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  :المستخلص
 المشاركة بغرض البعض اببعضه المتصلة االلكترونیة األجهزة من مجموعة  الشبكات تعتبر   
 والمؤسسات الشركات في كمبیوتر جهاز یوجد أن النادر من وأصبح والخدمات , المعلومات في

 أعداد ازدادت فلقد ,الكبیرة الشركات على األمر الیتوقف انه بل ,كمبیوتر شبكةب متصل غیر
  .كمبیوتر شبكات لدیها التي  الصغیرة الشركات

 عن فیها والتحكم فروع عدة على تحتوي لمؤسسة شبكة عمل هو ثالبح هذا من الرئیسي الهدف
 الدخول صالحیة لك كان ذاإ إعداداته في والتعدیل بعد من ترو الرا على الدخول یمكنك حیث بعد
للموجهات  التشغیل أنظمة إضافة تم ذلك بعد ,جریبيالت التحلیلي الوصفي المنهج استخدام تمو
 التوصل وتم التوجیه جدول فیها بما للراوتر المطلوبة اإلعدادات وعمل المناسبة البورتاتتفعیل و 

 شهادة من جزء البحث هذا یعتبر.Telnet  عن بعد للراوتر الدخول وهي المرجوة النتائج إلى
CCNA الراوتر إلعدادات فیه التطرق وتم.  

 التوجیه جدول وبناء السوتش إعدادات من المتبقیة األجزاء تكملة اهم توصیات البحث منو  
 توسع نأ ترید مؤسسة أي على البحث هذا بقیط   Staticالـ طریقة من بدال Dynamic بطریقة
البحث نموذج لشبكة  , وهذاوالسریة األمن لتوفر متباعدة مناطق في مختلفة لفروع شبكتها

   .  افتراضیة یمكن تطبیقها على أي مؤسسة
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Abstract 

The network is define as agroup of electronic device that connected with 
other for sharing and services purpose. 

Today in companies its common practice to connect any computer with 
the network . 

The objective of this research is making anetwork for foundation while 
include many branches and using remote control to inter the router and 
change its setting if it allowed. 

Ther for the operating systems for router ,activation of suitable ports 
,making required setting for router where added . 

The result is the ability to remote inter the router this research is 
expressed as partion ofCCNA certificaton  and the router setting is 
discussed in it. 

The most important recommendation of this research is completing the 
residual segment of switch setting and constructing routed by dynamic 
method  which replace the static one. 

This title must applied in any foundation wont to expand it self for 
different branches in different place to support security .also this title 
represent amodel of virsual network that con applied on any foundation.  
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  : المقدمة 1-1

في أوائل الستینیات قررت وزارة الدفاع األمریكیة بربط الحواسیب التابعة لوزارة      
قد كان و .الدفاع باالتصال بعضهما مع بعض وذلك لتشمل شبكة ذات عدة مراكز 

تصاالت العسكریة وقد عرفت حینها باسم هذا من اجل حمایة شبكة اال
ARPANET اختصار لجملة  وهوAdvanced Research Project Agency 

Net .  
 NSF  (National Science(خذت مؤسسة العلوم الوطنیة في فترة الثمانینات أ

Foundation   األمریكیة برنامجا موسعا لربط الحواسیب المركزیة العمالقة مع
ARBANET .م لهذه نضماخرى في العالم االوبدأت الجامعات ومراكز األبحاث األ

  .لى االنترنتالشبكة ومن ثم تحولت إ
جهزة االلكترونیة المتصلة ببعضها البعض بغرض هي مجموعة من األ: الشبكة  

ن یوجد جهاز كمبیوتر في أصبح من النادر والخدمات وأ,المشاركة في المعلومات 
مر على الشركات بل انه الیتوقف األ,الشركات الكبیرة غیر متصل مع شبكة كمبیوتر

  .فلقد ازدادت أعداد الشركات الصغیرة  التي لدیها شبكات كمبیوتر,الكبیرة
 هذه وجود من علیها تعود فوائد من الشركات هذه ماوجدته هو ذلك في السبب

 ذلك في بما جوانب عدة تشكل بل ,فقط واحدا جانبا التشكل الفوائد وهذه الشبكات
 المشاركة هو كله ذلك من واالهم, وغیرها كالطابعات المرافقة جهزةاأل في المشاركة

  نجاحها وسبب شركة ألي ولاأل الحیاة عنصر تعتبر التي المعلومات في
لقد ساهم توفر المعدات والبرامج الخاصة بإنشاء وعمل الشبكات وكذلك االنخفاض 

وسهولة تركیبها للدرجة  من زیادة انتشار تلك الشبكات كما أن توفرها في تكالیفها
و معظم الحاالت للشركات الصغیر ة أن تدعو خبیرا أ هناك حاجة في تكن  التي لم

 [1] .مستشارا تقنیا لهذا العمل
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  مشكلة البحث  1-2 

  نقل المعلوماتالمتبع في  النظام التقلیدي   - 
  منیة الكاملة في النظام التقلیدي  عدم توفر األ - 
  توجد لدیھا نظام شبكي متكاملالشركات ال بعض - 
  دارة الشبكةالشركات على إبعض عدم قدرة  - 
  التكالیف الباھظة التي تعاني منھا المؤسسات - 
  باإلضافة لتكالیف النقلالوقت في التنقل بین فروع المؤسسة  ھدر - 
  جور التي تنفق علیھمكثرة الموظفین واأل - 
  جھزة التي توجد في الشركةفي نقل البیانات بین األ البطء - 
  بكيقنیة التي تواجھ النظام الشتالمشاكل ال - 
 ماكن مختلفةرة المؤسسة على عمل فروع لھا في أعدم قد - 
 عدم توفر السریة التامة في نقل البیانات - 
  شخاص الغیر مخولین ة الحصول على المعلومة من قبل األسھول - 

  :البحث أھمیة 1-3

  مشاركة المصادر والمعدات عبر الشبكة - 
  توفر السریة التامة في حفظ البیانات - 
  وخروج البیانات عن طریق الصالحیاتتوفر األمنیة في دخول  - 
  التقلیل من عمل نسخ للبیانات في كل جھاز كمبیوتر - 
  سھولة االتصاالت والوصول للبیانات في األماكن المختلفة - 
   سھولة الصیانة وتحدید المشكلة  بوضوح - 
  خطاء التي تحصل من المستخدم عن طریق مدیر الشبكة تحدید األ - 
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  :ھداف البحثأ 1-4

  ماكن مختلفةفروع للشبكة في أعمل  - 
  دارة فروع الشبكة والتحكم فیھا عن بعدإ - 
  السماح بمركزیة قاعدة المعلومات - 
  التقلیل من التكالیف الباھظة التي كانت في النظام التقلیدي - 
  بعد عن وترالرا عداداتإ في التعدیل - 
  عدم ھدر الوقت والسرعة في نقل البیانات ومعالجتھا - 
  افتراضیة قبل تطبیقھا على الواقع ئةبیعمل ھذه الشبكة في  - 
  تم عمل ھذا البحث في جھاز واحد بدون تكالیف باستخدام التقنیات المتقدمة - 

  

  :منھجیة البحث 1-5
 التحلیلي الوصفي المنھج في, جریبيالت التحلیلي الوصفي المنھج استخدام تم    

 جھزةأ ثةوثال تسویتشا وثالثة وتراتر ةثالثوGNS3  برنامج ھفی  استخدمنا
 إضافة وتمت جھزةأ األربعة تنصیب تم  VMware جمبرنا وفي سیرفر وواحد

   ربط تم التطبیقي المنھج في  ماأ,GNS3 في الموجودة  جھزةلأل شبكة كروت ربعةأ
VMware مع   GNS3 وتراتللر بورتات ضافةبإ وقمنا الشبكة كروت طریق عن 

 واحد جھاز في تم ذلك وكل,المطلوب Designsـال على للحصول تشغیلھا وتم
  .      Virsualizationـال تقنیة باستخدام
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  :محتوي البحث 6 -1
 ھدافأ, البحث أھمیة, البحث مشكلة,البحث مقدمة على يیحتو :ولاأل الفصل    

 داوات على یحتوي الثاني الباب,البحث ةمنھجی,البحث
 تنصیب على یحتوي ثالثال الفصل, سابقةال دراساتال),Vmware&GNS3(البحث

  جھزةلأل الشبكة كروت إضافة ,VMware على جھزةاأل تنصیب, البحث واتأد

 على یحتوي الرابع الفصل, GNS3 برنامج في وتراتالر تشغیل نظمةأ إضافة
 ip address ـال توزیع, VMware مع GNS3 برنامج ربط, الشبكة ھیكل تصمیم

   , VMware في جھزةاأل على ip addressـال توزیع, الشبكة ھیكل على

  الفصل السادس یحتوي على وتراتعداد الرإ یحتوي على   الفصل الخامس

   .telnetاختبار عن طریق , pingـاختبار عن طریق ال, عام  للشبكة  ختبارعمل ا
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  الفـصل الثـــــاني
  )ثــــح(ادبیــــات الب
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 (Virtualization) لیةتخیتقنیة الـلل تمھید 2-1

تلك الكلمة التي شدت العالم بأسره إلیھا وكثیر  ) Virtualization(التمثیل األفتراضي         
في ھذا المقال البسیط  قدمھ لكما ولم تجد لھا أجابة وھذا ماسوف نھي األسئلة التي طرحت حولھ

الى الفوائد التي تحققھا ھذه ستعرض فیھ كیفیة واسباب نشوء ھذه التقنیة باألضافة الذي سوف ن
  .التقنیة

قد یعتقد البعض ان ھذه التقنیة حدیثة العھد نتیجة التطور الكبیر الذي نراه كل یوم في أجھزة 
الكمبیوتر او العتاد المكون لھا والحقیقة غیر ذلك ابدا الن بدایات ھذه التقنیة قدیمة جدا وتعود 

   International Business Machines(IBM)واول من طورھا شركة  1960الى عام 

وكانت أجھزة الحاسوب في ذلك العصر تقوم بعملیة معالجة واحدة كل مرة والذي انعكس سلبیا 
على مقدرة المعالجات للعمل وخصوصا ان تطویر المعالجات لم یكن باالمر الصعب والتي 

