
 معهىمات حىل األجهزة انبعيدة



Telnet 

هو بروتوكول طرفً ظاهري وهو جزء من  Telnetإن •
بروتوكول التحكم فً ) TCP/IPمجموعة بروتوكوالت 

وهو ٌسمح بإجراء اتصاالت  (.بروتوكول اإلنترنت/اإلرسال
   .البعٌدٌنبالمضٌفٌن 

  OSIفً طبقة التطبٌقات الخاصة بنموذج  Telnetٌعمل •
   (.االتصال المتبادل بٌن األنظمة المفتوحة)

(  بروتوكول التحكم فً اإلرسال) TCPعلى  Telnetٌعتمد  •
لضمان التسلٌم الصحٌح والمرتب للبٌانات بٌن العمٌل 

   .والملقم



 وانتحقق منه Telnetتأسيس اتصال 

من  Telnetللمستخدم بإجراء اتصال  Telnetٌسمح أمر •

 .جهاز إلى جهاز آخر

(  بروتوكول اإلنترنت) IPٌتم إدخال اسم المضٌف أو عنوان •

إلنهاء جلسة  .البعٌد( router)التوجٌه الخاص بجهاز 

Telnet ، استخدم:  exit  أوlogout. 

 





 :ٌمكن استخدام أي من البدائل التالٌة Telnetلبدء جلسة •

 

• Denver>connect paris 

• Denver>paris 

• Denver>131.108.100.152 

• Denver>telnet paris 

  DNSٌجب أن ٌوجد جدول اسم مضٌف أو وصول إلى •

   .االسملكً ٌعمل  Telnetلـ ( نظام تسمٌة المجال)

الخاص ( بروتوكول اإلنترنت) IPفٌجب إدخال عنوان وإال •

 .بجهاز التوجٌه البعٌد

 



 بنجاح فً توصٌل جهاز التوجٌه Telnet إذا تم استخدام•
York بجهاز توجٌه Paris ًفحٌنئذ ٌنجح االختبار األساس ،

وٌمكن أداء هذه العملٌة على مستوى  .الشبكةالتصال 

 المستخدم 

الناجح إلى أن تطبٌق الطبقة العلٌا ٌعمل  Telnet ٌشٌر اتصال•

 .بشكل صحٌح

 



واحد ناجًحا،  (router) بجهاز توجٌه Telnet إذا كان اتصال•

فربما ٌكون سبب فشل االتصال بجهاز توجٌه آخر هو 
   .الوصولمشكالت فً العنونة أو التسمٌة أو إذن 

األصلً أو  (router) فً جهاز التوجٌهتكون المشكلة وقد •

 .Telnet فً جهاز التوجٌه الذي فشل كهدف

 



 انتىجيهوبروتىكىالت  اانتىجيه

  .أخرىعبارة عن إرشادات لالنتقال من شبكة إلى التوجٌه •

وتـُعرف أًٌضا باسم  – وٌمكن إعطاء هذه االتجاهات•

   :المسارات

ا إلى جهاز التوجٌه  • ًٌ من قِبل جهاز توجٌه  (router) دٌنامٌك

  .آخر

 مسؤولٌمكن تعٌٌنها بشكل ثابت إلى جهاز التوجٌه من قبل  •
 .الشبكة

 





 إن التوجٌه هو العملٌة التً ٌستخدمها جهاز التوجٌه•
(router) إلعادة توجٌه الحزم (packet)  فً اتجاه الشبكة

   .الوجهة

 IP جهاز التوجٌه باتخاذ القرارات استناًدا إلى عنوانٌقوم •
   .بالحزمةالوجهة الخاص ( بروتوكول اإلنترنت)

