   الذاكرة یعرض التكوین الحالي فيRAM.  

٩١ show stacks  
ب  دس  یراق تعمال المك ات  لاس ات وروتین لعملی

بب  رض س ع ویع ر إالَقط صول آخ  ةداعح
  .استنھاض للنظام

٩٢ show startup-config      ،ذاكرة    ویعرض التكوین المحفوظ ھو محتویات ال
NVRAM.  

٩٣ show version  
ام،       امج،    ویعرض تكوین أجھزة النظ إصدار البرن

وین، و ات التك صادر ملف ماء وم ور  وأس ص
  .الستنھاضا

٩٤ shutdown  یعّطل واجھة.  
٩٥ telnet  مضیف یدعم التلنتالدخول إلى ل سّجی.  
٩٦ term ip   لجلسة الحالیةل اتالشبكأقنعة یحّدد تنسیق.  

٩٧ trace  سار ّدد م سلكھ  ًایح فر ست د س رزم عن ى ھا ال إل
  .تھاوجھ

٩٨ verify   ف دقیقي لمل وع الت ن المجم ق م رة یتحق  ذاك
  .وامضة

٩٩ where  یسرد االتصاالت النشطة.  

١٠٠ which-route  وم ب یش یق ي تفت دول ف ھ ج رض OSIتوجی  ویع
  .النتائج

١٠١ write    شتغل وین الم ب التك ي یكت ذاكرة ف بكة أو أو ال ش
  .محطة طرفیة

١٠٢ write erase   ل د ح ر لق ل  erase startup-configاألم مح
  .ھذا األمر

١٠٣ write memory     ر ل األم د ح  copy running-configلق
startup-config  ھذا األمرمحل.  

١٠٤ x3  ضبط البارامترات یX.3 في PAD.  
١٠٥ xremote   الصیغةیدخل إلى XRemote.  
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  أساسیات الحاسب: األول الفصل 
  ال توجد تمارین 

  
  شبكات المناطق الواسعة والموّجھات: الثاني الفصل 

٢-٣-٢  
ي ھذا التمرین ستفحص موّجھ سیسكو لتجمیع معلومات عن ممیزاتھ المادیة ف
 ستحّدد رقم طراز ومیزات موّجھ -ھافائوظبمنتجات موّجھ سیسكو  بدأ بربطتو

واألجھزة ما ھي األسالك والمتوفرة فیھ سیسكو معّین بما في ذلك الواجھات 
  ة بھلوصومال
٣-٣-٢  
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موّجھات تمرین سیسكو یة إعداد كیفعن ر فھم یتطوعلى سیساعدك ھذا التمرین 
المادیة بین تلك توّثق الوصالت  ستفحص و-٢ لدورة الدراسیة الطبیعةوصلھا و

والمحّوالت كموّصالت األسالك االخرى مكّونات أجھزة التمرین بین الموّجھات و
  ومحطات العمل

٣-٣-٢  
 ضبط تكوین موّجھاتیة ن كیفعر فھم یتطوعلى سیساعدك ھذا التمرین 

 IOS ستستعمل أوامر -٢ومحطات عمل تمرین سیسكو لطبیعة الدورة الدراسیة 
  كل موّجھل IP تكاوین الشبكةتوثیق لفحص و

  
  واجھة سطر أوامر الموّجھ: الثالث الفصل 

١-٣-٣  
 ستسّجل الدخول إلى - IOSسیقّدم ھذا التمرین واجھة سطر أوامر نظام سیسكو 

صیغة "وصول لكتابة أوامر في المن  ةستعمل مستویات مختلفتالموّجھ و
  "الصیغة ذات االمتیازات"و" المستخدم

٢-٣-٣  
معرفة یكون علیك ، سIOSعند استعمال أنظمة تشغیل الموّجھات كنظام سیسكو 

كل ھي الغایة من الموّجھ وما  التي یملكھا من صیغ المستخدم المختلفةصیغة كل 
سیكون  یغ المستخدمصصیغة من استظھار كل أمر في كل إن  -واحدة منھا

 ةتوفرالمن األوامر والوظائف ع حاول تطویر فھم -لوقت وال فائدة منھمضیعة ل
الطبیعة والصیغ الست مع  ستعمل في ھذا التمرین -من الصیغصیغة كل في 

  :معظم الموّجھاتمع  ةالرئیسیة المتوفر
  EXEC  صیغة المستخدم -١
  )تمكینبصیغة الیضًا  أةالمعروف( ذات االمتیازات EXEC  الصیغة -٢
    صیغة التكوین العمومي-٣
    صیغة تكوین الموّجھ-٤
    صیغة تكوین الواجھة-٥
 صیغة تكوین الواجھة الفرعیة -٦
  