المعالج واصبح التحكم  كانت سبب في والدة تقنیة التمثیل األفتراضي التي اتاحت استخدام قوة
  .یتم من خالل اجھزة مخصصة وامكانیة تشغیل اكثر من تطبیق في نفس الوقت

ومن الفوائد التي توفرھا لنا ھذه التقنیة توفیر المال بمعنى استفید من طاقة المعالج بشكل كامل 
لوقت توفیر ا,وفي نفس الوقت اوفر على نفسي المال لشراء كمبیوتر أخر یقوم باعمال أخرى

من خالل نظام تحكم واحد سوف تستطیع الوصول إلى كل االجھزة والسیرفرات الموجودة لدیك 
توفیر الطاقة  ان توفیر الطاقة , واكتشاف االخطاء وإصالحھا وسرعة القیام بعملیات الصیانة

ل تقلیل التي تقددمھ لنا تقنیة التمثیل األفتراضي كافیة الن تكون ھي الفائدة الوحیدة لھا فمن خال
عدد السیرفرات التي تعمل الى اكثر من النصف نجد ان الطاقة التي تخصص لھا نقصت 

توفیر في الشبكات كما ھو معروف ان الربط بین السیرفرات الحقیقیة یحتاج ,بمعدالت كبیرة
منك سوتشات وروترات تقوم بھذه العملیة لكن مع تقنیة التمثیل األفتراضي سوف تقوم بھذه 

سھولة التحكم فمن خالل ,شكل مجاني وبأداء وسرعة قد تكون افضل من الشبكة العادیةالعملیة ب
الخاص بكل كمبیوتر وامكانیة  Desktopجھاز واحد تستطیع الوصول لجمیع االجھزة او

االمان والحمایة من خالل االجھزة الوھمیة الموجودة تستطیع ان ,مراقبة أداء وعمل كل االجھزة
ھذه اھم الفوائد التي ,برامج الغیر امنة والتأكد من خلوھا من الفیروساتتقوم بتجربة بعض ال

  . تقدمھا لنا تقنیة التمثیل االفتراضي  وھناك العدید من الفوائد تختلف بحسب نظام التشغیل

  :اھم الشركات التي تعمل في ھذا المجال 1- 2-1

  Vmware:النظمة وخصوصا بعد وھي االشھر في ھذا المجال واالكثر تحمیال بین باقي ا
  .اتاحة برامجھا للتحمیل بشكل مجاني 

Xen3.0:  احد االنظمة المفتوحة المصدر والتي تحوي على عدد كبیر من االوامر وتعمل
  .AMDو intelعلى معالجات 

Sun Virsual Box: ایضا نظام تشغیل مفتوح المصدر مشابھ ليXEN .  [2] 
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  Vmwareتمھید للـ  2- 2

وھو برنامج , وتعني الوھمیة   Virtualization Softwareـختصار لاسمھ اھو برنامج و
مكینك من تنصیب یغیر حقیقیة علي جھازك الحقیقي و یقوم بتمكینك لعمل عدة أجھزة وھمیة

أنظمة حقیقیة علیھا لتعمل وكأنھا أجھزة قائمة بذاتھا لدیھا قطعھا المختلفة كل من قرص صلب 
ساسي ویتم العمل مع نظام التشغیل األ  ,الخ....ذي لدیك وكارت شبكة مختلف عن الكارت ال

 .واالفتراضي في نفس الوقت
  نامج لكثیر من المھام أغلبھا قد تكون من أجل التعلیم كثیر من الناس تحب برھذا ال یستخدم

فرصة التعامل معھا ومعرفتھا  فالبرنامج یوفر لك یدھاقتع التعامل مع األنظمة مھما كان
ا كما تتعدي مھامھ التعلیمة في األنظمة إلي تعلیم الذین یختصون بالشبكات فكلما تصال بھواال

 ضافة عدد من األجھزة والتحكم بھا وتشكیلإجھازك الحقیقیة جیدة فأنت یمكنك كانت إمكانات 
Team لبرامج الشبكیة مع ھذا من الشبكات المحلیة وربطھا مع بعضھا البعض ویمكن ربط ا
كما یمكنك عمل شبكة محلیة مع الجھاز ,نك تتعامل مع أجھزة كأنھا حقیقیةعتبار أاالبرنامج 

 .الحقیقي األساسي الذي قمت بإعداد البرنامج علیھ
  

     - : Vmware الـاستخدام فوائد  1- 2- 2

ستخدام أكثر من نظام في نظام واحد وتوفیر الجھد والوقت والمساحة الزائدة من ایمكنك  -  
 .جھازك

 علیم فبدال من أن تتعلم العدید من األنظمة وتقوم بتنصیبھا علي جھازك كل مابغرض الت -  
 .علیك تنصیبھا داخل نظامك الرئیسي

  سھولة التحكم بھذه األنظمة إذ أنھا توجد في ملفات محددة المسار فلكل نظام ملف واحد  -  
 .فقط قائم بذاتھ

         رسالھا إمعھا في أي وقت تریده ویمكن  املوالتع) ملفات األنظمة(یمكنك حفظ ھذه الملفات  - 
 .ألجھزة أخري تحتوي علي البرنامج لتسھیل التعامل معھا

تجریب البرامج إذا كان لدیك برنامج ترید تجربتھ ولكن تخاف أن تجربھ علي نظامك  - 
 .األصلي فیمكنك تجربتھ علي أي نظام في البرنامج ھنا

لتي تحفظ رقم الماك أدرس تبع كارت الشبكة الذي تستخدمھ لتحایل علي المواقع الصعبة اا - 
 .ھلكل جھاز وھمي كارت شبكة مخصص ل ففي البرنامج ھنا

إذا أردت أن تجرب خاصیة جدیدة علي شبكتك الحقیقیة ولكن تخاف من , لمدراء الشبكات  - 
بقھا علي حدوث خطر ما كل ما علیك فعلھ ھو أن تجربھا ھنا وتتأكد من عملھا أو ال ثم تط

   [3] . الشبكة الحقیقیة
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   iscoC ركةــــــــــــش 2-3

جھزة أ  الشركة كل عام توفرمریكیة عمالقة متخصصة بعلم الشبكات بشأسیسكو شركة       
  .المجال ھذا  بدعت فيأرات والمقسمات الخاصة بالشبكات ووتالر

 ىیسم ت ماأنشأحول العالم و كل طالب الشبكاتبرامج تدریبیة لدیھا ل ئوتطورت الشركة لتنش 
بالعالم التي  ىولكادیمیة األوھي األ   Cisco Network Academicبـ

الشھادات معتمدة حول العالم لذلك سمیت  هصبحت ھذأمتخصصة بالشبكات و شھادات تقدم
  .بالشھادات العالمیة

على رأسھم لیونارد  من طرف مجموعة من الباحثین و العلماء 1984سنة  سیسكو  تأسست  
كان الھدف من تأسیسھا ھو تسھیل . بوساك و ساندي لرنر من جامعة ستانفورد بسان فرنسیسكو

تمكنت الشركة من عرض  1986و في سنة . الربط الشبكي بین الحواسب و جعلھا أكثر فاعلیة
إضافة  (Hardware) و الذي كان عبارة عن جھاز ,أول مسیر متعدد البرتوكوالت في السوق

ألنظمة  (Standard) ذكي أصبح فیما بعد برنامجا معیارا (Software) إلى برنامج تشغیل
   .الربط الشبكي

بدایة كانت الشركة . أخرى شركة 100منذ تأسیسھا استحوذت الشركة على ما یربو على 
و بعد االستحواذ على شركة لینكسیس  و لكن, معروفة عند أقسام المعلوماتیة للشركات

(Lynksys)  في ولوج التمكنت سیسكو من   الرائدة في مجال الربط الشبكي لالستعمال المنزلي
ات تضاعفت قیمة سھم رنت في أواسط التسعینمع ازدھار االنت ھذا المجال من بابھ الواسع

  .العالم وقت أكثر الشركات قیمة فيمما جعلھا تصبح لبعض ال شركة سیسكو 

 ,(Switch)محوالت , من مسیرات . تقدم الشركة حلوال لكل مجاالت الربط الشبكي تقریبا
جدران (أنظمة أمن االتصاالت  ,(VoIP) الصوت عبر اإلنترنت ,(WLAN) شبكات السلكیة

  [4]  .إضافة إلى عدة مجاالت أخرى.. ) شبكات افتراضیة خاصة , ناریة 
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   GNS3الـ برنامجل تمھید 4- 2 

ھو البرنامج االول في عالم المحاكیات نظرا للتسھیالت الكبیرة التي  GNS3ـیعد برنامج ال     
العالم من خالل توفیر منصة قویة لمحاكاة أجھزة سیسكو سابقا  فيكات بقدمھا لكل دارسي الش

ھذا البرنامج ونظرا الھمیة , واجھزة جونبیر الحقا التي تم اضافتھا إلى األصدار األخیر منھا
  .لقي الضوء على كیفیة تنصیب وتشغیل البرنامجنأن حاول سوف ن

وھو برنامج مفتوح     Dynamipsھو عبارة عن واجھة رسومیة لمحاكي الشبكات GNS3الـ 
محاكاة الشبكات في  لیونكس وماكنتوشالمصدر یعمل على جمیع انواع االنظمة من بینھا ویندوز و

رافیة لشبكات متنوعة المكونات ویستخدمھ طلبة الشبكات ومحترفیھا وبناء تصامیم كبیرة واحت
ویتمیز ھذا البرنامج بشمولھ وعمومیتھ  (.CCNP, CCIE, …etc) ممن یحضرون لشھادات
ر ومایكروتك ومایكروسوفت بیبكات تتكون من أجھزة سیسكو وجونوقابلیة توسعتھ لیشمل ش

شبكات حیث یمكن تنزیل نظام التشغیل ألي جھاز وانتل وغیرھا من الشركات التي تنتج أجھزة ال
قبل استخدامھ مما یوفر مرونة كبیرة في تنزیل النسخة المناسبة لكل جھاز وإمكانیة الحصول 

