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 كل ذيء وجعل منه آوة  وأنعم سلونا بنعمة العقل واهلياوة.

وفاءًا واسرتافًا باجلمول أتوجه جبزول الشكر ووافر االمتنان إىل كل من داهم يف إمتدا   

 حممد ضاهرالدكتور هذه الردالة  وأخص بالذكر يف كل حرف أخطه أدتاذ  الفاضل 

سلى ما قيمه لي من نصح وإرذاد إلجناز هذا العمل   فجزاه اهلل سين خد  اجلدزاء وأردا     

 اهلل يف سمره.

الدكتور ياسر  الموسرو والردكتور اهر اه    لألساتذة األفاضلوالعرفان الشكر اجلزول وأتوجه ب

وحتمل سبء قراءتهدا وتصدووبها وإزهارهدا بشدكل سلمدي      مناقشة الردالة  ن قبالاذلال النائب

لعمداد  كلودة   واحلكم سلوها  فلهم مين كل التقديور واالحدرتا   كمدا أتوجده بالشدكر       دلوم

يف قسدم اإلحصداء ونظدم     أسراتذت   كمدا وأذدكر   ونواهرًا ودكرات ًة ومرون   عم دًا د االقتصا

لي خدال  فدرت  إسدياد     سلى ادلساسي  وتقيوم اآلراء اليت كانت مرذيًا دون ادتثناء ادلعلومات

 .الردالة

والشكر كل الشكر دلن ذجعين ومتندى لدي اخلد   ودداسيني  وحضدرني الودو  مدن        

 فلهم مين كل التقيور واالحرتا . عارف،األهل واألقارب، واألصدقاء، والم

 ثةالباح                                                                                                             
 

 الشــكـر والتقدير
 



 
 
 

 ومحاكاتممم  يدمممدف البحمممث إلمممة تطممموير العممممل اإلداري ممممن خمممسل بنممماء نمممموذج شمممبكي حاسممموبي
حمممل مشممماكل العممممل و  بدمممدف االسمممتنادة ممممن اإلمكانيمممات التمممي تتيحدممما الشمممبكة OPNETباسمممتخدام برنمممام  
بحيث يراعي النموذج الم تمرح االعتبمارات التصمميمية الواجمب اتباعدما فمي بنماء الشمبكة و  ااإلداري الت ميدي

النمممموذج باالعتمممماد عممممة وقمممد تمممم بنممماء  ااإلدارات التابعمممة لمكميمممة معظمممم يمبمممي احتياجمممات كمممما االحاسممموبية
ا ومممن  ممم سيسممكو وأجدممزة األليمماف البصممرية والكممابست الديكميممة الدرميممة ذات الطب ممات المم سث وباسممتخدام

دة ف مممًا لعمممو تطمموير الحمممل بإدخمممال ت نيممة الشمممبكة المحميمممة االفترا مممية التممي تمممر ر فمممي أداء الشممبكة الم ترحمممة 
 معايير.

لمنموذجين الشبكين قبمل وبعمد  SPSSباستخدام البرنام  االحصا,ي  ومن  م م ارنة بيانات األداء
الخمسممة  لممعممايير ووف مماً  المتح مم  مممن فاعميممة النممموذج الم تممرح اسممتخدام ت نيممة الشممبكة المحميممة االفترا ممية

معممدل االسممتخدام ومعممدل الطاقممة اإلنتاجيممة ومعممدل الممرزم المرسمممة ومعممدل الممرزم المسممتممة واالنتظممار فممي 
لتمممي تمممم الحصمممول عميدممما بعمممد محاكمممماة النمممموذجين الشمممبكين الم تمممرحينا وقمممد تبمممين أن الت نيممممة اا و الصمممف

األممر المذي  االشمبكة المحميمة الت ميديمةفيما لو تم استخدامدا بداًل  الم ترحة تسدم في تطوير األداء الشبكي
وخنمض  زمن االسمتجابةا ا وتخنيضوعدم ف دان التزامن المعموماتينعكس عمة السرعة في الوصول إلة 

عمميممة التواصممل والتناعممل بممين  فاعميممة وبالتممالي دعممم عمميممة اتخمماذ ال ممرارات اإلدارةا وزيممادةمعممدل التممأخيرا 
 ا والتخمي عن الطر  الت ميدية في تراسل المعمومات.ودعم التنسي  اإلدارات واألقسام

 العمممماممين فممممي الكميممممة تبعمممماً هيكمممممة جميممممع و  اتالمخممممد موقممممد تممممم اسممممتخدام الشممممبكة المعتمممممدة عمممممة 
الشممبكة الحاسمموبية الم ترحممة  اتلمخممد م مممن الممدليل النشممط  الختصاصمماتدم فممي الكميممة بوحممدات تنظيميممة

 ومحطات لمشبكة الم ترحة. اتالمخد ملتم يل  VMWAREباستخدام ا وتننيذ النموذج لكمية االقتصاد
ا العمممل إنجمماز سممرعةسممدم فممي ي الحاسمموبية ت نيممات االتصمماالت اسممتخدامقممد جمماءت النتمما,  أن و 

 ابتكمممارمممن خممسل  مشممماكل العمممل اإلداري الت ميممدي فممي كميمممة االقتصمماد وحمملوسممدولة متابعممة المعمومممات 
 مسمتويات مختممف والبيانمات بمين تالمعمومما تتمدف أسماليب جديمدة لستصمال اإلداري بمين العماممين بحيمث 

الوصمول لحمل مشمكمة بدمدف  اليمدوي العمل  غوطتخنيف شكل يساهم في بالكميةا و  خير في  التنظيم لما
   .االتصاالت اإلدارية

حكوممممة الشمممبكات المحميمممة كوسممميمة لمتحمممول إلمممة الدور  تبحمممث فممميويمكمممن لمدراسمممات المسمممت بمية أن 
 .لكترونية وأ رها عمة العممية اإلداريةاإل
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 :Introduction مقدمة  .1
نتيجىة لمىدية الىتل تممبىو  ىلىةا   ىةيةيا  إن إدخال التقانة الشبكية عمى  الملميىة ااداةيىة ى ى   

ابتكىاة ىاىاليج جديىدة لىن خى ل ، يتطيية االتصاالت ااداةية داةيةفي ةفع كفاءة يفاعمية الملميات اا
باعتباةىلىا القمىج النىابل لمملميىة  يالبيانىات اللمميلىات ل تصىال ااداةل بىين المىالمين ب يىث تناىاج

 .ىىدافيا يت قيق اللنظلة خية فيو التنظيم للا لاتييات بين لاتلةة ب ةكة ااداةية
تمد التقانة الشبكية األداة التي ال ت لملؤااات اللماصةة بىاختةاق ااداةة التقميديىة يالتخمىي ي 

فىاللطميج ىىي ااىتيماج التايىةات ال دييىة فىي لجىال ااداةة، يالت ىيل  ،عن نظم يىااليج الملل القديلة
 بم ىىيا لىع التنظيليىىة الي ىىدات ةبىىط لىىن خىى ل ،االتصىاالتإلى  األاىىاليج االكتةينيىىة الفمالىىة فىىي 

نجىاز القىةاةات اللنااىبة التخىات ال زلىة ياللمميلىات البيانات عم  ال صيل لتاييلالبمل   األعلىال يا 
 البمىدين لشىكمة يتجىايز للكىن يقىت يىاىةع تكمفىة يبأقىل عاليىة بكفىاءة لملاىتفيدين لخىدلاتا ميتقىدي

 . يالزلني اللكاني
التىي تمتلىد عمى   االلكتةينيىة ييمىد إدخىال التقانىة الشىبكية الياىيمة اللنااىبة لمت ىيل إلى  ااداةة 

 ااداةات إلى  االنتقىال لىن اللاىتفيدين ي ىطة ىن بىدين الخىدلات يتقىديم ااداةيىة اللمىال ت إنجىاز
 .يالطاقات الجيدي  لميقت إىداة لنتلك  يةافق لا لع لمال تيم انجاز شخصيا  

 المادل ااداةل الملل  ييلتكلا تيدف لل" تنتق يال ّاتصل"  لفييم عم لشبكة ال اايبية تقيم فا
 .االكتةيني النلط إل  اليديل النلط لن
 :The Research  Problem ofمشكمة البحث .2

ية التبىىىادل يالتمىىىاين فىىىي لجىىىال نقىىىل البيانىىىات ياللمميلىىىات عمىىى  ال ااىىىيبية ل ىىىالشىىىبكات  تمىىىد
ييمىىىاني الملىىىل ااداةل فىىىي كميىىىة االقتصىىىاد لىىىن لشىىىاكل عديىىىدة باىىىبج اللاىىىتييات ياألصىىىمدة،  لختمىىىف

اعتلاده عم  األاميج التقميدل في بمل اللفاصل ياألاميج الل ياىج فىي لفاصىل ىخىةي،  يىث يىتم 
ىىي عىدم االقتصىاد لكميىة ة الداخميىة بنيىالتي تياجييا ال كمةاللشفلتلك التةاال ينقل البيانات ياللمميلات 

 يالجيىد اليقىت تىيفية فىي التقنيىة اليىيةة لنجىزات لىن باالاىتفادةليىا  تاىل تىيفة بنيىة شىبكية  ااىيبية 
فىىىي  الليجىىىيدةالشىىىبكة ف ،داةللىىىع الكىىىادة اا ياللىىىةنالقىىىدةة عمىىى  التياصىىىل الفمىىىال يتىىىؤلن ليىىىا  يالتكمفىىة،

داةل ىىي افىي الملىل ا الليجىيداألاىميج ي  ،نتةنىتلى  ااإ اليصيلالكمية ىي شبكة انتةنت فقط ت لن 
 ايتةتج عميو: للايةقي بشكل  التةاال ينقل البيانات ياللمفات  يث يتماميج التقميدل اليديل األ

فىي  ااداةيىةتكالىل اللمميلىات بىين األقاىام يعىدم  داةية في التخاطج اللباشىةالفمالية اا عدم (1
 الكميىىىىة  يىىىىث تتاىىىىم طبيمىىىىة الم قىىىىات يالتفاعىىىىل بىىىىين ىطىىىىةاف التمالىىىىل بىىىىالبطء الناىىىىبي نتيجىىىىة

 .داةل في التةاالاالعتلاد عم  الةيتين اا
يالىىتل ياىىةق اللاىىتخدم بكىىم  النشىىة الىىيةقي لىىني  عمىى القائلىىة عىىدم فماليىىة األديات التنظيليىىة  (2

 يف الناتجة عن علمية النشة يااةاال.لن الييائق، التي قد ال يقةىىا، باا افة إل  التكال
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ليىىىل طالطابمىىىة، الفىىىاك (،  التجييىىىزات اللاديىىىة اللاىىىتقمةاةتفىىىاع التكىىىاليف التىىىي تتممىىىق بشىىىةاء  (3
باا ىىىافة الىىى  تكىىىاليف اللمىىىال ت اليةقيىىىة اللطبيعىىىة يتكمفىىىة المىىىالمين فىىىي نقىىىل اللةااىىى ت 

 اليةقية.
ي فىي ال صىيل عمى  ىلبيانىات ياللمفىات ةاىال اإىدة اليقت في اللةاا ت التقميديىة اىياء فىي  (4

 االاتجابة يالةد لن الليظفين ااداةيين.
يىدييا ، ىي صىميبة  التىي يىتم إةاىاليا ديث بمل  االت  ىياع يفقىدان اللمميلىات اللنقيلىة ي  (5

 تدايليا يعدم تيفةىا في اليقت اللنااج.
اللمفىىىات ياللىىىياد  عىىىدم تىىىيفة تقنيىىىة لتكالمىىىة تلكىىىن ىع ىىىاء الييئىىىة التدةياىىىية لىىىن التشىىىاةك فىىىي (6

 المملية.
 :the Research  Objectives ofأهمية البحث  .3

فىىي ىداء األعلىىال ااداةيىىة  ات الشىىبكة الل ميىىة ال ااىيبيةانىىتيظيىف تقفىىي تنبىع ىىليىىة الب ىىث 
 يبلا ي قق:االقتصاد في كمية 

 ىىىلان يصىىىيل الةاىىىائل يالبةيىىىد ااداةل إلىىى  األشىىىخاع اللمنىىىين بشىىىكل يلنىىىع فقىىىدان الل تىىىيي  (1
 .يالمبث بو اللةال

لىن خى ل اختصاة زلن الملل في كمية االقتصىاد خفل التكاليف ي ااتيلاة التقانة الشبكية في  (2
بأقىىىل ي  بىىىين اللاىىىتفيدين اللختمفىىىين فىىىي اليىىىةم االداةل يلشىىىاةكتياعىىىةل اللمميلىىىات اللختمفىىىة 

 اللياةد.
لىىىات يالييىىىائق اليةقيىىىة داةة ال يةقيىىىة لىىن خىىى ل التىىىدايل الةقلىىىي للختمىىف اللممي الت ىىيل إلىىى  اا (3

  .الناجلة عن ىداء الكمية ألعلاليا
تمزيىز ةيح ي  الكميىة فىيالتشاةك يالتكالل في اللمميلات اللناقة ياللنظلة بين األقاام اللختمفة  (4

 .فيلا بينيم التماين
فىىىي كميىىىة االقتصىىىاد بااىىىتخدام البةيىىىد االلكتةينىىىي  يزيىىىادة كفاءتيىىىا داةيىىىةتطىىىيية االتصىىىاالت اا (5

 .ياللجمدات المليلية التي تم ىيكمتيا بلا ينااج لنظيلة كمية االقتصاد
 :Aims of the Research أهداف البحث .4

ييىىىىدف الب ىىىىث إلىىىى  ت قيىىىىق ىىىىىدف ةئياىىىىي، يىىىىىي: اقتىىىىةاح نلىىىىيتج شىىىىبكي ياىىىىاعد فىىىىي تطىىىىيية ي 
في بنىاء الشىبكة داةية في كمية االقتصاد لن خ ل االعتلاد عم  عدة اعتباةات تصليلية االتصاالت اا

يدةااىىة النلىىيتج اللقتىىةح باالعتلىىاد عمىى  لتايىىةات  ،كميىىة االقتصىىادل التنظيليىىة ييكميىىةال يالتىىي تىىت ءم لىىع
 (VMWARE)افتةا ىىىىىي بااىىىىىتخدام بةنىىىىىال  النلىىىىىيتج اللقتىىىىىةح بأاىىىىىميج  األداء، يالتيصىىىىىل إلىىىىى  تنفيىىىىىت
Virtualisation software:يبت قيق ىتا اليدف، تت قق عدة ىىداف فةعية، ىىليا ، 
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داةيىىة فىىي كميىىة داةيىىة يالتامىىج عمىى  المقبىىات التىىي تمتىىةل الملميىىة ااةفىىع كفىىاءة االتصىىاالت اا (1
 الت يل إل  ااداةة االكتةينية.تبني التقانة الشبكية ي لن خ ل  االقتصاد

 ىىلن  بي ىىدات تنظيليىىة المىىالمين فييىىا الختصاصىىات فىىي الكميىىة تبمىىا   الي ىىدات ااداةيىىةىيكمىىة  (2
 الشبكة ال اايبية اللقتة ة لكمية االقتصاد. اتلخّدل

تيزيىىع المنىىىايين تباىىيط علميىىة  ىىم اللاىىتخدلين إلىى  الشىىبكة اللقتة ىىة لمكميىىة بااىىتخدام خدلىىة  (3
 . Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)ىيتيلاتيكيا  

فىىىي كميىىىة  اللىىيظفينلين قاعىىىدة بيانىىات لىىىن لجمىىدات عليليىىىة لجليىىع اللمفىىىات اللتدايلىىة بىىىين أتىى (4
 .االقتصاد يكاة  اجز اليصيل إل  اللمميلات

نظىىام ااىىم  جيىىزة بااىىتخدام خدلىىةألاىىلاء تمىىك األ جيىىزة ال ااىىيبية تبمىىا  االتصىىال لىىع األ إتا ىىة (5
 .DNS)) Domain Name System النطاق

 .داةية في كمية االقتصادقاام اااللمميلات بين األت قيق تكالل  (6
التياصىىىىل يالتفاعىىىىل ياللشىىىىاةكة فىىىىي اللىىىىياةد الممليىىىىة البىىىىا يين لىىىىن بنىىىاء تطبيىىىىق بةلجىىىىي يلكىىىىن  (7

 طىب اث_ كتج( يبتلك تختصة التكمفة الزلنية.
 : Method of the Researchالبحث يةمنهج .5

 يىىث اعتلىىد اللىىني  اليصىىفي ، التصىىليلي التىىألمي اللىىني اللىىني  اليصىىفي ي  يمتلىىد الب ىىث عمىى 
يظةيفىىو لىىىن خىىى ل  فىىي كميىىىة االقتصىىىادييصىىىف لطبيمىىة الملىىىل ااداةل دةااىىىة الييكىىل التنظيلىىىي عمىى  

، لميصىىيل لبنىىاء شىىبكة ل ميىىة  ااىىيبية لكميىىة فىىي ااداةات ياألقاىىام اللىىيظفيناللقىىاب ت الشخصىىية لىىع 
لكميىىة  مشىىبكة الل ميىىة االفتةا ىىيةل لقتىىةح تصىىية تىىم بنىىاء ميالتصىىليلي التىىأل ىلىىا فىىي اللىىني  االقتصىىاد، 
، يالىتل ي ىاكي Optimized Network Engineering Tool (OPNET) ، بااىتخدام بةنىال االقتصىاد

 يجيد الشبكة ييقيم بمةل البيانات ياللمميلات الخاصة بأداء الشبكة.
، انجىىىاز الجانىىىج SPSS زلىىىة البىىىةال  اا صىىىائية لمممىىىيم االجتلاعيىىىة  ت البا يىىىةااىىىتخدل قىىىدي 

تقنيىىة  التطبيقىىي، ياللقاةنىىة بىىين لمىىايية األداء اللاىىتخدلة ألداء الشىىبكتين اللقتىىة تين قبىىل يبمىىد ااىىتخدام
بمىد ااىتخدام  الل ميىة النلىيتج اللقتىةح لمشىبكةىداء بيىدف الت قىق لىن فاعميىة  الشبكة الل مية االفتةا ية

 .قنية الشبكة االفتةا يةت
 اتاللخىّدلببيدف بناء الشبكة الل مية ال اايبية اللتليمىة  VMWAREكلا تم ااتخدام بةنال  

 التي ت م الخدلات التي اتقدليا الشبكة للاتخدلي كمية االقتصاد باا افة إل  األجيزة الطةفية.
لبنىاء تطبيىق يلكىن ىع ىاء الييئىة التدةياىية  #Visual Studio Cكلا تم االعتلىاد عمى  بةنىال  

ع ىىىاء الييئىىىة التدةياىىىية فىىىي األقاىىىام ىلىىىن طىىىةح لىىىادتيم الممليىىىة فىىىي الكميىىىة ب يىىىث يىىىتلكن الطىىى ج ىي 
 .األخةي االط ع عمييا ياالاتفادة لنيا
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  :Limitations & Barriers of the Research ومعوقاته حثحدود الب .6
 األتية:يقتصة الب ث عم  ال ديد 

 .جالمة  مجفي : كمية االقتصاد  الحدود المكانية -
يىىىةه عمىىى  الملميىىىة ىتنايلىىىت الدةااىىىة الجانىىىج التقنىىىي لمشىىىبكة ال ااىىىيبية ي  الحددددود المويدددو ية: -

 داةية.داةية يتطيية ىااليج االتصاالت اااا
 يتتمخع لميقات الب ث بالتالي: 

كميىىىة االقتصىىىاد نتيجىىىة عىىىدم ليافقىىىة لةكىىىز عىىىدم لقىىىدةة البا يىىىة فىىىي تطبيىىىق البنيىىىة الشىىىبكية عمىىى   -
 ال ااج اآللي.

 عدم تيفة لبدالت شبكية تاتطيع البا ية لن خ ليا إجةاء البةلجة ياختباة التقنية اللقتة ة. -
  :Previous Studies الدراسات السابقة .7

نىيةد ىىىم فيلا يتممق بلي يع ب ينا  يل الشبكة الل مية ال ااىيبية يىيةىىا فىي الملميىة ااداةيىة، 
 الدةااات ياألب اث اآلتية:

 الدراسات العربية: 1.7
 اإلداري العمد  تطدوير فد  االلكترونيدة اإلدارة مسداهمة" 2011-,لياى ,  بدد الناردر ل لىد قريشد  .1

 .)"الجزائر – بسكرة - بجامعة والتكنولوجيا العموم كمية حالة دراسة( العال  التعميم بمؤسسات
 تكنيليجيىىا ااىتخدام خى ل لىن فماليتىو يزيىادة ااداةل الملىل ىىليىة إلىى  إبىةاز الدةااىة تىىدف
 ىةبىع تلك صيات يلت قيق لكتةينية،ااالتي تمد إ دي لتطمبات تطبيق ااداةة ي ، ياالتصاالت اللمميلات

 لجلىع ةئياىة كىأداة االاىتبانة يااىتخدلت اا صىائية، األاىاليج لىن لجليعىة بيااىطة اختبىةت فة ىيات،

 الملىل تطىيية فىي تاىاىم االتصال إل  ىن ااتخدام شبكات الدةااة يقد خمصت. الدةااة عينة لن البيانات

 يباليقىت بىأيل ىيل بالتنفيىت الخاصىة اللتايىةات لمةفىة عمى  الدةااىة لىن خى ل القىدةة ل ىل بالكميىة ااداةل

 بىين الزلنيىة الفجىية تقمىيعي ، لاىتلة بشىكل االن ةافىات ياكتشىاف يالخطىط األعلىال تنفيىت لتابمةي  ،ال قيقي
 .يتص ي و االن ةاف التمةف عم 

، ةاىىالة لاجاىىتية، "الفا ميددة اإلداريددة والتسددويقية لمشددبكة الحاسددوبية" 2008- ،دخىىان ميددر .2
  .جالمة  مج

ااىىىتمةال يت ميىىىل اآليىىىاة اللختمفىىىة الاىىىتخدام الشىىىبكات ال ااىىىيبية عمىىى  إلىىى  ت الدةااىىىة ىىىىدف
لىىدي كفاءتيىىا يفاعميتيىىا، يدةااىىة يت ديىىد التاييىىةات البنيييىىة التىىي الشىةكات إداةيىىا  يتاىىييقيا  يالت قىىق لىىن 

تفة يا عم  إداةة الشةكات ينظم لمميلاتيىا، يعمى  الطةائىق التقميديىة فىي إداةة األعلىال، يت ديىد لىدي 
يىىىاة اللتةتبىىىة عمىىى  ااعىىىداد البيئىىىي الل ئىىىم لتطبيىىىق ىىىىته التقانىىىة، يااللىىىام بلتطمبىىىات تفميىىىل ديةىىىىا، ياآل

 اا صىائية، األاىاليج لىن لجليعىة بيااىطة اختبىةت فة ىيات، يلىاني تلىك صىيات يلت قيىقبنائيىا، 
يلىة  إلى  ىن الدةااىة يقىد خمصىت، الدةااىة عينىة نلى البيانىات لجلىع ةئياىة كىأداة االاىتبانة يااىتخدلت
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يىن شىليلية اللنظيلىة  الشىبكيةع قة طةدية بين نجاح لنظلات األعلال اللماصىةة يكفىاءة لنظيلاتيىا 
الشىىىبكية لجليىىىع األقاىىىام ااداةيىىىة ىىىىي لطمىىىج  يىىىيل لت قيىىىق االاىىىتيلاة الفمىىىال للياةدىىىىا فىىىي الملميىىىة 

 .ااداةية
فدد  جامعددة الموردد  باسددتادام برنددام  المحاكدداة  يةإنشددان نمددوشج لشددبكة حاسددوبدراسددة بعنددوا :  .3

 .أوبنت التطبيق 
Hammoudi Modhar, 2011-Building Model for the University of Mosul Computer 

Network Using OPNET Simulator. 

الدةااىىىىة إلىىىى  بنىىىىاء نلىىىىيتج لشىىىىبكة جالمىىىىة الليصىىىىل، بااىىىىتخدام تقنيىىىىة الشىىىىبكة الل ميىىىىة  تىىىىىدف
،  يىث ت ىلن النلىيتج يى ث تطبيقىات الختبىاة OPNETاالفتةا ية، يتلىك بااىتخدام بةنىال  الل اكىاة 

بةيتكىىيل نقىىل اللمفىىات، يبةتيكىىيل النصىىيع التشىىمبية، ينقىىل  ىىىته التطبيقىىات ىىىي، ىداء نلىىيتج الشىىبكة
الصىىيت عبىىة بةيتيكىىيل اانتةنىىت، يقىىد ىظيىىةت النتىىائ  ىن النلىىيتج اللقتىىةح لىىو كفىىاءة جيىىدة لىىن نا يىىة 

داةة ىدائيا يااتمةال البيانات اللنتقمة عبة ىته الشبكة.  علل الشبكة يا 
 .برمجية أوبنت باستادام المور  جامعة شبكة أدان تحسي  نحودراسة بعنوا :  .4

Jabbar a ,Abdullah m ,2005-Towards the Improvement of the Computer 

Network of Mosul University Using (OPNET) Software  
فىي جالمىة  بأقاىالياداء لشىبكة كميىة الينداىة ىف ىل أل اللااىلة في اليصيلل  إ الدةااة تىدف
عم  تقنيىة الشىبكة الل ميىة االفتةا ىية، يلىن خى ل  يمتلدلن خ ل ي ع تصية لقتةح لمشبكة الليصل 

داء الشىبكة لىن  يىث كفىاءة ىقص  لىا يلكىن ال صىيل عميىو لىن ت اىينات فىي ىل  إ التيصلالل اكاة تم 
 .%25يتقميل زلن التأخية بلقداة  ختناقات في اية ال زم خ ل الشبكةاالالنقل يانخفال  ديث 

 الدراسات األجنبية: 2.7
 .األدان االمث  لمشبكة: دراسة حالة شبكة الشركة باستادام برنام  أوبنتدراسة بعنوا :  .1

Safadar GH, Shah M, Sardar kh,2011-Network Performance Optimization: A 

Case Study of Enterprise Network Simulated in OPNET. 