الوجهة  IP كافة األجهزة عبر طرٌقها عنوانوتستخدم •

 .إلرسال الحزمة فً االتجاه الصحٌح حتى تصل إلى وجهتها



التخاذ القرارات الصحٌحة، ٌجب أن تعرف أجهزة التوجٌه •

   .البعٌدةكٌف تصل إلى الشبكات 

تستخدم أجهزة التوجٌه التوجٌه الدٌنامٌكً، ٌتم التعرف عندما •

  .األخرىعلى هذه المعلومات من قِبل أجهزة التوجٌه 

الشبكة بتكوٌن  مسؤولعند استخدام التوجٌه الثابت، ٌقوم أما •

ا ًٌ  .معلومات حول الشبكات البعٌدة ٌدو



الشبكة إضافة وحذف مسارات ثابتة  مسؤولفٌجب على •

  .الشبكةلعكس أي تغٌٌرات فً هٌكل 

الشبكة الضخمة، قد تتطلب الصٌانة الٌدوٌة لجداول فً •

   .اإلداريالتوجٌه كثًٌرا من الوقت 

على الشبكات الصغٌرة ذات التغٌٌرات القلٌلة محتملة أما •

الوقوع، فإن المسارات الثابتة ال تتطلب سوى صٌانة قلٌلة 

  .جًدا

 



ا استناًدا إلى  مسؤولٌختار • ًٌ الشبكة بروتوكول توجٌه دٌنامٌك
   :منها .االعتباراتعدٌد من 

 حجم الشبكة •

 عرض النطاق الترددي لالرتباطات المتوفرة •

 طاقة معالجة أجهزة التوجٌه •

   وطرازاتهاالماركات التجارٌة ألجهزة التوجٌه •

   .الشبكةالبروتوكوالت الجاري استخدامها فً •



 تشغيم انمسار انثابت

ٌمكن تقسٌم عملٌات تشغٌل المسار الثابت إلى األجزاء الثالثة •
 :اآلتٌة

 الشبكة بتكوٌن المسار مسؤولٌقوم •

بتثبٌت المسار فً جدول  (Router) ٌقوم جهاز التوجٌه•

 التوجٌه

 (packet) ٌتم استخدام المسار الثابت لتوجٌه الحزم•

 



التكوٌن    ip routeوٌتم استخدام األمر • ًٌ  .مسار ثابت ٌدو

 : ip routeاألمر صٌغة  •

 



 :أو تكوٌن مسار ثابت فً جدول التوجٌه بطرٌقتٌنٌتم تثبٌت •

 تعٌن الطرٌقة األولى واجهة اإلرسال•

(  بروتوكول اإلنترنت)IPوتعٌن الطرٌقة الثانٌة عنوان •

 .للخطوة التالٌة الخاص بجهاز التوجٌه المجاور



 تكىين انمسار انثابت

 :الثابتة نتبع الخطوات التالٌة المسارات لتكوٌن •
 الخطوة األولى•
   .المطلوبةحدد كل البادئات واألقنعة والعناوٌن •
ٌمكن أن ٌكون العنوان إما واجهة محلٌة وإما عنوان خطوة تالٌة ٌؤدي •

 .إلى الوجهة المطلوبة
 الخطوة الثانية•
بادئة وقناع ٌتبعه العنوان المطابق من مع   ip routeاكتب األمر •

   .األولىالخطوة 
 الخطوة الثالثة•
كرر الخطوة الثالثة لكل الشبكات الوجهة التً تم تعرٌفها فً الخطوة •

  .األولى
 



 مثال

إلى تكوٌن  Hoboken شبكة جهاز التوجٌه مسؤولٌحتاج •

على  waycrossو   Sterling   مسار ثابت إلى الشبكتٌن

 B class/24استخدم شبكة     األخرى أجهزة التوجٌه 

 



 مشتركة للطريقتين-األولىالخطوة 



 الخطوة الثانية - األولىالطريقة 



 الخطوة الثالثة - الطريقة األولى



 الخطوة الثانية _ الثانية الطريقة 



 الخطوة الثالثة_ الثانية الطريقة 



 االفتراضيتكىين إعادة تىجيه انمسار 

ذات  (packet) ٌتم استخدام المسارات االفتراضٌة لتوجٌه الحزم•
الوجهات التً ال تتطابق مع أي من المسارات األخرى فً جدول 