ً بدعمھ الكبیر لبروتوكوالت األمنیة أخر التحدیثات ألي جھاز ویتمیز ھذا البرنامج أعلى  یضا
ً كل ما یحتاجھ محترف الشبكا وممیزات   ت ومدیر ومھندس وطالب الشبكاتوالتشفیر وتقریبا

  المختلفة وأجھزتھا الشبكات أنواع كافة مع التعامل عمومیةھذا البرنامج 

   دعم كامل لكل أنواع نظم تشغیل أجھزة الشبكات وتحدیثاتھا وتقنیاتھا متطورة بأستمرار
     

   :الى ثالثة اشیاء مھمة محتاجھذا البرنامج ولكي یعمل  

والذي یعد بدوره قلب النظام الذي سوف یقوم بمحاكاة أنظمة  Dynamips الى الـ یحتاج :والا
   ISO سیسكو من خالل محاكاة الـ

والمستخدم وتتم  Dynamipsوھوصلة الوصل بین قلب النظام  Dynagenیحتاج الى  :ثانیا
  عبره نقل االوامر 

في الشبكة  Packet ـقل الوھو برنامج یقوم بالتقاط ون Winpcapیحتاج الى برنامج  :ثالثا
  .عبر مجموعة من البروتوكوالت

ً ف GNS3برنامج الـ  كل ماعلینا نقوم بتحمیل أخر نسخة من ھو البرنامج األشھر عالمیا
كما   Dynagen والـ Dynamips ـشي أخر الن مع البرنامج یاتي الالبرنامج والنحتاج إلى 
  [5].سوف نرى في الشرح
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  :Cisco Routersراوترات سیسكو 2-5

یحتوي على نفس المكونات و هو نوع خاص من أجهزة الحاسب  (Router) الموجه       

مصمم ألداء بعض الوظائف  )Router(الموجه و  یتكون منها جهاز الحاسباألساسیة التي 

 (Router)ه ة ، یقوم الموجالمكتبی مكن إجراءها بواسطة أجهزة الحاسبالخاصة جًدا والتي ال ی

للوصول إلى الهدف تحدید أفضل مسار لنقل البیانات و ، شبكتین االتصال بین  بإتاحة

(destination)  الموجهاتتحتوي أجهزة الحاسب المكتبیة  على غرارو(Routers) نظام على 

 ، ویعمل هذا النظام علي ) Internetwork Operating Systemیعرف باسم ( تشغیل

على اإلرشادات تحتوي هذه الملفات  حیث، )(configuration-filesالتهیئة تشغیل ملفات 

  .(Router)  التي تتحكم في تدفق مرور البیانات إلى داخل وخارج الموجه والمعلومات

و تحدید أفضل مسار ) Data packets(في عملیة نقل حزم البیانات ) Router(یعتمد الموجه 
في  (Routers) ستخدم الموجهاتت,.لها على مجموعه من التقنیات تعرف ببروتوكوالت التوجیه

في عملیة الربط بین ، ولكنها تُستخدم بشكل أساسي  (LANs)الشبكات المحلیة  تجزئةعملیة 
 )(Interfacesعلى نقاط اتصال  (Routers) تحتوي الموجهاتو ,(WANs)لشبكات الواسعة ا

یقوم  ),(WANsوأخرى مخصصة للشبكات الواسعة(LANs) مخصصة للشبكات المحلیة
هذه توجیه و  )Data packets(البیانات  بوظیفتین رئیسیتین تحدید أفضل مسار لحزملموجه ا

 [6] . الهدف المطلوبالحزم إلى 
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 Router Componets:وترمكونات الر  2-6
ھي عقل الموجھ والتي من خاللھا یتم معالجة جمیع  :CPUوحدة المعالجة المركزیة  -

جھ في سبیل انجاز مھامھ المختلفة والمصمم ألجلھا وقد تحتوي العملیات التي ینفذھا المو
  .الكبیرة على أكثر من وحدة معالجة مركزیة  (Routers) الموجھات

: تقوم ھذه الذاكرة بتخزین األوامر والبیانات والتعدیالت RAMذاكرة الوصول العشوائي   - 

یتم تنفیذھا عن طریق التي یقوم بھا مشرف النظام إلى حین حفظھا بشكل دائم والتي س

(CPU)  وتفقد ھذه الذاكرة(RAM) كل محتویاتھا عند إیقاف أو إعادة  تشغیل الموجھ  .  

لتخزین برنامج نظام التشغیل الخاص  Flashذاكرةالُتستخدم  :Flashذاكرة فالش  - 

یل بالموجھ ، وأثناء عملیة التھیئة تقوم ھذه الذاكرة بتحویل نسخة قابلة للتنفیذ من نظام تشغ

)IOS (إلىRAM وفي بعض الموجھات قدیمة الطراز یتم تشغیل نظام ،)IOS ( مباشرة

  .flashالـ من ذاكرة 

تستخدم ھذه الذاكرة في نظام :  NVRAM ذاكرة الوصول العشوائي غیر المتطایرة  - 

لتخزین ملف بدء التكوین للموجھ وأي تعدیالت تحدث في ھذا الملف یتم (IOS)التشغیل 

ومن ثم یجب تخزین ھذه التعدیالت بصورة دائمة في الذاكرة  RAM)اكرة (تخزینھا في ذ

  . (NVRAM) الغیر متطایرة 

قوم مجموعة من الناقالت التي ت على (Routers) تحتوي الموجھات :Buses الناقالت - 

والعناصر الداخلیة األخرى  )CPU(بین شارات التحكم بنقل التعلیمات و البیانات وإ

  .الموجھ

تقوم ھي ذاكرة دائمة من ضمن مھامھا أنھا ROM)ذاكرة ( :ROM القراءة فقط ذاكرة   

إلى ذاكرة الوصول    flashالـ الخاص بـالموجھ من ذاكرة) IOS(بتحمیل برنامج نظام تشغیل 

تعلیمات بدء و, برنامج الفحص الذاتي الخاص بالموجھوكذلك تحتوي على  )RAM(العشوائي

  .التشغیل 

تزوید الموجھ بالطاقة الالزمة ویتم من خاللھا  :Power supplyوحدة تزوید الطاقة - 

 .قد تستخدم الموجھات الضخمة وحدات تزوید طاقة متعددةولتشغیل المكونات الداخلیة، 

[7] 
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  :ي البحثفالمستخدمة أنظمة التشغیل  7- 2

التي تستخدم في ربط اكثر من شبكھ  Routerسیسكو علي انتاج الموجھات شركة تركز  

 ـیمثل ال Operating Systemھذه الموجھات مدعم علیھا نظام اعدادوبعضھا البعض ، ب

software  المستخدم ، وتطلق علیھ اسمIOS)Interconnecting Operating System(  
IOS  عمل علیھ اجھزة سیسكو یل تم تطویره في منشاءة سیسكو خصیصا لكي تھو نظام تشغ

  :یل تشغالدم نظامي  قمنا باستخوویتشات ، او سروترات 

1- C3640-jk9s-mz.124-16a.bin  
2- C7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1.bin  

علي رموز وارقام كثیره ولكل واحد منھا معني ،وینقسم الي قسمین لكال  iosیحتوي 
القسمین ھناك قاعده واحدة وھي تقسم االسم الي اربعھ اجزاء بحیث یكون علي الشكل 

  التالي  

XXXX-YYYY-ZZZZ-SSSS  وكل منھا سوف یعطي معلومھ عن النسخة بحیث  

platform= xxxx  یل لفئھ التي ینتمي الیھا نظام التشغا 

YYYY= featureالت القدیمھ ارة وھي نقطھ االختالف بین الدالسمات وممیزات كل اصد
  والجدیده 

ZZZZ =طینا معلومات تدلنا علي المكان الذي یجب حفظ النظام فیھ باالضافھ الي انھا تع
  عن حاالت نظام التشغیل ھل ھو مضغوط ام ال 

 SSSS = رقم االصدار وعدد التحدیثات التي طرأت علي النسخة.  

  . فقط   feature ـاالختالف بین الدالالت القدیمھ والجدیده ھو في طریقھ كتابھ ال

  

3- (C3640)  – (jk9s) – ( mz.124) – (16a.bin)  

 

  

  SSSS  ZZZZ  YYYY  XXXX  
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C3640   تدلنا علي ان ھذه  النسخھ خاصھ با لروتر ات من نوعseries  3640  

J  تدل عليenterprise subset  

K9     3تدلنا  علي  ان ھذه النسخةDES encryption  

S   تدلنا علي ان ھذه النسخةsource router switch  

Mz   ـمعناھا انھا تحفظ علي ال RAM  مضغوطھcompressed  

  12.4تدل علي علي ان اصداره ھذه النسخة ھي    124

 16a.bin  تدلنا علي ان التحدیثات التي طرأت علي النسخھ  

الكمبیوتر العادي في مكوناتھ الداخلیھ ،فھو لدیھ  الروتر في تركیبھ یشبھھ جھاز
processor    ولدیھ ایضا ذاكرة مؤقتھRAM  اجزاء  4لكن الذاكره في الموجھ تنقسم الي

 [8]. اھم مكونات الموجھ تمثل  
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   Cisco Switches:سیسكو سویتشات 2-8   

في الشبكات المحلیة والواسعة حیث تسمح لنا  االساسیة ة السوتش من التقنیاتتعتبر تقنی       
ھذه التقنیة بربط مستخدمي الشبكة وعمل مجموعات ذات صالحیات للدخول الى الشبكة وھو 

  .ت المحلیةمایسمى بالشبكا

من المناھج التي تدرس من خاللھا الشبكات الالسلكیة الن كالھما   Switchingیعتبر منھج الـو
    IOS. من طبقات الـ  Data linkیعمل في طبقة الـ

                    ، ھذه LANاو ربط شبكات   pcالـالتي تستخدم في ربط  Switches الـتنتج الشركھ ایضا 
  operating systemعلیھا نظام اعداد ضا مدعمھ یا  swichesـال