داء غيىىىة اللةغىىىيج فيىىىو لجالمىىىة يالىىىتخمع لىىىن األ ،داء الشىىىبكيلىىى  ت اىىىين األإ الدةااىىىة تىىىىدف
COMSATS،  يي ىىع  ، يتلىىك لىىن خىى ل ت ديىىد لشىىاكل الشىىبكة ال اليىىةعقىىدة تقةيبىىا   1200يالتىىي ت ىىم
يلىن  ،جىل ل اكىاة الشىبكة ال اليىةىلىن  OPNET Modeler 14.5 ، يقد تم ااتخدام بةنال تصية لقتةح

نتىائ  الل اكىاة لكى  الشىبكتين بالناىبة يقىد ىظيىةت داء، ىف ىل ىؤلن يالىتل يى ،يم ل اكاة التصية اللقتةح
 .تقةيبا   %26 ااىم بت اين األداء بنابةن التصية اللقتةح ى التأخية،نتاجية، يلمدل للمدل الطاقة اا

 دراسة بعنوا : تحسي  أدان الشبكة المحمية لشبكة الجامعة باستادام األلياف البررية .2

Majid S, Al-Qaraawi S, Fadhel3 B, 2013-Performance Enhancement of Star-Ring 

LAN for University Campus Using Optical Fiber 

لىن خى ل إلكانيىة  الشىبكة الل ميىة النجليىة فىي شىبكة الجالمىة لةينىةإلى  إظيىاة  الدةااة تىدف 
بىىةاز الىىدية الىىتل تممبىىو  إ ىىافة طيابىىق يتجييىىزات إ ىىافية دين التىىأيية عمىى  ىيكميىىة التصىىليم اللقتىىةح، يا 
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لىن ىجىل إجىةاء  Optiy Systemيقىد تىم ااىتخدام بةنىال   اللبىدالت الشىبكية اللقتة ىة ياألليىاف البصىةية،
 .اللقتةح يتطبيق النليتج الل اكاة

 ما يتميز به هشا البحث    الدراسات السابقة:أما  -
يتلىىك لىىن ، فىىي كميىىة االقتصىىاد الملىىل ااداةلالشىىبكة الل ميىىة ال ااىىيبية لتطىىيية ىىىي ااىىتخدام 

جىىةاء اللقاةنىىة ياىىتخدم خىى ل ي ىىع تصىىية لقتىىةح لمشىىبكة ال ااىىيبية  تقنيىىة الشىىبكة الل ميىىة االفتةا ىىية يا 
، يالتىي تلىت لمالجتيىا بشىكل األداء الشىبكيفي لمايية النليتج اللقتةح عدة يقد عال   ،لمياةلن ألكية 

االتصىىىال ااداةل لىىن خىىى ل  عمىى  ت اىىىين علميىىةىىىىتا الب ىىث علىىل لتفىىةق فىىي الدةااىىىات الاىىابقة، كلىىىا 
ته يتنفيىىىى لشىىىىبكة كميىىىىة االقتصىىىىاد اللجمىىىىدات المليليىىىىة فىىىىي التصىىىىية اللقتىىىىةحي إدخىىىىال التةااىىىىل االكتةينىىىىي 

قة ااىىىىتخدلت ىاىىىىميج االاىىىىتبيان فىىىىي بااىىىىتخدام إ ىىىىدي ىديات الل اكىىىىاة، كلىىىىا ىن بمىىىىل الدةااىىىىات الاىىىىاب
 ال صيل عم  البيانات الخاصة بلي يع الدةااة يت ميميا إ صائيا  بااتخدام البةال  اا صائية.
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 األولالفصل 
 
 والعمل اإلداري الشبكات المحمية

Local Area Networks and Management Work  
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 األول المبحث
 وأنواعيا ماىيتيا الشبكات الحاسوبية

Types and Nature of Computer Networks 

 معزكلػ  الحكاسػةب فتػوكهات تتىػ  ،كتةػ ة أهمةػ  المعتصػ  العػتلـ فػ  الحتسػكتة  الشػتكتت اكتسػتت
  تػ  صػك هت تىػـك عمػ  أتسػ  فػ  الحتسػكتة  كالشػتك  ،Information المعمكمتت تىتسـ عم  قتو ة غة ك 

 فػ  تتحتاػتإكالتػ  ةمكػف  التةتهػتت قتعػوة كهفػ  كالتػ ام  الممفػتت هفػ  تذلؾ تتىتسـ ،األقؿ عم  حتسكتةف
 .المتصمةف ف  الشتك  الحتسكتةف كال

 :Definition of Computer Networks الحاسوبية الشبكات تعريف - 1-1-1
 كالت ام التجاةزات ال  فة   تعض ككذلؾ بةالحكاس مف مجمكع  عف عتت ة الحتسكب ه  شتك 

 لتمكػةف مسػتمومةات مػف الت اسػؿ فةمػت تةػهاـتشػكؿ سػمك  أك س سػمك   الػتعض تعضات مع  ت ات ةتـ الت 
مػػف أجػػؿ تتػػتوؿ المعمكمػػتت كالمشػػت ك  فػػ  التةتهػػتت كالمصػػتو  المتػػكف ة لػػول الػػتعض مػػف مشػػت ك  هػػذ  

 المعمكمػتت تتػتوؿك  هىػؿ عممةػ  كهػ  كجكوهػت، مػف الاػوؼك  استموامتتات، مف الشتك  كتهتع أهمة ، 1الشتك 
كالتكمفػ   الكقػت تػكفة  إلػ  ةػؤول ممػت كاسػع ، جغ افةػ  مسػتحتت امتػواو عمػ  إلكت كهػ  تشػكؿكالتةتهػتت 
 .التةتهتتكسالم   أمف عم  كالمحتفظ 

الشػتك   International Standards Organization( ISO)كمػت تععػ  ؼ مهظمػ  المعػتةة  الوكلةػ  
الحتسػػػكتة  تاهاػػػتع مجمكعػػػ  مػػػف الععىػػػو كالمح ػػػتت المت ات ػػػ  التػػػ  تتشػػػت ؾ فػػػ  المػػػكا و كتسػػػتموـ لتتػػػتوؿ 
المعمكمػػػتت تػػػةف المسػػػتمومةف، إذ تكجػػػو الععىػػػو عهػػػو تىػػػت ع مسػػػت ةف أك أك ػػػ  مػػػف مسػػػت ات استصػػػتؿ فػػػ  

سػةب التػ  تشػكؿ المهظكمػ  الشتك ، كتتوك الشتك  الحتسكتة  لممست م ةف، كاهات مجمكع  مكزعػ  مػف الحكا
التكاصػؿ فةمػػت ك الحتسػكتة  الكاسػع ، كالتػ  تػػكف  لممسػتمومةف الىػو ة عمػػ  امتةػت  المػومتت التػػ  ة غتكهاػت، 

 .2تساكل  كةس  تةهاـ
 إشػت ات شػكؿ عمػ  المعمكمػتت تتػوفؽ فحػةف ،ذلػؾ مػف تعىةػوان  أك ػ  حتلةػتن  الشػتكتت فإفػ كتػتل تع،

 تى ػع الضػك،، سػ ع  تىػت ب مذهمػ  تسػ ع  المعمكمػتت مػف حػـز شػكؿ عمػ  تهتىػؿ م ئةػ  غةػ  كا تتئةػ 
 كتهػت كمامػت الحىةىػ  كجاتاػت إلػ  لتصػؿ أمػ ل إلػ   شػتك مػف التهىػؿ ةمكهاػت كمػت تاكمماػت، قػت ات أحةتهػتن 
 ةػتـ لكػ ، ك تػذك  أم ػت، وكف هكعةتاػتك  مصػواقةتات عمػ  تحػتفظ المعمكمػتت فاػ  تى عاػت التػ  السػ ع 
 مػف ةمكهػ  تػ  تعهػكاف مػت  حتسػكب كػؿ كوزع  كاإل سػتؿ اسسػتىتتؿ فػ  م ا وكف الحكاسةب تةف التكاصؿ
مهػػػػ  تتإلضػػػػتف  إلػػػػ   إلةػػػػ  كمع فػػػػ  الحتسػػػػكب صػػػػتحب المعمكمػػػػتت الم سػػػػم  الػػػػكا وة المعمكمػػػػتت اسػػػػتىتتؿ

 3.مكا زمةتت لمتحىؽ مف سالم  التةتهتت المتواكل  عت  الشتك 

                                                           
1
 .21ص ،2008، سك ةت، حمػبجتمع  التعليم المفتوح,  كمة  اسقتصتو،, أسس إدارة الشبكات الحاسوبية، محمو ضاىر 

2
 WWW.Startimes.com/f.aspx?t=29598985  30/9/2014 الكصكؿ تت ةخ. 

3
 Edde  Neil, Cisco Certified Network Associate Study Guide, Wiley Publishing, Inc, Indiana, 

2007,pp 84. 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29598985
http://www.startimes.com/f.aspx?t=29598985
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 1مجاالت استخدام الشبكات الحاسوبية -2-1-1
 Domains of Using Computer Networks 

أكؿ هظػػػتـ اتصػػػتست تػػػـ مػػػف ماللػػػ   تػػػ  األجاػػػزة الحتسػػػكتة  مػػػع تعضػػػات،  الشػػػتك  الحتسػػػكتة  هػػػ 
المعمكمػػتت المتعػػووة الكسػػتئ   تةػػتف، هػػ ، صػػك ة،  سػػـ أك  كتتػػتوؿ مػػف هىػػؿ تػػتمكف هػػذ  األجاػػزةكتحةػػث 

 توكف اعتتت  لممستفتت، كةهتع الاوؼ مف استمواـ الشتك  فةمت ةم ع صكت( فةمت تةهات
a) مشاركة موارد الشبكة Network Recourses Sharing: هػ  كػؿ مػت ةمتمكػ  إف مكا و الحتسػكب 

 Programs أك تػػػ ام  Applications كت تةىػػػتت Data Base كقكاعػػػو تةتهػػػتت Files ممفػػػتت مػػػف

كتل تتعػ  كسػكاق  األقػ ا  المةز ةػ  كالم هػ  كت تقػتت الفػتك   Peripheral Devices كأجازة   فةػ 
فاػ  المككهػتت المتوةػ  كالت مجةػ  المكجػكوة عمػ   Network Resources الشػتك  كالمكوـ، أمت مكا و

 الشتك  كتتحكؿ معتن إل  حتسكب كحةو ةؤمف لكؿ مستموـ است مت  هذ  اإلمكتهةتت كالمكا و، م النع
  مشاااركة البياناااتData Sharing:   لمجمكعػػ  مػػف المسػػتمومةف  التةتهػػتتتسػػمع عممةػػ  مشػػت ك

 مف تتتوؿ المعمكمتت كالممفتت تشكؿ معهظـ كس ةع وكف التىةو تتلتعو المكته  كالزمته .
  مشااااركة التطبي ااااتApplication Sharing: تػػػكف  مشػػػت ك  الت تةىػػػتت اسػػػتمواـ الت مجةػػػتت 

مػػف قتػػؿ مػػوة  الممػػو ـ، األمػػ  الػػذم ةػػكف  عممةػػ   كالت تةىػػتت التػػ  جػػ ل تهصػػةتات عمػػ  الممػػو ـ
التهصػػػةب عمػػػ  تػػػتق  الحكاسػػػةب فػػػ  الشػػػتك ، كفػػػ  هػػػذ  الحتلػػػ  ةسػػػت ةع الممػػػو ـ التعػػػ ؼ عمػػػ  

إلػ   تتلكصػكؿالمستمومةف الذةف ةستفةوكف مف التػ ام ، كمهػع ومػكؿ المسػتمومةف غةػ  الممػكلةف 
Providing Central Control تحىةؽ السة  ة الم كزة  لمهظـالت ام  كالتتل  

2.  
  مشاااااركة األجياااازةDevices Sharingمشػػػػت ك  األجاػػػػزة السػػػػمتح لممسػػػػتمومةف   ع تتػػػػةع عممةػػػػ

اسسػػػتفتوة مػػػف ال  فةػػػتت المكجػػػكوة عمػػػ  الشػػػتك  كتل تتعػػػتت كالفػػػتك  كغة هػػػت، ممػػػت ةػػػكف  عمػػػ  
التشػػػغةؿ اسقتصػػػتوم لمجاػػػزة مػػػف مػػػالؿ شػػػ ا، عػػػوو أقػػػؿ مػػػف األجاػػػزة كالمشػػػت ك  فػػػ   مؤسسػػػ ال

 .3استموامات
b) تأمين المعالجة الموزعة Providing Distributed Processing ع مف الممكف أف تحتػتج تةتهػتت

معةه  إل  معتلج  أك اتمتذ ق ا  ف  أك   مف مكقع مف الش ك ، ككجكو شػتك  الحتسػكب تػؤ مف م ػؿ 
تمؾ الموم  تساكل  كتحىؽ امتصت ان ف  الزمف الالـز لعممةتت تتتوؿ المعمكمتت كمعتلجتاػت تػوسن مػف 

 .4تتتولات تتألستلةب التىمةوة  الت  ةمكف استموامات ف  حتؿ عوـ كجكو م ؿ هذ  الشتك 
c) ت ميل التكمفة Reduce Cost ع إف تكتلةؼ إهجتز شتك  محمة  ت ت  تةف ممتمؼ حكاسػةب المؤسسػ 

فػػ  تكفتكجػػكو الشػػتك  الحتسػػكتة  ه كمكا وهػػت هػػ  أقػػؿ إذا مػػت قك هػػت تتكػػتلةؼ شػػ ا، حكاسػػةب مسػػتىم ،
 ت تةؽ عكضتن عف ش ا، هسم  لكؿ حتسكب.الش ا، هسم  كاحوة مف ت

                                                           
1
 .19   ،2006 جتمع  حمب، سك ةت، كاسلكت كهة ،، كمة  الاهوس  الكا تتئة  شبكات الحاسبمحمو ستم ،  حاج عمي ،إقتتؿ عرب 
2
 .25  ، مرجع سبق ذكره,محمو ضاىر 
ال تعػػ  ، األ وف، عمػػتفع وا  كائػػؿ لمهشػػ  كالتكزةػػع، "شاابكات اإلدارة اإللكترونيااة"حسػػةف عػػال،،  السااالمي ،عػػال، عتػػو الػػ زاؽ السااالمي 3

 .23،  2005 اسكل ،
4
 . 222, ص2008 ،سك ةت، جتمع  حمػب ، كمة  اسقتصتو،نظم تشغيل الحاسوب, عتو ال حمف األحمو العبيد، محمو ضاىر 
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d) الورقي األرشيف نظام إلغاء Paper Archive System Cancellationأ شػف  تهظػتـ كاسػتتوال  ع 
الحتصػم   األم ػت، تصػحةع عمػ  كالمىػو ة الك ػتئؽ مػع التعتمػؿ فػ  لةكه  مف ةحمم  مت مع لكت كه إ

 .است جتعات عهو ال مبك  ممكف كقت أقؿ ف  جا  مف ألك   الك تئؽ كهش  تس ع 
e) إنشااء مجموعاات عمال Creation Of Work Group  ع الاػوؼ مهاػت تػكفة  تةئػ  عمػؿ مشػت ك

 تةف المستمومةف لتتتوؿ اآل ا، كالمعمكمتت.
f) ناألم Security  ع ةعتت  أمف المعمكمتت أمػ ان فػ  غتةػ  األهمةػ ، لػذلؾ تسػتموـ الشػتكتت الحتسػكتة

 عت  الشتك . مومتت أمهة  لحمتة  المعمكمتت المتواكل 
 :Computer Network Classifications الحاسوبية الشبكات تصنيف -3-1-1

 اسهتمػت،  ات ػ  كتعزةػز األوا، تحسػةف تغةػ  ةكػكف مػت غتلتػتن  الشػتكتت كاسػتحواث اسػتمواـ إف
 المػومتت فػ  كاسشػت اؾ لعمػؿ،ا تىتسػـ مػف المسػتمومةف كػف ممتمػؼةم الػذم الهظػتـ أهاػت كمػت لممؤسسػ ،
ف الممتمف  كالمكا و التغ ةػ   حةػثف مػ تمتمػؼ أهاػت إس الكظةفػ ، فػ  تشػتتاات تىػو  الحتسػكتة  الشتكتت، كا 

   كمت ف  الشكؿ التتل ع أهكاع أ تع إل   Scaleالجغ افة  كمول استستع 

 
 تصنيف الشبكات الحاسوبية (1-1) الشكل

 :Local Area Network(LAN) المحمية الشبكات1-3-1-1- 

 فػ  الشمصػة  الحكاسػةب مػف مجمكعػ   تػ  تػؤمف أف ةمكػف التػ ه  مف أتس  أهكاع الشتكتت ك 
 مسػتح  عمػ  الحكاسػةب تػ   عػتـ تشػكؿ أك ،ةمتجػتك   متػته  عػوة أك متهػ  أك مكتػب أك مؤسس  أك ش ك 

تحتػكم هػذ  الشػتكتت  ،1كالممفػتت التػ ام ت ك لممعمكمػت المشػت ؾ اسسػتمواـ أجػؿ مػف هسػتةتن  صغة ة جغ افة 
 ة غػب مػف عمػ  كػتف الشػتك  هػذ  كتػوكفغتلتتن عم  عوة مئتت مف األجازة المتصػم  مػع تعضػات الػتعض 

الشػتكتت  ، كتىػوـ هػذ آمػ لمسػتموـ  كهىمات م ه  أق ا  عم  الممفتت هسخ لتةتهتت كالمعمكمتتا تتتوؿ ف 
الكصػػكؿ لممصػػتو  األمػػ ل مػػف المعمكمػػتت فػػ  كقتهػػت الحػػتل  سػػ ع  كتةػػ ة لتتػػتوؿ التةتهػػتت كالمعمكمػػتت ك 

 مػف ةشػع  المسػتموـ الػذم ةسػتفةو ممػت ،2مف الشتك  عم  أم حتسكب آم  (الممفتت  ك كتلت ام  المتكاجوة
 تػةف المسػتفتت لىػ ب هظػ ان  الشمصػ  جاػتز  عمػ  التةتهػتت كالمعمكمػتت مكجػكوةأف هػذ   مػكا و الشػتك 

ت ةػو إلكت كهػ  ألم مسػتموـ آمػػ  المسػػتموم  األجاػزة ةمكػهاـ إ سػتؿ  سػػتئؿ  كمػت أفالحتسػكتة ،  األجاػزة
تتشػغةؿ  كتككف تمؾ ال ستئؿ جتهزة عهو الم سؿ إلة  تمج و قةتمػ  ،مالؿ جز، مف ال تهة  عم  هذ  الشتك 

 .اتز ج

                                                           
1
 Michael j martin, Understanding the Network A Practical Guide to Internet work, First Edition, 

2000,P 7. 
2
 .223, مرجع سبق ذكره, صعتو ال حمف األحمو العبيد، محمو ضاىر 

 تصنيف الشبكات 
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ف مفتتح امتةػت  أفضػؿ إحةث  ،مؤسس التصمةـ شتك  محمة  فإف مت ةتحكـ تذلؾ هك حتج   عهو
التػ   التجاةػزات، كتتلتػتل  شػ ا، تكسع مستىتالن ف  ال مؤسس م   ال، ك المعوات هك فاـ حتج  العمؿ تمتمتن 

أف تتحمماػػت فػػ  حػػتؿ  مؤسسػػ تمػػؾ الم ػػ  كمػػع اإلمكتهةػػتت المتوةػػ  التػػ  تهػػكم الةمكػػف لاػػت أف تػػتال،ـ مػػع 
  مةص . اقتصتوم ألف معواتات، مع العمـ أف هذا الهكع تته  المهظكم  الشتكة  ف  أوا، أعمتلات

 
 السمكية لشبكة الحاسوبية المحميةا (1-2)الشكل

 فػ  المتمصصػ المؤسسػتت  متصػ ن  األم ةكةػ  الجتمعػتت الهػكع مػف الشػتكتت اهػذ تته  مف كأكؿ
 جتمع  أك كمة  ف  الحتسب شتك  هك همكذج  ، كم تؿكج  المصك   عم IBMكش ك   اآلل  اإلعالـ
1الحـ   تشتكتت تع ؼ أك مت

Campus. 
 :Metropolitan Area Network اإلقميمية الشبكات2-3-1-1-

 الشػتك  عمةاػت تمتػو التػ  المسػتح  مػف أكتػ  مسػتح  تامػذ  اإلقمةمةػ أك  المتكسػ  الشػتكتت
 لػ ت  تصػمع كهػ  ،كةمػك متػ اتتصػؿ إلػ  عػوة  جغ افةػ  مهت ؽ عت  التةتهتت لهىؿ  ، فمىو صممتالمحمة
 تىػوـ التىهةػ  فاػذ  ،Fiber Opticالتصػ ة   األلةػتؼ الشػتكتت مػف الهػكع هػذا  تػ  فػ  كةسػتموـ موةهػ ،

فاػ  أكتػ  مػف  ،المحمةػ  الشػتكتت مػف عػوو عمػ  أف تضػـ ممكػف اإلقمةمةػ  كالشػتكتت ،2فتئىػ   عتتسػ
 أهاػت مكمفػ  عةكتاػت كمػف كالفتعمةػ ، تتلسػ ع  كتتمةػز 3الشػتكتت المحمةػ  كأصػغ  مػف الشػتكتت الكاسػع 

 .صعت  كصةتهتات

 الشبكة الحاسوبية اإلقميمية (1-3)الشكل 

                                                           
1
 Michael j martin, op.cit, pp7. 

2
 .286ص ، 2000الكتتب، ، الجزائ ، قص والبرمجيات العتاد المعموماتية إلى مدخلالحؽ،  عتو طو 

 .33ص، 2000(،36مكتت  الممؾ فاو الك هة  السمس  ال تهة   إنشاء الشبكات,فؤاو،  اسماعيل ،سمةمتف الع ال 3
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 :Wide Area Network (WAN) الشبكات الواسعة3-3-1-1-
 المهظمػػتتمػػف وعػػـ احتةتجػػتت الحتسػػكتة  المحمةػػ   شػػتكتتالفػػ  تواةػػ  ظاػػك  الشػػتكتت لػػـ تػػتمكف 

عمػ  مسػتكل عػوة وكؿ، لاػذا كػتف كاسػع  كالتػ  ةمكػف أف تتػكزع الكتة ة الت  تتكزع مكتتتات عم  مسػتحتت 
المحمة  ف  أهحت، ممتمف  مػف وكلػ  مػت أك   ت  الشتكتتعم   ىـكتستو مف ت كة  هكع جوةو مف الشتكتت 

 ممتمفػػػػػػ ، كأ مػػػػػػؽ عمػػػػػػ  هػػػػػػذا الهػػػػػػكع مػػػػػػف الشػػػػػػتكتت اسػػػػػػـ المحمةػػػػػػ  فػػػػػػ  وكؿتػػػػػػ ت  الشػػػػػػتكتت ىػػػػػػـك تأف 
Wide Area Networks كتتسػػتمواـ هػػذ  التىهةػػ  تزاةػػو عػػوو المسػػتمومةف 1اله ػػتؽ الكاسػػع أك شػػتكتت ،

 عإل  فئتةف الكاسع الشتكتت  كتهىسـ، األشمت  الكتة ة إل  آسؼ المهظمتت ف  حتسكبال لشتك 
الػ ت  تػةف الشػتكتت عمػ  ةىػـك هػذا الهػكع  : Enterprise Networkالمؤسسات التجارياة شبكات - أ

 .2عوة وكؿ مؤسس  كاحوة عم  مستكل وكل  كاحوة أك الف كع التتتع  لش ك  أك المحمة  أك
 الشػتكتت المحمةػ  التتتعػ  لهكع ال ته  عم   تػ هذا اةعمؿ  : Global Networkالشبكات العالمية - ب

  .عم  مستكل وكل  أك محممستحتت كاسع   عت  ممتمف  مؤسستت لعوة

 
 الشبكة الحاسوبية الواسعة (1-4)الشكل

كغة هػت تمك كقةػ  عتلةػ  كتكمفػ  مهمفضػ  هىؿ التةتهتت كالممفتت تإمكتهة  الشتكتت الكاسع   كتمتتز
 .3(مستح  جغ افة  كاسع   مف عوة كةمكمت ات إل  آسؼ الكةمكمت ات عت مف أمتكف تعةوة ك 

كتتتاػػت مكزعػػ  فػػ  حةػػث أف م ،شػػ كتت ال ةػػ افمػػف المهظمػػتت التػػ  تسػػتموـ الشػػتكتت الكاسػػع  
 كؿ أهحت، العتلـ، كالجوكؿ التتل  ةتةف الف كؽ تةف مصتئ  الشتكتت الحتسكتة  ال ئةسة  ال ال  ع

 الفروق بين خصائص الشبكات الحاسوبية (1-1)رقم جدول

 نوع الشبكة/خصائصيا
 MANاإلقميمية  WANالواسعة  LANالمحمية 

 كةمك مت  100 الكةمك مت ات إل  آسؼ الكةمك مت اتمف  مت  2000حت   التغطية الجغرافية

 
 السرعة

 فتئى  جوا كتت اكح تةف 
مةجت تت ف   (1000 -4 

 ال تهة 

س ع  مهمفض  تستب عوو األجازة 
الممحى  كالت  تحسب تتلكةمك تت ف  

 ال تهة  

س ع  الشتكتت تعتوؿ تى ةتتن 
 الكاسع 

 عوو كتة  هستةتن  عوو كتة  جوان ةحسب تتلمئتت كتآسؼ إل  تعض المئتت 2مف  الحواسيبعدد 
 متى ع-متكاصؿ متى ع-متكاصؿ 24ستع /24متكاصؿ  الوصل
 تآمهشاة إل  عوة مهش تآمهشاة إل  عوة مهش مهشاة كاحوة الممكية

 .8وتطبي اتيا في التعميم, ص(, الحاسبات 2011المصدر: البغدادي يوسف )

                                                           
 .287   الحؽ، م جع ستؽ ذك  ، توع طو 1
2
 .346محمد, مرجع سبق ذكره, ص  ضاهر 
3
 .244المرجع السابق, ص  
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 :Internet Network شبكة اإلنترنت العالمية 4-3-1-1-
 الشػتكتت المتواممػ شػتك  مؤلفػ  مػف أعػواو هتئمػ  مػف  تهاػأ ةتم ػؿ فػ لإلهت هت  التىه  إف التع ةؼ
، كذلؾ عػف   ةػؽ األ ضة ت ت  تةف حكاسةب مكزع  ف  ممتمؼ أهحت، الك ة كالت  ، مع تعضات التعض

  كزةػػػم  كلػػػة  ههػػػتؾ هةئػػػ   ،1الاػػػتتؼ، أك األقمػػػت  الصػػػهتعة ، أك أهظمػػػ  استصػػػتست األمػػػ ل م ػػػك 
المتصػم  تتإلهت هػت هػ  أةضػتن جػز،  الشػتكتت"، ألف معظػـ الحكاسػةب ، كهػ  "شػتك اإلهت هتعف   مسئكل

تػػةف هػػذ   اإلهت هػػت ت  تػػك  تت كالجتمعػػتت كاإلوا ات الحككمةػػ ،أصػػغ  مكجػػكوة ضػػمف الشػػ ك مػػف شػػتكتت
ؤلػؼ شػتك  عتلمةػ  ضػمم ، ةتصػؿ تاػت مئػتت المالةػةف مػف األشػمت  لمتكاصػؿ مػع تعضػاـ تالشتكتت ل

 .2هظتـ عتلم  لممعمكمتت فاك ، كاس الع عم  المعمكمتت،التعض، كتتتوؿ التةتهتت كالت ام 
 :Internet Services خدمات اإلنترنت -

كةمكف أف تتشت ؾ هذ  المومتت مع مػومتت الشػتك   تتهكع المومتت الت  تؤمهات شتك  اإلهت هت
 :3فعتلةتت مم كةمكف تىسةـ هذ  المومتت إل   ،المحمة  الحتسكتة 

a) العنكبوتية العالميةشبكة ال World Wide Web (WWW): 
هتةجػ  فتعمةتاػت  ،لكت كهةػ  األك ػ  شػعتة مف كسػتئؿ استصػتؿ اإل تعتت  الشتك  العهكتكتة  العتلمة 

فا  تؤمف كاجا  تفتعمة  تسة   كفعتل  لمتعتمػؿ مػع الكػـ الاتئػؿ مػف مػكا و  ،كم كهتات كساكل  استموامات
أك  Siteعتػػت ة عػػف مجمكعػػ  مػػف الك ػػتئؽ كػػؿ كاحػػوة مهاػػت تسػػم  مكقعػػتن  عتاهاػػت تعريفيااااإلهت هػػت، كةمكػػف 
 (HTML)اس تتػػػت  التشػػػعت لغػػػ   تتسػػػتمواـ ةػػػتـ تهػػػت، هػػػذ  الصػػػفحتت ،Home Page صػػػفح  المػػػك ف

Hyper Text Markup Language إلػػ  مكاقػػع أك صػػفحتت  4التشػػعتة   الكصػػالت كةوعػػػـ هػػػذ  المغػػػ
كهػػػ  فػػػ  ازوةػػػتو م ػػػ و،  كالصػػػك ة، كالصػػػكت ةعتلةػػػ  الجػػػكو مػػػ ل، كتتمةػػػز صػػػفح  الكةػػػب تتل سػػػكمتتأ
 المتصػػػػػػػفحتتتػػػػػػػ ام  متصػػػػػػػ  تػػػػػػػوع   اسػػػػػػػتعمتؿكعمػػػػػػػ  المسػػػػػػػتموـ الزتكف، تسػػػػػػػتموـ هظػػػػػػػتـ المػػػػػػػتوـ/ك 
 Web Browser   المؤسسػػػتتكتعمػػػؿ  ،5ةػػػ عتل تكفػػػػت،ةالعتلمةػػػ   العهكتكتةػػػ   الشػػػتك كهتفػػػذة لمكلػػػكج إلػػػ 
تاػػػوؼ وعػػػـ المتصػػػفحتت عتػػػ   لمتع ةػػػؼ تهفسػػػات، كهشػػػ  معمكمتتاػػػت كةػػػب األفػػػ او عمػػػ  إهشػػػت، صػػػفحتتك 

 .مكقعات التهتفس 

b)  البريد اإللكترونيE-mail: 
 أف الممكػف مػف التػ  ال سػتئؿ تتتػتوؿ لممسػتمومةف كةسػمع سػ ةع اتصػتؿ ةػكف  اإللكت كهػ  لت ةػوا

تػػػةف  لػػػ  مػػػتإ لتصػػػؿ الفةػػػوةك أك الصػػػكت ممفػػػتت تمػػػت فةاػػػت م فىػػػ  ممفػػػتت صػػػك ، هصػػػك ، عمػػػ  تحتػػػكم
لكت كهػ  تػةف ال سػتئؿ إلكت كهػ  هػك تىػت ع كالت ةػو اإل ،هحػت، العػتلـأف او ف  شت  الش كتت كالمهظمتت كاأل

                                                           
1
 .269 ،  مرجع سبق ذكرهمحمو،  ضاىر 

2
 Federal Networking Council، FNC Resolution: Definition of Internet, http://www. finc.webmaster 

/internetdef. html. 
3
، حمب،نترنتالدليل الكامل في اإل ةكهغ مت غ ةت، " ليفن   .113-134ص، 2001"، ت جم  أةمف سةو و كةش، شعتع لمهش  كالعمـك
 .113  ،مرجع سبق ذكرهحسةف عال،،  السالمي، عال، عتو ال زاؽ السالمي 4
5
 .281, ص مرجع سبق ذكرهمحمد,  ضاهر 
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ف مػػت مشػػف   قمةػػتن  لكت كهػػ  عهاػػتإمػػ ل هػػك همػػكذج أم تصػػك ة أ ،المكتلمػػتت الاتتفةػػ  ك سػػتئؿ الفػػتك ك  ، كا 
 ككاسع اسهتشت  مت ةم ع  ةجعؿ الت ةو اإللكت كه  متمةزان 

المهمفض  إل سػتؿ ال سػتل  اإللكت كهةػ  فاػ  ستتػا   تتلتعػو المكػته  لمشػم  الم سػم  إلةػ   التكمف  (1
 تؿ ت تت  تحجـ ال ستل  الت  تؤ   عم  الزمف المستغ ؽ ف  اإل ستؿ.