  
  
 
  

    مكّونات الموّجھ: الرابع الفصل 
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٤-٣-٤  
 - للموّجھshowتصبح معتادًا على األوامر أن سیساعدك ھذا التمرین على 

 showاألمر  - للموّجھةلمعلومات متوفرلیع  أھم أوامر تجميھ showاألوامر 
running-config)  أوshow run ( األكثر قیمة ھو على األرجح األمر

لموّجھ ألنھ یعرض ملف التكوین النشط ل ةحالة الحالی الدیتحدعلى  تكلمساعد
 showأو  (show startup-configیعرض األمر  -RAMالذاكرة في المشتغل 

start (الذاكرة حتیاطي المخزَّن في ملف التكوین االNVRAM ) غیر الذاكرة أو
أو بدء تشغیلھ ستعمل لضبط تكوین الموّجھ عند ُیالملف الذي سإنھ  -)ةالمتطایر

 كل إعدادات واجھة الموّجھ المفّصلة - reload بواسطة األمر ھاستنھاضإعادة 
   في ھذا الملفةمتواجد

٥-٤-٤  
بروتوكول اكتشاف سیسكو إن  -show cdpستستعمل في ھذا التمرین األمر 

)CDP ( یكتشف ویبّین معلومات عن أجھزة سیسكو الموصولة مباشرة
غل في طبقة تسیسكو یشتملكھ  ھو بروتوكول CDP - )المحّوالتالموّجھات و(

ل ألجھزة التي قد تكون تشّغل ھذا یتیح - OSIللطراز ) ٢الطبقة (وصلة البیانات 
 -تتعلم عن بعضھا البعضأن  IPX أو IPـ  ك٣طبقة الشبكة لبروتوكوالت مختلفة 

جھاز، لكن إذا كنت تستعمل نظام سیسكو ال تلقائیًا عند بدء تشغیل نظام CDPیبدأ 
IOS  من واجھة  یجب أن تمّكنھ في كل ھ، أو إصدار أحدث من٣-١٠اإلصدار

 show cdp األمر كاستعمالب -cdp interfaceواجھات الجھاز باستعمال األمر 
interfaceھا ستجّمع معلومات یستعمل CDPرسال إطار االكتشافإل وھ إلعالن - 

 إلظھار show cdp neighbors detail وshow cdp neighborsاستعمل 
   على الموّجھ المحلياة المتلقCDPتحدیثات 

٢-٥-٤  
للوصول إلى ) المحطة الطرفیة البعیدة(أداة التلنت مع ستعمل في ھذا التمرین 

آخر " بعید"موّجھ ب" محليال "كالتلنت من موّجھتتصل عبر  س-دالموّجھات عن ُبع
ستعمل ھذا ی س-وحدة التحكم على الموّجھ البعیدلكي تتظاھر أنك تجلس أمام 

الموّجھ المتوفر في موّجھك وبرنامج التلنت المتوفر في اإلجراء برنامج التلنت 
  البعید

٣-٥-٤  
 -لة تحكم االنترنت أو بروتوكول رساICMPستستعمل في ھذا التمرین 

 pingاستعمال و - القدرة على تشخیص الوصلة الشبكیة األساسیةICMPسیعطیك 
xxx -xxx -xxx-xxxرسل رزمة ی سICMP نتظر ی إلى المضیف المحدَّد ثم

 اتالموّجھأحد إسم مضیف  مع pingاستخدام  یمكنك -المضیفذلك رزمة رد من 
 في ینلمضیفلفتیش ساكن لكن یجب أن یكون لدیك المضیف الساكن جدول ت

  IPعناوین إلى  اءسم لترجمة األDNSالموّجھ أو ملقم 
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4-٥-4  
األمر ھذا  یستعمل -tracerouteالمسمى  IOSستستعمل في ھذا التمرین أمر 

قیمة الرزمة تتخطى الموّجھات عندما التي توّلدھا  ورسالة الخطأ ICMPُرزم 
  )TTL(عمرھا 

٧-٥-٤  
 -clear counters وshow interfaceألمرین استستعمل في ھذا التمرین 

التي قد أرسلھا إحصائیات مفّصلة جدًا عن حركة مرور البیانات بالموّجھ یحتفظ 
  في واجھاتھوتلقاھا 

  
  
١-٦-٤  

ما ھي ، یجب أن تكون قادرًا على رؤیة show من خالل استعمال األوامر
األجھزة ھي ا مو، )show interfaceاألمر استعمال ب (المشتغلةالواجھات 