على حسب عدد االجھزة المستخدمة في الشبكة لذلك البد من اختیار نوع یتم اختیار السوتش 
وعند اختیارك ,السوتش المالئم للشبكة الن لیس كل انواع السوتشات قابلة لتدفق البیانات

نمو ام ال مما یجبرك على اختیار للسوتش فالبد ان تضع في اعتبارك ھل الشبكة قابلة لل
منھا  سوتشات ذات مخارج اكثرحتى  وان لم تستخدم حالیا وھناك عدة معاییر الختیار السوتش

  :على سبیل المثال ال الحصر

  :وفیھا یتم تقسیم السوتش الى ثالثة انواع ھي: امكانیة الترقیة

  Fixed Switch السوتش العادي - 

  ة اجزائة او إضافة أي جزء فیزیائي لھ مثل المقابس والمخارجالتستطیع ترقی ھو السوتش الذي

    MOdular Switchالسوتش القابل لإلضافة - 

مثل الكروت التي توضع في منافذ الكمبیوتروتسمى  لھ بورتاتإضافة ب ھو سوتش یسمح لك
  Line Cardsبالـ

    Stackable Switchالـ  - 

للتوصیل مع سوتشات  قابس بل انھا قابلةھي سوتشات قابلة لإلضافة ولكن لیس عن طریق الم
    Backplane Cableاخرى وكانھا سوتش واحد وذلك من خالل كیبل یسمى الـ

الروترات  دعم تشغیلالحدیثھ التي ت  Switchesو من الـوھ  switch3745وقد قمنا باستخدام 
  .وھذا ھو نظام التشغیل الخاص بھ والسوتشات

c3745-adventerprisek9-mz.124-25c.bin  

[9]  
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  :سیرفر إدارة الشبكة 2-9

دارة الشبكة إل windows server2008استخدمنا في ھذا البحث نظام تشغیل      
  .والدخول للشبكة من أي مكان,لتبادل الخدمات المتاحة في الشبكة  windows XPو

أحدث نظام تشغیل صدر من شركة مایكروسوفت  Windows Server 2008یعتبر 
  )( Windows serversدم ساللة أنظمة تشغیل الخواینحدر من و

اإلصدار  Windows(NT)على نواة  Windows Server 2008بني نظام التشغیل 
صدار الجدید من برتوكول النظام الممیزة الدعم وخصوصا اإل ومن سمات ھذا,السادس

نشر البرامج  ملیةعو,التثبیت المعتمد على الصوروحمایة الفضال عن األمان و IPV6االنترنت 
 ,والتقاریر حداثاأل تسجیل دواتأو والمراقبةتشخیص أفضل المشكالت و,خطاءواإلفاقة من األ

ً أ كثرأ ولیةأ عداداتإو فضلأ حمایة وجدار جدیدة منیةأ ممیزاتوتوجد أیضا   تقنیات دجوتو,مانا
   .والذاكرة الملفات نظام على تحسیناتو قبل من موجودة تكن لم جدیدة

 یتم لن اختیاره عند الذي وھو التثبیت ثناءأ یظھر جدید خیار على 2008 سیرفر دوزنیو یحتوي
 والشبكة النظام دارةإ عملیات كل تتم حیث النوافذ متصفح وال ھرسومی مستخدم واجھة تنصیب

    DOSالـ بیئة في یعازاتلإل المباشر دخالاإل طریق عن

 طفاءإ بدون ذاكرة وأ فیزیائیة عالجاتم ضافةإب تسمح والتي Hot Add ضافة خاصیة الـتم إ
 الشبكة من مادي مكون يأ زالةإ وأ ضافةإب النظام بصیانة لنا یسمح والذي تشغیلھ عادةإ وأ النظام

  .یتأثر نأ وبدون عملھ ثناءأ السیرفر وأ

  :وظائف السیرفر  1- 9- 2

 .دمینالمستخ بین بالشبكة المتصلة الخارجیة جھزةواأل والطابعات الملفات مشاركة - 
 ). WINS(والـ)DNS(ـال عداداتإ ضبط - 
 الحاسباتو للمستخدمین IP عناوین سنادإ تشمل والتي :) DHCP(ـال خدمات تقدیم - 

  بالنظام المرتبطة
 وحدات حاسبات، مستخدمین،( الشبكة في الموجودة بالعناصر قائمة بناء :المجلدات خدمات - 

 . Active Directory النشط الدلیل یسمى فیما)الخ...مجامیع، تنظیمیة،
 .السیرفر على وحفظھا انترنت مواقع وأ انترنت موقع بناء :الویب خدمات - 
 ھذه صممت وقد SMTP بروتوكول ستخداماب برید رسالإ :االلكتروني البرید خدمات - 

ً أ الخدمة  كمیزة برامجھم من كجزء تطبیقاتھم لىإ ضافتھاإ على المبرمجین لتساعد صال
 .الرسائل لتبادل

 بتطبیق الشبكة لمدیر تسمح والتي  : Group Policy المجموعة اتفاقیة داداتعإ ضبط  - 
 [10].حسابات المستخدمین من نقطة مركزیة على معینة قیود
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  2003و2008الفرق بین سیرفر 10- 2

 Windows Server Virtualization   برنامج الجھاز االفتراضي   - 
محاكاة أجھزة ) Virtualization Software(تستطیع برامج األجھزة االفتراضیة 

. تشغیل أنظمة تشغیل كاملة داخل ھذه البرامج  أي بإمكانھا  الحاسوب بمكوناتھ المختلفة،
لتتمكن  وكل ما تحتاج إلیھ ھو جھاز حاسوب واحد تركب علیھ برنامج األجھزة االفتراضیة،

وبعد إنشاء ھذه ، )Virtual Machines(من إنشاء عدد ال نھائي من األجھزة االفتراضیة 
األجھزة االفتراضیة فإنك ستتمكن من تركیب أي نظام تشغیل تریده على كل واحد من ھذه 

  .ھي الشركة الرائدة في ھذا المجال VMware وتعتبر شركة. األجھزة
 :Windows Hardware Error Architecture نظام التشغیلبنیة أخطاء التجھیزات في  - 

ق قیاسي لتسجیل وإعطاء تقاریر عن األخطاء التي تحدث قامت مایكروسوفت بتطویر میفا
أحد اإلشكاالت التي كنا نواجھھا ھو أن كل قطعة من العتاد المادي یمكن .من العتاد المادي

ً عن التقریر الذي یرسلھ جھاز آخر في  ً عن الخطأ الذي یحدث فیھا، مختلفا أن ترسل تقریرا
  .الحاسوب

 :Address Space Load Randomization التحمیل العشوائي لفضاء العنونة - 
ُبین ھذه المیزة أنھ لن یَْحدث تحمیل اثنین    ھذه المیزة ھي من أكثر المیزات إثارة للجدل، ت

والسبب في ذلك أن ھذه المشغالت . النظام في المكان نفسھ في الذاكرة Drivers من مشغلي
في نظام التشغیل الجدید ئیات جرالتي تعمل بھا التطبیقات أو اإلا اال تعمل بالطریقة نفسھ

ً في فضاء ذاكرة مكون  256أصبح باإلمكان تحمیل ھذه الملفات في واحد من ً عشوائیا موقعا
  .میغا 16من أقل من

 :Clean service shutdown خدمة إیقاف التشغیل النظیف  - 
ما إن   XP مففي نظا. یعتبر إیقاف التشغیل أحد المشاكل التاریخیة في أنظمة ویندوز السابقة 

ثانیة، وبعد انتھاء ھذا الزمن یبلغ  20یبدأ إیقاف التطبیق حتى یقوم النظام بإنشاء عداد زمنھ
ً ما یزال یعمل، ویسألھ عن رغبتھ في إیقاف اإلجراء بنفسھ  النظام المستثمر أن ھناك تطبیقا

ْبِدال عداد إیقاف التشغیل بخدم   تم Windows server وفي أنظمة الـ. أو ال ُ ة تعطي أ
إشارة إلى التطبیقات لتأخذ كل الوقت الكافي إلیقاف تشغیلھا، وتستخدم ھذه اإلشارة حتى 

 ً   .یجري التحقق من إیقاف التشغیل فعال
 :  Parallel session  creationإنشاء جلسات العمل على التفرع - 

ً  كان إنشاء جلسات العمل في أنظمة تشغیل ویندوز یجري حطاتنا م ندخل من  عندما. تسلسلیا
دخول عدد كبیر من  یُْحِدث. فإن نظام تشغیل المخدم یقوم بإنشاء جلسة عمل إلى النظام،

یمكن  إنشاء الجلسات المتوفر في نظام   العاملین إلى النظام في الوقت نفسھ أزمة كبیرة،
. في وقت واحد إنشاء أربع جلسات على التفرع   windows server 2008  التشغیل

ً  الدخول یُتیح  لك  ووجود ھذا التغییر في البنیة ً في الوقت نفسھ إلى  دخوال تفرعیا
  Windows XP.[11] غیر المتوفر في نظام  ، وھو الشيءMedia Center الـ
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  ):بلالكوا(موجهالتوصیالت الخارجیة لل 2-11

   :التالیة) interfaces(نقاط االتصال  يلع یحتوي الموجه            

      Fast Ethernet 0/0 , 0/1 كات المحلیةبلشانقطتي اتصال  2-11-1

من Fast Ethernetبواسطة نقطة اتصال ) LAN(الشبكة المحلیةبعادة یتصل الموجه     
المناسب كبل التوصیل وذلك باستخدام  (Switch) محولالأو  (Hub) موزع الشبكة  إماخالل 

صرف النظر عن بTwisted pair cable)(دولة وهو عادة ما یكون من الكوابل المزدوجة المج
   هنوع

الخاص بالموجه متصًال مباشرة بالكمبیوتر أو  Ethernetفي بعض الحاالت، یكون اتصال

 crossبجهاز توجیه آخر، بالنسبة لهذا النوع من االتصال یلزم استخدام كبل توصیل عكسي

over.  