فا  تتجتكز الف ؽ الزمه  كالمكػته  تػةف وكؿ العػتلـ  المكتف كس الزمتف ال ستل  اإللكت كهة  سةعكؽ (2
 ل  اإللكت كهة  كمستممات. لكؿ مف م سؿ ال ست

 المستمومةف.ل  مجمكع  كتة ة مف إمكتهة  تكجة  هف  ال ستل  إةتةع  (3
 فك ة  كتمتتز تس ع  الكصكؿ. ف ستل  الت ةو اإللكت كه  الس ع  (4
 .مف الفتك  أقؿ عهت،ن ك  مف المكتلم  الاتتفة  أقؿ ت فالن  (5

 Mailing Listsكالجػوة  تتلػذك  أف الت ةػو اإللكت كهػ  ةتضػمف فػ  ت تةىتتػ  المػكائع الت ةوةػ  
لكػػؿ مجمكعػػ  مػػف المسػػتمومةف كالػػذةف ةتمصصػػكف  Aliasكالتػػ  تعتمػػو عمػػ  إع ػػت، أسػػمت، مسػػتعت ة 

كتتلهتةجػػ  ةمكػػف إ سػػتؿ  ،فػػ  مجػػتؿ معػػةف، كلهفػػ ض مجمكعػػ  متمصصػػ  تتلصػػةته  كأمػػ ل تتلتسػػكةؽ
 هكه  تتسـ المجمكع  إل  كؿ شم  عضك ف  المجمكع . ستل  مع

c) خدمة ن ل الممفات File Transfer Protocol: 
 Applicationالت تةىػتت  تىػ  فػ  ةعمػؿ ت تةػؽ عػف عتػت ة كهػ FTP ت كتككػكؿ هىػؿ الممفػتت

Layer هظػتـ استصػتؿ المفتػكح  تىػتت مػف OSI (Open System Interconnection)،   كتتم ػؿ كظتئفػ
 تتلتتل ع األستسة 

هت هػػت سػػكا،ان كتهػػت اإللػػ  مضػػةؼ أمػػ  وامػػؿ إ Host مضػػةؼ مسػػمع تهسػػخ الممفػػتت مػػف أة .1
 .الممفتت ه  ت ام  حتسكتة  أك تةتهتت

 ةؤمف هىؿ الممفتت تةف األجازة المضةف  تشكؿ مك كؽ ككفك،. .2
ب ك حتسػالممفػتت مػف الهسػخ ةشػجع تشػكؿ ضػمه  اسػتمواـ الحكاسػةب عػف تعػو، كتسػم  عممةػ   .3

لػػػػ  إتؾ ك ممفػػػػتت مػػػػف حتسػػػػالهسػػػػخ  أمػػػػت عممةػػػػ  ،Download تؾك لػػػػ  حتسػػػػإ Remote تعةػػػػوال
 .Upload تسم فب التعةو ك الحتس

 الحتسكتة  حت  لك امتمفت أهظم  تشغةمات. جازةاأل تةفةست ةع أف ةىـك تهىؿ الممفتت  .4
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 الثاني المبحث
 ومميزاتيا المحمية الشبكات

Local Area Network and Advantages 

م ػػؿ لىػػو اهتشػػ  اسػػتمواـ الشػػتكتت المحمةػػ  فػػ  األعمػػتؿ ذات الصػػتغ  التجت ةػػ  كغةػػ  التجت ةػػ  
كالعػتممةف فةاػت تغػ ض  مؤسسػ الجتمعتت كالكمةتت، كذلؾ تاوؼ ال ت  تةف ممتمؼ الكحوات المككه  ألم 

التةتهػػػػتت  تتػػػػتوؿ مجػػػػتؿ فػػػػ  مذهمػػػػ  إمكتهةػػػػتت كسػػػػ عت ، فاػػػػ  تىػػػػوـفت،تػػػػ  كتحسػػػػةف أوا، العمػػػػؿ كزةػػػػتوة 
 مػكا و مػف ةسػتفةو الػذم المسػتموـ ةشػع  كالمعمكمػتت كالمشػت ك  فػ  الممفػتت كمػكا و الشػتك  الممتمفػ  ممػت

المؤسسػتت  عمػ  تعػكو التػ  الكتةػ ة الفتئػوة الشمصػ ، كتسػتب جاػتز  عمػ  مكجكوة المكا و هذ  أف الشتك 
 التصػػػتمةـك المحمةػػػ ،  تتالشػػػتكمت متػػػتت تهػػػت، سهسػػػتع ض فػػػ  هػػػذا المتحػػػث    الحتسػػػكتة شػػػتكال تإومػػػتؿ

 .ع الشتكتت المحمة اهك أمكا و الشتك  ك ك األستسة  لمشتكتت المحمة ، 
 LAN Builder Requirements  متطمبات بناء الشبكة المحمية -1-2-1

م ػؿ  Software كالت مجةػ  Hardware إف الشتك  المحمة  ه  مجمكع  مػف اإلمكتهةػتت المتوةػ 
كالتجاةػػزات التػػػ  تحىػػػؽ استصػػػتؿ  ،Network Adapter Cards الحكاسػػةب كت تقػػػتت مالئمػػػ  الشػػتك 

التػػ  تػػؤمف  Network Operating Systemsكأهظمػػ  التشػػغةؿ الشػػتكة   ،Hub الفةزةػػتئ  م ػػؿ المجمػػع
أف تكػػكف  المحمةػػ  ةمكػػف لمشػػتك ، ك 1كاإلشػػ اؼ عمػػ  اسػػتمواـ مػػكا و الشػػتك  لتحىةػػؽ الػػ ت  الشػػتك  م اتػػ  

س تكػكف ههػتؾ حتجػ  لمم كزةػ  فػ  العمػؿ  تلػ الح حتسػكب كفػ  تمػؾ جاتزمصغة ة لو ج  أهات تتككف مف 
كتحتػػكم عمػػ  عشػػ ات أك مئػػتت  تكػػكف الشػػتك  كتةػػ ة الحجػػـ كقػػو ،Central أك إلػػ  جاػػتز مومػػ  م كػػزم

 ع2أ تع  مككهتت أستسة  تت مب محمة ال شتكتتالكعم  العمـك فإف  ،األجازة
مػػف هػػكع  ةن كػػكف عػػتوتحتسػػكب تىػػـك تتهظػػةـ إوا ة الشػػتك  ك  ع كهػػ  أجاػػزةServer أجياازة الخدمااة (1

 الحكاسػػةبمػػف  Efficiency   كفػػت،ةأك ػػك  كتةػػ ة هسػػتةتن  Storage  تقػػ  تمػػزةف تكأسػػ ع كذا كتػػ أ
 ؾ.األجازة أشمت  لاـ الصالحة  تذلهذ  ىـك تتلعمؿ عم  ةك   تتلشتك المكجكوة لم  األ

 تػػاوا،مسػػتمومك الحتسػػكب فػػ  الشػػتك   ع كهػػ  أجاػػزة ةىػػـكWork Stations محطااات العماال (2
 .عمماـ عمةات

 ،الشػػتك ةىػػـك تإ سػػتؿ كاسػػتىتتؿ المعمكمػػتت مػػالؿ   تػػالع Network Software الشاابكة باارام  (3
هظـ تػكمػت  ، Network Securityلشػتك ا  لكػؿ مسػتموـ كتحىةػؽ سػ ة المتصػ كتػكفة  المسػت ات 

 الممحىػػػػػػ  األجاػػػػػػزةكلكةػػػػػػتت اسػػػػػػتمواـ أك  ،Data Base التةتهػػػػػػتت كلكةػػػػػػتت اسػػػػػػتمواـ قكاعػػػػػػوأ
 ك حػػػذؼ مسػػػتموم أ  ضػػػتفا  ك  تشػػػغةؿ الشػػػتك   كػػػؿ مسػػػتموـ كم اقتػػػ  Privilegeكصػػػالحةتت

 .Networks Management الشتكتت إوا ةكغة  ذلؾ مف كظتئؼ  ،الشتك 

                                                           
1
 .28،  ذكرهمرجع سبق محمو،  حاج عمي ،إقتتؿ عرب 
، كلػػػػ ، سػػػػك ة ، حمػػػػبع شػػػػعتع لمهشػػػػ  كالعمػػػػـك، ال تعػػػػ  األLAN" تكنولوجيااااا واسااااتثمار الشاااابكات المحميااااة، "غةػػػػتث سػػػػمةمتف ديااااب 2
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جػػزا، أتتكصػػةؿ ـ صػػممت لتىػػك كهػػ  كسػػتئؿ  عNetwork Hardware وباارام  الااربط معاادات  (4
كمػػػت أف ههػػػتؾ مككهػػػتت غةػػػ   كغة هػػػت،المتػػػوست م ػػػؿ الكػػػتتالت ك  عضػػػات لتجعماػػػت تعمػػػؿ تكفػػػت،ةتالشػػػتك  ت
 كغة هت. كتمتمؼ حسب الحتج  إلةات م ؿ ال تتعتت كالمتسحتت الضكئة   ت  مع الشتكتأستسة  ت  

 عLAN Standard Designs األساسية لمشبكات المحمية التصاميم2-2-1-
تاػت تكزةػع العىػو كالتػ  تتم ػؿ  سػةتـ التػ  الكةفةػ  إلػ Network Topology الهيكل الشبكي  شيري

تتلحكاسػػػةب كأجاػػػزة الػػػ ت ، تمعهػػػ  آمػػػ  ةشػػػة  إلػػػ  الكةفةػػػ  التػػػ  ةػػػتـ تاػػػت تكصػػػةؿ الحكاسػػػةب كالمككهػػػتت 
عممػتن ، Physical Layout ئييالمم ػ  الفةزةػت عمةػ  ة مػؽ Topology المصػ مع األم ل لمشػتك ، كأحةتهػتن 

 تتتعػػػػػ  المع ةػػػػػتت ضػػػػػمف الشػػػػػتك  ةػػػػػوع  تػػػػػتلمم   المه ىػػػػػ  الػػػػػذمالمسػػػػػت   أف ههػػػػػتؾ مم ػػػػػ  ةىتتػػػػػؿ
Logical Topology 1: التتلة  األمك  عم  ةؤ   آم  وكف لمشتك  مت تصمةـ  امتةت، إف 

 األجازة  هكعDevices Type  كاسالؾ التكصةؿ كت تقتت الشتك .....إلخ الشتك  تحتتجات الت. 
  مكتهتتقو ات ك  .التجاةزات هذ  ا 
  مة .المستىت الم حم  ف  الشتك  همكت ك  ك 
 الشتك  إوا ةككستئؿ  أوكات. 

كذلػػؾ  ،هػػ  مع فػػ  التشػػكةؿ المهتسػػب Networks Design إف أهػػـ هى ػػ  فػػ  تصػػمةـ الشػػتكتت
تاػػػػوؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػ  التصػػػػمةـ األفضػػػػؿ الػػػػذم ةػػػػؤمف المػػػػومتت الم مكتػػػػ  مػػػػف الشػػػػتك  تػػػػتلجكوة كالكقػػػػت 

 .المالئمةف كالكمف  اسقتصتوة  المهتست 
  :LANs Types According to Structure أنواع الشبكات تبعًا لييكميتيا -1-2-2-1

 عأهكاع كه  إل  عوة الاةكمة تصمةـ الشتكتت المحمة  كفىتن لمعةت   ةمكههت تىسةـ

 
 الييكميةأنواع الشبكات المحمية وف ًا لمعيار  (1-5) الشكل

Networks Bus شبكات الناقل الخطيأواًل: 
2: 

 عمػ  تكصػةؿ ةىػـكفاػك  المحمةػ ، الشػتكتت فػ  ةعتتػ  األتسػ  الهتقػؿ الهػكع مػف الشػتك  تصػمةـ
التةتهػتت عمػ  الشػتك  عمػ   تحةػث ت سػؿ ،Segmentةسػم   الػذم الهتقػؿ  ػكؿ صػؼ عمػ  ف  الحكاسةب

تتلشػتك  كلكػف فىػ   ةػ  تتػكزع عمػ   ػكؿ الهتقػؿ كتسػتممات كتفػ  الحكاسػةب المكصػم تئكا ت إشػت ات شػكؿ
المشػػػف  المكجػػػكو ضػػػمف اإلشػػػت ة األصػػػمة  الم سػػػم   الحتسػػػكب الاػػػوؼ الػػػذم سػػػةتكافؽ عهكاهػػػ  مػػػع العهػػػكاف

 الم مػكبAddress عهكاهاػت  إلػ  اإلشػت ة كصػكؿ ت، تعػوفةامػذهت كةعتلجاػت أمػت الحكاسػةب األمػ ل فتتجتلاػ
لةىػػػـك  Terminatorإةىتفاػػػت كمهعاػػػت مػػػف اس تػػػواو عتػػػ  الهتقػػػؿ، كذلػػػؾ تكضػػػع عمػػػ    فػػػ  الهتقػػػؿ  ةجػػػب

                                                           
1
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 ةػتمكف إشػت ة كتتلتػتل  أم مػف مف غػتن  ةجعمػ  ممػت الهتقػؿ عمػ  Signal Freeحػ ة  إشػت ة أم تتمتصػت 
 .الشتك  هتقؿ عم  Data Sendالتةتهتت  إ ستؿ مف التتل  الحتسكب

تمتػػتز هػػذ  الشػػتك  تتكمفتاػػت المهمفضػػ ، كهػػ  تهتسػػب حتلػػ  كجػػكو عػػوو قمةػػؿ مػػف األجاػػزة المػػ او 
السػمؾ المك ػكف لاػذا الهتقػؿ أك  ق ػع حػتؿ فػ  عػف العمػؿ تتكقػؼ أف تكصػةمات، كمػف سػمتةتتات أهاػت ةمكػف

 فصؿ أحو األجازة عف الهتقؿ.
1الشبكات الحم ية ثانيًا: 

Ring Networks: 
 مػوا  عمػ  اإلشػت ات تهتىػؿ تحةث السمؾ مف  ةوائ   حمى عم   األجازة  ت  ةتـ تصمةـال هذا ف 

 إ سػتلات ةعةػو  ػـ كتىكةتاػت تإهعتشػاتفةىػـك  الشػتك  عمػ حتسػكب  كػؿ مالؿ مف كتم  كاحو اتجت  ف  الحمى 
 أك الحكاسػةب أحػو فشػؿ فػإف الشػتك  فػ  حتسػكب كػؿ عمػ  اإلشػت ة تمػ  تمػت أفك  التػتل ، الحتسػكب لػ إ

اإلشػت ة  تم ةػ  أك Passing Token تىهةػ ، كه  تستموـ ككؿ الشتك  ل  تكقؼإ سةؤوم العمؿ عف تكقف 
 مىت تػ   عتسػ   تػةف األجاػزة تهتىػؿ فتإلشػت ة السػ ةع ، الكسػتئؿ مػف تعتتػ عتػ  الشػتك  ك  التةتهتت إ ستؿ ف 

 .الشتك  عم  األجازة مف كتة  عوو كجكو حتؿ ف  حت  ممتتزان  الشتك  أوا، ةجعؿممت  الضك، لس ع 
Star Networks الشبكات النجميةًا: لثثا

2: 
 جاػتزت ل ك مكصػ تاسػالؾ الكمتةػكت  أجاػزة تػ ت   الهجمػ التصػمةـ ذات المحمةػ  الشػتكتت تىػـك

، كةعتتػػ  هػػذا الهػػكع مػػف الشػػتكتت Switchأك المتولػػ   المعجمػػع أك Hubالم كزةػػ   تلهى ػػ ةسػػم  ت م كػػزم
 األك   اهتشت ان ف  الشتكتت المحمة  هظ ان لساكل  ت كةت  كصةتهت .

 تهتىؿ اإلشت ة ف  الشتك  الهجمة  مف الجاتز المصو  إلػ  المجمػع الػذم ةعمػؿ كفػؽ أسػمكب
 مػتحكـ الكصػكؿ متعػوو الكسػػتئ  الػػذم ةعتمػو عمػ  متوؿالػػ كأفػ  هىػؿ المعمكمػتت  Broadcastالهشػ  

 MAC Address)Media Access Control Address كتتلتػتل  ةػؤمف هظػتـ الكصػؿ هػذا عػزؿ ،
تع ػؿ أحػو األجاػزة أك اهى ػتع الكتػؿ المكصػكؿ تتلهى ػ  الم كزةػ  لػف ك كؿ كتػؿ مػف كػتتالت الشػتك ، 

 ةؤ   عم  عمؿ الشتك ، تةهمت تع ؿ الهى   الم كزة  ةؤوم إل  تكقؼ الشتك  عف العمؿ.

 مػف تتح ةػؾ األجاػزة ةسػمع حةػث ،التصتمةـ الستتى  تةف مف إ اح  األك   الهجم  ةعتت  تصمةـ
صالحات مكتهات إذا  م تفعػ  متصػ  هػذا الهػكع تكمفػ  ذلؾ، كلكػفتػ لشػتك ا تتا   أف الكتتالت وكف كتغةة  كا 

 كفىػتن  ذلػؾك  م تفعػتن  سػع   ةكػكف هات ستككف تحتج  إلػ  كػتتالت ك ةػ ة كالمجمػع قػوكتة  أل الشتك كتف حجـ 
 .Complex Degree تعىةو  كو ج  لمكاصفتت 
 :Mesh Networks الشبكات الشبكيةرابعًا: 

تكاسػػػ    األمػػػ ل تجمةػػػع األجاػػػزة متتشػػػ ةن  الشػػػتك  عمػػػ  جاػػػتز  تػػػ  كػػػؿ عمػػػ  هػػػذا الهػػػكعةعتمػػػو 
كلاػذا فاػ  تػؤمف مك كقةػ  كتتالت، تحةث ةؤمف هذا المم   كجكو مست ات توةم  ف  حتؿ اهى تع الكتتؿ 

مكتهة  تفتوم الم ا، إس أف هذاعتلة   هتو  اسستعمتؿ كةعكو ذلؾ إل  الكمف  العتلة  كالهتجمػ  عػف  الهكع كا 

                                                           
1
 .207ص, محمو، م جع ستؽ ذك   ضاىر 
2
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 هذ  كصةته  إوا ة كمسال  الشتكتت أهكاع أعىو مف ك  ة الكتتالت الالزم  لكصؿ األجازة فةمت تةهات، كه 
  .الكتتالت هظ ان لتشعب جوان  مزعج  الشتكتت

 تبعًا لمواردىا المحمية ع الشبكاتانو أ -2-2-2-1
Local Area Networks Types According to Resources  

م  ةىػػ  التػػ  ةػػتـ فةاػػت تهظػػةـ مػػكا و تتعػػتن لتصػػه ؼ عػػتوةن حكاسػػةب الشػػتكتت المحمةػػ  إلػػ  هػػكعةف 
 كتهت،ن عم  ذلؾ همةز تةفع ،الشتك  كالتعتمؿ معات

 لمهو أك الهو شتكتت.Peer-to-Peer Networks  
 أك الزتكف / الممو ـ شتكتت.Server / Client Networks  

1 لمند الند شبكات: والً أ
Peer-to-Peer Networks: 

 كظػتئؼ تاوةػ  المحمةػ  ةسػت ةع الشػتك  فػ  كػؿ حتسػكب أف لمهػو الهػو تشػتكتت المىصػكو
عمػ  جمةػع   Distributionكتكػكف مػكا و الشػتك  مكزعػ  الكقػت، هفػ  فػ  الممػو ـك    تلب المومػ (الزتكف

 فػػإف كتتلتػػتل  ،الحكاسػػةب فكػػؿ كاحػػو هػػك هظةػػ  لمتىةػػ ، كس ةكجػػو حكاسػػةب ممتصػػ  تتلىةػػتـ تكظػػتئؼ معةهػػ 
 مػف غةػ   مػف المعمكمػتت ة مػب الكقػت هفػ  كفػ  تتلمعمكمػتت غة   تزكةو ةست ةع الشتك  عم  جاتز كؿ

 عمػػؿ مجمكعػػ  اسػػـ أةضػػتن  عمةػػ  ة مػػؽ الشػػتكتت مػػف الهػػكع تتلشػػتك ، كهػػذا المتصػػم  األجاػػزة
 Work Group. 

معػةف،  عمػؿ إلهجتز تةهات فةمت تتعتكف الت  األجازة مف مجمكع  تاهات العمؿ مجمكع  فاـ ةمكف
المتصػم   األجاػزة أم مػف عمػ  الممزهػ  كالمػكا و التةتهػتت  ؤةػ  العمػؿ مجمكعػ  أعضػت، تحةػث ةسػت ةع

 :فى  التتلة  الحتست ف  مهتستتن  الشتكتت مف الهكع هذا مهات، كتتلهتةج  ةعتت  كاسستفتوة تتلشتك 
  العش ة. ةتجتكز س الشتك  ف  األجازة عوو ةككف أف 
 الشتك  فة  تتكاجو الذم المكتف هف  ف  متكاجوكف الشتك  هذ  مستمومك ةككف أف. 
 أم ان تتلغ األهمة . الشتك  أمف ةم ؿ س أف 
 الى ةب المستىتؿ ف  تاتلتهمة  م  الشتك  إهشت، ت ةو الت  المؤسس  هة  ف  ةككف س أف. 

فاػػ  التػػ  ةػػؤوم أف اوهػػت ماػػتـ متشػػتتا    الصػػغة ةالمهظمػػتت  سحتةتجػػتت مهتسػػبةعتتػػ  هػػذا الهػػكع 
 ع2تمت ةم  تمتتز

 محوكوة تكمفتات . 
 التشغةؿ هظتـ عم  إضتفة  ت ام  إل  تحتتج س. 
 أجاػزة عم  مكزع  الشتك  مكا و إوا ة ماتـ إلف حتسكتة  ذات تىهة  عتلة ، أجازة إل  تحتتج س 

 .تعةه  ممو ـ جاتز إل  مككم  كلةست الشتك 

                                                           
، متػػػػػػػػػػػػػكف  عمػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػ ات  التػػػػػػػػػػػػػتل  40"، اكك اهةػػػػػػػػػػػػػت،  الموساااااااااااااوعة الحاساااااااااااااوبية اإلصااااااااااااادار الثاااااااااااااانيكلةػػػػػػػػػػػػػو، " عاااااااااااااودة 1

http://www.ye1.org/vb/showthread.php?p=209182. 
 .231محمو، م جع ستؽ ذك  ،   ضاىر 2
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 عواوهت الشتك  ت تةت  إلػ  مكصػم  أسػالؾ مػف تسػة  تشػتةؾ هظػتـ هػك تحتتجػ  مت فكؿ تسة ، كا 
 . الشتك  حكاسةب مف حتسكب ف  كؿ الشتك  ت تقتت

تعػػةف اسعتتػػت  تعػػض الهىػػت  قتػػؿ التفكةػػ  فػػ  امتةػػت  هػػكع محػػوو مػػف الشػػتكتت ةجػػب األمػػذ ك لاػػذا 
  لمؤسس  مت، مف هذ  الهىت  هجوع  الاتم  كالت  سةتـ عم  أستسات امتةت  الشتك

 . حجـ المؤسس  كعوو المستمومةف المفت ضةف لمشتك 
   مف حةث الكظتئؼ كالمومتت الت  تىوماتمؤسس  ال تةع  عمؿ.  
  الت تةىتت الت  ستستمومات.كهكعة  مف هتحة  عوو  اسحتةتجتت المفت ض  لمستموم  الشتك 
 مستكل األمف Security Level .الذم ت ةو تكفة   المؤسس  كالذم ةتعمؽ ت تةع  عممات 
 مستكل الوعـ اإلوا م الم مكب م كزم ةساؿ المتتتع  أك مكزع ةؤمف مف قتؿ اإلوا ة. 
  المةزاهة  الممصص  إلهجتز الشتك. 