یستطیع وكیف ) show cdp neighborsاستعمال ب(الموّجھ الموصول بھا 
 بواسطة المعلومات -)show protocolsاستعمال ب(المستخدم الوصول إلى ھناك 

لوصول إلى الموّجھات ا، یجب أن تكون قادرًا على show من األوامرالتي تتلقاھا 
 خالل استعمال أوامر اصطیاد المشاكل عن ُبعد ومن) telnetاستعمال ب(المجاورة 

 - الموصولةاألجھزة ما ھي یجب أن تكون قادرًا على رؤیة ) trace وpingـ ك(
استعمال كل األوامر عن طریق طبیعة منطقیة للشبكة بناء رسم ھدفك األخیر ھو 

  قبل بدئك بالعملأي رسوم بیانیة الرجوع إلى من دون المذكورة أعاله 
  

  دء تشغیل الموّجھ وإعدادهب: الخامس الفصل 
  ٣-٣-٥  

 ھو أداة setup -صیغة اإلعداددخول  لsetupستستعمل في ھذا التمرین األمر 
بعض بارامترات في ضبط  كساعدت یمكن أن IOSنظام سیسكو في ) أو برنامج(

 لیست اعتباره كصیغة لكتابة میزات setupإن الغایة من  -ةتكوین الموّجھ األساسی
 بل ھدفھ ھو إحضار تكوین أدنى ألي موّجھ ال -عّقدة في الموّجھالبروتوكول الم

  یمكنھ أن یجد تكوینھ من مصدر آخر ما
١-٤-٥  

عندما تشّغل الموّجھ أوًال ویتم تحمیل نظام التشغیل، علیك المرور في عملیة 
 في ھذا السیناریو، تلقیت للتو شحنة موّجھات جدیدة وتحتاج إلى -اإلعداد األولي

، ٠-٠-١- ١٥٦ ھو B لشبكة من الفئة IP لقد تلقیت عنوان -ین أساسيإعداد تكو
 -  بتات لشبكاتك الفرعیة٥ باستعمال فرعیًا Bعنوانك ذي الفئة تقسیم وستحتاج إلى 

 موّجھات المبّین أعاله لتحدید ما ھي أرقام ٥استعمل الرسم البیاني القیاسي ذي الـ
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١٢٩

 التي ستحتاج إلى ٨ا للشبكات الـ التي ستستعملھIPالشبكات الفرعیة والعناوین 
 تأكد من ضبط تكوین -، قم بإعداد كل الموّجھات الخمسةالتمرین لھذا - تعریفھا

  الموّجھ الذي تستعملھ مع منفذ وحدة تحكم
  

    تكوین الموّجھ: السادس الفصل 
٢-٢-٦  

ویندوز، لستستعمل في ھذا التمرین برنامج مضاھاة المحطة الطرفیة 
HyperTerminalلتقاط وإیداع تكوین موّجھ كملف نصي آسكي، ال  

٤-٢-٦  
 Trivial File Transferاختصار  (TFTP ملقم ستعمل في ھذا التمریننس

Protocol ،ملف تكوین عن لحفظ نسخة ) بروتوكول إرسال الملفات العادي
  الموّجھ

١-٣-٦  
أوامر من تكتب لموّجھ ولتكوین العمومي الستستعمل في ھذا التمرین صیغة 

  - بأكملھغّیر الموّجھتر واحد سط
٥-٣-٦  

 IPستستعمل في ھذا التمرین صیغة تكوین واجھة الموّجھ لضبط تكوین عنوان 
  وقناع الشبكة الفرعیة لكل واجھة موّجھ

  
١-٥-٦  

 هھذلع السریع توّسال نتیجة -شبكة مناطق محلیةعن ومجموعتك مسؤولین أنت 
 أن ب یج-بقیة الشبكةب) ھ مجموعتكموّج(الشركة تحتاج إلى ربط المركز الرئیسي 

 فقط ةتربط الشبكات من خالل المنافذ التسلسلیة، مما یعني أن مجموعتك مسؤول
أو الشخص المدّرس یقوم ھذا التمرین، یجب أن بدء  قبل - موّجھكعن وصالت 

 فقط أ-وتكوین بدء التشغیل للتمرینالمشتغل محو التكوین برین االتمفي المساعد 
 -رینالتملعداد القیاسي اإل بواسطة ایة الموّجھات مضبوط تكوینھتأكد أن بقیو