استخدام نقطة في حالة ض المناسب و وللغر  یجب استخدام نقطة االتصال الصحیحةعلیه فانه 
تلف الموجه أو أجهزة الشبكة األخرى اتصال   .المتصلة به غیر صحیحة فإنها قد تُ

  Serial 0/0/0 , 0/0/1(WAN)نقطتي اتصال للشبكات الواسعة 2-11-2

ا للشبكهي النقاط لموجه ل) serial(التسلسلیة  تصالاالنقاط  تعتبر    اتاألكثر استخدامً

ــ تستخدم الموجهات الخاصة بحیث ) WAN(الواسعة موصالت مختلفة لنقاط االتصال  Ciscoـ

، ونقطة "تسلسلیة ذكیة"نقطة االتصال الموجودة في الجانب األیسر هي نقطة اتصال  التسلسلیة 

من الضروري تحدید و   DB-60من نوع  نقطة اتصالاالتصال الموجودة في الجانب األیمن هي 

ح لتوصیل نظام الشبكة باألجهزة التسلسلیة وهذا جزء هام في إعداد الكبل التسلسلي الصحی

  ).WAN(الشبكة الواسعة
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   consol portمنفذ لإلدارة والتحكم القریب  2-11-3

للموجه ومراقبته، ویُستخدم  ةاألولی هیئةنفذ إدارة یُستخدم إلعداد التإن منفذ وحدة التحكم هو م

  .األخطاءمواجهة أیًضا في إجراءات  منفذ وحدة التحكم

ستخدم كبل التوصیل لتوصیل جهاز الكمبیوتر  DB-9 إلى  RJ-45مهیئ من نوعالعكسي  یُ

  .الضروري لالتصال بمنفذ وحدة التحكم یئبتوفیر المهCiscoتقوم شركةو بمنفذ وحدة التحكم ،

ج وعادة ما یتم استخدام برنامVT100یجب أن یدعم جهاز الكمبیوتر المحاكاة الطرفیة من نوع

 [12].محاكاة طرفیة
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  :الدراسات السابقة 2-12
  

مجموعة من البحوث تناولت موضوع  تن دراسات سابقة لهذا البحث ووجدع تم البحث      
الشبكات ومعظم هذه البحوث تحدثت عن الشبكات المحلیة وكیفیة توصیلها ومكوناتها وانواعها 

 ي اكثر من الجانب العملي ولم تطرق إلى إدخالوقد ركزت هذه البحوث على الجانب النظر 
تقنیات جدیدة ومتقدمة مثل تقنیة  لتفي هذا البحث ادخ وتقنیات جدیدة في هذا المجال  

وقلیل من الجانب النظري  على الجانب العملي تم التركیزو    GNS3وبرنامج الـ  Vmwareالـ
وصا الراوترت والسوتشات و منهج سیسكو وهو منهج متقدم في الشبكات وخص اجانتهتم و 

معروف بشهاداته العلمیة حول العالم ولم نجد دراسة في هذا البحث من البحوث التي اطلعنا 
  علیها.
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  الفصل الثالث
  )ثــــــداوات البح(ا
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   Graphical Network Simulator version 3(GNS3)إعدادات الـ 3-1
بطریقة عادیة التحتاج إلى أي شئ الن  اص بھ نقوم بتثبیتھمن الموقع الخ بعد تحمیل البرنامج 

وسیتم التنصیب بطریق   Nextكل البرامج التي ذكرناھا تأتي معھ فما علیك إال أن تضغط 
  صحیحة وھذه ھي واجھة البرنامج بعد تثبیتھ

 

 

 

  

  )1(الشكل 

  

  :  GNS3الـ برنامجالخاصة ب Toolbar  ـشرح ال
  

  روع جدیدللبدء بمش

 لفتح مشروع مسبق مخزن

 لحفظ المشروع

 GNS3واجھة برنامج 



 
 

 30 

  
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  بغیر امتداد  لحفظ المشروع 

  Topologyإلظھار البورتات على الـ

 Manualالختیار نوع التوصیل وھنا التوصیل   

  auxبالـ   deviceلتشغیل كل الــ

 و اخفاء اسم كل راوترالظھار أ

  Consoleبواسطة الـاوتر مع الر لالتصال

 الستیراد أو  تصدیر ملفات اإلعدادات

  Topologyألخذ صورة الـ

 deviceإعادة تشغیل للـ 

 طفاء الروتراتإ

  قت للروتراتؤم إیقاف

 لتشغیل الروترات

 فتح مشروع جدید

 حفظ باسم جدید
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 )2(الشكل 

  :تجھیز الروترات    3-2

مل سم مشروع جدید ونعاو ندخل  نفتح البرنامج IOS ـوتحمیل نسخ ال GNS3 ـبعد تثبیت ال
Check ظعلى كل خیارات الحف:  

 

  )3(الشكل 
 

  Topologyعلي الـ معینةلوضع صورة 

 Topologyعلي الـ  شكالاأللرسم بعض 

   Topologyالـللكتابة علي 

Project name  وعاسم المشر  

Project directory   حفظ المشروع  

عدادات نقوم بوضع عالمة صح لي حفظ اإل
  التصمیمو
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 )4(الشكل 

 Cisco )المحرك الذي یحاكي معالجات   Dynamips (نفتح التبویب
   

   Test وننقر على

  

  

  
 

 Editنفتح التبویب 
وننقر علي 

preferences 



 
 

 33 

 
 )5(الشكل 

  

 

لونھا   ةرسال ھرتظإن , ھذه الرسالة باللون األخضر ھر ظیجب أن ت
و تشغیل  Cisco أجھزة  علم أن جھازك غیر قادر على محاكاةا, أحمر 

  بشكل سلیم Dynamips ـال

  

  

  

  

  

   نفتح التبویب 

Dynamips  وننقر علي

Test 
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  :  GNS3 ـإلى ال IOS ـمة الظإضافة أن 3-3

  

     
  )6(الشكل 

 

 
  )7(الشكل 

  

والفرع  c3640قمنا بتحدید نظام تشغیل للروترات التي في الفروع من نوع 
 idel تاعدادإنغیر ثم   C3745وسویتش من نوع    c7200الرئیسي من نوع 

 Editننقر علي 
 IOSثم نختار 

images 

 imageننقر علي 
 file   لتحدید نظام

الخاص  یلالتشغ
و بالروتر أ

  السویتش
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pc الـ  كم من لحساب RAMـو المعالج یحتاج ھذا ال IOS سلس دون  لیعمل بشكل
  سوبالتأثیر على الحا

  :روترات للشبكةالإضافة  3-4

  
  )8(الشكل 

 

 بنفس الطریقة نضیف روترات إلى الشبكة

  
  )9(الشكل 

روتر ونسحبھ نحدد احد ال
 لمكان تصمیم الشبكة
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 port   serialلذلك یجب إضافة    serial ـال ذمناف ستعمالالروترات ببعض با یتم ربط 
  configure الروترات و ننقر على ین الفأرة علىمو للقیام بذلك ننقر بی, لكل روتر 

  

  

  

   
  )10(الشكل 

  

كلیك یمین علي 
وتر واختیار  الر

configure 
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  )11(الشكل 

  : تيكاأل أوصافھما وترین رإدراج تم 

وھو من نوع  serial port 4و  1Fastethernet portول یحتوي على الموجھ األ
C3640 

وھو من نوع  Serial port 4و Fastethernet port 2الموجھ الثاني یحتوي على 
C7200     

  :بین الروترات  التوصیل  3-5
  

  

  )12( الشكل

  

  

نفتح التبویب 
الخاص بالروتر 

  slots وننقر علي
  دراجونضیف األ

 Add Linkننقر علي 

 Manualونختار 

ننقر علي احد الروترات ونحدد 
 serial استعمال منفذ
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  )13(الشكل 

 

  

 )14(الشكل 

  

  

  

  خر روتر أثم ننقر علي 
لتتم   serialونحدد منفذ  

  عملیھ الربط

وبنفس الطریقة نربط 
باقي الروترات  لنحصل 

 علي ھذا الشكل
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  )15(الشكل 
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ونسحبھ إلي  ننقر على أیقونة السویتش ت للشبكةاسویتشضافة إل 
   الشبكة

  

  
    

 
  

  

  )16(الشكل 

  

  

  

 Ethernet الـنحدد 
Switch                 ونسحبھ إلي
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  )17(الشكل 

  

  

 

 باقي السویتشات للشبكة ضافةبنفس الطریقة نقوم بإ
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 ـال ذمناف  خدامستلروترات بااب تالسویتشانربط     
fastethernet    ذونحدد منف تیتشاوالسننقر على أحد 
fastethernet   

  

  

  

  

  

  

 

  

 
  

       )18(الشكل                          

  

لنحصل على ھذا  تراتوبالر تالسویتشاوبنفس الطریقة نربط باقي 
  التالي الشكل

  

یتشات ننقر علي احد السو
 F0/0 ونحدد منفذ الربط 

وتر ونحدد  ثم ننقر علي الر
 F0/0 الـ  الربط مع منفذ
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  )19(الشكل 

  :للشبكة   cloudالـأجھزة إضافة    6- 3 

 
  )20(لشكل ا

  

   cloudننقر علي 
ونقوم بسحبھ إلي 

  الشبكة
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 : symbol ة و نحدد تغییر الشكلننقر على السحابة بیمین الفأر

 
  )21(الشكل 

  

  
  

  )22(الشكل 

  cloudننقر علي  الـ 
بیمین الفارة ونقوم 
بتغیر الشكل جھاز 
  حاسوب أو سیرفر

 لتغیر اسم الجھاز

 السیرفر شكل اختیار
Server   
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  )23(الشكل 

  

وربط كل  VMwareالكرت الخاص البد من إنشاء الكروت في برنامج للقیام بعملیھ ربط كل جھاز ب
  VMwareمع برنامج  GNS3ربطنا برنامج  قد جھاز بالكرت الخاص بھ ،  بھذا نكون 
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    VMwareبرنامج الـ إعدادات 7- 3
جدا بعد تنصیب البرنامج وإعداده علي جھازك یمكن التعامل معھ بكل سھولة ألنھ برنامج سھل 