 مػع ألهػ  كذلػؾ ،الكتةػ ة لمشػتكتت مهتسػت  غةػ  أهات هك الشتكتت مف الهكع لاذا ال ئةس  العةب أمت
 :التتلة  المشتكؿ تظا ةمكف أف المستمومةف  عوو كزةتوة الشتك  همك

 كفت،تات. كتفىو كالجاو الكقت هو  ف  ستتتن  لمشتك  الالم كزة  اإلوا ة تصتع 
 الصعكت . غتة  ف  أم ان  الشتك  أمف عم  الحفتظ ةصتع 
 لكػؿ مزعجػتن  أمػ ان  الشػتك  مػكا و مػف كاسسػتفتوة التةتهػتت إةجػتو ةصػتع األجاػزة عػوو زةػتوة مػع 

 الشتك . مستموم 
 جاػتز  إوا ة عػف كؿؤ مسػ مسػتموـ كػؿ إفأم  ،إف شػتكتت الهػو لمهػو تهتمػ  لشػتكتت اإلوا ة المكزعػ 

 متتحػ  المػكا و هػذ  كتهػت إذا فةمػت كتحوةػو ،اآلمػ ةف مػع مشػت كتات ة ةػو التػ  كالمػكا و التةتهػتت كتحوةػو
 .معتن  كالكتتت  لمى ا،ة أـ فى  لمى ا،ة
 :Server/ Client Networks 1الزبون / المخّدم شبكات: ثانياً 

كةمعب كؿ حتسػكب فػ  هػذ   Server Based Networkتت الممو مكه  الشتكتت المعتموة عم  
حةػث  ،Dedicated Serversتت الممص صػ  تلممػو مالشتك  وك ان كاحوان فىػ ، لػذلؾ هسػم  هػذ  الشػتكتت ت

، إف تمصػة  تعػض الحكاسػةب كممػو متت ةعمػؿ الممو ـتككف مكا و الشتك  متم كزة ف  جاتز كاحو هك 
المكجػػكوة عمػػ  الشػػتك  كةجعػػؿ الكصػػكؿ   تلتػػ  المومػػ عمػػ  تسػػ ةع تمتةػػ  ال متػػتت الىتومػػ  مػػف الحكاسػػةب 

أسػاؿ تك ةػ  ممػت ةػؤوم إلػ  تحسػةف ك فػع أوا، الشػتك  كمػت ةسػاؿ إوا ة    و الم مكتػاإل  المعمكم  أك المػك 
 .فةات تشكؿ أفضؿ كالتحكـ Data Management التةتهتت

 و كالتػػػ  ةمكػػػف صػػػغة ة ةمكػػػف اسكتفػػػت، تممػػػو ـ كاحػػػو ةحتػػػكم عمػػػ  جمةػػػع المػػػكاالشػػػتك  متتلهسػػػت  ل
كةصػتع حجػـ الشػتك  تت الممػو م  المعتمػوة عمػ  شػتكاللكف عهومت ةزواو عوو األجازة ف   ،التشت ؾ عمةات

فػإف ممػو ـ كاحػو س ةكفػ  كةكػكف مػف الممكػف إضػتف  ممػو متت أمػ ل،  Trafficكتة ان كتزواو ح ك  المػ ك 
 .المتكاجوة ممت ةزةو مف كفت،ة الشتك  تتالممو مف  هذ  الحتل  تتكزع الماتـ عم  
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 .اتالمخّدمالشبكات المعتمدة عمى  (1-6)الشكل

، هظػ ان لمو جػ  العتلةػ  مػف الحمتةػ  التػ  هػذا الهػكعمػف أهػـ األسػتتب سسػتمواـ  ةعتت  أمف الشتك 
 Administrator مف مػالؿ السػمتح لشػم  كاحػو أك أك ػ  عهػو الحتجػ  هػك مػوة  الشػتك  الممو ـةكف هت 

Network  مػػف المػػكا و  ةسػػتفتولالتػتلتحكـ فػػ  إوا ة مػػكا و الشػتك  كتحوةػػو صػػالحةتت ممتمفػػ  لممسػتمومةف
مػػف حةػػث تت ممػػو مال، تشػكؿ عػػتـ ةكجػػو العوةػػو مػػف مؤسسػػ التػ  ةحتتجكهاػػت تحسػػب  تةعػػ  هشػػت اـ فػػ  ال

 ع1كه  عممات
 مخّدمات ممفاتFile Servers . 
 مخّدمات الطباعة Print Servers:  تسمع لممستمومةف تتسستفتوة مف مكا و ال تتع. 
  باااارام التطبي ااااات أو المخااااّدمات Application Servers:  تتشػػػػغةؿ سػػػػمع لممسػػػػتمومةف ت التػػػػ

تمزةهاػػت أك تحمةماػػت  أجاػػزتاـ كلكػػف وكف الحتجػػ  إلػػ  اه القػػتن مػػف الممػػو ـالتػػ ام  المكجػػكوة عمػػ  
 .ةست ةعكف تمزةف هتتئ  عمماـ فى  عم  تمؾ الت ام  إس أهاـ، عم  أجازتاـ

 بياناااتالخااّدمات قواعااد م Database Servers كظػػتئؼ حفػػظ كمعتلجػػ  تت ممػػو مال  هػػذهفػػذ تك ع
وا تات.  ممفتت قكاعو التةتهتت كا 

 مخاااااااااااااّدمات اتصااااااااااااااالت Communication Servers مػػػػػػػػػػػػػومتت الػػػػػػػػػػػػػولةؿتت ممػػػػػػػػػػػػػو مأك ع 
Directory Services Server سمع لممستمومةف المهظمةف وامؿ مجمكع  مه ىة  تسػم  ت  تكال

مػػػػع  تتعػػػػتن لصػػػػالحةتتاـ، تإةجػػػػتو المعمكمػػػػتت الم مكتػػػػ  كتمزةهاػػػػت عمػػػػ  الشػػػػتك  Domain اله ػػػػتؽ
 .تتلشتك  المكصكل  العمؿ مح تت عم  العتممةفالمستمومةف  كؿ ف  التحكـ إمكتهة 

 مخااّدمات التراساال االلكتروناايMail Serverوة  الم اسػػم  اإللكت كهةػػ  تػػةف مسػػتموم  تػػ  تػػع كال
مػف ، ك محػوكو جغ افػ  امتػواو عمػ  مح ػتت مجمكعػ  عمػ  ال سػتئؿ تعمػةـ إمكتهةػ مػع  الشػتك 
أواة لتتػػتوؿ الت ةػػو  ةعػػوس ، كالػػذم Microsoft Exchange Serverالت اسػػؿ اإللكت كهػػ   تتممػػوم

همػػػػتفىػػػػ  اإللكت كهػػػػ  كتةسػػػػػة  العممةػػػػتت اإلوا ةػػػػ  فػػػػػ   Collaborationكسػػػػػةم  قكةػػػػ  لمتعػػػػتكف  ، كا 
المؤسس  كتمكةف المكظفةف مف اسشت اؾ ف  العوةو مف األهكاع الممتمفػ  لمتةتهػتت تسػاكل ، كمتصػ ن 

تشػكؿ جةػو ةػوعـ تػوفؽ التةتهػتت فػ   Public Folderإذا مػت تػـ تصػمةـ هةكمةػ  المجمػوات العمكمةػ  
، كةمتمػػؾ المجمػػو 2المكظػػؼ Increased Productivity العمػػؿ اإلوا م، كةزةػػو مػػف معػػوؿ إهتتجةػػ 
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 ع1تشكؿ عتـ العوةو مف الفكائو مهاتالذم ةم ؿ قتعوة تةتهتت لممفتت الىسـ الذم ةموم  العمكم  
A.  :فاػػك ةػػؤمف   ةىػػ  لمػػزف المعمكمػػتت التػػ  ةمكػػف أف تتشػػت ؾ تػػةف المسػػتمومةف، كمػػت  تشاااركي

 Bulletin إعالهػػػػتت، أك لكحػػػػ  Discussion Groupsةمكػػػػف أف ةضػػػػـ مجمكعػػػػتت هىػػػػتش 

Boards.أك قتعوة تةتهتت عف معمكمتت المكظفةف، أك مفك ة تتةف مكاعةو اسجتمتعتت ، 
B.  ع حةث ةمكػف مػف ماللػ  السػمتح لممسػتمومةف تإ سػتؿ ال سػتئؿ مرنMessages  إلػ  المجمػوات

 ممػػو ـل Active Directoryالعمكمةػػ  مػػف مػػالؿ ت ةػػوهـ اإللكت كهػػ  الممػػزف فػػ  الػػولةؿ الهشػػ  
 .استصتست

C.  مػػػف مػػػالؿ السػػػمتح لممسػػػتمومةف مػػػف الكصػػػكؿ إلػػػ  المجمػػػوات العمكمةػػػ  مػػػف مػػػالؿ  دينااااميكي
 تعػػػػػػػػػػػو تحوةػػػػػػػػػػػو مكقػػػػػػػػػػػع ممػػػػػػػػػػػوـ الت ةػػػػػػػػػػػو اإللكت كهػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػتك مسػػػػػػػػػػػتع ض الكةػػػػػػػػػػػب 

 URL) Uniform Resource Locater. 

D. :مػػكقعاـ لمسػػتمومةف إلػػ  المجمػػوات العمكمةػػ  كفىػػتن لم حوةػػو صػػالحةتت الػػومكؿمػػف مػػالؿ ت أماان
 .ف  المؤسس  الكظةف 

 ضػػػػػػػػػػػػمف ممػػػػػػػػػػػػتزف المجمػػػػػػػػػػػػوات العمكمةػػػػػػػػػػػػ تهشػػػػػػػػػػػػا المجمػػػػػػػػػػػػوات العمكمةػػػػػػػػػػػػ  كتشػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػـ 
 Public Folder Storesضػػػػػمف شػػػػػج ة ماةكمػػػػػ  تػػػػػوع  شػػػػػج ة المجمػػػػػوات العمكمةػػػػػ  ، كتػػػػػهظـ 

Public Folder Tree  ف أم مجمػػو عمػػكم  ةحتػػكم مجمػػوات عمكمةػػ  أمػػ ل ف عةػػ  ة مػػؽ عمةػػ ، كا 
 ، كالػػػػػػذم ةشػػػػػػة  إلػػػػػػ  المسػػػػػػتكل األعمػػػػػػ  مػػػػػػف المجمػػػػػػوات األتهػػػػػػت،Parent Folder المجمػػػػػػو األب

Top-Level Folders ممػػت ةسػػػمع تتلىةػػػتـ تعممةػػ  التىسػػػةـ اإلوا م لممجمػػػوات العمكمةػػ  تشػػػكؿ ةمت ػػػؿ ،
   المو كس .المؤسس  تىسةـ الكظتئؼ اإلوا ة  لتهة  

 توليااد النسااح االحتياطيااة مخااّدم  
2Backup Serverالػػذم ةحػػؿ مسػػتئؿ تكلةػػو هسػػخ احتةت ةػػ   ع

 .الممفتت كحفظات كاستعتوتات ممو ـلمتةتهتت الممزكه  عم  
 نظااام اساام النطاااق مخاّدم Domain Name System قتعػوة تةتهػػتت مكزعػػ   ممػػو ـالكةم ػؿ هػػذا ع

سػمع لممسػتمومةف استصػتؿ مػع األجاػزة تحةػث ة، 3ف  الشػتك   ممو مالجازة كالحكاسةب ألسمت، األ
تكػػكف مػػف مػػالؿ  ف العممةػػ  ضػػمهةتن أتتسػػتمواـ أسػػمت، تمػػؾ اسجاػػزة عممػػتن   مح تت العمػػؿ(المضػػةف 

 Resourceةحتكم سػجالت المصػتو  هظتـ اسـ اله تؽ ممو ـ، ككؿ IP Addressعهتكةف األجازة 

Record   التػػ  تسػػمع لػػ  تتإلجتتػػ  عمػػ  ال متػػتت الىتومػػ  مػػف األجاػػزة المضػػةف  المتصػػم  تػػ  كالتػػ
   ع4عم  هذ  الموم  كمف هذ  السجالتتحصؿ 
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A. ساجالت األجياازة المضاايفة  :Host Address Record(A) كالتػػ  تضػـ اسػػـ كعهػكاف الجاػػتز
 (FQDN) تتلكتمؿ كالمتم ػؿ تػػ الزتكف

1
Fully Qualified Domain Name  كالعهػكاف المه ىػ 

IP Address. 
B.  اتمخاّدمالساجالت Record Servers Name كالاػػوؼ  ،كهكعػ  ممػو ـالع كتضػمف اسػـ الجاػتز

ة ةػػػػو أحػػػػو عهػػػػومت  ، كمتصػػػػ ن الػػػػولةؿ الهشػػػػ  تتسػػػػة  عممةػػػػ  التحػػػػث عػػػػف هػػػػك هػػػػذا السػػػػجؿ مػػػػف
 .األم ل اله تؽعمؿ عممة  الهسخ اسحتةت   مع متحكمتت  اله تؽمتحكمتت 

C.  ة مؽ عمة ك  التح قسجل Start Of Authority(SOA):  كهكعػ ،  ممػو ـالكالذم ةتضػمف اسػـ
كتتلتػتل   ،هظػتـ اسػـ اله ػتؽ ممػو ـ ةع   تهتة  أه  تـ التغةة  عمػ  سػجالت الذم ك قـ األكلكة 
وكمةف آمػػ  سػػةتغة   قػػـ لػػ هظػػتـ اسػػـ اله ػػتؽ ممػػو ـمػػع  هظػػتـ اسػػـ اله ػػتؽ ممػػو ـعهػػو مزامهػػ  

هظػتـ  ممػو ـاألكلكة ، كعوـ تغةة   ولةؿ عم  عوـ كجكو مزامه  لعوـ كجكو تغةة  عم  سػجالت 
 األستس . اسـ اله تؽ

D. ةتضػػػػمف عهػػػػكاف الجاػػػػتز الحتمػػػػؿ مومػػػػ  الت ةػػػػو اسلكت كهػػػػ  كةسػػػػم  سػػػػجؿ Records MX ،
تتإلضػػػػػػتف  إلػػػػػػ  سػػػػػػجؿ ةتضػػػػػػمف أسػػػػػػمت، األجاػػػػػػزة المضػػػػػػةف  كاسسػػػػػػـ المسػػػػػػتعت  الم افػػػػػػؽ لػػػػػػ  

 .Records  Aliasكةسم 
تضػػػمف سػػػجالت المصػػػتو  ، هػػػذا المجػػػتؿ ةZone مجػػػتؿ عمػػػ  هظػػػتـ اسػػػـ اله ػػػتؽ ممػػػو ـحتػػػكم ةك 
 :إل  هكعةف تشكؿ عتـ المجتؿ صهؼةك 

A. التكجةػػ  األمػػتم  لممجػػتؿ Forward Lookup Zone :جاػػػزة سػػمت، األأسػػمع تتحكةػػؿ ة ذمكالػػ
 .جازةل  عهتكةف تم  تمؾ األالمضةف  إ

B.   لممجػػتؿ العكسػػ التكجةػػ Reverse Lookup Zone :تعممةػػ  معتكسػػ  لمعممةػػ   ىػػـكةم ذكالػػ
 .كل األ

 Secondary Zone  ػػتهكممجػػتؿ ك   Zone Primary ستسػػ أ مجػػتؿ إلػػ   Zoneالمجػػتؿ هىسػػـةك  

عػف اسػـ اله ػتؽ كهػ  معػوة لمىػ ا،ة كالكتتتػ ، أمػت ال تهةػ  فاػ  الهسػم   كتمم  حتكم األكؿ معمكمتتةحةث 
 .لمى ا،ة فى  كه  معوة  مف األكل  اسحتةت ة 

  مخاادم توزيااع العناااوين أوتوماتيكيااًاDynamic Host Configuration Protocol
تصػػهؼ ع 2

   عالعهتكةف الت  تحصؿ عمةات األجازة المضةف  إل  هكعةف

A.  عنااوين ثابتاةStatic IP Address:  لمجاػزة المضػةف  لمشػتك  كالتػ  س  كالتػ  تعةػةف ةػوكةتن
 تتغة  مالؿ الزمف.

B. عنااوين ديناميكياةDynamic IP address  ع كتتم ػؿ تتلعهػتكةف التػ  تكلػو تشػكؿ أكتكمػتتةك
 تتغة  تعو تمؾ الفت ة.ك لفت ة زمهة  معةه  

                                                           
1
 اسـ م كب حةث ةتالؼ مف اسـ جاتز مح   العمؿ كاسـ مموـ استصتست الت  هك عضك فةات. FQDN ةم ؿ ال مز 

2
 idem, pp371_375. 
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العهػػػػػتكةف لمجاػػػػػزة  Lease تمصػػػػػة ةػػػػػؤمف  تكزةػػػػػع العهػػػػػتكةف أكتكمتتةكةػػػػتن  ممػػػػػو ـإف اسػػػػتمواـ  
ةتضػمف مػول العهػتكةف التػ  ةمكػف أف  Scope مػولالمتصم  تتلشتك  تشكؿ أكتكمتتةك  مف مػالؿ إهشػت، 

مػػع  ،تكزةػػع العهػػتكةف أكتكمتتةكةػػتن  ممػػو ـتحصػؿ عمةاػػت األجاػػزة المضػػةف  ال تلتػػ  لممومػػ  مػػف قتعػوة تةتهػػتت 
  لػػإجاػػزة المضػػةف  الكصػػكؿ لكػػ  تػػتمكف األ تكاسػػتتعتوهتت ممػػو ملمتعػػض العهػػتكةف  Reservation حجػػز

 تا تع م كات كتلتتل ع تكزةع العهتكةف أكتكمتتةكةتن  مموـ ، كةتـ تعةةف العهتكةف تتستمواـتتممو مال
 الم كة األكل  اسكتشتؼ Discoverة سؿ تعمةـ  المضةؼالجاتز  ع Broadcast  لمحصػكؿ عمػ

 ب.ال متكزةع العهتكةف  ممو ـفةكتشؼ  عهكاف

  الم ػػػكة ال تهةػػػ  العػػػ ضOffer عهػػػكاف لمجاػػػتز  تلػػػب  تكزةػػػع العهػػػتكةف أكتكمتتةكةػػػتن  ممػػػو ـ ةىػػػوـع
 .الموم 

  الم كة ال تل   ال مبRequest الجاتز  تلب الموم  ة مب هذا العهكافع. 
  الىتكؿ  ال اتع الم كةAcknowledgment العهكاف المىت ح لاذا الجاتز.  ممو ـة تت ع 

 فةمت ةم ع عهو تهت، الشتك  تكزةع العهتكةف أكتكمتتةكةتن  ممو ـمف استمواـ  كتتم ؿ الفتئوة 

   المسػػتمومكف ةسػػت ةعكف الحصػػكؿ عمػػ  عهػػتكةهاـ التػػ  ة متكهاػػت تشػػكؿ أتكمػػتتةك  وكف الحتجػػ
 ال  إعواوهت ف  كؿ م ة.

 . تسمع هذ  الموم  تمهع حوكث التضت ب مف إومتؿ هف  العهكاف لمجازة المضةف 
  عهكاف الحصكؿ عم IP  صػفح  فػ   العهػكاف ةمهع اإلومتؿ المت ئ الةوكم إلعواوات ،أتكمتتةك

 .TCP/IPت كتكككؿ 
   م كزة تصتع عممة  إوا ة عهتكةف الشتكCentralized . 
 عواواتات  تتحوث أكتكمتتةكةتن. عهتكةف األجازة المضةف  كا 

 in LAN Networks Domains  :Use المحمية في الشبكات النطاقاتاستخدام 4-2-1- 
كمالئػػـ سحتةتجػػتت كمت متػػتت تةئػػ  العمػػؿ تػػـ  مهسػػؽلحمتةػػ  مصػػتو  الشػػتك  كلتهظةماػػت تشػػكؿ 

 اله ػتؽ، كةعػ ؼ Domain Controllers اله ػتؽةضػت متحكمػتت أكالتػ  ة مػؽ عمةاػت  اله تقػتتاسػتمواـ 
تاهػػ  تهظػػةـ لكػػؿ مصػػتو  المؤسسػػ  كالتػػ  تتم ػػؿ تتلمسػػتمومةف كالكحػػوات التهظةمةػػ  فػػ  الشػػتك ، كةسػػتموـ 

هػػػذ   مػػػف ،ت كتككػػػكست لػػػوعـ عممةػػػ  التهظػػػةـ كالتحػػػث فػػػ  سػػػجالت  كالهسػػػخ اسحتةػػػت   لتةتهتتػػػ  اله ػػػتؽ
 LDAP  Lightweight Directory Accessت كتككػػػكؿ الػػػومكؿ فػػػ  الػػػولةؿ الهشػػػ   الت كتككػػػكست

Protocol ) هسخ الممفتت تتممو مك (File Replication Service)FRS1. 
 الىػتئـ عمػ  قةػتـ المسػتمومةف  Work Groupمػت تػةف همػكذج  مجمكعػتت العمػؿ  اله ػتؽةجمع 

وا تات تاهفساـ( كولةؿ  عم  قتئم  تكؿ المصػتو  المتتحػ  عمػ   الذم ةحكم  تتممو مالتتهظةـ مصتو هـ كا 
( فاك ةستموـ متوأ التحكـ الم كزم كالتحكـ الالم كػزم فػ  الكقػت هفسػ  كمػت فػ  مجمكعػتت العمػؿ الشتك 

حةػػث ةمكػػف إوا ة الهظػػتـ مػػف قتػػؿ مػػوة  كاحػػو أك مػػف قتػػؿ عػػوة مػػو ا، ضػػمف صػػالحةتت معةهػػ ، كهسػػت ةع 
                                                           

1
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Corporation, Canada 2004, pp 44. 
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مػػف قتػػؿ كتفػػ  أةضػػتن إضػػتف  تهةػػ  إوا ة كاحػػوة تحتػػكم عمػػ  كػػؿ المصػػتو  كالمػػومتت المتتحػػ  عمػػ  الشػػتك  
 ممػػو ـمػػع كػؿ  الحتجػ  لمتعتمػؿكةتعتمػؿ المسػػتموـ مػع مجػػتؿ تػتتع لمتهةػ  التػػ  تػـ إهشػػتؤهت وكف تت ممػو مال

 .1الهظتمةف الستتىةف  كلكه  ةحىؽ قو ان مف التحكـ كاألمتف أك   ممت ةكف  تت ممو مالكهذا ةشت  هظتـ ولةؿ 
 Active Directory Services Features  مزايا خدمة الدليل النشطع أوالً 

 ع2كةكف  العوةو مف المزاةت اله تؽلتصمةـ هةكمة   فعتؿ ةؤمف الولةؿ الهش  أسمكب
  ًتخاازين البيانااات مركزيااا Centralized data store ع تحةػػث تسػػتى  التةتهػػتت فػػ  مكػػتف كاحػػو

 كلكهات ع ض  لمتشت ؾ تةف كؿ مستموم  الشتك .

  المرونةScalability كفىت لمت متتت العمؿ ف  المؤسس .ع تحةث ةهظـ الولةؿ 

 اسم النطااقنظام مع خدمة  التكاممية :Integration with the DNS  ،كتتلتػتل  ت جمػ  أسػمت
جاػػػػزة إلػػػػ  العهػػػػتكةف أسػػػػاؿ، تتإلضػػػػتف  إلػػػػ  امػػػػتالؾ كالهمػػػػت هفػػػػ  الاةكمةػػػػ  مػػػػع اسمػػػػتالؼ األ

 تكظتئفامت.

  قابمياااة التوساااعExtensibility :الػػػولةؿ إمكتهةػػػ  التفصػػػةؿ لتتضػػػمف كػػػؿ أهػػػكاع  تتضػػػمف قتعػػػوة
 .ةتـ التحث عهاتالمعمكمتت الت  ةمكف أف 

 قابمية اإلدارة Manageability جعػؿ عممةػ  اإلوا ة أسػاؿ، الت  ةكف هت ت ف الاةكمة  التهظةمة إع
 كعممة  كصكؿ المستمومةف إل  مصتو  معةه  أساؿ.

 لممعمومات النسح االحتياطي Replication of informationتحةث تضمف تكف  المعمكمػتت  ع
 .ف  حتؿ تكف  مموـ  تهكم إضتف  كمكازه  الحمؿ كتحسةف األوا،

 :Groups and Users Managementون المجموعات والمستخدمإدارة : ثانياً 
كؿ كتئف ةمتمؾ مكا  معةه   Objectsتهظـ ف  مموـ الولةؿ ككتئهتت  المؤسس إف مصتو  

تتضمف اسـ المجمكع ، كقتئم  تاعضتئات، كةتـ إهشت،  Groupsتحوو ، عم  ستةؿ الم تؿ المجمكع  
 الولةؿ الهش  لممستمومةف كالمجمكعتت هذ  الكتئهتت ف  الولةؿ ضمف متصة 

Active Directory Users and Computers ، ظةمة  هشت، كحوات تهإكلتحىةؽ هةكمة  جةوة ةتـ
Organization Unit  3وا ةكتئهتت تتشت ؾ ف  المصتئ  كاإل  تحتكم عم  مجمكع اله تؽضمف. 

 لتهظةـ عممةتت الكصكؿ كتكمتتةك أتشكؿ  ةتـ إهشت، مجمكعتت كمستمومةف اله تؽعهو إعواو 
 ع4كاإلعواو ضمف الهظتـ كةحتكم كؿ هظتـ عم  حستتةف أصمةةف

 حساااب الماادير Administrator User Account تحكػػػـ كتمػػؿ عمػػ  جاػػػتز  صػػالحةتتلػػ  ع
 .كصالحةتتاـ، تتإلضتف  لتحوةو حىكؽ المستمومةف ممو ـال

                                                           
1
 .350 ،  مرجع سبق ذكرهمحمو ،  ضاىر 
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  حساب الضيفGuest User Account:  ةسػتموـ  هذا الحستب ةككف غةػ  فعػتؿ تشػكؿ افت اضػ
، ةمكػف إةىػتؼ هػذا الحسػتب اله ػتؽإلع ت، المستمومةف إمكتهة  العتك  لمهظتـ كاستضػتفتاـ ضػمف 

 إلغتؤ  مف قتؿ الهظتـ.أك 

تسػػػتموـ إلع ػػػت، صػػػالحةتت لممسػػػتمومةف مػػػف  اله ػػػتؽأمػػػت المجمكعػػػتت األصػػػمة  التػػػ  ةهشػػػئات 
 ، مف هذ  المجمكعتتعمعةه  مالؿ ضماـ لمجمكع 

  مجموعة المدراءAdministrators Groups:   ةمتمككف كتمؿ صالحة  أعضت، هذ  المجمكع
ف إضتف  أم مستموـ لاذ  المجمكع  ةعه  أه  أصتع موة   اله تؽمتحكـ التحكـ تعهتص   كا 

 كةمكه  الىةتـ تام عمؿ عم  الهظتـ.
  المساااتخدمونUsers: ،م ػػػؿ تشػػػغةؿالماػػػتـ األك ػػػ  شػػػةكعتن  ةمكػػػف ألعضػػػت، هػػػذ  المجمكعػػػ  أوا ، 

ةصػتع  اله ػتؽعهػو إهشػت، حسػتب لمسػتموـ فػ  ك  ،الت تةىتت، كاستمواـ ال تتعتت المحمة  كالشػتكة 
عضكان ف  هذ  المجمكع  كس ةسمع لممستمومةف تتلومكؿ تشكؿ محم  لمممومتت كلكف ةسػت ةعكف 

 الذم تعمؿ عمة  الشتك . ممو ـالك الكصكؿ إلةات عف   ةؽ هظتـ الزتكف 
 مشاااغمي الحسااااب Account Operators:  ،،أعضػػػت، هػػػذ  المجمكعػػػ  ةمكػػػف أف ةىكمػػػكا تإهشػػػت

 كمػت أف ،اله ػتؽكأجاػزة الكمتةػكت  المكجػكوة فػ   لممستمومةف كالمجمكعتتتعوةؿ، كحذؼ حستتتت 
س ـ الصػػالحةتت لتعػػوةؿ المػػو ا، أك مجمكعػػتت المػػو ا، كمػػت أهاػػ كفممكػػةهػػذ  المجمكعػػ  س  أعضػػت،

 الصالحةتت لتعوةؿ الحستتتت ألعضت، مجمكع  المو ا،. كفممكة
 Types of  Domains Servers النطاق اتمخّدم أنواع :ثالثاً 

1 : 
 حسب العمؿ الذم تىـك ت  كتهىسـ إل ع اله تؽههتؾ عوة أهكاع لممومتت 

A. رئيسي  مخّدمDomain Controller (DC):  ،ال ئةس  أ هت، إعواو هظتـ  ممو ـالةتـ إهشت
تن ممو مسكا، أكتف  اله تؽالذم هعو  ضمف  ممو ـالالتشغةؿ كتهزةم  كةجب عهوهت تحوةو وك  

 احتةت ةتن، عهو إهشت، مموـ  ئةس  ةىـك هظتـ التشغةؿ تإهشت،  قـ تع ةؼ ئةسةتن أك 
Security ID األم ل  تتممو مالك كةضتؼ لكؿ األجازة  اله تؽةستموـ تع ةف  ضمف  ممو ـلم

ف  ،لتتمكف مف التع  ؼ عمة    .أكل  لممجتؿ ةعه  إهشت، مجتؿ جوةو ممو ـإهشت، كا 
B. أعضاء  اتمخّدمMember Servers (MS)  اسحتةت ة  كه  عتت ة تت ممو مالكتسم  أةضتن

كتىوـ مومتت مستعوة م ؿ موم  مشت ك   اله تؽهظـ التشغةؿ الت  تهتم  إل  تت ممو م عف
ةتـ إهشت، ، ال ئةس  ممو ـالتحةث تمفؼ ضغ  العمؿ عم   ،التةتهتت كال تتع  كالممفتت كغة هت

 . ئةس  أ هت، اإلعواو ممو ـاسحتةت   تإضتفت  إل  مجتؿ ةحتكم عم   ممو ـال
 
 
 

                                                           
1
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 الثالث لمبحثا
 مكوناتيا واعتباراتيا التصميميةالشبكة المحمية 

Local Area Network Components and Design Considerations 

ألم شػػتك   كالتػػ  ستػػو مهاػػت ،كالت مجةػػتت الت تةىةػػ  عمػػ  المككهػػتت المتوةػػ ت تكػػز الشػػتك  المحمةػػ  
كهسػتع ض فةمػت ةمػ  تعػض  متػتتاـ،   كتمتةػ الشػتك  مسػتموم  تةفالت اسؿ لك  تتـ عممة  مف الحكاسةب 

، كاسعتتػػت ات التػػ  ةمكػػف أف تتكػكف مهاػػت المهظكمػػتت الشػتكة  الحتسػػكتة  لممككهػتتالمجمكعػتت الكظتئفةػػ  
 .ت كمزاةتهت، كمفاـك الشتك  المحمة  اسفت اضة  كتهةتاالتصمةمة  ف  تهت، الشتكتت المحمة  الحتسكتة 

 :Hardware Components المكونات المادية1-3-1- 
 كه  عتت ة عف التهة  الفةزةتئة  لمشتك  الحتسكتة  كالت  تتالؼ مف العهتص  التتلة ع

 عNIC  Network Interface Card)1 بطاقة مواءمة الشبكةأواًل: 
أك الزتكف تتلشتك ، فا  المسػؤكل  عػف تتػتوؿ  الممو ـكه  الت  تؤمف استصتؿ الفةزةتئ  لحتسكب 

لتهىماػػت  Parallelمػػف الحتسػػكب تشػػكؿ تف عػػ   التةتهػػتتالتػػ  تػػتـ تػػةف الحتسػػكب كالشػػتك  فتسػػتىتؿ  التةتهػػتت
   .التةتهتتعهومت تستىتؿ كتىـك كذلؾ تتلعممة  المعتكس   Serial إل  كتتؿ الشتك  تشكؿ تسمسم 

 MAC-Address تئالكسػإلػ   تتلكصػكؿهك الػتحكـ  ت تق  الشتك األهـ الذم تىـك ت  إف العمؿ 

2تهظةـ استمواـ الشتك  المحمة  مف قتؿ الحكاسةب لمهع ظته ة التصتوـ تاوؼ
Collision. 