محطة عملك لكي تتمكن الخاص ب IPالعنوان لتحقق من تكوین استحتاج أیضًا إلى 
  من اختبار الوصلة بین محطات العمل والموّجھات

٢-٥-٦  
تصبح معتادًا على سیسكو أن  مساعدتك على يھذا التمرین ھالغایة من 

ConfigMaker-  سیسكوConfigMaker ٩٥/٩٨ویندوز ل ھو برنامج/NT 
بقیة موّصالت أسالك سیسكو، وو تالابدوسھل استعمال یضبط تكوین موّجھات 

  األجھزة األخرى
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١٣٠

٣-٥-٦  
أن لموّجھ ل ip http server، یتیح األمر IOSسیسكو  لنظام ٠-١١صدار اإلمع 

، HyperText Transfer Protocolاختصار  (HTTPملقم وب كیتصرف 
  محدود )بروتوكول إرسال النص التشعبي

  
  IOSصور : السابع الفصل 

  ٣-٢-٧  
حالیًا على المشتغل  IOS إصدار البرنامج نستجّمع في ھذا التمرین معلومات ع

ترى ما ھو المكان الذي تم ضبط فحص قیم مسجِّل التكوین لكما ست -الموّجھ
  ھمنلكي یستنھض حالیًا عنده الموّجھ 

  
  ٢تكوین الموّجھ : من الثاالفصل 

  ٢-٢-٨  
ربما  -كلمة مرور الموّجھفیھا إلى إعادة ضبط حتاج تھناك ظروف ستكون 

حیث یوجد الشركة ترك العمل في المسؤول السابق قد أن كلمة المرور، أو نسیت 
یمكن وصل  إلى الموّجھ، لكي ًا مادیتطلب وصوًالی األسلوب المشروح -الموّجھ
أن تتواجد الحیوي فمن ،  جیدًاھذا األسلوب معروفأن بما  -وحدة التحكمسلك 

  ًامحدودإلیھا الوصول المادي حیث یكون الموّجھات في مكان آمن، 
٣-٨  

من سطر األوامر الخمسة ستضبط في ھذا التمرین تكوین أحد موّجھات التمرین 
ل أداة ااستعمیمكنك  -، فقط طبیعة الشبكةاتالحظمبنفسك من دون استعمال أي 

ھدفك ضبط تكوین سیكون  -المبّین أعالهلموّجھ لدة الموّجھ والرسم البیاني مساع
 ىحد إلIPعدادات اإلضبط تكوین كما ست -ما یمكن من دون أخطاءبأسرع الموّجھ 

  محطات عمل اإلیثرنت الموصولة الموازیة لھا
    :التمارین التفاعلیة

8-٣  
لموّجھ ل خطوة بخطوة تكوینبستحصل في تمرین الموّجھ ھذا على فرصة للقیام 

A) التمرین_A (دفتر  حاول إكمال كل التمرین من دون -في طبیعة التمرین
، واستعملت منھج  ماتعرف خطوةال  لكن إذا كنت - اتك أو دفتر یومیاتكالحظم

ل الزر ااستعمیمكنك ، ةشكلماللمحاولة حل  اتك ودفتر یومیاتكالحظومالتعلیم 
 الحظ أن - أحرف حمراءبك تسلسل التكوین ، الذي سیبّین ل"تشغیل التوضیح"

  عدة تسلسالت صحیحةھذا ھو مجرد واحد من تسلسل خطوات التكوین 
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١٣١

    TCP/IP: التاسع الفصل 
9-٣-٣  

 -جدولتفّرغ ذلك ال المخزَّن في الموّجھ وARPستعاین في ھذا التمرین جدول 
  الشبكةفي مشكلة حل  جدًا في انن مھمااألمرھذان 

9-٣-٣  
یرید  - XYZومجموعتك مساعدة مسؤول شبكة الشركة منك أنت لقد ُطلب 

من واجھات واجھة كل الخاصة ب MACالشبكة معرفة العناوین تلك مسؤول 
  اإلیثرنت على الموّجھات

  
  IPعنونة : العاشر الفصل 

  ٤-٢-١٠  
 ٥من ستعمل في ھذا التمرین مع أعضاء مجموعة آخرین لتصمیم طبیعة شبكة 

  IP  ونظام عنونةاتموّجھ
٦-٢-١٠  

لعمل ا ي ھىاألولمھمتك  - للتو سیسكوة شھادتكوأعضاء مجموعلقد تلقیت أنت 
 ٥من طبیعة تكون  س- IPنظام عنونة وتصمیم طبیعة أخرى لمع أعضاء مجموعة 