  ونة البرنامج قغط علي أیتنصیب البرنامج قم بالضنتھاء من عند االوللمستخدمین الجدد  ىحت

  .وسیفتح لك نافذة البرنامج  الموجودة في سطح المكتب

  

  
  

  )24(لشكل ا

  

  
  

  )25(الشكل 

 واجھة البرنامج

 Editننقر علي التبویب 

 Virtual Network ونختار
Editor 
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   )26(الشكل 

على ھذه  لوحصلل,  ةالشبك كروت  باقي ةفاضتم إو بنفس الطریقة 
   شاشةال

    IPـشبكھ ونحدد الكروت  4نضیف 

 Vmwareلألجھزة الموجودة في الـ 

وھذا الخیار خاص  DHCPننشط خیار 
لكن السیرفر یكون  Clientباألجھزة الـ

  یدوي  

الخاص   IPتحدید الـ
  ok  بالشبكة 
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 )27(الشكل 

 

 

  

   VMwareوالـ  GNS3الربط بین الـ 3-8
    VMwareإضافة كروت الشبكة في الـبمنا بعد ما ق

  :كاألتي GNS3نقوم بربط ھذه الكروت باألجھزة الموجودة في الـ

یتم ربطھ مع  Vmnet 1والكرت ,Serverالـیتم ربطھ مع جھاز  Vmnet 0الكرت 
یتم ربطھ  Vmnet 3والكرت   Client 2یتم ربطھ مع الـ Vmnet 2والكرت  Client 1الـ

  :كما في الصور أدناه  Client 3مع الـ

  

التي قمنا  كروت الشبكة
 بإضافتھا
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  )28(الشكل 

  
   )29(الشكل 

 

  خاصة بھالVmnet  ـبال جھاز وبنفس الطریقة نربط كل 

  

ننقر كلیك یمین علي 
   ونختار       الجھاز

configure   لربطھ مع
  الشبكة الخاصة بھ

 مكان اختیار
 الشبكة كرت
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نقف على الجھاز ونضغط كلك یمین   Switchـبال جھاز ربط كل ل  
 Switchلخاص بھ نقوم بتوصیلھ مع بورت الـیظھر لنا كرت الشبكة ا

F1/15       

  
  

  )30(الشكل 

     )31(الشكل   

 

  شاشةلنحصل على ھذه ال تیتشابالسو  األجھزةبنفس الطریقة نربط باقي  

علي الجھاز ثم   ننقر
 نختار كرت الشبكة

ونحدد الربط     Switchننقر علي الـ
F1/15 
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  )32(الشكل 

 

  )33(الشكل 

لتشغیل كل 
 الشبكة

نضغط 

لتشغیل روتر معین نضغط 
كلیك یمین علي الروتر 

 Startونختار 

 ـالتشغیل 
console 

إلیقاف 
 التشغیل
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  : IP Addressإعدادات الـ 3-9
جھزة والسیرفرات ألعالم االتصاالت واالنترنت ھناك برتوكوالت عامة للتعامل بین افي 

 هع وصحیح احد ھذلضمان االتصال بشكل صحیح ووصول المعلومات بشكل سری
 internetھي اختصار لكلمة ) ip(و كلمة الـ ) ip(اإلنترنت البروتوكوالت ھو بروتوكول 

protocol  و عنوان خاص بھ لذلك كل من أعطاء كل جھاز رقم إوظیفة ھذا البرتوكول
   ip addressیستطیع دخول االنترنت لدیھ عنوان خاص بھ یسمى 

ف رقمي یتم تعیینھ لكل جھاز على الشبكة بحیث یصبح بأنھ معر IP address یمكن تعریف
عنوانا خاصا لھ یسھل الوصول إلیھ و تحدید موقعھ على الشبكة ویسمح لھ باالتصال بغیره من 

     األجھزة

رقام كل خانة تحتوي علي ربع خانات من األأبت ویقسم على  32من  IP Addressیتكون 
 Octetكل خانة من ھذه الخانات تسمي  256م وبالتالي یكون مجموعھ 255ي إل 0رقم من 

ن الشكل أي أ  8^2لي إ 1^2لواحدة تحتوي علي اي رقم من فالخانة ا 8وھي ترمز للرقم 
وذلك یسمح لنا ..  255 لىإ 0یتغیر من  xحیث ان  x.x.x.x: ھو التالي  ipالرئیسي لعنوان 

   .ملیار شخص تقریبا 4.3عطاء عناوین لـ إبإمكان 

وع عنونة الشبكات و تقسیمھا من أھم المواضیع التي یسعى مھندسو الشبكات إلتقانھا یعتبر موض
تبسیط أساسیات العنونة و التقسیم لجعلھا ه الفقرة مجال العمل، و سنحاول من خالل ھذللنجاح في 

 .أمرا سلسا سھل الفھم و االستیعاب

حجم الشبكة ، فاختاروا للشبكات رر مصممو شبكة اإلنترنت إنشاء عدة أنواع من الشبكات وفقا لق
 .Class A network قلیلة العدد و التي تحتوي على عدد كبیر من األجھزة أن یطلقوا علیھا

 بینما اختاروا للشبكات كثیرة العدد و التي تحتوي على عدد قلیل من األجھزة أن یطلقوا علیھا
Class C network  وا أن یطلقوا علیھاأما للشبكات المتوسطة العدد و الحجم اختار Class B 

.network    

    Class A 
 

من  byte من أول bit یتمیز ھذا المدى من عناوین الشبكة وفقا لما قرره مصمموھا بأن أول
 البد أن تكون قیمتھ صفر مما یعني أن عناوین المدى Class A عنوان الشبكة المنتمي للمدى

Class A  ھذا المدى الـفي  ،  127و  0یجب أن تتراوح بینOctet   األول یستخدم  للشبكة
  Host. األخرى تستخدم للـ  Octetوالثالثة 

Host    Host  Host Network 
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  Class B 
 

من عنوان الشبكة  byte من أول bit عناوین ھذا المدى تتمیز بما قرره المصممین من أن أول
دائما، و  0ت الثاني فیجب أن تكون قیمتھ أما الب 1البد أن تكون قیمتھ  Class B المنتمي للمدى

یستخدم في ھذا المدى , 191بــــ و انتھاء  128 حصل على مدى العناوین ابتداء من نبھذا 
     Host. األخرى للـ  Tow Octetاألولى للشبكة والـ  Tow Octetالـ

Host    Host  Network  Network 

   Class C 
 

ره المصممین من أن البت األول و الثاني من البایت األول عناوین ھذا المدى تتمیز بما قر
دوما، و بھذا حصلنا على مدى العناوین ابتداء  0بینما یحمل البت الثالث القیمة  1یحمالن القیمة 

 Octetاالولى للشبكة والـ  Octetتستخدم في ھذا المدى الثالثة ,.223 ــو انتھاء ب 192من  
    Host.األخیر یستخدم للـ

Host    Network   Network  Network 

 
  

كثیر من الشبكات وعدد قلیل من في ھذا البحث نسبة لوجود عدد    Class Cستخدام تم ا
نھا شبكة واحدة وكألجمیع الشبكات المستخدمة  192.168.0.0الشبكة  IDختیاراألجھزة وتم ا

  [13] .بالرغم من تباعدھا

   

  

 )34(لشكل ا
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  الفصل الرابع
  )یمـــــصمـالت(
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Configuring a Router 1- 4  
 

مكن إجراءها مصمم ألداء بعض الوظائف الخاصة جًدا والتي ال ی )Router(الموجه إن  

أیضا یقوم و ، شبكتین بإتاحة االتصال بین  (Router)ه یقوم الموجكما بواسطة أجهزة الحاسب، 

لذلك تمت  إعدادات  . (destination)هدف للوصول إلى التحدید أفضل مسار لنقل البیانات ب

  ,  GUIولیس بطریقھ الـ   Commandبطریقة الـ Routerالـ 

   :لروتر طرق الدخول إلي ا4-1-1 

  :وتر بالطرق التالیةیمكن الدخول للر

للموجه  ةاألولی هیئةإلعداد الت ه مدیر الشبكةهو منفذ إدارة یستخدم  consoleطریقة الـ - 1

  .األخطاءالتحكم في إجراءات مواجهة    لىع یعمل وومراقبته،

كمال اإلعدادات إد بعد یستخدم  ھذا النوع للتحكم عن بع  Remotleyإلطریقة  - 2

    Consoleطریق الـب األولیة

ھا إعدادات الروتر بطریقة یتم فی GUIھي طریقة شبیھ بطریقة الـ  SDMطریقة الـ  - 3

  .ھرسومی

الشبكة قم بضغط كلك الثانیة بعد تشغیل وى والطریقة وتم في ھذا البحث استخدام الطریقة األول

   Consoleوتر المطلوب اإلعدادات لھ واختار  یمین على الر
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  )35(الشكل 
  

 وترأول شاشة تظھر بعد تشغیل الر ھذه

 

 
 )36(الشكل 

الدخول  واجھھ
Concole  علي 

  وتراالر

اضغط كلك 
    Consoleعلى
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Configuring a Single Cisco Route  4-2  

  
سطر واحد مما جعلھا معقدة ویصعب  شركة سسكو في بدایاتھا كانت تكتب األوامر كلھا في

ھا وھذا یسبب مشكلة لكثیر من المبتدئین في ھذا المجال ولما اكتشفت سسكو ھذه عالتعامل م
المشكلة قامت بتقسیم األوامر الى أنماط یسھل التعامل معھا واصبح لكل امر یستخدم في الراوتر 

 یل  نمط محدد والجدول أدناه یوضح ھذه األنماط وشرحھا بالتفص

Router Modes

 
  -:user modeحالھ المستخدم  2-1- 4

   enableھذه الحالة ھي أول حالة یظھر بھا  الموجھ  وفیھا یتم إدخال أوامر بسیطة جدا مثل 
  بعد اسم الموجھ ویكون شكلھا كاألتي    <ویمیز ھذه الحالة العالمة الفاصلة 
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  )37(الشكل 