 :Transmission Media وسائط الن لثانيًا: 
ا  ا  ،تهىسـ كستئ  الهىؿ إل  هكعةف كهمت كستئ  الهىؿ المكج     عكتلتتل  ككستئ  الهىؿ غة  المكج 

 :Guided Transmission Media وسائط الن ل الموّجية (1

 عاتف  هذا الهكع ةتـ تكجة  اإلشت ة الم او هىمات مف مالؿ كس  مصمت، كةكجو عوة أهكاع مه

 أنواع وسائط الن ل الموجية (1-7)الشكل         
Twisted Pair Cables أسالك مزدوجة مجدولة -

 ع3
 ،هحتسػػةف معػػزكلةف تغػػالؼ م ػػت   أك تالسػػتةك  كمجػػوكلةف هػػ  كػػتتالت مجوكلػػ  مػػف سػػمكةف

كتكػكف إمػت ، تتمةػز تاهاػت  مةصػ  كسػام  الت كةػبك  ،كذلؾ تاوؼ وعـ العزؿ كتىمةؿ تشكة  اإلشت ة المت ة
 .Unshielded أك غة  مغ تة Shielded مغ تة ت تى  كاقة 

  
                                                           

1
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 األسالك المزدوجة المجدولة(1-8)الشكل              

Coaxial Cablesاألسالك المحورية  -
 ع1
 تالسػتةك  كالتػ  تغ ػ  تعػتزؿ الم كػز مصػمت  فػ  هحتسػة  ةتالؼ الكتتؿ المحك م مف مػتوة

تغ ػ  تػػوك هت تغػالؼ تالسػتةك  كاقػ  ةغ ػ  الكتتػؿ تكتممػ ، تفةػػو ك فكقاػت شػتك  أسػالؾ هحتسػة   كمػف
 الشتك  المعوهة  ف  مهع الضجة  ككهتقؿ  ته  ةكمؿ الوا ة.

 
 .األسالك المحورية (1-9)الشكل

ك غـ عةكب الكتتالت المحك ة  كالت  تتم ؿ ف  صعكت  تموةػوهت كصػةتهتات كا تفػتع  مهاػت عػف 
 مف التوامؿ.تات حمتةك عم  هىؿ التةتهتت كتة ة فإهات تتمةز تمىو ة  ،الكتتالت المجوكل 

 ع2Optic Cable Fiber أسالك األلياف البصرية -
الهػكاة كتحػت   ،هتقؿ م كزم مصهكع مف الزجتج أك التالستةؾ ةسػم  الهػكاةمف هذا الهكع تككف ة

 .تغ ت، مف التالستةؾ لحمتةتات تحت الت   Kevlarت تى  مف الضك، كمف  ـ تغ   ت تى  

 
 أسالك األلياف البصرية (1-10)الشكل                                

 صػػكت، صػػك ة، فةػػوةك( لسػػ ع   لمشػػتكؿ هىػػؿ التةتهػػتتأسػػالؾ األلةػػتؼ التصػػ ة  هػػ  الحػػؿ األم ػػؿ تعتتػػ  
تتمتػػع تمىػػو ة عمػػ  مهػػع الضػػجة  تتإلضػػتف  كهػػ  هىػػؿ التةتهػػتت العتلةػػ  كالتػػ  تصػػؿ إلػػ  مسػػتفتت تعةػػوة، 

ةػػػػ  أمػػػػ اف فػػػػ  غت كت كةتػػػ  كصػػػػةتهت  ،إس أف هػػػذا الهػػػػكع تكمفتػػػػ  م تفعػػػػ  ،لحمتةػػػ  التةتهػػػػتت ضػػػػو التهصػػػػت
 لهكاة الت  ةصهع مهات المةؼ التص م.ا Fragilityكس الصعكت  هظ ان لاشتش  كساكل  

 
                                                           

1
 .35غةتث، م جع ستؽ ذك  ،   ديب 

2
 Cisco Systems, "Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1", Volume 1, Version 1.0, 2007, 

pp184. 
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 :1Unguided Transmission Media وسائط الن ل غير الموّجية (2

ةهىػػػؿ هػػػذا الكسػػػ  األمػػػكاج الكا كمغهت ةسػػػة  تػػػوكف اسػػػتمواـ هتقػػػؿ فةزةػػػتئ ، حةػػػث ةػػػتـ إ سػػػتؿ 
 جاػػػػتز اإل سػػػػتؿالتةتهػػػػتت مػػػػف مػػػػالؿ اهتشػػػػت هت كمكجػػػػتت كا كمغهت ةسػػػػة  فػػػػ  الفػػػػ اغ المحػػػػة  تاػػػػكائ  

Antenna  عكمف هذ  الكستئ  غة  المكجا  ،إل  حةف كصكؿ اإلشت ة إل  جاتز اسستىتتؿ الاكائ 
 .Terrestrial Microwaves األمكاج المةك كة  األ ضة  -
 .Satellite Communication األقمت  الصهتعة  -
 .Radio Broadcast التث ال اوةكم -
 .Cellular Telephone الاتتؼ الممةكم -
 . Wireless LANsالشتكتت المحمة  الالسمكة  -
 .Infrared Links قهكات األشع  تحت الحم ا، -
 :Internetworking Devicesتجييزات التشبيك ثالثًا: 

سػػػتهمت فػػػ  حػػػؿ مشػػػتكؿ حةػػػث  لىػػػو ظاػػػ ت الحتجػػػ  إلػػػ  هػػػذ  التجاةػػػزات لزةػػػتوة حجػػػـ الشػػػتك 
 اسهتشت  الكاسع لمشتكتت المحمة  كالت  تتجم  ف ع

 ؿ أعواو كتة ة مف األجازة.ةالحتج  إل  تكص 
  الحتج  إل  الس ع  العتلةHigh Speed  .ف  هىؿ المعمكمتت 
 .الحتج  إل  زةتوة مستفتت الشتك  إل  عوة كةمكمت ات 
   كصمات مع شتكتت محمة  أم ل تشكؿ متتش الحتج  إل. 

 Services كالمػومتت Functions كةمكههت التمةةز تةف التجاةزات الشػتكة  اعتمػتوان عمػ  كظتئفاػت
 تتلتتل ع  OSIالمفتكح الت  تىومات كاستهتوان إل  مكقعات ضمف الهمكذج الم جع 

 عInternetworking Devices at Physical Layer تجييزات التشبيك عند الطب ة الفيزيائية -
كمػػف هػػذ  إف التجاةػػزات التػػ  تتكضػػع فػػ  هػػذ  ال تىػػ  تسػػت ةع التعتمػػؿ مػػع كحػػوات المع ةػػتت 

 .Hubs كالمجمعتت الم كزة  Repeaters التجاةزات المك  ات
 عRepeaters المكررات (1

 ةسػتموـ لزةػتوة المسػتف  تػةف أجاػزة الشػتك  فاػك Electronic Devices لكت كهػ إمك   جاػتز ال
عتوة ت اػت، تعتتػ  المكػ  ات مػف األجاػزة  الػ مف  ال مةصػ ةستىتؿ اإلشت ة الضعةف  كةىـك تتىكةتات كتهىةتات كا 

إس أهاػت غةػ  قػتو ة عمػ  فمتػ ة اإلشػػت ة فاػ  تهشػ  اإلشػت ة عمػ  الشػتك  ال تهةػػ  حتػ  كلػك كػتف الاػوؼ عمػػ  
الشتك  األكل  ممت ةزةو مف حجػـ مجػتؿ التصػتوـ كمػت أهاػت س تمهػع تػوفؽ مػ ك  التةتهػتت التتلفػ  ممػت ةعهػ  

 أهات ستهىؿ المشكم  إل  تتق  مح تت الشتك .
 عHubs المركزيةالمجمعات  (2

  ، كهك ةستىتؿ اإلشت ة الىتوم  مفMultiport Repeater إف المجمع ةعو مك  ان متعوو المهتفذ

                                                           
1
 .142-148 إقتتؿ، م جع ستؽ ذك  ،   عرب 
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أحو مهتفذ  كةعةو ت ات إل  تػتق  المهتفػذ، كهػك تجاةػز غةػ  ذكػ  ألهػ  ة سػؿ اإلشػت ة إلػ  كتفػ  التجاةػزات 
الشػتك  كةسػتب ضػةتع فػ  عػ ض المتصم  ت  كهذا ةممػؽ ه ػتؽ تصػتوـ تػةف ال ػ كو ممػت ةىمػؿ مػف أوا، 

   .Bandwidth الحزم 
 Internetworking Devices at Data Link Layer تجييزات التشبيك عند طب ة ربط المعطيات-

 مت ةم عتهىسـ إل  كه   مفض حجـ مجتؿ التصتوـتعمؿ هذ  التجاةزات عم  
Bridges الجسور (1

 ع1 
 فظ الجسػػػ  تىػػػكائـ العهػػػتكةف الفةزةتئةػػػ تكةحػػػةسػػػمع الجسػػػ  تزةػػػتوة المسػػػتف  تػػػةف أجاػػػزة الشػػػتك ، 

MAC Address  لمجاػػزة المتصػػم  تػػ  كة مػػؽ عمةػػ  جػػوكؿ تكجةػػ  الجسػػBridge Routing Table، 
تتسعتمػتو  Goal Device كالذم ةتهة  تكاس   التعمةـ الذات  لةىػـك تإ سػتؿ اإلشػت ات إلػ  الجاػتز الاػوؼ

 مىت ع. عوةعمة ، تىـك الجسك  تعزؿ ه تؽ التصتوـ ف  الشتك  ممت ة فع مف أوا، الشتك  المككه  مف 

 
 الجسر (1-11)الشكل

 عSwitches المبدالت (2
ةمكػػف اعتتػػت  المتػػوؿ جسػػ  متعػػوو المهتفػػذ تحةػػث ةسػػمع تهىػػؿ ح كػػ  مػػ ك  التةتهػػتت تػػةف تمػػؾ 

 ASICs: Application –Specific Integrated Circuits متكتممػ تمتمػؾ المتولػ  وا ات ك المهتفػذ، 
الذم ةحتكم عم  العهتكةف الفةزةتئة  لت تقتت الشتك  لكتفػ  التجاةػزات التػ   اتتستعوهت ف  تهت، جوكل

الىػػتوـ إلػػ   Frameفػػذهت كتعػػو اسهتاػػت، مػػف الجػػوكؿ تىػػـك المتولػػ  تإ سػػتؿ اإل ػػت تعتػػ  مه تتتصػػؿ تاػػ
 .2مة  الجاتز الاوؼالذم ةىع ع المى ع

 
 المبدلة. (1-12)الشكل

                                                           
1
 Cisco Systems, opcit, pp223. 

2
 138.   مرجع سبق ذكره,محمو،  ضاىر 
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هػك ال  ةػؽ إلػػ  تهػت، الشػػتكتت ألهػ  ةػػكف   Switching مػع ت ػك  المتػػوست هالحػظ أف التتػػوةؿ
 ع1المةزات التتلة 

a) كونيا سريعة Fast. 
b) كونيا مرنة Flexible كالت  سهذك هت سحىتن. ع هتةج  إومتؿ مفاـك الشتكتت المحمة  اسفت اضة 
c)  توفر عرض حزمة أكبركونيا Provides More Bandwidth ع عم  عك  المجمع الذم ةػؤمف

كتمػؿ لكػؿ مهفػذ كتف  التجاةزات المكصكل  إلة ، تػؤمف المتولػ  عػ ض حزمػ  ل مشت ؾع ض حزم  
 لمح تت العمؿ الت  تىـك تإ ستؿ كاستىتتؿ التةتهتت.مص  م

 عInternetworking Devices at Network Layer عند طب ة الشبكةتجييزات التشبيك  -
 ع2كمت ةم  كالمكج  Switch-Router المكج ةمكههت التمةةز تةف هكعةف مف األجازة كه  المتول          

 ع layer3 Switchesالمبدالت عند مستوى الطب ة الثالثة (1
 ،فػ  اإل ػت إف الفت ؽ تةف عممةت  التتوةؿ تةف ال تى  ال تهة  كال تل   هك هكع المعمكم  المتكاجوة 

  ةػػػػػػػػػػػػتـ إ سػػػػػػػػػػػػتؿ اإل ػػػػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػػػػ  متػػػػػػػػػػػػوست ال تىػػػػػػػػػػػػ  ال تهةػػػػػػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػػػػػتوان عمػػػػػػػػػػػػ  العهػػػػػػػػػػػػكاف الفةزةػػػػػػػػػػػػتئ 
MAC or Physical Address،  تةهمت ت سؿ اإل ت ات ف  متوست ال تى  ال تل   تتسعتمػتو عمػ  معمكمػتت

 .Network Information الشتك 
 عRouters الموّجيات (2

 إة  هػت، الشػتك   الم تل  ل ت  عوة شتكتت محمةػ  مػف أهػكاع ممتمفػ ةعتت  المكج  جاتز التشتةؾ 
الحمىةػػ (، تسػػتموـ المكجاػػتت لػػ ت  الشػػتكتت المحمةػػ  فةمػػت تةهاػػت أك لػػ ت  الشػػتكتت الكاسػػع  معػػتن أك لػػ ت  

كةىػػـك تتلتحػػث عػػف  Internet IP شػػتك  محمةػػ  مػػع شػػتك  كاسػػع ، ةتعتمػػؿ المكجػػ  مػػع العهػػتكةف المه ىةػػ 
تمكهػ  مػػف امتةػت  المسػػت   تتالاػوؼ اعتمػػتوان عمػ  مكا زمةػػك المصػػو   مكتفػ  ال ػػ ؽ الممكهػ  تػػةف جاػتز 

ةحتػكم جػوكؿ التكجةػ  ك إل  هوفات عت  الشتكتت األمػ ل،   Packetsاألقؿ ازوحتمتن لهىؿ  ـز المعمكمتت 
 .Path لةاتإكال  ةؽ  IP Address عهتكةف الشتك 

 
 الموجيات. (1-13)الشكل

                                                           
1
 .326،  مرجع سبق ذكرهمحمو،  حاج عمي ،إقتتؿ عرب 
2
 .336-329 الم جع الستتؽ،   
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  :Software Components المكونات المرنة2-3-1-

 إوا ة الشػتكتت م ػؿتاػوؼ تحتتج الحكاسةب لك  تتصؿ تتلشتك  إل  ت هتم  شتك  م تت عمةاػت، 

Windows Server  الممو ـهذا الت هتم  ةىـك تتلتحكـ تمككهتت الشتك  كصةته  استصتؿ تةف الزتكف ك. 

، Protocolلغػ  مشػت ك  أك ت كتككػكؿ  تحتػتجتعضػات تكلك  تست ةع األجازة الممتمف  استصتؿ 
مجمكعػ  مػف الىػكاهةف كاإلجػ ا،ات التػ  تػتحكـ تتستصػتؿ كالتفتعػؿ تػةف األجاػزة الممتمفػ   ككالت كتكككؿ هػ
 تتإل سػػػػػػػتؿمػػػػػػف هػػػػػػػذ  الت تككػػػػػػػكست ت تككػػػػػػػكؿ الػػػػػػػتحكـ  ،1970 عػػػػػػػتـ ت كة هػػػػػػػتكقػػػػػػػو تػػػػػػػوأ  عمػػػػػػ  الشػػػػػػػتك 

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol )1كت كتكككؿ هىؿ الممفتت
. 

  2الشبكات المحميةبناء االعتبارات التصميمية في 3-3-1- 
Design Considerations in The Computer Networks Building 

 مفتهةـ أستسة  ةجب أمذهت تعةف اسعتتت  عهو تصمةـ الشتكتت المحمة  كه ع مجمكع ههتؾ 
 Network Topology :وال": ىيكمية الشبكة أ

  فػ  تحوةػو تػا ةالت  تعتمو لتهت، الشتك  حج  األسػت  فػ  تصػمةـ الشػتك ، كلاػت الاةكمة  تعتت  
 عهم تف كهمت حةث ةكجوالمصتئ  األم ل لمشتك . 

a)  المسطحةالييكميةFlat Topology: 
فػػ  هػػذ  التهةػػ  ةكػػكف ههػػتؾ كصػػؿ متتشػػ  مػػت تػػةف األجاػػزة التػػ  ةكجػػو عمةاػػت المسػػتمومكف م ػػؿ 

 تت.الممو مالمتوست كاألجازة الت  تىوـ المومتت ف  الشتك  م ؿ 
لكػػف عهػػومت تصػػتع  ،الصػػغة ة التػػ  تىػػع ضػػمف تهػػت، كاحػػو ةعتتػػ  هػػذا الػػهم  مهتسػػتتن فػػ  الشػػتكتت

تت سػكؼ تػؤوم هػذ  التهةػ  إلػ  الك ةػ  مػف المشػتكؿ فػ  الممو مالشتك  كتة ة كتحتكم عم  عوو كتة  مف 
 الشتك  كمف أهـ السمتةتت المكجكوة ف  هذ  التهة ع

 هف  ع ض الحزم . عم  تتشت ؾ جمةع األجازة (1
 .Broadcast Domain التعمةـ ه تؽتتشت ؾ جمةع األجازة هف   (2
 الصعب ت تةؽ سةتس  أمهة  عمةات.مف  (3

 
 الييكمية المسطحة لمشبكة.(1-14)الشكل

                                                           
 المكقع عم  2004/10/26تتت ةخ، هت هتاإل عم  متكف  ]الم   عم [ الى تف حموأ، اتعمم ،لكمتتو عاتأهكا الشتك  ال ت  جازةأ1

http://www.nor200.com/network/kattan-network.htm. 
 .Cisco Systems ،Inc ،2003اعتبارات تصميم الشبكات المحمية الحاسوبية,األكتوةم  لمشتكتت، سيسكو  ت هتم  2
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b) الييكمية ذات الطب ات الثالث Three Layer Topology: 

هػػذا   حةػػث تتكػكف تهةػاسعتمػػتو عمػ  الهمػكذج الا مػ ، ةػتـ لمتغمػب عمػ  مشػتكؿ التهةػػ  المسػ ح  
  الث  تىتتع الهم  مف
 .Access Layer  تى  الكصكؿ (1
 .Distribution Layer التكزةع تى   (2
 .Core Layer  تى  الهكاة (3

، حةػث ةغهةهػت التصػمةـ الا مػ  عػف كجػكو لاػذا الهمػكذج هػ  التهةػ  الا مةػ  إف المةزات األستسة 
ةمكػف إومػتؿ أك كتتلتػتل   ،جمةػع عىػو الشػتك  مػع تعضػات لتػامةف اتصػتؿ شتك  مف الػهم  الشػتك  الكتمػؿ

مػػػف المومػػػ  فػػػ  ال تىػػػ  الكاحػػػوة تػػػوكف التػػػا ة  عمػػػ  تػػػتق  أجػػػزا، الشػػػتك  كهػػػذا مػػػت ةسػػػاؿ  األجاػػػزةإمػػػ اج 
وا ة الشتك .إصالح األع ت  ؿ، كعزؿ المشتكؿ، كا 

 
 .البنية ذات الطب ات الثالث (1-15)الشكل

 لكػ ك  ،الماػتـ المعةهػ  لاػتمػع  تػتال،ـ إف كؿ  تى  مف  تىتت التصػمةـ الا مػ  تت مػب متػوست
 عالئـ مت متتت ال تى ت  تال  المتولفاـ وك  كؿ  تى   ـ امتةت   ةجبحصؿ عم  أفضؿ أوا، لمشتك  ه

 طب ة الوصول Access Layerع 
 أم تشػػكؿ تجمػػع هاتةػػتت أجاػػزة   ى ػػ  الػػومكؿ ألجاػػزة الشػػتك  ال  فةػػإف  تىػػ  الكصػػكؿ هػػ  ه

هػػذ  ال تىػػ   ستمتػػوكتػػوعـ  ،التكزةػػعألجاػػزة ال  فةػػ  مػػع  تىػػ  المسػػتمومةف(، كهػػ  تػػؤمف اتصػػتؿ هػػذ  ا
 كتتمةز هذ  ال تى  تتلتتل ع ،فت اضة اسمحمة  اللشتكتت ا

A. معاادل التشااغيل المرتفااع High Availability احتةت ةػػ  مضػػتعف  مهتفػػذ تىػػ  هػػذ  ال تىػػوـع 
 .لمح تت عمؿ الشتك 

B. األماااان Security:  غةػػػػ  تػػػػزكو هػػػػذ  ال تىػػػػ  مػػػػومتت أمهةػػػػ  كسػػػػ ة  إضػػػػتفة  لمهػػػػع الكصػػػػكؿ
 كمػػت ،Security Port أمػػف المهتفػػذمػػف مػػالؿ اسػػتمواـ أوكات م ػػؿ  المسػػمكح تػػ  إلػػ  الشػػتك 

تتلجاػتز   المتصػم المتولػ فىػ  إلػ  مهفػذ  Frame تتكجةػ  اإل ػت ات متوست هذ  ال تى تسمع 
 .الاوؼ

 طب ة التوزيع:Distribution Layer  
هجػتز إالمكتف الػذم ةػتـ فةػ   كه  تعتت ، تجمع  تى  التكزةع العىو كالكصالت مف  تى  الكصكؿ

مػػف  كال تل ػػ  مػػف متػػوست ال تىػػ  ال تهةػػ   تسػػتموـ  تىػػ  التكزةػػع مجمكعػػك  التكجةػػ  كمعتلجػػ  حػػـز التةتهػػتت،
لتىسػػةـ مجمكعػػتت العمػػؿ، تسػػتموـ هػػذ  ال تىػػ  المتػػوست ك  ،(OSI)مػػكذج استصػػتؿ المفتػػكح تػػةف الػػهظـ ه

 ،، كمهعاػػػت مػػػف التػػػا ة  عمػػػ   تىػػػ  الهػػػكاةإلػػػ  مجمكعػػػتت العمػػػؿ التػػػ  تحػػػوث فةاػػػت كعػػػزؿ مشػػػتكؿ الشػػػتك 
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 ،المكجػػكوة فػػ  متػػوست  تىػػ  الكصػػكؿ الشػػتكتت المحمةػػ  اسفت اضػػة أةضػػتن لتكجةػػ  تعسػػتدموـ  تىػػ  التكزةػػع 
لػػػ    إتجزئػػػ  الشػػػتكمػػػف مػػػالؿ  الحمػػػؿ عمػػػ  الشػػػتك   ح كػػػ  التةتهػػػتت(ت اعػػػ  متػػػوست هػػػذ  ال تىػػػ  كمػػػت 

 هذ  ال تى . عت تث  مجتست
 طب ة النواةCore Layer : 

تعتتػػ   تىػػ  الهػػكاة ك مػػالؿ الت ػػك  المسػػتىتم  لمشػػتك ،  تػػزكو هػػذ  ال تىػػ  الشػػتك  تإمكتهةػػ  التكسػػع
 ،تشػػكؿ سػػ ةع جػػوان  فػػ  تهةػػ  الشػػتك  كتتكةػػؼ مػػع التغةةػػ ات العمػػكو الفىػػ م لمشػػتك  كهى ػػ  التىػػت، ال تىػػتت

تعتت  أجازة هذ  ال تى  هػ  األك ػ  مك كقةػ  كذلػؾ مػف مػالؿ تالؤماػت مػع الىصػك  كالفشػؿ تإعػتوة تكجةػ  
 .عف الشتك  الكمة  ، كعزؿ جز، الشتك  الذم ةحوث فة  ع ؿم ك  التةتهتت ف  الشتك 

 Speed:السرعة ثانيًا: 
 ،تهتىػػؿ عتػػ  الشػػتك متت هت عمػػ  كمةػػ  المع ةػػتت التػػ  ةجػػب أف هتعتمػػو تىهةػػ  التكصػػةؿ التػػ  سػػ

لمسػتف ، كالضػجة ، ا لمعةػت  مزةجػتن مػف الكػتتالت الهحتسػة  كالضػكئة  كذلػؾ كفىػتن  ةػتـ امتةػت عم  األ جػع 
 .1كاألمف، كمت متتت األعمتؿ األم ل

  Security:األمنثالثًا: 
تعتتػػػ  المسػػػال  األمهةػػػ  مػػػف المسػػػتئؿ التػػػ  ةجػػػب اسهتمػػػتـ تاػػػت أ هػػػت، تصػػػمةـ الشػػػتكتت المحمةػػػ ، 

 كتتم ؿ التاوةواتع ،تمزةف كاهتىتؿ المعمكمتت لتفتوم التاوةوات المؤ  ة عم 
 Physical Threats  الفيزيائيةالتيديدات  - أ

 غة  اآلمف لمشتكتت. الكصكؿ الفةزةتئ أهمت  لمتاوةوات الهتتج  عف الت كةب أك  ممس ههتؾ 
 ض  جوان.فاألم ت  م ؿ و جتت الح ا ة أك و جتت ال  كت  العتلة  أك المهم األخطار البيئية: .1
ع األم ت  م ؿ اس تفتع الكتة  كالمفتجئ ف  الجاو الكا تػتئ  لمهتػع التغذةػ ، األخطار الكيربائية .2

 أك التغذة  غة  الكتفة  لمتجاةزات أك فىواف التغذة  تشكؿ كتمؿ.
عػػػوـ التعتمػػػؿ تشػػػكؿ وقةػػػؽ مػػػع المككهػػػتت اإللكت كهةػػػ  األم ػػػت  الهتتجػػػ  عػػػف  أخطاااار الصااايانة: .3

 كمت إل  ذلؾ.، الحستس ، الهى  ف  ق ع التتوةؿ أك التشتةؾ غة  الكتف 
التػػ  تتم ػػؿ فػػ  عػػوـ كضػػع كممػػتت سػػ  قكةػػ  لمػػومكؿ إلػػ  التجاةػػزات، عػػوـ  عاألخطااار األمنيااة .4

فػػػؿ المهتفػػػذ غةػػػ  كضػػػع سفتػػػ  تػػػوؿ عمػػػ  أف الػػػومكؿ إلػػػ  األجاػػػزة لػػػة  متتحػػػتن لمجمةػػػع، كعػػػوـ ق
 .أك عوـ استمواـ جوا  هت مالمستموم ، أك عوـ إسهتو المهتفذ إل  عهتكةف فةزةتئة  محووة، 

 المكجكوة ف  الشتك . مكجاتتكالم   التمؼ الفةزةتئ  لممتوست  األخطار العتادية: .5
 :Internal Threatsالتيديدات الداخمية  - ب

