
ISPشبكاتفياإلنترنتطبقات

ھل فكرت یوما و أنت تكتب في إحدي المنتدیات . أین یوجد ھذا المنتدي 

ھل فكرت و أنت ترفع موضوعا او تقوم بالرد علي أحد الموضوعات كیف یصل 
یھ و ما ھي األماكن التي یمر علیھا كي یصل الیھھذا الرد ال

و الذي یعتبر  Tracertھذا ما سنعرفھ في ھذا الموضوع و سنستخدم األمر 
أوامر الشبكات التي تستخدم من خالل سطر األوامر في نظم ویندوز و أھم أحد

بین المستخدم و حتي وصولھ الي الجھة المرادة أو بشكل Packetھي  تتبع المسار الذي یسلكھ وظیفتھ 
یعطیك عدد العقد أو المحطات الشبكیة مفصل و كما اجاب عنھا أحد اإلخوة في صفحة إجابات جوجل ھو 

لھدف ، یتم  محدد ، أي بین المصدر و ا الجھاز المستعلم و جھاز بعید  بین  التي یمر بھا االتصال   (  ً ثال (راوتر م
و الذي یمثل عدد العقد الشبكیة ) hop increment :مع مزایدة (عدد القفزاتpacketsالرزمذلك بإرسال 

في كل عقدة شبكیة تمر بھا الرزمة حتى الوصول إلى الھدف النھائي

الواحة العربیة لنري ي المضل و ھو موقع منتديو قد قمت بالتجربة علي موقع
.. و سنعلم لم ذیلت بكلمة - اآلن-postمكانھ و الراوترات التي تمر بھا أي 

في آخر المقالة"اآلن" 



و ھذا ترتیب النتائج مع توضیح المدن التي مرت بھا الباكت و استخدمت في بیان 
http://whatismyipaddress.comذلك موقع 

محطة حتي وصل الي منتدي الواحة 15و كما تري فإن طلب اإلستعالم مر علي 
و ذلك من 66.197.160.53و اي بي www.alwaha.comذو العنوان

الكویت ثم شنغھاي بالصین ثم المملكة المتحدة "بریطانیا " ثم نیویورك ثم 
فیالدیلفیا  ثم واشنطن ثم بنسلفانیا 



و كما تري أن لكل محطة من ھذه المحطات بما فیھا الموقع الذي طلبناه لھ عنوان 
IP  من النوعglobal أي العناین القابلة للتوجیھ عبر اإلنترنت و ھذه العناوین

یتم حجزھا  من قبل احد خمس جھات موزعة جغرافیا حسب المنطقة التي تنتمي 
لھا كما تري في الصورة السابقة و ھي 

طقة أفریقیا  منAfrican Network Information Centre (AfriNIC)
 كندا و الوالیات المتحدةAmerican Registry for Internet

Numbers (ARIN).
أسترالیا و جنوب شرق اسیاAsia-Pacific Network Information

Centre (APNIC)
أمریكا الالتینیةLatin America and Caribbean Network

Information Centre (LACNIC)
أوروبا و غرب آسیاRéseaux IP Européens Network

Coordination Centre (RIPE)

قد تم استنفاذھا في اوائل شھر فبرایر IPV4ھذه العناوین من نوع و لألسف فإن
IPو لھذا فكل من یرید ان یحجز IPv4ألنھا  ضمن فئة 2011من العام الحالي 

فید من  خدمات اإلنترنت كجھة خادمة أو موزعة فالبد ان یتعامل مع النظام و یست
IPv6

ISPطبقات اإلنترنت في شبكات



المھم في موضوعنا ھذا أن نتتبع وسیلة الوصول لمنتدانا عبر طبقات اإلنترنت في 
بواسطتھا Tracertو ھي بمجموعھا ثالث طبقات یتم تمیز نتائج ISPشبكات 

كما بالجدول التالي

threeو المحطات التي مر بھا الطلب نستطیع أن نصنفھا  علي ثالث طبقات 
tiers طبقةلي و اولھاالتاكما بالشكلIXPطبقةو ثانیھاISP&POP و ثالثھا

internet company و ھي ممثلة جمیعا في نتائجtracertالسابقة



IXP -Internet exchange pointsالطبقة  األولي و ھي مجموعات 

Tier 1

و ھو قلب اإلنترنت و ھي مراكز تتواجد في القارات و یبلغ عددھا مائة مركز و 
وظیفتھا ھي نقل اإلنترنت بسرعات ھائلة عبر خطوط نقل فایبر 

اذ لم یتم استحداث و و عند انقطاع اإلتصال بینھا فإن القارة تعیش في عزلة تامة 
سیلة اتصال أخري سریعة و قد حدث ذلك  في السنوات السابقة حیث تعطل الكابل 

الذي یربط بین الشرق األوسط و اوروبا مما أحدث خسائر فادحة

الطبقة الثانیة ھي طبقة موفرات الخدمة العالمیة

Tier 2

یرتبط مباشرة عبر و تنتشر أیضا علي نطاق واسع و الواحدة منھا تخدم دولة و 
او ترتبط  بأحد موفرات الخدمة األخري IXPخطوط الفایبر بالمراكز القاریة 
لتعذر اتصالھ  بالمراكز القاریة 

و ھي في مثالنا ھذا یمثلھا شركة كوالیتي نت التي تدعم اإلنترنت لدولة الكویت  



الطبقة الثالثة ھي طبقة  شركات اإلنترنت المحلیة

Tier 3

ھي شركات انترنت محلیة تؤجر خدمة اإلنترنت من الشركة الكبري التي تدخل و 
اإلنترنت للدولة  و ھذا مثال عام



و ھي شركة اتصاالت متنقلة  تدعم zainو ھي تمثل  في مثالنا األول شركة 
بواسطة ھذا wireless dial upاإلنترنت عبر عدة وسائل أحدھا عبر خدمة 

الجھاز

الموجودة  في POPھي لرواترات الـ tracertالتي ظھرت في شاشة نتائج و ال
و یبدو من ھذه القیم أن موفر الخدمة  یمتنع ككثیر من الجھات من موفر الخدمة

اإلستجابة لبعض أوامرالشبكات كنوع من األمن 

POPو لكن ما ھو 

point-of-presence (POP) و تطلق علي الراوترات في موفرات الخدمة و
احیانا علي اماكن موجودة في موفرات الخدمة یوجد بھا المئات من الراوترات و 

و غیرھا  ATMالسیرفرات و سویتشات 

erتوجد بشكل أوسع في الطبقة الثانیة  erأكثر من الطبقة األخیرة 2 3



مع بیان الشركات الموفرة للخدمةtracertو في النھایة ھذا ھو ترتیب نتائج 

تعقب و مواقع علما بأن كثیر من النتائج التي عرضتھا ھنا استخدمت فیھا برامج 
و لكن بشكل أكثر tracertعناوین انترنت و ھي برامج تؤدي نفس وظیفة  امر 

حرفیة و تعطي نتائج ذات دالئل اكبر بل و بعضھا یعطیك امكانیة رسم طریق 
التتبع من المصدر و حتي الھدف علي خریطة عالمیة 



و البد أن تعلم أن تكرار ھذه العملیات تعطي نتائج  مختلفة أحیانا ألن مسارات 
التوجیھ تختلف من وقت الخر 

لشیف نادر المنسيابقلم و ريشة و ملعقة 

http://itech4arab.wordpress.com/