  :privileged mode حالھ الـ 2-2- 4

  enableھذه الحالة تستخدم أوامر متقدمھ عن الحالة السابقة ، وتظھر ھذه الحالة بعد كتابة األمر 
ومن األوامر التي یمكن أن نستخدمھا في ھذه الحالة جمیع أوامر   user modeفي حالة الـ 

show  وconfig Terminal    بعد اسم #   و غیرھا  ویمیز ھذه الحالة العالمة الفاصلة
 موجھ ویكون شكلھا كاألتيال

 

  )38(الشكل 

   enableنكتب األمر   
لالنتقال إلي 

Privileged Mode 

User Mode 
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  : configuration  Mode الـ  حالھ 2-3- 4

قتین، هي الحالة العامة  إلعداد الموجه وفیها یمكننا القیام بمهام أكثر تقدما من الحالتین  الساب  
لتغیر اسم الروتر وأمر تنشیط    hostnameمها في هذه الحالة استخدتي یمكن إومن األوامر ال

بعد #   خدمه تشفیر الباسورد وغیرها من األوامر األخرى ، ویمیز هذه الحالة العالمة الفاصلة 
  ویكون شكلها كاألتي  configاسم الموجه وكلمه 

 

   

 
 

  )39(الشكل 

   نكتب األمر 

Configure terminal   

  لالنتقال إلي
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  interface modeالـحالھ  4- 4-2

عطائه عنوان و  الموجودة portsهذه الحالة تمكننا من الدخول إلي كل  وصف   في الموجه وإ
الموجودة بین   config –ifوغیرها  من الممیزات ویمیز هذه الحالة كلمه     portوتشغیل الـ 

 القوسین ویكون شكلها كاألتي

  

 

 

 )40(الشكل 

   Command Help   أوامر المساعدة3-4 

 ) ؟(وضع عالمة االستفهام    

ر التي سوف تظهر كل األوام   Enterوالضغط علي عند وضع هذه العالمة 
 یمكن أن نستخدمها في نطاق الحالة 

 Interface نكتب 

 Interfaceلالنتقال إلي 
Mode  

 المطلوب عمل   portاسم الـ 
configuring علیھ  
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  )41(الشكل 

   Tabاستخدام زر  1-3-4

كمال أمر نكون قد نسینا  باقي حروفه بدل  أن نكتب األمر یستخدم إل
configure    كاملة نكتب أول ثالث حروفconf  ثم نضغط  زرTab  

  

  

ثم نضغط  conf نكتب 
  Tabرز 

 الستكمال األمر 

اكتب عالمة ؟ وضغط 
Enter 
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  )42(الشكل 

 : اختصارات األوامر  2-3-4

  enableاختصار لــ ena    اـل أمر
     configure  اختصار لـ   confالـ  أمر
    terminal   اختصار لـ T أمر
      terminal   configure   اختصار لــ conf  tالـ  أمر
 
   Routers : شرح األوامر المستخدمة في الـ  3- 3- 4
  

  ضبط الوقت والتاریخلـ  clock setاألمر 
 

 
 

  )43(الشكل 
  
  
   Terminal editing مر األ

       keybortلتفعیل خدمه االختصارات الخاصة بـ 
    noمضافا إلیه   modeمر نكتبه في نفس الـولتعطیل هذا األ

 clockاألمر 
set 

 ضبط الوقت 

  ضبط التاریخ
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 )44(الشكل 
 

   terminal history sizeأمر الـ
  

 تي األوامر  وذلك بكتابة األمر كاأل یستخدم لتكبیر حجم الذاكرة التي تقوم بحفظ
  

 
 

 )45(الشكل 
  Showمر الـأوا

   
   showبعض األوامر الخاصة  بــ

  لمعرفة الوقت والتاریخshow  clock  األمر  

    terminalكتابة األمر 

Editing لتفعیل الخدمة 

 terminal no  Editingكتابة األمر 
 الخدمةلتعطیل 

  terminal historyكتابھ األمر 
size ?  

ونختار الحجم 
256 
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  لمعرفة اإلعدادات التي تمت علي الروتر   show  run  األمر  
  لمعرفة نظام تشغیل الروتر   show  versionاألمر  
  لمعرفة الذاكرة   show  flashاألمر 
  المحدد modeلمعرفة األوامر التي تم تنفیذها في الـ   show  historyاألمر 

  
  

  
  

  )46(الشكل 
 

 

 )47(الشكل 

  show clockأمر 

  الزمنیة المنطقة  الوقت

 التاریخ

 show flashأمر 

  flashتفاصیل  ذاكرة 
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  )48(الشكل 

 

جمیع األوامر التي قمنا 
  بكتابتھا علي الروتر

 showألمر ا
history 
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 )49(الشكل 

  

  )50(الشكل 

 showاألمر 
version 

  تفاصیل نظام التشغیل

 show runكتابة األمر 

 اسم الروتر

 خدمھ تشفیر الباسورد
  معطلھ
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Configuring Password 4-4 

   service password-encryptionأمر الـ 

لذلك  Configurationا في الـ التي تمت كتابتھ passwordكل الـ  شفیرتھي خدمة تقوم ب
     خدمة ھذه النقوم بتفعیل  passwordقبل القیام بعمل 

  

  )51(الشكل 

        enable secretمر الـ أ

  تيوذلك كاأل   user modeعلي   passwordمر یقوم بعمل ھذا األ

  

  

 )52(الشكل 

  

  

  

  ثم كتابة  mod configالدخول علي 

service password-encryption   

كتابة األمر 
enable 

password 

  الباسورد
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     line console 0أمر الـ 

لذلك عند دخولك لشاشة   console لشاشة  الـ  passwordیستخدم ھذا األمر إلعطاء 
  الیسمح لك بالدخول passwordإذا لم تعطیھ الـ   Consoleالـ

  

  

  

  )53(الشكل 

      line vtyأمر الـ 

 للراوتر Telnetللیوذر للدخول  Passwordھو أمر یستخدم إلعطاء 

   

    )54(الشكل 
  

 line كتابة األمر
console 0 

عمل 
password 

ضبط خاصیة 
عدم فصل 

  الجلسة

      ? line vty  0كتابة األمر  

عدد الیوزر  الذین یحق لھم 
 telnet   871الدخول  
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Configuring a Interface 5-4 

Fast Ethernet  

ھي كوابل تستخدم في توصیل الشبكات المحلیة نسبة لوجود عدد كثیر  من األجھزة  وسرعتھا  
10MBSم بكتابة األمر قinterface    الـمتبوعا باسمport    ثم كتابة وصف معین علي الـ

port    وذلك باستخدام األمرdescription   ,بإعطاء  وقم IP  address  للـport    م ثم ق
    portغیل الـ بتش

 

  )55(الشكل 

  

 Serial Interface 

یستخدم ھذا الكیبل في التوصیل بین الراوترین لربط اكثر من شبكة  وتبلغ سرعة ھذا الكیبل  
100MBS   

 portاسم الـ 

  portوصف الـ

ip  address + 
subnet mask  تشغیل الـport 
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 )56(الشكل 

Creating a Login Banner 

ت محددة ووصف فیھا دالال  Console یتم كتابتھا في شاشة الـ تحذیریةھي عبارة عن رسالة 
ثم كتابة  # banner motd رسالة نقوم بكتابة األمرھذه الإلنشاء ,وتر ومكان وجوده كامل للر

 welcome to نص الرسالة ثم نقوم بوضع نفس العالمة التي قمنا بوضعھا في البدایة  
Router #  #banner motd  

  )57(الشكل 

Saving Configurations 

-copy running – config startupدات عن طریق األمر تكون عملیة حفظ اإلعدا
config  یقوم األمر بنقل اإلعدادات من ذاكرة ،RAM   إلي ذاكرة   NVRAM   ویمكن

  copy r  sاختصار ھذا  األمر  

 portاسم الـ 

  portوصف الـ

ip  address + 
subnet mask 

 

 portتشغیل الـ 

ممكن # ثم وضع العالمة  banner motdكتابة األمر 
عالمة ما شرط لكن بعد كتابة النص نضع نفس  أيتكون 

  ي قمنا بوضعھا في األول  العالمة الت

نص رسالة 
 الترحیب
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  )58(الشكل 

Erasing Configurations  

-erase startupیقوم ھذا األمر بمسح جمیع إعدادات الروتر وذلك بكتابھ األمر 
config 

 

 )59(الشكل  

show Commands  

 interfacesیعرض جمیع  show interfacesاألمر 

  معین interfacesیعرض  show interfaces s 1/0األمر 

  بالتفاصیل    interfacesیعرض جمیع الـ  show interfaces briefاألمر 

 userیعرض جمیع  show userاألمر 

   المستخدمة protocolsالـ  یعرضshow protocolsاألمر 

  مالحظة ***

بشرط نسبقھا بكلمة  configاـل  modeفي    showیمكن استخدام جمیع أوامر 
do  مثلdo show run 

 copy running –configنكتب األمر  
startup-config 

نفس األمر 
  بس مختصر

 erase كتابة األمر
startup-config  
تظھر رسالة تأكید 

  المسح  

 تم المسح
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Configuring a Static Route  

 ip  address + subnet  ثم  ip routeنقوم بعمل جدول التوجیھ  وذلك باستخدام األمر 
mask  

 اص بمنفذ وضع البیانات الخ  ipمتبوعا ب 

 
  

 )60(الشكل 

  

  

 

  

كتابة األمر 
ip route 

Ip address 

الذي توضع فیھ  البیانات  ip الـ 
 0/أو   portممكن نكتب اسم الـ

0 f   subnet mask 
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 B1router و  HQ router عليxp3من telnetالدخول 

  HQ routerعلي xp3من   telnetالدخول  -1

  

  

 )1 ( الشاشة 

قبل القیام بعملیة  
telnet   نتأكد من

 pingعملیة 

 ip address HQثم  telnetكتابة األمر 
1.1.1.1 

 لتظھر النتیجة في الشكل القادم  كما یلي
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 )2 ( الشاشة

 

 

 HQنافذة 
router 
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 B2 router علي   xp3من telnetالدخول  -2