األك ػػ  شػػةكعتن، فػػتإلوا ة السػػةئ  لػػهظـ المعمكمػػتت  غتلتػػتن مػػت تكػػكف المشػػتكؿ األمهةػػ  الواممةػػ  هػػ 
تعتت  أةضتن مصو ان لمتاوةو األمهػ ، إذ غتلتػتن مػت ةىػـك مػوة ك الػهظـ تتجتهػؿ أك إلغػت، المةػت ات األمهةػ  
لول مكاجا  أم تعىةو أك عهػومت ةكػكف لاػذ  المةػت ات تػا ة ان سػمتةتن عمػ  األوا،، كفػ  هػذ  الحتلػ  ةعتىػو 

                                                           
 .90،   مرجع سبق ذكرهمحمو،  ضاىر 1
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مهة  أف شتكتتاـ آمه  ف  حةف أهاػت قػو امت قػت تسػتب عػوـ اسلتػزاـ الكتمػؿ جةتت األمصممك اسست اتة
1، كقػػػو أظاػػػ  تى ةػػػ  فػػػ  لممسػػػتمومةف تشػػػ ك  تشػػػغةمات كهػػػذا مػػػت ةعػػػ ؼ تضػػػعؼ اإلجػػػ ا،ات ال قتتةػػػ 

% مػػف الجاػػتت تعتتػػ  أف المسػػتمومةف هػػـ أشػػو م ػػ  36إف  2003الكسةػػتت المتحػػوة األم ةكةػػ  عػػتـ 
 .2عم  أهظم  المعمكمتت المتتح  وامؿ هذ  المؤسستت مف الم   المت ج 

   External Threats: الخارجيةالتيديدات  - ت
تشػػكؿ التاوةػػوات المت جةػػ  م ػػك ة عمػػ  الشػػتك  الحتسػػكتة  المحمةػػ  المتصػػم  تتإلهت هػػت حةػػث س 

امتػػػ اؽ الشػػػتك  كالعتػػػث تمكا وهػػػت عمػػػ    HHaacckkeerrss  تتلمحظػػػ  التػػػ  ةسػػػت ةع أحػػػو المت فمػػػةفةمكػػػف التهتػػػؤ 
امتالؼ أهوافاـ، كههت تات  أهمة  استمواـ است اتةجةتت كأستلةب أمف الشتكتت ل فع مسػتكل العػب، الػذم 

  .3ةجب عم  ماتجـ المهظكم  الشتكة  تحمم  عهو فتع  غ ة كامت اؽ الهظتـ
 عSecurity Policyالسياسة األمنية 

ةىصػػػو تتلسةتسػػػ  األمهةػػػ  مجمكعػػػ  األسػػػ  كاإلجػػػ ا،ات الكاجػػػب اتتتعاػػػت لضػػػمتف أمػػػف الشػػػتك  
تمػػػت فػػػ  ذلػػػؾ جمةػػػع اإلجػػػ ا،ات الضػػػ ك ة  لكشػػػؼ الحتسػػػكتة  كحمتةتاػػػت ضػػػو أم كصػػػكؿ غةػػػ  مػػػ م  

    ع4كتك ةؽ كمكاجا  هذ  التاوةوات، كةوك  أمف الشتك  الحتسكتة  حكؿ أ تع  متتوئ أستسة  ه 
ك أجاػزة غةػ  أالتاكو تػاف المعمكمػتت لػف تصػؿ ألشػمت   Confidentiality: السرية والموثوقية (1

 ممكل  تتلحصكؿ عمةات.
تػكف  آلةػتت تضػمف كصػكؿ التةتهػتت وكف ضػةتع تحةػث ت: Integrityالتكاممية وساالمة المحتاوى  (2

 ته  المعمكمتت.ف  كتتلشكؿ الصحةع وكف تح ةؼ أك تغةة  
الكصػكؿ المك ػكؽ كالمسػتم  إلػ  التةتهػتت  :Availabilityاستمرارية تاوفر المعموماات أو الخدماة  (3

 عهو الحتج  إلةات مف قتؿ األشمت  الممكلةف تذلؾ.
ع تحةػػث تتػػكف  قػػو ة Non-repudiationعاادم إنكااار التصاارف الماارتبط بالمعمومااات مماان قااام بااو  (4

 معةف.إ تتت أف تص فتن مت قو تـ مف شم  مت ف  كقت 
 Scalability: قابمية التوسعرابعًا: 

ممتةتن لحتجتت المؤسس  وكف أم تغةة  لموة ممػ  سػهكات عمػ   ةجب أف ةككف التصمةـ المىت ح
م اعػتة كةجػب  األقؿ، لذلؾ ةجب أف ةحتكم المم   تجاةزات إضتفة  تزةو عػف الحتجػ  الحتلةػ  لممؤسسػ 

 قتتمة  التكسع ف  الهىت  التتلة ع
إضػػتفة  فػػ  حػػتؿ  غتهػػت تزةػػتوة عػػوو المسػػتمومةف عمػػ  الشػػتك  فػػ   تىػػ  الكصػػكؿ، أك  كجػػكو مهتفػػذ (1

 زةتوة عوو الممو متت.

                                                           
1
 Schermerhorn, J.R., Management, 8th ed., U.S.A., John Wiley & Sons, 2005,pp201-202 

2
 .2004 مكتت  الفالح، الككةتع، المعمومات في المكتبات ومراكز المعموماتتكنولوجيا عتو المع  ،  ياسرأمتف،  محمد 

3
 Maiwald Eric, Fundamentals of Network Security ,McGraw-Hill Osborne Media, U.S.A 2003, 

pp220-221. 

4Baskerville R and Siponen M, An information Security Meta-Policy for Emergent 

Organizations, Journal of Logistics Information Management, Vol.15, No.5/6, 2002, pp 337-346 
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تموةػػو كػػتتالت ذات عػػ ض حزمػػ  أكتػػ  مػػف عػػ ض الحزمػػ  الم مكتػػ  تحةػػث تتىػػ  هػػذ  التموةػػوات  (2
 صتلح  وكف الحتج  إل  تغةة هت ف  حتؿ تكسةع الشتك  كزةتوة ع ض الحزم  الم مكب هىمات.

 Documentation: التوثيقع خامساً 
  تعتتػػ  مسػػػال  التك ةػػػؽ مػػػف العهتصػػ  الحةكةػػػ  فػػػ  ضػػػمتف عمػػؿ الشػػػتك  كقتتمةػػػ  التكسػػػةع كسػػػاكل

 كةتضمف التك ةؽع إصالح األع تؿ تعو تصمةمات
ةجػػب أف ةكػػكف ههػػتؾ مم ػػ  عػػتـ لمشػػتك  تتسػػتمواـ أحػػو تػػ ام  ال سػػـ التػػ   عمخطااط عااام لمشاابكة (1

... إلػػػخ. تحةػػػث ةكضػػػع هػػػذا المم ػػػ  جمةػػػع  OPNETأك  Visioتػػػوعـ تجاةػػػزات الشػػػتك  م ػػػؿ 
 تىسةـ الشتك  إل  أجزا،. عم المم    ا، فةعمؿ هذتعضاتالشتك  ككةفة  اتصتلات مع  مككهتت

ةجػػب أف ةمتمػػؾ كػػؿ جاػػتز ةىػػوـ مػػومتت فػػ  الشػػتك  م ػػؿ المتػػوست،  :إعاادادات األجياازة الحيويااة (2
الممو متت عمػ  سػجؿ ك قػ  ةحتػكم عمػ  كتفػ  اإلعػواوات المكجػكوة عمػ  هػذا الجاػتز مػع كممػتت 

 ع الشتك .ةالم ك  مف أجؿ المستعوة ف  فاـ  تةع  عمؿ الجاتز ف  حتؿ أ وهت صةته  أك تكس
ههػػتؾ تك ةػػؽ لكتفػػ  األجػػزا، المتوةػػ  المككهػػ  لمشػػتك  م ػػؿ ةجػػب أف ةكػػكف : البنيااة التحتيااة لمشاابكة (3

 الكتتالت، أجازة الحتسب، المتوست،.. إلخ مف حةث أهكاعات، مكاصفتتات، مكاقعات،...، إلخ.
 Virtual Local Area Networks: االفتراضيةالشبكات المحمية  4-3-1

المتصػم  إلػ  تت الممػو مك مػف المسػتمومةف كالمصػتو   Logical Grouping ه  مجمكعػ  مه ىةػ  
مهتفػػذ محػػووة عمػػ  المتػػوست فػػ  الشػػتك  الحتسػػكتة ، كالتػػ  تكػػكف غةػػ  مىةػػوة تػػتلمكقع الجغ افػػ  لمجاػػزة 

 .1المتصم  تتلشتك 
كالتممػ  عػف إ سػتؿ حػـز التةتهػتت إلػ  كػؿ  التػثكتتلتتل  مف مػالؿ هػذ  التىهةػ  ةػتـ كسػ  مجػتؿ 

الشتك  تغض الهظػ  فةمػت إذا كػتف ههػتؾ حتجػ  إل سػتؿ تمػؾ التةتهػتت إلػ  تمػؾ األجاػزة أـ س، األجازة ف  
مجتؿ تث، األم  الذم ةهعك  عمػ  سػ ع  إةصػتؿ المعمكمػتت إلػ   محمة  افت اضة  حةث تم ؿ كؿ شتك 

ةتػػةف كةفةػػ  ، كالشػػكؿ التػػتل  2الشػػتك  عتػػ  المهتىمػػ  كةمفػػض التةتهػػتت الجاػػ  المسػػتفةوة كعمػػ  أوا، الشػػتك ،
 تحىةؽ الشتكتت المحمة  الكهمة ع

 
 االفتراضيةبنية الشبكات المحمية  (1-16)الشكل      

                                                           
 .VLAN ,Cisco Systems ،2003 االفتراضيةمفاىيم الشبكة المحمية , األكتوةم  لمشتكتتسيسكو  ت هتم  1

2
 Edde  Neil, opcit ,pp553. 
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 :Benefit From Use VLANS االفتراضيةأواًل: فوائد استخدام الشبكات المحمية 
 ع1ةستعو استمواـ التجمع المه ى  لمجازة المكصكل  إل  متوست مف ال تى  ال تهة  فةمت ةم 

ع تسػػمع المتػػوست الشػػتكة  تتم ةػػ  حػػـز التةتهػػتت إلػػ  كتفػػ  Broadcast Control الااتحكم بالنشاار (1
 لذلؾ استمواـ هػذا الهػكع ةجعػؿ األجاػزة المتكاجػوة عمػ  هفػ ، المهتفذ ككهات تشكؿ ه تؽ هش  كحةو

  التػ  تشكؿ ه تؽ هش  كاحو كتتـ فمتػ ة  سػتئؿ الهشػ  عمػ  مهتفػذ المتولػ الشتك  المحمة  اسفت اضة 
 .  الشتك  المحمة  اسفت اضة س تشكؿ جز،ان مف تمؾ 

هػػ  Flat Network  إف أحػػول المشػػتكؿ التػػ  تحػػوث فػػ  الشػػتك  المسػػ ح  عSecurity األماان (2
كتتلتػػتل  ةمكػػف ألم أحػػو متصػػؿ تتلشػػتك  الكصػػكؿ  ،األمػػف حةػػث تىػػع مسػػؤكلة  األمػػف عمػػ  المكجػػ 

إلػػ  المجمػع كتتلتػػتل   ؤةػػ   Network Analysesإلػ  مكا وهػػت، فمػ الن ةمكػػف كصػؿ محمػػؿ الشػتك  
التتػػتوست الجت ةػػ  فػػ  الشػػتك ، كػػذلؾ ةمكػػف لمسػػتموـ أف ةمتحػػؽ تمجمكعػػ  العمػػؿ مػػف مػػالؿ كصػػؿ 
حتسػػػكت  إلػػػ  المجمػػػع، إف اسػػػتمواـ المجمكعػػػتت المه ىةػػػ  ةػػػؤوم إلػػػ  إهشػػػت، ه تقػػػتت هشػػػ  عوةػػػوة 

كتمت أه  مف الممكف إهشػت، مجمكعػتت  تحةث ةمكف لموة  الشتك  أف ة اقب كؿ مهفذ ككؿ مستموـ،
مه ىةػػ  حسػػب احتةتجػػتت المسػػتمومةف فإهػػ  ةمكػػف إعػػواو المتػػوست تحةػػث تهتػػ  إوا ة الشػػتك  عمػػ  
 كصػػكؿ غةػػ  مػػ م  لمػػكا و الشػػتك ، كػػذلؾ ةمكػػف كضػػع حػػوكو عمػػ  العهػػتكةف الفةزةتئةػػ  لمجاػػزة

 .2عم  شتك  افت اضة  مهفصم تتإلضتف  لجعؿ الحكاسةب المضةف  الت  تعمؿ تتلتةتهتت الحستس  
تحةػػػث تسػػػمع تجمػػػع المسػػػتمومةف تحسػػػب اهتمتمػػػتتاـ كلػػػة  كفػػػؽ مكػػػتف  عFlexibility المروناااة (3

 .محووة تكاجوهـ لتضعاـ ف  مجمكعتت مه ىة 
 :VLAN Memberships االفتراضيةثانيًا عضوية الشبكة المحمية 

 :3إل  قسمةف اسفت اضة تىسـ عضكة  الشتك  المحمة  
 :Static VLANs ذات العضوية الثابتةأو  المستندة إلى المنفذ االفتراضيةالمحمية  شبكاتال (1

شػتك  محمةػ   إلػ  عضػكة  المػت  تتلمتولػ  المهفػذ كفةػ  ةعػةف ،ةعو هذا الهكع أك   أمهتن كضػمتهتن  
الشػتك  المحمةػ   عضػكة  تن تتلومكؿ إلػ  الشػتك  ةفتػ ض تمىتئةػأ هت، قةتـ الجاتز ، كتتلتتل  محووة افت اضة 

الكاحػو المهفػذ  فػ سػمكب ةجػب أف ةكػكف المسػتمومكف األكعهو اسػتمواـ هػذا  ،لممهفذ الم فؽ ت  اسفت اضة 
لعػػوـ ت مػػب جػػواكؿ تحػػث كالم اقتػػ    سػػاؿ اإلوا ة، ةعػػو هػػذا الهػػكع المحمةػػ  اسفت اضػػة  شػػتك الهفػػ   مػػف

 .فالتحكـ تح ك  المستمومة ، تتإلضتف  لساكل الشتكتت المحمة  اسفت اضة  معىوة لتجزئ 
 :Dynamic VLANs الديناميكية االفتراضيةالمحمية  شبكاتال (2

 ،Intelligent Management Software  تػػ ام  إوا ة ذكةػػمػػف مػػالؿ هػػذا الهػػكع  ةػػتـ إهشػػت، 
مػف  مػف مػالؿ قتعػوة تةتهػتت ةػتـ تعةةهاػت أكسن  تشػكؿ أكتكمػتتةك حةث ةػتـ تمصػة  أعضػت، المجمكعػتت 

 ع1مت ةم  هذا الهكع إل  ىسـمالؿ موة  الشتك ، كة

                                                           
1
 Idem, pp 554-558. 

، ال تت  كل ،، ال تع  األCCENT/CCNAالمرجع التعميمي في شيادة محمو،  النشار 2  .240ص ،شعتع لمهش  كالعمـك

3
 .321،  مرجع سبق ذكرهمحمو،  حاج عمي ،إقتتؿ عرب 
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ع حةػػث ةعةػػةف المسػػتموـ تمىتئةػػتن MAC Addressلػػ  إالمسػػتهوة المحمةػػ  اسفت اضػػة   شػػتكتتال - أ
وا تػػ  العهػػكاف الفةزةػػتئ  اسػػتهتوان إلػػ  ، هػػذا الهػػكع ةػػكف  الم كهػػ  كلكػػف إعػػواو جػػوكؿ العهػػتكةف كا 

 . تشكؿ عتئتن عم  المتول

 لػػ  عهػػكاف الشػػتك   ال تىػػ  ال تل ػػ (ع ةػػتـ تككةهػػ  م ػػؿإالمسػػتهوة المحمةػػ  اسفت اضػػة   شػػتكتتال - ب

هػػذا الهػػكع لػػـ ةعػػو شػػتئعتن ك ، IPكلكهػػ  ةسػػتموـ العهػػتكةف المه ىةػػ  أك عهػػكاف , العهػػكاف الفةزةػػتئ 
 .DHCP تكزةع العهتكةف ممو ـ ب استمواـتتس

 في الشبكات المحمية االفتراضية أنواع وصالت منافذ المبدلة ثالثًا:
Types of Connections Switched Ports in Virtual LANs 

 إل  هكعةفع الشتكتت المحمة  اسفت اضة  كصالت مهتفذ المتول  الت  توعـ تهىسـ 
كتىػـك  ،تسمع تتم ةػ  شػتك  افت اضػة  كاحػوةتهتم  ك  كه  الت : Access Linkوصالت الدخول  (1

س ةمكػػف  ،عتػػ  هػػذ  الكصػػم  تالمتولػػ  تهػػزع المعمكمػػتت الم افىػػ  لمشػػتك  اسفت اضػػة  قتػػؿ أف ت سػػما
مػػف مػػت ج  الشػػتكتت المحمةػػ  اسفت اضػػة لمجاػػزة المكصػػكل  إلػػ  هػػذا الهػػكع مػػف أف تتصػػؿ مػػع 
 مجمكعتات إس مف مالؿ جاتز ةعمؿ عهو ال تى  ال تل  .

ع كه  كصالت ةمكهات أف تحمؿ أك تم   عوة شػتكتت افت اضػة  معػتن، Trunk Linksوصالت  (2
، كتػوعـ تتالممػو مكه  تستعو ف   ت  المتوست معتن أك  ت اػت مػع المكجػ  أك  ت اػت حتػ  مػع 

 .Ethernet  Gigabitجةغتتت إة  هت أوFast Ethernet هذ  الكصالت اإلة  هت الس ةع  
 Frame Tagging Virtual Local Area Network االفتراضيةالشبكة المحمية  طارإ معرف عرابعاً 

كةشػت   مػوة  الشػتك مػف قتػؿ  تعةةهػ  ت  تػـ ع ت، مع ؼ لإلإإف تع ةؼ اإل ت  عممة  تتضمف 
 ػػت  لمهفػػذ مػػف عهػػو اجتةػػتز اإل المعػػ ؼ كةسػػتموـ، VLAN ID فت اضػػة اسلةػػ  تمعػػ ؼ الشػػتك  المحمةػػ  إ

قتػؿ مػػ كج    المعػػ ؼزالػإكتػتـ التػػ  تمػ  مػف المهفػػذ  اسفت اضػة تاػػوؼ التمةةػز تػةف الشػػتكتت   Trunk هػكع
 .مف المهفذ  ت اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
1
 . 5-1-8 األكتوةم  لمشتكتت، م جع ستؽ ذك  ، سيسكو ت هتم  
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 المبحث الرابع
 العمل اإلداري والمساىمات الشبكية

Managerial Work and Networks Contributions 

 أتتحتاػػػت التػػػ ت التغةػػػ ا  أسػػػات كعمػػػ  كمتعػػػووة سػػػ ةع  تغةػػػ اتك  تحػػػوةتت اإلوا م العمػػػؿ ةكاجػػػ 
 تزاةػػوك  شػػتكتت األعمػػتؿ كمتصػػ  الممتمفػػ ، تمككهتتاػػت Technology Information المعمكمػػتت تكهكلكجةػػت
   .الفك  اإلوا م ف  كالت ك  كاستصتست المعمكمتت  ك ةك  كبالحتس استمواـ

 التغةػػػػ ات، فػػػػتلم مكب هػػػػك اسػػػػتةعتب التغةػػػػ اتأف تعػػػػةش تمعػػػػزؿ عػػػػف هػػػػذ  مؤسسػػػػ  كس ةمكػػػػف لم
 فػ  اإلوا م العمػؿ جكاهػب ممتمػؼ كاستصػتست المعمكمتت تكهكلكجةت غزت فىو، الحوة   ف  مجتؿ اإلوا ة

الت ػػػكة   أصػػػتع لػػػذا العصػػػ ة ، مؤسسػػػ ال ضػػػ ك ةتت مػػػف التىتهػػػ  الشػػػتكة  كأصػػػتحت المؤسسػػػتت جمةػػػع
 أصػتع ألهػ  عتلةػ  تكفػت،ة كتكظةفػ  معػ  التعتمػؿ ةهتغػ  كالػذم الحتضػ  الكقػت سػمتت أهػـ مػف اإلوا م

 . ك ة حتمة ض
 Managerial Work Form New View داري من منظور جديدالعمل اإل1-4-1- 

العمػػػؿ اإلوا م مسػػػتفةوان مػػػف تكهكلكجةػػػت المعمكمػػػتت مػػػف األسػػػتلةب التىمةوةػػػ  المعتمػػػوة عمػػػ   اهتىػػػؿ
المعتمالت الك قةػ  كاإلجػ ا،ات ال كتةهةػ  إلػ  األسػتلةب اإللكت كهةػ  فػ  إهجػتز العمػؿ اإلوا م مػف تم ػة  

 او كالمؤسسػتت األمػ  الػذم ةػهعك  تشػكؿ متتشػ  عمػ   تةعػ  حةػتة األفػكتهظةـ كتكجة  ك قتت  الكت كهة ، 
مػػػف مػػػالؿ تػػػكفة   ػػػ ؽ جوةػػػوة لمتعتمػػػؿ كالتفتعػػػؿ اإللكت كهػػػ ، كفػػػتع ال  ةػػػؽ أمػػػتـ المؤسسػػػ  لمتكجػػػ  إلػػػ  

 اإلوا ة اإللكت كهة .
 Administrative Work Nature اإلداري العمل أواًل: ماىية

سػة   ضػمتف إلػ  تهفةػذهت ةػؤوم محػووة كهشػت تت كظػتئؼ مػف تشػكؿ عػتـ اإلوا م العمػؿ ةتكػكف
 التىػػػػت، فػػػػ  كالمتم مػػػػ  لمهشػػػػكوةا األهػػػػواؼ ؽةػػػػحىالمسػػػػتهم  فػػػػ  ت كتتلتػػػػتل ، كتفػػػػ  األعمػػػػتؿ تشػػػػكؿ جةػػػػو

 ع1الهحك التتل   عم المؤسستتالعمؿ اإلوا م ف    ةمكف تصك  العمـك كعم  ،كاسستم ا 
ـ مػومتتات ةتحىةػؽ أهػوافات كتىػوإلػ  تسع  المؤسستت مف مالؿ الىةتـ تاعمتلاػت اإلوا ةػ  المهت ػ  تاػت  (1

لػػ  إتضػػ   ، كتتلتػػتل  مهتسػػت التكمفػػ  الحػػوكو ضػػمف تلجكوة المالئمػػ  ك تػػك  ةفالمهتسػػت المكػػتفك تتلكقػػت 
لتامةف التكافػؽ تػةف  كذلؾ تةتهتت ضمف موة زمهة  قصة ةمف الاعتمتوان عم  حجـ قمةؿ  اتى ا  الاتمتذ 

 .تاوةتات المت متتت المتضت ت  الم مكب
ج ا،اتػ  توقػ  إف عم  المؤسس  أف تىة ـ  (2 است اتةجة  عممات تشكؿ مستم ، كأف تضت  أستلةب عممات كا 

ككفػػػؽ الحتجػػػ ، كأف تػػػو ؾ مػػػول تػػػا ة  العكامػػػؿ كالمتغةػػػ ات المحة ػػػ  تاػػػت كمػػػت تحكةػػػ  مػػػف ممػػػت   
 ع2كتاوةوات، كهذ  المتغة ات تتم ؿ ف 

a)  تكهكلكجةػػػت عػػػوـ تهتسػػػب الاةتكػػػؿ كاألكضػػػتع التهظةمةػػػ  مػػػع الظػػػ كؼ الجوةػػػوة الهتشػػػئ  عػػػف  ػػػك ة
 .كاستصتست المعمكمتت

                                                           

 . 13-15  ،1998وا  قتت، لم تتع  كالهش ، الىته ة، , المنظمات وتجديد أداء تطوير عم ، السممي 1
 .134المرجع السابق, ص  2



 40 

b) وا ةالت ػػػك  المسػػػتم  فػػػ  تصػػػهةع التىهةػػػتت الحتسػػػكتة  كىػػػكة هتمػػػ  تفػػػكؽ فػػػ  تا ة هػػػت عمػػػ  اإل 
 كمهظمتت األعمتؿ مت أحو ت  اآلل  ف  أكائؿ عاو الصهتع .

c) ك ػػػػ ؽ العمػػػػؿ تاػػػػت كأسػػػػمكب التهظػػػػةـ ككسػػػػتئؿ  مؤسسػػػػ ههػػػػتؾ فجػػػػكة تفصػػػػؿ تػػػػةف أكضػػػػتع ال إف
مكمػػػتن مػػػف هتحةػػػ  كتػػػةف مت متػػػتت التعتمػػػؿ كالتفتعػػػؿ مػػػع مع ةػػػتت عالتىمةوةػػػ   وا ةالتم ػػػة  كاإل

 عكتتوك هذ  الفجكة عم  الهحك التتل  ،أم لعص  المعمكمتت مف هتحة  
 ت ميدية ومؤسسات تستخدم ت نيات المعمومات واالتصاالتمؤسسات م ارنة بين  (1-2لجدول)ا

 العصر الحديث المؤسسات في سمات وخصائص  األعمال الت ميدية مؤسسةناصر ع
 حوة   تتمتع إوا تات تتلم كه . مؤسس -  م .االتهظةـ ال-
 توفؽ المعمكمتت تةس  كساكل . أست  التهظةـ هك- التىمةوة . التهظةـأستلةب -
 تعتمو عم  المكا و المتتح  ف  عممة  ال قتت .- أستلةب ال قتت  التىمةوة .-

 أس  تكزةع العمؿ عم  األف اوع 
 تعةوان عف الكفت،ة كالفتعمة . إلوا، العمؿ عكامؿ وافع 

 العتممةف ذكم المع ف ع
 عكامؿ وافع  لمتجوةو كالتحوةث.