 .التوجٌه

ا باستخدام مسار  (Router) ٌتم تكوٌن أجهزة التوجٌه • ًٌ نموذج
افتراضً لحركة المرور المرتبطة باإلنترنت، حٌث تعد صٌانة 

المسارات إلى كل الشبكات فً اإلنترنت أمًرا غٌر عملً وال 
   .الغالبضروري فً 

ا مساًرا ثابتـًا خاًصا ٌستخدم هذا وٌكون • ًٌ المسار االفتراضً فعل
 التنسٌق

• ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 

 





 وإصالحهااستكشاف أخطاء تكىين انمسار انثابت 

 Sterling 172.16.1.0 ال ٌمكن للُعقد الموجودة على شبكة•
 .Waycross 172.16.5.0 الوصول إلى الُعقد على شبكة

 pingاستخدم األمر  Sterling التوجٌه على جهاز •
مع عقدة على الشبكة ( مستكشف اإلنترنت باستخدام الحزم)

172.16.5.0 





 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...   pingلقد فشل األمر •

إلى العنوان  Sterling من  tracerouteواآلن استخدم األمر •
  .pingالذي تم استخدامه فً عبارة 

  .tracerouteالحظ أٌن ٌفشل •

 

 



بروتوكول رسائل التحكم ) ICMP ٌشٌر األمر إلى أن حزمة•

 و لٌس من Hoboken قد تم إرجاعها من( فً اإلنترنت
Waycross.  

وإما  Hoboken وٌعنً هذا أن المشكلة موجودة إما على•

 .Waycross على



 انتىجيهبروتىكىالت 

تختلف بروتوكوالت التوجٌه عن البروتوكوالت الموجهة من ناحٌة •
 .الوظٌفة والمهمة

  (router) ٌعد بروتوكول التوجٌه االتصال المستخدم بٌن أجهزة التوجٌه•

ٌسمح بروتوكول التوجٌه ألجهزة التوجٌه بمشاركة المعلومات حول •
   .بعضالشبكات ومدى قرب بعضها من 

  .تستخدم أجهزة التوجٌه هذه المعلومات فً بناء وصٌانة جداول التوجٌه•

 :على بروتوكوالت التوجٌهأمثلة •

 (RIP) بروتوكول معلومات التوجٌه•

 (OSPF) فتح أقصر مسار أوالً •

 



حركة مرور أما البروتوكول الموّجه فٌستخدم لتوجٌه •
   .المستخدم

ٌوفر البروتوكول الموّجه معلومات كافٌة فً عنوان طبقة •
من  (packet) للسماح بإعادة توجٌه حزمة بهالشبكة الخاص 

 .مضٌف إلى آخر استناًدا إلى نظام العنونة

 (IP) بروتوكول اإلنترنت  :الموّجهةمن البروتوكوالت •



   RIP تكىين

بروتوكول معلومات ) RIP بتمكٌن  router ripٌقوم األمر •

 .كبروتوكول التوجٌه( التوجٌه

جهاز إلعالم   networkومن ثم  ٌتم استخدام األمر  •

   .علٌها RIP بالواجهات التً ٌمكنه تشغٌل (router) التوجٌه



بإرسال رسائل تحدٌث التوجٌه على فواصل زمنٌة  RIP ٌقوم•

   .منتظمة

ٌستلم جهاز التوجٌه تحدٌث توجٌه ٌتضمن تغٌٌرات عندما •

 به، ٌقوم بتحدٌث جدول التوجٌه الخاص المدخالتعلى أحد 

   .الجدٌدلٌعكس المسار 

بأفضل مسار فقط إلى الوجهة وإن  RIP تحتفظ أجهزة توجٌه•

كان ٌمكنها االحتفاظ بمسارات متعددة متساوٌة التكلفة إلى 

 .هذه الوجهة