 

 

 

 )3 ( الشاشة

 

قبل القیام بعملیة  
telnet   نتأكد

 pingمن عملیة 

 ip address B1ثم  telnetكتابة األمر 
10.10.10.10 

 كما یليلتظھر النتیجة في الشكل القادم  
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 )4 ( الشاشة

 

  

  

 B2 routerو HQ routerعلي  xp2من  telnetالدخول 

  HQ routerعلي xp2من  telnet الدخول  -1
  

 

 B1نافذة 
router 
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 )5 ( الشاشة 

 

ھذه  ليإ للدخول xp2 شاشة 
  الشاشة

start->run   ثم كتابةcmd 

 

قبل القیام بعملیة  
telnet   نتأكد من

 pingعملیة 

 ipثم  telnetكتابة األمر 
address HQ 1.1.1.1 

لتظھر النتیجة في الشكل القادم  



 
 

 78 

 

  

 

 )6(الشاشة 

 

 

 

 HQنافذة 
router 
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 B2 router علي xp2من   telnet الدخول  -2

  

  

 )7 (الشاشة 

 

ھذه  للدخول الي xp2 شاشة 
  الشاشة

start->run   ثم كتابةcmd   قبل القیام بعملیة
telnet   نتأكد

 pingمن عملیة 

 ip addressثم  telnetكتابة األمر 
B2 : 20.20.20.20 

 لتظھر النتیجة في الشكل القادم  كما یلي
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 )8 ( الشاشة 

 

 

   

 B2 routerنافذة 
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 B2 routerو B1 router  علي    xp1منtelnet الدخول 

 B1 router علي xp1من telnet الدخول  -1

 

 

 

 )9 ( الشاشة

 

  ھذه الشاشة ليللدخول إ xp1 شاشة 

start->run   ثم كتابة cmd 

 telnetقبل القیام بعملیة  
 pingنتأكد من عملیة  

 ip address B1ثم  telnetاألمر  كتابة
10.10.10.10 

 لتظھر النتیجة في الشكل القادم  كما یلي
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 )10( الشاشة

 

 B1 routerنافذة 
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 B2 router علي xp1من telnetالدخول  -2

 

 

 

 )11( الشاشة

 

 

  ھذه الشاشة للدخول الي xp1 شاشة 

start->run   ثم كتابة cmd 

 ip address B2ثم  telnetكتابة األمر 
20.20.20.20 

 لتظھر النتیجة في الشكل القادم  كما یلي

  telnetقبل القیام بعملیة  
 pingلیة نتأكد من عم
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 )12( الشاشة

 

 B2 routerنافذة 
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 B2 routerو B1 router علي  server من telnetالدخول 

 B1 routerعلي  serverمن  telnetالدخول  -1

 

 )13( الشاشة

 

 

  الشاشة  ھذه  للدخول الي  server شاشة 

start->run   كتابة  ثم   cmd 

  telnetقبل القیام بعملیة  
 pingنتأكد من عملیة 

 ipثم  telnetكتابة األمر 
address B1 : 10.10.10.10 

لتظھر النتیجة في الشكل القادم  
 كما یلي
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 )14( الشاشة

  

 B2 routerعلي  serverمن   telnetل الدخو -2

 B1نافذة 
router 
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 )15( الشاشة

 

 

  الشاشة  ھذه  ليإللدخول   server شاشة 

start->run   كتابة  ثم   cmd 

 

  telnetقبل القیام بعملیة  
 pingنتأكد من عملیة 

 

 : ip address B2ثم  telnetكتابة األمر 
20.20.20.20 

 ليلتظھر النتیجة في الشكل القادم  كما ی
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 )16( الشاشة

 

 

 

  Domainالقیام بعمل الـ

 B2 routerنافذة 
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 )17( الشاشة 

 

 

اضغط علي 
AddRole

s 

 server Managerنقوم بفتح نافذة 
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 )18(الشكل 

 

 

 )19( الشاشة

 

اضغط 
Next 

اضغط 
Next 

  ضع عالمة صح علي الخیار

Active Directory Domain Services 
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 )20( الشاشة

 

  

 )21( الشاشة

  

انتظر قلیال حتى 
یكتمل الشریط ثم 

 Closeاضغط 

نضغط علي قائمھ 
start ثم نكتب األمر

dcpromo  ثم نضغط
من  Enterعلي مفتاح 

لوحھ المفاتیح تظھر 
  النافذة التالیة 
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 )22( الشاشة

  

انتظر 
 قلیال

  ضع عالمة صح علي ھذه الخیار

 Nextاضغط علي 
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 )23( الشاشة

 

  

 )24( الشاشة

 

 Nextاضغط علي 

 Domainالخیار اإلنشاء نشط 

 Nextاضغط علي  
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 )25( الشاشة

  

  

 )26( الشاشة

  

  Nextاضغط علي  

 ثم  انتظر قلیال 

      اكتب اسم الـ
Domain  

 com.مصحوبا بـ 

  Nextاضغط علي  
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 )27( الشاشة

 

 Nextاضغط علي  

 ثم انتظر قلیال 

 Windowsنختار 
server 2008 
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 )28( الشاشة

 

  

 )29( الشاشة

 Nextاضغط علي 

 Nextاضغط علي 
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 )30( الشاشة 

 

  

 )31( الشاشة

 passwordادخل الـ 

  كرر نفس الـ 
password 

 Nextاضغط علي 

 Nextاضغط علي 
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  )32( الشاشة

  

  )33( الشاشة

انتظر قلیال حتى یكتمل إنشاء الـ 
Domain     

ثم یقوم   Finishنضغط علي 
  الجھاز بعمل إعادة تشغیل
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 Domainعلي الـ xp3و xp2و xp1طریقة إدخال 

                                    

  

 )34( الشاشة

 

  

 )35( الشاشة

  Myكیك یمین علي 
computer   ثم

 propertiesاختیار 

اضغط علي 
change  
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 )36( الشاشة

 

  

 )37( الشاشة

 

  اسم الجھاز

  اسم 
     Domainالـ

 usernameادخل الـ 

الخاصة  passwordوالـ 
 Domainبـ 

 okاضغط علي 

رسالة 
الترحیب في 

الـ 



 
 

 101 

 

  

  

 )38( الشاشة

 

  

نذھب إلي السیرفر وندخل  domainكد من جمیع األجھزة في الشبكة داخل الـ للتأ
 server manger->Roles->Active Directory user andلي إ

computers->cisco.com->computers  

 

   

بعمل  لیقوم الجھازyes اضغط علي 
والدخول علي الـ  أعادة تشغیل

Domain  

علي الـ  Userالـ شاشة دخول 
Domain 
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 )39( الشاشة 

 
 
 
 

   

جمیع أجھزة 
الشبكة داخل الـ 

Domain 



 
 

 103 

 
 
 
 
 

  الفصل الخامس

 )ةـــاقشج والمنــالنتائ(
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  :النتائج والمناقشة
ضافة   portsواختیار   GNS3بعد إضافة أنظمة التشغیل للراوتر في برنامج الـ المناسبة له وإ

تم الربط بین هذین البرنامجین وتم توصیل الشبكة بطریقة   VMwareكروت الشبكة لبرنامج الـ
ر وفي بناء جدول التوجیه اخترنا صحیحة بعد ذلك درجنا إلى عمل اإلعدادات المناسبة للروات

وبعد أن تم ذلك كله بالطریقة الصحیحة توصلنا إلى النتائج المرجوة وهي   Staticطریقة الـ
 .Telnetالدخول للروتر  

 :التوصیات 
 إلعدادات التطرق مجالهذا ال ینتهجون الذین من نرجو للراوتر إعدادات عمل تم   - 

 .السوتش
 بناء یكون أن المشروع هذا في یواصل من نتمنى Static بطریقة تم الراوترات بناء - 

 . Dynamic بطریقة الراوترات
 على سیسكو منهج كان إذا أساسیاته من المنهج بدراسة علیه مجالهذا ال احتراف یرید من  - 

  ـSoftware الـ مستوى على مایكروسوفت أو  Hardwareالـ مستوى
 المنتشرة والشهادات  العلمیة الدورات  عةبمتاب ننصحه مجالأي  تىطویر إلى یتطلع لمن - 

 .المقرر كورسات ضمن من تدرس لم إذا حتى ومناقشتها وتطبیقها االنترنت عبر
 

  :توصیة خاصة
 منهج كونه منه جزء ولو حتى المشروع هذا تدریس المجال هذا وأساتذة القسم إدارة نوصي - 

 .متقدمة مواضیع على واحتوائه جدید
 بعدنا والزمالء األساتذة من نتمنى CCNA شهادة من األول الجزء هو المشروع هذا یعتبر - 

 .المتبقیة األجزاء مواصلة
 للطالب وتوزیعها  الشبكات مجال في العلمیة بالشهادات االهتمام القسم إدارة من نتمنى - 

 . مشاریع شكل فيومناقشتها 
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  :الخاتمة
 من قبل     ه الذي لم ینتهجحرصنا على أن نطرق موضوعا متمیز في طرحة ومضمونة ومنهج

واتبعنا فیه أسلوب الشرح المبسط كونه الموضوع األول في الجامعة الذي یمهد المتحان 
  ویعتبر أساسها (CCNA,CCNP,CCIE...etc)الشهادات العلمیة 

منها أي مؤسسة أو منظمة تستخدم  اواكسبنا الموضوع أهمیة ألنه من المواضیع التي التخلو 
وقد أضفنا , آللي باإلضافة للتسهیالت الذي یقدمها ألي مستخدم في الشبكة أجهزة الحاسب ا

بهذا الطرح لمكتبة العلوم التطبیقیة مشروعا إضافیا لم یضاف من قبل آملین أن یأخذ طریقه 
للجهات المعنیة ولكل من یرید أن ینتهج هذا المجال الممتع  ونتمنى أن یدرس في الجامعة  

  .    للطلبة والزمالء من بعدنا ویكون خیر معین ودلیل
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  قــــــالحـــالم

  

Configuration HQ  
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Configuration B1 
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Configuration B2  
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