 .134  ، المنظمات وتجديد أداء تطوير ،(1998 عم  السممي المصدر:       
عمػ  تكهكلكجةػت  لتشغةؿ عممةتتاػت الممتمفػ  اعتمػتوان  لذلؾ عم  المؤسس  أف تسع  لمكاكت  التغةة 

ف  ت ػكة  أعمتلاػت اإلوا ةػ  كضػمتف  مؤسس تاوؼ تحىةؽ أهوافات، كلكف هجتح ال كاستصتست المعمكمتت
 كاستصػتست كتكهكلكجةػت المعمكمػتت مؤسسػ تحىةؽ أهوافات لف ةتحىؽ إس مف مالؿ التكافؽ كالتهتغـ تػةف ال

 ع1مف حةثالمؤسستت ست الشتكة  كإحول أوكات تكهكلكجةت المعمكمتت اإلوا ة  فمىو غة ت هظـ استصت
 األهواؼ كالتكجاتت. (1
 السةتستت كاسست اتةجةتت كالىكاعو الحتكم   الصالحةتت، م اكز اتمتذ الى ا (. (2
 األستلةب المستموم  ألوا، العمؿ. (3
 الاةكؿ التهظةم  لممؤسس  كالعالقتت. (4
 لتىةةـ األوا، كم اقتت .األس  كالمعتةة  المتمذة  (5

، األمػػػ  الػػػذم ةهتغػػػ  عمػػػ  متسػػػت ع وا م تتعػػػ ض لتغةةػػػ ات أف تةئػػػ  العمػػػؿ اإل هجػػػوممػػػت سػػػتؽ 
 ستسػ وا م هػك الحجػ  األأف ت اع  هذ  التغة ات كتالئـ تةئ  عممات لالستفتوة مهاػت، فتلعمػؿ اإل مؤسس ال

 لهجتح المؤسس  ف  أوا، أعمتلات كتحىةؽ أهوافات.
  Constraints Development Administrative Workداريعمل اإلمحددات تطوير ال2-4-1-

عم  الػ غـ مػف حجػـ كسػ ع  تعتمو المؤسستت التىمةوة  ف  أوا، أعمتلات عم  األستلةب الىوةم ، 
فػػ  عزلػػ   اػػتاإلوا م كةزةػػو مػػف اتسػػتع الفجػػكة التكهكلكجةػػ  كةجعم هػػتةممػػؽ قصػػك  فػػ  ت كة   ممػػت التغةةػػ 

 فجػػكة كتحػػوثالك ةػػ  مػػف المشػػتكؿ  التػػ  تممػػؽاسػػتم ت فػػ  ت تةػػؽ مفتهةماػػت كأسػػتلةتات الىوةمػػ   كغ تػػ  إف
 تتم ؿ تتلتتل ع الت  تعته  مهات المؤسستت التىمةوة  تشكؿ عتـ هذ  المشتكؿ أعمتلات،ف  أوا، 

Ineffectiveness of the Hierarchical Organization عدم فعالية التنظيم اليرمي -1
2 

فػػػػ  الكقػػػػت الحػػػػتل  فػػػػ  أوا، أعمتلاػػػػت  المؤسسػػػػتتمػػػػف المشػػػػكالت ال ئةسػػػػة  التػػػػ  تعػػػػته  مهاػػػػت 
                                                           

1
 .10 , صمرجع سبق ذكرهعلي,  السلمي 
2
 .75-82, ص مرجع سبق ذكرهعلي,  السلمي 
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أك التهةػ   العممة  الت  كتهت ستئوة عهػومت تػـ ت ػكة  مفاػـك التهظػةـ الا مػ  وا ةاعتمتوهت عم  مفتهةـ اإل
كاهسػةتتات عتػ  الا مة ، حةث تىتض  هذ  المفتهةـ م كزة  السم   كالمسؤكلةتت ف  أعمػ  الاػـ  اإلوا م 

كممػت اقت تهػت مػف قتعػوة الاػـ  التهظةمػ  األمػ   تن تػزواو اتسػتعكالتػ  سمسم  متتتلة  مػف المسػتكةتت اإلوا ةػ  
 عةهجـ عه الذم 
ف تهةػ  المؤسسػتت التىمةوةػ  تتػالؼ مػف  تىػتت تهظةمةػ   أسػة  تتم ػؿ اسػت تل  التهظةمػتت الا مةػ  أل (1

هػذ  الاةكمةػ  ، التهفةذةػ   التشػغةمة ( وا ةالكسػ   كاإل وا ةاإلك العمةت  وا ةاإل ،تمستكةتت إوا ة  ممتمف 
 .الكظةفة  التمصصة  ف  إهجتز األعمتؿ قستـتعتمو عم  األ

مةػ  عمهػذ  الا مةػ  جعمػت  ألف ،اإلوا م الىةتوات فػ  الاػـ تتتعو الفجكة تةف الىكاعو التهفةذة  كتةف  (2
ال أسػػػ  تػػةف قتعػػػوة الاػػـ  اإلوا م كذ كتػػػ   ةت متػػتف استصػػتؿ مؤسسػػػ صػػهع الىػػ ا  كتهفةػػػذ أعمػػتؿ ال

األمػ  الػذم ةػهعك  عمػ  الىػ ا ات المتمػذة التػ   ،عت  المستكةتت اإلوا ة  الممتمفػ ك  كهزكسن  صعكوان 
 تككف ف  أغمب األحةتف غة  محسكت  سفتىت  متمذ الى ا  إل  المعتةش  السمةم  لمكاقع التهفةذم.

ؤ التهظػػػةـ كآلةتتػػػ  مػػػع مت متػػػتت الح كػػػ  السػػػ ةع  كالم كهػػػ  المةػػػؿ إلػػػ  التجمػػػو كالتىكلػػػب كعػػػوـ تكػػػتف (3
   .ع ت  تسالت  تحتمؿ المتغة ات المالفتئى  

 .الئم  لمعمؿعوـ تكف  الصالحةتت الم (4
 تتسـ  تةع  العالقتت كالتفتعؿ تةف أ  اؼ التعتمؿ تتلت ، الهست . (5
 .كتىةوهت تم ك  السم   التىمةوة  عم  هظـ اتصتستات لممؤسس سىت  التهة  الا مة  إ (6
 Central Administrative  Ineffectiveness of the عدم فعالية المركزية اإلدارية -2

حةػػػث تتجػػػ  المعمكمػػػتت مػػػف  ،مؤسسػػػ عمػػػ  ح ةػػػ  العمػػػؿ اإلوا م فػػػ  ال إف الم كزةػػػ  تم ػػػؿ قةػػػوان 
كتتلهتةجػ  قػو تتهتسػب الاةتكػؿ التهظةمةػ  التىمةوةػ  الىتئمػ   ،مصتو هت الممتمفػ  إلػ  جاػ  اتمػتذ الىػ ا  فىػ 

كالتػػ  تعػػةش فػػ  عصػػ   ،المهعزلػػ  المؤسسػػتتعمػػ  متػػتوئ كمفػػتهةـ التة كق ا ةػػ  كالم كزةػػ  اإلوا ةػػ  مػػع 
ستؽ تكهكلكجةت المعمكمتت كال ك ة العممة  ألف هذ  التهةػ  التىمةوةػ  تتسػتب فػ  حػوكث الك ةػ  مػف العىتػتت 

 ع1تستب ته  المعمكمتتة عهو تته  التى
ممػت ةتسػتب تتهعػواـ التكاصػؿ  غةتب قهكات استصػتست األفىةػ  تػةف الى تعػتت الكظةفةػ  الممتمفػ ، (1

كتتلتػػتل  ةتىػػ  هجػػتح المؤسسػػ  تتحىةػػؽ أهػػوافات مػػ تت  تو جػػ  فتعمةػػ   ،كالتعػػتكف كاسػػتىاللة  عمماػػت
الكظةفةػ   اسمتالؼ تةف الكاجتػتتاستصتست ال أسة  كعم  األ جع لف تتحىؽ هذ  الفتعمة  هتةج  

 .المكمف  تات كعممةتت المؤسس 
غةتب قهكات استصتؿ ال سمة  الت  تسمع تتلتعتكف كالمتتتعػ  تػةف األقسػتـ الكظةفةػ  الممتمفػ  ممػت  (2

 ؿ مف المسؤكلة  كاحتمتؿ المحتست .ةةشع  العتممةف ضمف هذ  األقستـ تىو  ضئ
 .وة صعكت  تواكؿ المعمكمتت تتل  ؽ التىمة (3
غةػػتب التكتمػػؿ المعمكمػػتت  تػػةف األقسػػتـ الكظةفةػػ  كالػػذم ةجػػب أف ةتكسػػع لةشػػمؿ الجاػػتت األمػػ ل  (4

                                                           
1
 .39-40،   2008،  ستل  متجستة ، جتمع  حمب، الفاعمية اإلدارية والتسوي ية لمشبكة الحاسوبيةمض ،  دخان 
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 .المؤسس مت ج حوكو 
 ، ممػػت ةىمػػؿ مػػف سػػ ع جػػكع العػػتممةف لشػػم  كاحػػو ةمتمػػؾ قػػو ان مػػف المعمكمػػتت كالسػػم  ضػػ ك ة    (5

 .1استصتست اإلوا ة  كةزةو مف احتمتؿ ضةتع المعمكمتت المهىكل  كعوـ وقتات
 Ineffectiveness of Traditional Regulatory Toolsعدم فعالية األدوات التنظيمية الت ميدية-3

2
: 

تىةػػػو الفكػػػ  التشػػػ م كال تقػػػتت الذههةػػػ   المؤسسػػػتتإف األوكات كاآللةػػػتت التهظةمةػػػ  الحتلةػػػ  فػػػ  
 ،فػ  تػواكؿ المعمكمػتت كتػوفىات تن ةشػكؿ عتئىػاألمػ  الػذم  ،كتغ ؽ المستموـ تتلك تئؽ الت  قو س تىػ أ م مىػتن 

كتعةػػؽ ت ػػكة  العمػػؿ اإلوا م لممهشػػآت التػػ  اإلوا م فػػ  العمػػؿ  مػػف األوكات التػػ  تامػػذ الشػػكؿ التىمةػػومك 
 ل  أهوافات المهشكوة ه عتسع  لمكاكت  الت ك  لمكصكؿ إ

 .Documents and Procedure الوك ات المستهوة  كالهمتذج المستموم  ف  المعتمالت (1
 .Filling and Archiving لمستهواتاألك اؽ كا هظـ الحفظ (2

 Inadequacy of Traditional Planning Methods عدم كفاية أساليب التخطيط الت ميدية -4
تته  م  ات كت امجات تتفت اض  تتت األكضتع تو جػ  كتفةػ  كهػذا  إف أستلةب التم ة  التىمةوة 

كتتلتػتل  فإهػ  مػف الكاجػب أف  ،ألف المجتمع الحتل  ةشاو  ك ة فػ  المعمكمػتت كاستصػتست ،ةمتلؼ الكاقع
مػػع األكضػػتع الجوةػػوة كالظػػ كؼ  ـتػػتال،حػػوةث كالتػػوقةؽ فػػ  مضػػمكهات كػػ  تكػػكف هػػذ  الم ػػ  قتتمػػ  لمت

 .ى تعالمتغة ة توكف اه
 عدم كفاية أساليب معالجة البيانات الت ميدية -5

Inadequacy of Traditional Data Processing Methods 
كة  ةجعمات غة  مالئم  لمت متػتت الت ػ ممتعوةوة  عةكتتن  ف   ؽ معتلج  التةتهتت الةوكة  تمتمؾإ

 ع3كلعؿ مف أهـ هذ  العةكب الت  تظا ، كالتحوةث الذم تعةش  المؤسستت
 .تكزكاةته تأتعتوه س تكتمؿ تكتف إلحت   تىضة  معةه  لالمعمكمتت الالزم  إف  عئةالتجز  (1
 معتلج  التةتهتت ف  الكقت الم مكب كالس ع  الالزم . س تست ةع األستلةب الةوكة  :البطء (2
تهتسػػب مػػع ةهتتجاػػت عمػػ  أ جػػت، التهظػػةـ س إع المعمكمػػتت تحسػػب الىػػو ة عمػػ  ةػػتكز  إف :التشااتت (3

 اسحتةتجتت الحىةى  لات.
 .عوـ وق  التةتهتت الت  ةتـ الحصكؿ عمةات هتةج  المعتلج  الةوكة  عالدقة (4
   قو ةستب تضت ب المعمكمتت.ماألهذا لممعمكمتت  مصو  مف أك  ةتكاجو قو  عزدواجيةاال  (5

فةاػػػت  عمػػػ  تػػػكفة  المعمكمػػػتت المهتسػػػت  كالتػػػ  تتػػػكاف  مؤسسػػػ ف ت كػػػز الأهمةػػػ  أكهػػػذا مػػػت ةظاػػػ  
 :4ةم  فةمت تتم ؿ المصتئ ، مف مجمكع 

 .كمت جات وامؿ المؤسس  المعمكمتت كاقعة  كتعك  الت ك ات الحوة   أف تككف أم :الحداثة (1
 .األم ت، المعمكمتت مف ممككالت  تعه   :الدقة (2

                                                           
، تة كت،  الت نيات الحديثة في إدارة المكاتب, 1  .138،  2005الوا  الع تة  لمعمـك
 .77،  مرجع سبق ذكرهعم ،  السممي 2
3
 .84المرجع السابق, ص  

4
 saidm10.ahlamontada.net/t273-topic تاريخ الوصول   9/10/2014. 
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 .مؤ  ات تاة  الصتو  الى ا  ةتا   س حت  المعمكمتت التحةز ف  عوـ ض ك ة :الموضوعية (3
 .كالمكضكع حةث األهمة  مف عتلة  تىةم  المعمكمتت تتمتع أف أم: المعمومات جودة (4
 تحىةؽ التكتمؿ كالتكافؽ ف  المعمكمتت.ك  مف مالؿ استتعتو عف اسزوكاجة  كذلؾ :التضارب عدم (5
 حكؿ مكضكع معةف. األستسة  لمحىتئؽ المعمكمتت احتكا، مأ عيةالشمول (6

 تكاجاات، كأفسػ التػ  المكاقػؼ ل تةعػ  كالمصػواقة  المالئمػ   المعمكمػ فػ  تػكف أم أف ت :المالئماة (7
 .ال قتتة  العممة  وك  مف تعزز

ألوا، جوةػػػوة  أسػػػتلةبت ػػػكة  تػػػـ  تغمػػػب عمػػػ  العىتػػػتت الممتمفػػػ  التػػػ  تكاجػػػ  العممةػػػ  اإلوا ةػػػ كلم
تىهةػ  الشػتك  الحتسػكتة  الةػـك  ، حةث تعومكف مف اسستجتت  لمت متتت العمؿ اإلوا م المعتص تاألعمتؿ 

  تهػػتت التػػ  كالمؤسسػػتت مػػف أك ػػ  التهػػ  التهظةمةػػ  فتعمةػػ ةعتتػػ  تلتهظةـ الشػػتك  فػػ إحػػول أوكات الت ػػكة ،
 .تتلمؤسستت الشتكة ة مؽ عمةات التىته  الشتكة  

 في التطوير اإلداري الشبكة المحمية دور3-4-1- 
LAN Contributions in the Administrative Development 

 الت ػكة  فػ  مهاػت لالسػتفتوة ف  ستةؿ تفعةماػت مؤسستتمتـ الأ تن حىةىة تن تحوة التىته  الشتكة  تشكم
، فػهحف كمتغة اتػ  العصػ   تةعػ  تف ضات ممح  ض ك ة تتت ذمكال إوا اتات وامؿ اإلوا م تتلعمؿ كاس تىت،
 هػذةف مػف كػؿ وك  تػةف التف ةػؽ معػ  ةصػعب تن مػالتحت كالتىهةػ  اإلوا ة عهصػ م فةػ  ةمػتحـ كاقػعاآلف هعةش 

 الكقػػت تػكفة الػتعض، فتلتهةػػ  الشػتكة  تسػاـ فػ   تمتعضػا مػع كتكتممامػت لتػواممامت ان هظػ   العهصػ ةف
 الم كهػ ، كتتسػة  اإلجػ ا،ات األمػ  الػذم ةسػاـ فػ  الت ػكة  كتػكفة  التكػتلةؼ، فػ  كاسقتصػتو كالسػ ع ،

 .المؤسس  أهش   كتهفةذ إلوا ة متكتمم  شتكة  تهة  تككةف اإلوا م كضمتف
 :Management Development اإلداري التطوير -1-3-4-1

عتلجػػت العوةػػػو مػػػف الو اسػػػتت كالتحػػػكث الت ػػػكة  اإلوا م مػػف زكاةػػػت ممتمفػػػ  قتػػػؿ التحوةػػػو الػػػوقةؽ 
 لمفاكم  كتتلتتل  ستع ض التتح   تعضتن مف هذ  التعت ةؼع

كةػ ل  مؤسسػ تحسػةف فتعمةػ  ككفػت،ة ال تساـ ف عممة  تغةة  هتوف ،  تتاها 1(ع ة   حةث ع فات
   تتلعتممةف هك ت كة  إوا م. اإلوا ة كالتفتعؿ تةفأف أم تغةة  ف  أوا، األف او كف    ؽ ككستئؿ العمؿ 

 المؤسسػتتتحسةف كت كة  كستئؿ ك  ؽ قةػتـ  اإلوا م هكف الت كة  أ 2(عصفك  ة ل ف  حةف 
، كحتػػ  مؤسسػػ لػػول ال  ةػػتت المتوةػػ  كالتشػػ ةاإلمكتهجػػؿ اسسػػتفتوة تػػاكت  قػػو  ممكػػف مػػف أاػػت مػػف اعمتلت

ةتحىػػؽ الاػػوؼ مػػف الت ػػكة  ةهتغػػ  عمػػ  المؤسسػػ  أف تىػػـك تإعػػتوة ههوسػػ  أعمتلاػػت كاحػػو مػػوامؿ الت ػػكة  
جػػ ا،اتك  أسػػتلةبلػػهظـ ك اتصػػمةـ  إعػػتوة كةىصػػو تػػذلؾ اإلوا م، العمػػؿ لتحىةػػؽ هتػػتئ  هتئمػػ  فػػ  مىػػتةة   ا 
 المعمكمػػػتت تكهكلكجةػػػت تسػػػتمواـالعصػػػ ة  م ػػػؿ التكمفػػػ ، السػػػ ع ، الجػػػكوة كمسػػػتكل المومػػػ  كذلػػػؾ ت األوا،

، تحةػػث ةكػػكف إومػػتؿ التىتهػػ  الشػػتكة  إلػػ  العمػػؿ اإلوا م 3ستسػػ أالمت ػػك ة كعتمػػؿ تمكػػةف  كاستصػػتست
                                                           

ق، 1407ال ةػػػػػػتضع معاػػػػػػو اإلوا ة العتمػػػػػػ ،  ،العمميااااااة اإلداريااااااة : معااااااارف نظريااااااة وميااااااارات تطبي يااااااةحتمػػػػػػو سػػػػػػكاوم،  عطيااااااة 1
 208. 

 .23،  2002، عمتفع وا  المةس ة لمهش  كالتكزةع، ال تع  ال تهة ، ساليبصول التنظيم واألأمحمو شتك ،  عصفور 2
3
 .2،  اإلدارية واىميتيا بالنسبة لسورياإعادة ىندسة العمميات عتو ال حمف،  تيشوري 
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ؽ  كح التعػػػتكف ةحىػػػؽ الاػػػوؼ األستسػػػ  كهػػػك  فػػػع الفتعمةػػػ  اإلوا ةػػػ  لممؤسسػػػ ، كتتسػػػة  إج ا،اتاػػػت، كممػػػ
مػف مػالؿ وقػ  المعمكمػتت كسػ عتات كتكف هػت تتلكقػت المالئػـ كتمػت الفعتؿ، كوعـ عممة  اتمتذ الى ا ات فةات 

 إلػػ  المؤسسػػتتسػػكؼ ةػػوفع  عمػػتؿعػػتلـ األ إلػػ ومكؿ هػػذ  التىهةػػتت ، فػػاإلوا ةك  مؤسسػػ ةمتػػ  مت متػػتت ال
 تمت ةمكف مف تحىةؽ األهواؼ الم جكة. إوا تاتكتغةة  سمككةتت أعمتلات تات  هةكم تغة  ال  ةى  الت  

 مساىمات الشبكة المحمية في العممية اإلدارية-  2-3-4-1
LAN Contributions in the Administrative Development 

إف تكف  هظتـ شتك  م ف ةساـ ف  تحسةف األوا، كزةتوة إهتتجةػ  المؤسسػ  ك فػع كفػت،ة عممةتتاػت 
 التتلةةفع تعوةفالةمكف تكضةع ذلؾ مف مالؿ ك اإلوا ة ، 

تحسةف تىهةػتت تتػتوؿ المعمكمػتت مػف حةػث التغمػب عمػ  صػعكتتت استصػتست  مف مالؿع الفعالية (1
 مف جمع كهش  كهىؿ المعمكمتت الض ك ة .

 كتػ أ إشػ اؾوا م الحتصؿ هتةج  اسستفتوة مف استصتست المتكف ة فػ  ع كتعه  الت ك  اإلالفاعمية (2
كتعزةػز التعػتكف المهسػؽ كالتحػكؿ مػف تةئػ  تهظةمةػ   ممكف مف العتممةف ف  عممة  اتمتذ الىػ ا عوو 

 .تتج  فةات المعمكمتت مف األعم  إل  األسفؿ إل  تةئ  متهكع  أك   م كه 
 المؤسسة من ناحية الفعاليةداء أمساىمات الشبكة المحمية في تطوير أواًل: 

LAN Contributions in Development Institution Performance in Terms of 

Effectiveness 

إف تصمةـ الشتك  الحتسكتة  لممؤسس  ةمتمؼ تحسب حتجتات الحتلة  كالمستىتمة  كالػوك  المهػت  
تاػػػت كمسػػػتكل اسسػػػتفتوة الم مكتػػػ ، كعمةػػػ  فػػػإف كتػػػ  حجػػػـ المؤسسػػػ  س ةسػػػتمـز زةػػػتوة فػػػ  تعىةػػػو شػػػتك  

 تقتتاػػت، كةمكههػػت تصػػهةؼ مسػػتهمتت الشػػتكتت المحمةػػ  ضػػمف فئػػ   اتصػػتستات إذا لػػـ ةػػتـ تفعةػػؿ لكتمػػؿ
 ع1الفعتلة  إل  مستكةةف كذلؾ تتعتن لحجـ الوك  الذم تمعت 

 اإلدارية الفعاليةانعكاسات الت انة الشبكية عمى  (1-17)الشكل                               
 General Information Overviewعرض المعمومات العامة  (1

وك  الشػػتك  المحمةػػ  كفػػؽ هػػذا المهحػػ  عتػػت ة عػػف لكحػػ  إعػػالف، ةػػتـ مػػف ماللاػػت ت جمػػ   ةصػػتع
 الك تئؽ الك قة  الم تكع  إل  مهشك ات إلكت كهة  تتضمف معمكمتت عف المؤسس  كالت  تتتح لمجمةع.

إف هذا الهكع مف الشػتكتت كالمعسػتموـ لمعػ ض فىػ  ةػكف  كقػت العػتممةف، ففػ  قسػـ الذاتةػ  ةهفػؽ 
جػػػتزاتاـ،  العػػػتممكف قسػػػمتن مػػػف الكقػػػت فػػػ  اإلجتتػػػ  عمػػػ  أسػػػئم  العػػػتممةف المتعمىػػػ  تكضػػػعاـ الػػػكظةف  كا 
كغة هػػت مػػف األسػػئم  التػػ  تتكػػ   تتسػػتم ا ، كتكجػػكو الشػػتك  المحمةػػ  ةمكػػف كضػػع هسػػم  إلكت كهةػػ  عػػف 

ؿ مػ ة ت غػب األسػئم  المتكػ  ة مػع أجكتتاػت، كمػت ةػكف  هػذا الهػكع مصػت ةؼ  تتعػ  الهسػخ الك قةػ  فػ  كػ
المؤسسػػػ  تعػػػ ض أك تعػػػوةؿ لمعمكمػػػتت مكجػػػكوة، فػػػتلم مكب هسػػػم  إلكت كهةػػػ  مكضػػػكع  عمػػػ  الشػػػتك  

                                                           
1
 .281-278, ص 2000, دار الرضا للنشر, دمشق, نترانت, شبكات اإلعمار بك خيرحسام,  الملحم 

 مساىمات الشبكة المحمية في تطوير أداء المؤسسة

 عرض المعمومات العامة المشاركة في بيانات العمل وتنظيم العمل الجماعي
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الحتسكتة  لة مع العتممةف عمةاػت، ةتمتػع هػذا الهػكع مػف الشػتكتت تتلمزاةػت التتلةػ ع التحػوةث اآلهػ ، م كهػ  
 فة  الكقت كالمتؿ.التحث عف المعمكمتت، س ع  كساكل  كصكؿ المستموـ إلةات ممت ةساـ ف  تك 

تتحتاػػت لمجمةػع م ػػؿ أتمتػػ   كمػف هتحةػػ  أمػ ل ةمكػػف كضػع العوةػػو مػػف المعمكمػتت عمػػ  الشػتك  كا 
الك ػػػتئؽ الك قةػػػ   قػػػتهكف المؤسسػػػ  كأهػػػوافات(، التعػػػتمةـ كالتعمةمػػػتت كاألكامػػػ  اإلوا ةػػػ  التػػػ  ةهتغػػػ  عمػػػ  

الػػػوامم  كالسةتسػػػتت الحتلةػػػ  جمةػػػع عػػػتممةف المؤسسػػػ  اس ػػػالع عمةاػػػت، كمػػػت تسػػػتموـ لمتع ةػػػؼ تتلهظػػػتـ 
كالمسػػػتىتمة  لممؤسسػػػ ، أك لعػػػ ض أولػػػ  اسسػػػتمواـ كقػػػكائـ الاػػػتتؼ ككتةتػػػتت تعمةمػػػتت التشػػػغةؿ كمكاعةػػػو 

 اسجتمتعتت كالت ام  اسمتحتهة  كالعىكتتت أك المكتفآت.
 المشاركة في بيانات العمل وتنظيم العمل الجماعي (2

Work Data Sharing and Team Work Organize  

إف المعمكمػػتت فػػ  المسػػتكل السػػتتؽ هػػ  معمكمػػتت إمػػت وائمػػ  لمشػػ ك ، م ػػؿ الهظػػتـ الػػوامم ، أك 
شػػت  وائمػػ  أم تظػػؿ وكف تغةةػػ  لفتػػ ة  كةمػػ   هسػػتةتن( م ػػؿ اسػػت اتةجةتت الشػػ ك ، لكػػف فػػ  المؤسسػػ  تكجػػو 

مكف المؤسسػ  معمكمتت وةهتمةكة  مسػتم ة تتغةػ  تسػ ع  كةتشػت ؾ عمةاػت العػتممكف فػ  المؤسسػ ، كلكػ  تػت
مف ممؽ التهة  التشت كة  المتزامه  لممعمكمتت عم  الشتك  ه  تحتج  إل   ت اػت مػع هظػتـ إلوا تاػت، هػذا 
الهظػػتـ ةكػػكف مضػػتك  الكصػػكؿ كةػػؤمف صػػالحةتت تتهتسػػب مػػع  تةعػػ  العممةػػتت التػػ  تجػػ م تتلمؤسسػػ  

حةتتع الىػػػ ا،ة كالتعػػػوةؿ كالتػػػ  ةػػػتـ تهتئاػػػت لكػػػ  تالئػػػـ مسػػػتكةتت كصػػػكؿ المسػػػتمومةف، كمػػػف هػػػذ  الصػػػال
كالحذؼ كاإلضتف ، األم  الذم ةهعك  عم  سالم  محتػكل المعمكمػتت مػف العتػث أك كصػكؿ األشػمت  
غة  الممكلةف، كمػت ةسػمع تعػ ض المعمكمػتت التػ  تػـ تعػوةمات، كوكف الحتجػ  ألم اتصػتست، أك اهتظػت  

كمتت، إف عممةػ  مشػت ك  التةتهػتت عتػ  ألم معمكم  حت  تصؿ مف أحو األقستـ الت  تزكو الىتعوة تتلمعم
الشػػتك  الحتسػػكتة  ةتػػةع إمكتهةػػ  تجػػتكز اإلشػػكتلةتت اإلوا ةػػ  الهتتجػػ  عػػف تػػام  كصػػكؿ الىػػ ا ات كاألكامػػ  
الجوةوة إل  جمةع العتممةف ف  المؤسس ، ممت ةضمف ا الع الجمةع عم  مت ةمػـز سسػتم ا  العمػؿ تشػكؿ 

أ تغةػػ  عمػػ  مكاعةػػو اجتمتعتتاػػت مػػ الن لػػف تكػػكف تحتجػػ  إلتػػالغ صػػحةع كسػػمةـ كسػػ ةع فتلمؤسسػػ  التػػ  ة ػػ  
جػػػ ا، التعػػػوةؿ الم مػػػكب  جمةػػػع األقسػػػتـ تػػػؿ ةت مػػػب األمػػػ  الػػػومكؿ إلػػػ  مكػػػتف حفػػػظ هػػػذ  المعمكمػػػتت كا 

 لتست ةع تتق  األقستـ ف  المؤسس  اس الع عمة .
 1من ناحية الفاعمية دارتياا  و  المؤسسةمساىمات الشبكة المحمية في تطوير منيجية عمل ثانياً: 

LAN Contributions in Organization Work Methodology and Management 

Development in Terms of Efficiency   

ت  ائػػؽ لػػـ تكػػف  وا ةحوة ػػ  مكهػػت مػػف استصػػتؿ كاإل تكاتػػتن ألىػػو فتحػػت الشػػتك  الحتسػػكتة  المحمةػػ  
الػذم سػتهـ فػ  زةػتوة فتعمةتاػت اإلوا ةػ    مػالمؤسسػ ، األل  تغةة ات فػ  الهمػكذج إوت أمتكف ة مف قتؿ، ك 

 ككةفة  همذج  المشتكؿ كحمات. ،ككةفة  تىكةـ العتممةف فةات تات،إوا  ل  كةفة  إتعوةؿ الهظ ة ك 
هك  ،س ةشكؿ الهىم  الحتسػم  مؤسس استمواـ الشتك  المحمة  ف  ال إف مػت كةفةػ  تىتػؿ العػتممةف فػ  ا 
  ةػفاػـ التغةةػ ات الهمكذجمػف  فالتػو غة  الىػكمالشتك  المحمة  ه  ذلؾ العهص  المع  ف، كإلتلا وا ةحىؿ اإل

وا تات  كةتجم  ذلؾ فةمت ةم ع الت    أت عم  المؤسس  كا 
                                                           

 .288-285،   المرجع السابق 1
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 :
 انعكاسات الت انة الشبكية عمى الفاعمية اإلدارية (1-18)الشكل

 :Culture الث افة (1
كالمتػتوئ التػ  تعتهىاػت المؤسسػ  كالتػ  تعكػ  كه  عتت ة عف مهظكم  مف الىةـ كالتىتلةو كالىكاعو 

، تىػػـك  ىتفػػ  المهظمػػتت التىمةوةػػ  عمػػ  تمػػزةف كاومػػت  المعمكمػػتت  احتكػػت  1  ةىػػ  التفكةػػ  السػػتئوة فةاػػت
المعمكمتت( لصتهع  الى ا ، تةهمت ةج م الت كةػز فػ   ىتفػ  الشػتك  المحمةػ  عمػ  التشػت ؾ فػ  المعمكمػتت 

، مػػف العممةػػ  اإلوا ةػػ  لممؤسسػػ ، ممػػت ةممػػؽ  كح التعػػتكف تػػةف العػػتممةف تػػةف المسػػتمومةف المػػذةف هػػـ جػػز 
 كةعزز مف كسئاـ لممؤسس ، مف مالؿ ممؽ قهكات اتصتؿ جوةوة تتغمب عم  ته  التهظةـ الغة  فعتل .