 كما ھو مبّین لكن ینموّجھ ٥المؤلف من  لرسم التمرین القیاسي ة مشابھینموّجھ
المعدَّل ین موّجھ ٥المؤلف من یاسي رسم التمرین القراجع  -تغییراتمع بضع 

استعمال عدة ب مالئم IPنظام عنونة إلى صل وتت یجب أن -المبّین في ورقة العمل
 بعدھا ستستعمل -إعداد التمرین القیاسيعن  ة مختلفCعناوین فئة 

ConfigMakerھذا التمرین یمكنك تنفیذ  -للشبكةالخاص رسمك نشاء  إل
  ة متوفرت إذا كانةمعدات التمرین الفعلیمع مل استعمال أوراق العمل أو العب
  

  توجیھال: الحادي عشر الفصل 
  ال توجد تمارین

   
  بروتوكوالت التوجیھ: الثاني عشر الفصل 

12-2-5  
  جاورةتستضبط في ھذا التمرین تكوین مسلك ساكن بین موّجھات م

٥-٤-١٢  
  بروتوكول التوجیھلیكون  RIPستضبط في ھذا التمرین تكوین 

١-٦-١٢  
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١٣٢

ضبط تكوین فیھا كون یھناك أوقات یمكن أن ستكون مسؤول نظام، بصفتك 
 للشبكات المبتورة ألن ھناك ة المسالك الساكنة مفید- جدًاًاالمسالك الساكنة مفید

 األمان ھو سبب آخر الستعمال -الشبكةتلك طریقة واحدة فقط للوصول إلى 
بقیة بأن تكون ترغب ال بكات شبكة أو شكانت لدیك  مثًال، إذا - المسالك الساكنة

 أو بروتوكوالت التوجیھ RIPبأن یقوم ترغب لن  ،"رؤیتھا" على ةالشبكة قادر
یكون استعمال  ، أحیانًا- الموّجھات األخرىإلى إرسال تحدیثات دوریة باألخرى 

 أكثر فّعاًال) بضع موّجھاتتحتوي على (الشبكات البسیطة في المسالك الساكنة 
 في ھذا -شبكة المناطق الواسعةوصالت  في الموجينطاق ال تحافظ علىكونھا 

المسالك ب ااصطیاد المشاكل ولرؤیة عالقتھبھدف  ستستعمل مسالك ساكنة ،التمرین
  الدینامیكیة وبروتوكوالت التوجیھ

12-٦-2  
 A- شبكة مناطق واسعة بین التمرینبإعداد وصلة في ھذا التمرین ستقوم 
استعمال ب -یلة في إعداد تمرین الموّجھ القیاسي إلنشاء مسارات بدE-والتمرین

 ١التسلسلي السلك صل قم بشبكة مناطق واسعة، لمجموعة من األسالك التسلسلیة 
ضبط سرعة الساعة على أن ت تذّكر -E-لتمرین ل٠التسلسلي  بالسلك A-لتمرینل

  )E-لتمرین ل٠الواجھة التسلسلي ( للسلك DCEالجھة 
٣-٦-١٢  

تعّطلت عندما من وقت  تطلب التقارب التحدي السابق كم رأیت في تمرینلقد 
 معرفة كیفیة منع حلقات التوجیھ ي مھمتك في ھذا التمرین ھ- إحدى الوصالت

، أقصى اتتعریف عدد وثبواستعمال تواقیت االنتظار، إن  -  بھاتحكمكیفیة الو
كم لتحل طرق ھا كليعكس السم واألفق المنقسم ھوالتعداد إلى ما ال نھایة، و
 للتحكم بحلقات التوجیھ RIP ستستعمل القیمة المتریة لعدد وثبات - حلقات التوجیھب

  في ھذا التمرین
  

  
  اصطیاد مشاكل الشبكة: الثالث عشر الفصل 

٦-٢-١٣  
من  ةكمیة محدودلدیك  -مدّرسك عدة مشاكل في الشبكةوضع /أنشألھذا التمرین، 

التي  األدوات - بأكملھاشبكة التشغیل الوقت إلیجاد وحل المشاكل لكي تتمكن من 
التي یمكنك األدوات و - في طقم أدواتكموجودة  لألجھزة ھالااستعمیمكنك 

 show وtelnetو trace ip routeو pingتتضمن ) IOS( للبرنامج ھالااستعم
arp- ل دفتر یومیات ھندستك ااستعم یمكنك)Engineering Journal ( وأي

  .ة لدیكتوفرم) لك منھج التعلیمبما في ذ(موارد متوافقة مع الوب 
 
  