كالجػػوة  تتلػػذك  أف المؤسسػػ  التػػ  تتتهػػ   ىتفػػ  تىةػػةـ العػػتممةف حسػػب قػػو تاـ عمػػ  اتتػػتع الػػ كتةف 
اـ كمتػػػ تاـ، ةجػػػب أف س ت تػػػؽ الشػػػتك  المحمةػػػ ، فتلشػػػتك  المحمةػػػ  لةسػػػت أواة فىػػػ  تػػػؿ تػػػوسن مػػػف معػػػ فت

 همكذج لممؤسس  الفعتل  الت  ت كز عم  اإلج ا،ات كالماتـ الت  تتـ معتلجتات توسن مف األقستـ.
 :Managementاإلدارة  (2

  مكزعػ  تىػـك عمػ  ف  تةئ  المؤسس  التػ  تتتهػ  الشػتك  المحمةػ  تػتـ عممةػ  اتمػتذ الىػ ا  ت  ةىػ
اإلوا ة الذاتة  كالمستهمتت الجمتعة ، مف مالؿ تمكةف العتممةف مف الكصكؿ ال  المعمكمػتت كالمعػت ؼ 
التػػ  ةحتتجكهاػػت تسػػاكل  كةسػػ  كالتممػػ  عػػف إتىػػت، المػػكظفةف فػػ  ظممػػ  مع فةػػ ، كهػػذا ةت مػػب تفػػكةض 

الفعػػػتؿ فةمػػػت تةػػػهاـ ضػػػمف الف ةػػػؽ  السػػػم   كتػػػوعةـ الىتعػػػوة المع فةػػػ  لممػػػكظفةف كالسػػػمتح لاػػػـ تتلتكاصػػػؿ
الكاحػػػو أك تػػػةف األقسػػػتـ عتػػػ  قهػػػكات اتصػػػتؿ م هػػػ  ك سػػػمة ، هػػػذا التغةػػػ  الهػػػكع  فػػػ  كمةػػػ  المعمكمػػػتت 
كتوفىات سةغة  مف وةهتمةكة  التعتمؿ تةف المػوة ةف كالمػكظفةف، فتلمػوة  التىمةػوم ةسػتمو قكتػ  تمىػوا  مػت 

 ةستمو قكت  تمىوا  هش   كمشت كت  المعمكمتت. ةمتمؾ مف معمكمتت، عم  حةف أف الموة  ال قم 
كتتلتػػػتل  المػػػوة ةف التهفةػػػذةكف أك مػػػو ا، األقسػػػتـ سػػػةتىم  عػػػووهـ كسػػػةتحكؿ وك هػػػـ مػػػف ال قتتػػػ  

 كالتحكـ المصةؽ لةامذ شكالن أك   شفتفة .
 :Concentration التركيز (3

ة  كالتحسػػػػػةف ت كػػػػػز إوا ة المعمكمػػػػػتت فػػػػػ  المؤسسػػػػػتت التىمةوةػػػػػ  عمماػػػػػت عمػػػػػ  عممةػػػػػتت الت ػػػػػك 
كالكاجاػتت التمت تةػ  لمتػ ام  كالتػػ  تكػكف مهفصػم  كػػؿه حسػب  تةعػ  العممةػتت المتصػػ  تكػؿ قسػـ، أمػػت 
فػػ  تةئػػ  الشػػتك  المحمةػػ  فػػإف هظػػـ المعمكمػػتت ت كػػز كتسػػتب  تةعتاػػت المكزعػػ  كالمت ات ػػ  عمػػ  جمػػع 

مػ  العممةػتت التػ  تهفػذ فػ  كتتتوؿ المعمكمتت عف الحتل  التػ  تػتـ معتلجتاػت تػةف األقسػتـ، فاػ  ت كػز ع
إ ت  الماتـ المككم  إل  العتممةف، كتتلتتل  فإف الهجػتح المحىػؽ ةػتـ قةتسػ  عمػ  مسػتكل اإلوا ة الشػتمم  

 لمجمؿ الحتست ف  المؤسس  كلة  عم  العممة  الت  تج ل ف  كؿ جز،.

                                                           
 .40 ، 2011،  ستل  متجستة ، األساليب الحديثة لمتنمية اإلدارية بين حتمية التغيير ومعوقات التطبيق افةؽ،  مرسمي 1

دارتيا   مساىمات الشبكة في منيجية عمل المؤسسة وا 

 الث افة اإلدارة التركيز التخطيط التنظيم االتصاالت
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 :Planningالتخطيط  (4
 عممػ  ةػ او مػت تحوةػو ةعهػ  الػذم ,"لكتروناياإل  التخطايط "تػػػ ةعػ ؼ الشػكؿ التم ػة  تاػذا أصتع

 كالىتعػوة وا معمػ  الاػـ  اإلأ تػةف مشػت ؾال تعػتكفالك  ،معمكمػتتال تػوفؽ عمػ  تتسعتمػتو كمسػتىتالن  آهةػت
 التم ػة  إففػ كعمكمػتن ، 1المحتممػ  المتغةػ ة المت متػتت لمكاجاػ  لكت كهةػ اإل الشػتك  مػف سػتفتوةتتس
 كتحوةػو األهػواؼ كضع عم  ةهصتتف كالهمت أف حةث مف التىمةوم التم ة  عف ةمتمؼ س لكت كه اإل

، كةتػ ز وك  التىتهػ  كالممت سػتت اآللةػتت حةػث مػف ةمتمفػتف كلكهامػت ،األهػواؼ هػذ  تحىةػؽ كسػتئؿ
 ع2مالؿ مف التم ة  عممة  ت كة  ف  الشتكة 

A. التهفةذةػ  لممسػتكةتت ممت سػ  إلػ  العمةػت لممسػتكةتت احتكت ةػ  ممت سػ  مػف التم ػة  عممةػ  هىػؿ 
 .الجمتعة  المشت ك  قتعوة تكسةع ف  أم ل جا  قو اتاـ كمف تهمة  ف  جا  مف ةستهـ كهذا

B. المعمكمتت تحصةؿ عم  قو تات هتةج  تشمة  المشتكؿ عم  المؤسس  قو ة زةتوة. 
C. الى ا ات كوعـ تفعةؿ عم  الىو ة . 
D. المعمكمتتة . ال ك ة عص  ف  الى ا  لمتمذ المتتح الكقت قص  مجت اة عم  الىو ة 

 :Organizing التنظيم (5
 كاستصػتست، المعمكمػتت تكهكلكجةػت اسػتمواـ مجػتؿ فػ  الكتةػ ة كالت ػك ات لمتغةػ ات هتةجػ 

 حةػث المسػتجوات، ممتمػؼ مكاكتػ  عمػ  ةقػو  ك  كفعتلةػ  كفػت،ة أك ػ  تشػكؿ تػتـ التهظػةـ عممةػ  أصػتحت
 فػ  التىتهػ  الشػتكة  وك  تكضػةع هػتةمكه، ك 3"لكت كه اإل التهظةـ "تسـت ةع ؼ الشكؿ ذاتا التهظةـ أصتع
 ع4التتلة  الهىت  مالؿ مف التهظةـ عممة  ت كة 

A.  مف مػالؿ التشػت ؾ الفعػتؿ فػ  المعمكمػتت التػ  تجمػع تشػكؿ  ةتـ لكت كه اإل التهظةـف  التهسةؽ إف
ةف الم كهػػػ  الكتفةػػػ  كالسػػػ ع  فػػػ  تػػػوفؽ المعمكمػػػتت اممػػػف مػػػالؿ تػػػ ،شػػػتك  كتػػػهظـ حسػػػب الحتجػػػ 

 عمتؿ.وا، األأكت  ف  أ، ممت ةع   المهظمتت وةهتمةكة  لكت كهةتن إكتتتولات 
B. تجػتكز ةسػتهـ فػ  الواممةػ  الشػتك    ةػؽ عػف مؤسسػ ال فػ  العػتممةف جمةػع تػةف الكاسػع التشػتةؾ 

 .التىمةوم التهظةـ أشكتؿ ف  المكجكوة وا ة اإل استصتست ه مة 
C. كتةػ  تشػكؿ ةػهعك  ممػت العمػؿ قػكة فػ  مامػ  تغةػ ات تحىةػؽلػ  إ سػتؤومالتهةػ  الشػتكة   هػذ  فإ 

 :همت جتهتةف ف  األقؿ عم  هجوهت التغة ات كهذ  ،مؤسس ال عم 
 ةمكػف س الػذةف المع فػ  كعمػتؿ فماهةػة مػف عتلةػ  كماػت ات تمصصػتت ذكم عمػتؿ اسػتمواـ 

 .التىمةوة  التهظةـ أهمت  مالؿ مف ـتاقو ا استغالؿ أك معاـ التعتمؿ
 الحتسكب أست  عم  تعو عف العتممةف استمواـ. 

                                                           
 اإلوا ة ، لمتهمة  الع تة  المهظم  ,(عممية تأسيس ومتطمبات فكرية مرتكزات) االلكترونية اإلدارة كآم كف، ح حكش عتوؿ المفرجي 1

 . 79  ، 2007مص ،
2
-, مجلة الباحثالعالي التعميم بمؤسسات اإلداري العمل تطوير في االلكترونية اإلدارة مساىمة, محمو, قريشي مكس عبد الناصر  

 .94, ص 09/2011عدد 
3
 .64دخان , مرجع سبق ذكره, ص  مضر 
-251،   2004السػعكوة ، الع تةػ  المممكػ  المػ ةخ، وا   ،لمشاكالتاو  والوظاائف االساتراتيجية اإللكترونياة: اإلدارة هجـ، عتكو نجم 4

258. 
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 :Communication Managementاالتصاالت اإلدارية  (6
ةػػػ تت  مفاػػػـك كممػػػ  استصػػػتست فػػػ  الكقػػػت الحتضػػػ  تتستصػػػتست الشػػػتكة  حةػػػث تىػػػوـ التىتهػػػ  
الشتكة  هىم  هكعة  كتةػ ة فػ  مةػواف استصػتست، فتستصػتست مػف الهتحةػ  الشػتكة  هػ  ح كػ  المعمكمػتت 

إومػػػتؿ ك أاسػػػت جتع  أكتاػػػوؼ اسستفسػػػت  عػػػف حتلػػػ  معةهػػػ   ان لكت كهةػػػتن تػػػةف مكاقػػػع متعػػػووة سػػػكا،إكتهىماػػػت 
معمكمػػػػتت متتحػػػػ  كفػػػػ  متهػػػػتكؿ جمةػػػػع كفػػػػؽ هػػػػذا المهحػػػػ  تصػػػػتع المعمكمػػػػتت تتعمػػػػؽ تمكضػػػػكع معػػػػةف، 

لػػػ  مػػػكا و الشػػػتك  المحمةػػػ  ضػػػمف صػػػالحةتت  كسػػػم تت  تغػػػض إذ ةسػػػت ةع المسػػػتموـ الكلػػػكج إ ،المػػػكظفةف
مػع اسػتمواـ الشػتك  المحمةػ  كالتػ   همةػ ن أك ػ  س، كقو ةككف هذا المظاػ  هػك األ أـكتهت تعهة   إذاالهظ  

تت مب تغة ات سمككة  لول كؿ مف الم سؿ كالمستىتؿ، كتتحول التىته  الشتكة  ال  ائػؽ التىمةوةػ  فػ  أوا، 
العمؿ كالحصكؿ عم  معمكمتت عػف   ةػؽ إةجػتو أسػتلةب جوةػوة لمتعػتكف تهسػجـ مػع تعىػو أسػتلةب العمػؿ 

 كالت ك  الم  و ف  مةواف األعمتؿ.
حػالؿ كمت س محت التهة  الشتكة  تتسستغهت، عػف الهظػتـ التىمةػوم المتم ػؿ تمػها  الهشػ  الػك ق  كا 

مػػها  الهشػػ  ال قمػػ  الػػوائـ التحػػوةث كالىػػتئـ عمػػ  عمػػ  عتمػػو ة ذمكالػػ ،هظػػتـ استصػػتست ال قمةػػ  المفتكحػػ 
الحةتتاـ لصػ الكصكؿ المحظ  لممعمكمتت عهو الض ك ة، حةث ةحصؿ المستمومكف عم  المعمكمػتت كفىػتن 

كتكمػف فتعمةػ  استصػتست الشػتكة  تتػامةف  ،لػةاـ تػال سػتبإتوسن مف إ ستلات  ،عم  أست  حتجتاـ الحتلة 
كالػتمم   مؤسسػ المعمكمتت الالزم  توق  ف  المكتف كالزمتف المهتستةف كتتساةؿ إجػ ا، استصػتؿ وامػؿ ال

الك قةػ  كتىمةػؿ اسػتمواـ  مفػ تمفةض التكممت ةستهـ ف   ،1مف أكوا  الك ؽ المستموم  ف  الهم  التىمةوم
األ شةؼ، كةؤكو العػتلمةف  فةمػت ( ك متػ ت ( عمػ  ضػ ك ة الت كةػز عمػ  العالقػتت كالتفػتعالت التتتولةػ  

عممةػػػ  فػػػ  تممىػػػ  مػػػف فتعمةػػ   ع مػػتكهػػػذا ةتحىػػؽ تتىتهػػػ  الشػػػتك  الحتسػػكتة  مػػػ ،التػػ  تحػػػوث فػػ  استصػػػتؿ
كتعزةػز هشػػت تت الػوعـ كاإلسػهتو التػػ  تم ػؿ جػػز،ان  سػػتفةوة ككػؿالماستصػتؿ كتتػتوؿ ال سػػتئؿ تػةف األ ػ اؼ 

ةسػػاؿ التفتعػػؿ تػػةف كتفػػ  مسػػتكةتت  مؤسسػػ لكت كهػػ  عمػػ  مسػػتكل ال، فهظػػتـ الت ةػػو اإل2مػػف سمسػػم  الىةمػػ 
تزكةػو العػتممةف تمعمكمػػتت مػف  المػو ا، كةمكػف ،الاةكػؿ اإلوا م كةػؤوم إلػ  تهظػةـ أك ػ  م كهػ  كوةهتمةكةػ 

تمصك  الهشت تت ذات الصم  تاعمتلاـ ككاجتتتاـ، كتإمكتف العػتممةف تزكةػو المػوة ةف  م توة عم  الفك 
 .تمعمكمتت م توة تمكهاـ مف تشمة  المشتكؿ كتمصة  المكا و تشكؿ أك   فعتلة 

ةسػػاـ فػػ   فػػع فتعمةػػ  استصػػتست  مؤسسػػ كس شػػؾ تػػاف الهجػػتح فػػ  تفعةػػؿ التهةػػ  الشػػتكة  فػػ  ال
لغػػت، الىةػػكو التهظةمةػػ  كتعزةػػز التعػػتكف كالتفتعػػؿ المهسػػؽ تػػةف ا  ك  األقسػػتـت تػػةف اإلوا ةػػ  كتتػػتوؿ المعمكمػػت

 اإلوا م.اتمتذ الى ا  عممة  ، كمت لذلؾ مف اهعكت  ف  مؤسس ال أقستـ
 
 

                                                           

 العتمػ ، اإلوا ة ف  متجستة   ستل  ،األردنية الوزارات في الخدمة جودة عمى المعمومات تكنولوجيا استخدام ثرأ العزةز، عتو الغماس 1
 . 55  ،2006، األ وهة  الجتمع 

، الممتىػ  عماالدور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اكتسااب مزاياا تنافساية فاي منظماات األ تمعةت،، معمك م صك ة ، خديجةأ.  2
 .8-9اسعمتؿ الع تة  ف  ظؿ اسقتصتوةتت الحوة  ،  المتم ع حكؿ  أ  المتؿ الفك م ف  مهظمتت 



 49 

  خالصة:ال
ع ضػػػػهت ضػػػػمف سػػػػةتؽ هػػػػذا الفصػػػػؿ فػػػػ  المتحػػػػث األكؿ مفاػػػػـك الشػػػػتكتت الحتسػػػػكتة  كمجػػػػتست 

تتعػػتن لممسػػتح  التػػ  تغ ةاػػت الشػػتك ، كاستع ضػػهت فػػ  المتحػػث ال ػػته  اسػػتموامات كأهػػكاع الشػػتكتت المحمةػػ  
الشتك  المحمةػ  كمت متػتت تهتئاػت كالتصػتمةـ األستسػة  لاػت كمػت تضػمف أةضػتن هػذا المتحػث أهػكاع الشػتكتت 

مككهػتت الشػتك  المحمةػ  المتوةػ  كالت مجةػ   المحمة  تتعتن لمكا وهت، ف  حةف تحو هت ف  المتحث ال تلث عف
ف اسعتتػػت ات التصػػمةم  فػػ  تهػػت، الشػػتك  المحمةػػ ، كمػػت تحػػو هت عػػف تىهةػػ  الشػػتك  المحمةػػ  اسفت اضػػة  مػػك 

حةػػث مفاكماػػت كمزاةتهػػت كاهكاعاػػت، كقػػو ت  قهػػت فػػ  المتحػػث ال اتػػع عػػف متهةػػ  العمػػؿ اإلوا م كالىةػػكو التػػ  
  أوا، أعمتلػػ ، كت  قهػت إلػػ  اعتمػتو  عمػ  األسػػتلةب الةوكةػ  فػ مػف مػػالؿةعتهةاػت فػ  المؤسسػػتت التىمةوةػ  

الشػػتك  الحتسػػكتة  فػػ  ت ػػكة  أوا، المؤسسػػتت كمهاجةػػ  تىتهػػ  مفاػػـك الت ػػكة  اإلوا م كالػػوك  الػػذم تمعتػػ  
وا تات  .عممات كا 
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 الثانيالفصل 

لكمية  المقترحة الشبكة المحمية نماذج تصميم
 االقتصاد ومحاكاتها

Design The Proposed Local Network Models of 

The Faculty of Economics And Simulation It 

 
 .لكمية االقتصاد المقترحة الشبكة المحمية الحاسوبية المبحث األول:

 .المقترح لمشبكة المحمية لكمية االقتصاد النموذجتطوير المبحث الثاني: 

 .المقترحة الحاسوبية يةالشبك النماذج معايير تقييم أداء :المبحث الثالث
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 المبحث األول
 لكمية االقتصاد المقترحة الشبكة المحمية الحاسوبية

Computer Local Area Network Design to The Faculty of Economics 

  ف  يييل ي ص ييي  ت   يييبل كيييبخ ل تخ  يييل تخ  ص و ييي  تخ    ييي  أفيييو  ييي ا كييي و تخلص ييي  خصييي  ص   ييين 
   ن ييبق ببي  ييبو خل   ن يي تإل تخحل  يي  تإلوت ي   بكيي ا تإلايي تاتق    ص ييل تكيي  وتم تخيي  إ  تخ  ايي  إخيي 

 ,تخلص ي  فيو ب  ياب  ي  تإلوت تق  با ل خيتخحبكي شيبلبق   نايب تخ   صفي  بأشيلبخاب  ت   يب ق تخ  ص  يبق
خي    ي  م إ يم تخ  اي  ,   لين   يق  بأكي    لصفي   بأ يل  فبيص ي  بلفيبا  خص كي ف و ن تخ يو بق   و مباوف 

تخ  ي       ت ي بيب تق   تيب     ,ت    بووت ي خلص    حبلو تخ ت   تخ نظ  و  تإل  حص   شبل  حبك ب  
و ب  يييو خشييبلت ثيييل   تيييو تخ  ييب    تخ ص  يي  فيييو تخ  يي  م أخيي    يي  م إص  يي ل ختخ ييو  اييل تخ   ييو بايييب 

 ح  يييإ شييي ب   بيييا تخاب  ييي  تخكييي و خإ يييبف  إخييي    ح  يييإ أ  ييي  تكييي فبو    لنييي   ييين تخشيييبل  تخ    حييي ,
ن يب أن  كي ف و إحيوؤ  ؤككيبق تخ ايب   ,يص  تخوت ك  تخنظ    ف ا ببخ ا    بح ث أ        تخ ش     ت 

 .تخ بم تخحل  و  ن تخوت ك 
 :Glance about Faculty of Economyلمحة عن كمية االقتصاد1-1-2- 

ب  ايييل  1986   ييي و ايييي   لص ييي  ت    يييبو فيييو اب  ييي  حصيييل تخ يييو أ ييييق  ييييت ت كيييم فيييو ييييبم
تخ  ايو تخ ايب ي تخييي  حي ل ف  يب ب يو إخي  لص ي   أينو ب أنش 1960 يبمإخ   ,(205) تخ  ك م تخ ش   و   م

ب  ايييييل تخ  كيييي م تخ شييييي   و  1968 ,   يييين ثيييييم إخيييي  لص ييييي  تخ صيييي م ت    يييييبو   يييييبم1963 تخ اييييب   ييييييبم
 تناال ًب  ن ك بك  تخ نك إ ب ن تخلص بق تخ   بثص  فو اب  بق تخ اي  ف يو  يو   ي ت   اصي  , (134)  م
ببي  ييييبو تخ ايييي   3/12/1977  ييييب   ( 351)  تخ يييي ت    ييييم 13/11/1977  ييييب   ( 13)   ييييمخ  صيييي م تخ ييييبخو ت

 .1تخو تك   تخ  حو  خصلص   ن فو اب   و حصل  و شإ  أ بحق  وي  لص   ت    بو  تخ اب  
أي بخايييب تإلوت  ييي  يصييي  ت كيييبخ ل ب ييي     يييو لص ييي  ت    يييبو  ؤككييي    ص   ييي      يييو فيييو أوتا 

      و تخ  ص   تإلوت    يص  تخ  لز   تإلوت  ي   يصي  ,ت   بل  تخ فبيل    تخ ب ص ن   تخ  تكلتخ و    فو 
 ل يييب   ثيييل  يييوت ل تخ  ص  يييبق بيييبخا إ تخ  ص و ييي    يييب   ثيييل  يييو ًت إل لبنيييبق   ف  يييب  لن خ ا يييب تخ  ص  يييبق,

 إ تخ كي  وم ببخ ثيب إ  غي فاوتخفل  تخبش ي  تخاب بق تخي ن   فو ت و تق  تآلخ بق تخ نظ     تخحبخ      و 
تخ ييينال تخ بنيييو يصييي  تخنشييي  تخييي   و  يييؤ     ييي ل تخ  ص  يييبق خ كييي  و  اب ببخ  يييق  , إنتخ يييو  يييو     ييي أ

 خص ؤككييبق ايي    تخ  ييل تإلوت ي   فييو  تخ لييبن تخ نبكييب ن   شييلل يييب إ فييو  ييوت ل تخ  ص  ييبق   ييوف اب
 ص   ل إخ  أ وتفاب تخ نش و .ختخ و  ك   خ  تلب  تخ ا   

 Organizational Structure in Faculty of Economy الهيكل التنظيمي في كمية االقتصاد2-1-2- 

تإلوت  يي  ببإل ييبف  إخيي  تخلييبو    يين تخ و ييو  يين تإلوت تق  ت  كييبم  ييأخف لص يي  ت    ييبو  نظ   ييًب 
  يينظم  كييام فييو  ح  ييإ أ ييوتف كييص لأب ييؤوي أي بخاييب  تإلوت  يي  ,  يييا ت  كييبم ت  كييبم تخ ص  يي  تخ و  كييو

  تخشلل تخ بخو  ب ن تخا لل تخ نظ  و خصلص  : تخلص  
                                                           

,  اصي  اب  ي  و شيإ لكميةتهمكةاديمي داري واأل داء اإلمدى رضا طمبةة كميةة االقتصةاد فةي ةامعةة حمةس عةن مسةتوى األ كيص م, ابراهيم 1
 . 2009,, تخ وو تخثبنو25خص ص م ت    بو    تخ بن ن  , تخ اصو 
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 الهيكل التنظيمي في كمية االقتصاد (2-1)الشكل

 Administrative Process in Faculty of Economics العمميات اإلدارية في كمية االقتصاد3-1-2- 

 بايب تإلوت    ت  كيبم تإلوت  ي  تخ   صفي  فيو لص ي   نبك  ا  ي   ن تخ  ص بق تخ   كي    تخ يو   ي م
 ت    بو   و لبخ بخو:

   إخيي  تخ ييب ص ن فييو تخلص يي   ف ييبً  )تخ  ييبو ( إ ييوت  تخ  ص  ييبق  تخ  ا اييبق  تخ بص غييبق  يين  بييل تإلوت 
 .   اصببق تخ  ص   تإلوت    خصحبا 

 اصي  تخلص ي ( أ  تخ ي ت تق  ب)  ت تق تخ يو  اصيإ يص اي إ وت  تخ  ت تق تإلوت    تخ   ص   ببخلص   للل 
 تخ ب   بلل  كم ف اب   وي  )  ت تق  اص  تخ كم(.

 أ   آقإوت     نظ م ب بنبق  أ  يب  تخ يب ص ن فيو تخلص ي   ين ح يث تخ  ف  يبق أ  تخ   بيبق أ  تخ لبفي
 تخح  ل يص  إابزتق  تخ و      ب أو  اب  كم تخيت   .

 تخ  صييي م   كيييم فيييو تخكييين تق تخيييون ب أ  تخو تكيييبق تخ ص يييب أ  فيييووت   ب بنيييبق  أ  يييب  تخايييالل كييي تاًت إ
 كييم شييؤ ن تخاييالل  تخ ييب ص ن فييو تخنظييب و فييو لص يي  ت    ييبو  يين  ييالل كييم تخ  صيي م تخ ف يي أ أ  

 وت    تخ  ص م تخنظب و   كم شؤ ن تخاالل وت    تخ  ص م تخ ف  أ.
  فييو تخلص يي   ييي   تخن ييب ل ت   حبن يي    كييبمتخ  ييبم ببخ  ص ييبق ت   حبن يي  خ   صييف تخكيين تق  خلييل ت

  كم ت   حبنبق. تخ ب ص ن فو خصاالل ين ا  إ
  حو يييو تخبييي ت ل تخف يييص   تخ ب ييي  بليييل ت  كيييبم فيييو تخلص ييي   يخيييك ببخ  يييب ن بييي ن تخليييبو  تخ و  كيييو 

 .  ؤكبا ت  كبم
 .  خ  تخلص   فو  كم و  تن تخلص   كا ل تخ  تكالق تخ بو    تخ ت و   ن  ت 
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   خصائص البنية الشبكية المقترحة لكمية االقتصاد 4-1-2 -
بح يييث   لييين تخ يييب ص ن فيييو تخلص ييي  بيييأوتا أي يييبخام بشيييلل و خلص ييي  ت    يييب يييم ت  ييي تأ بن ييي  شيييبل   

 تخش  ا تخ بخ  :فو تخبن   تخشبل     ح إ   بح ث شب لو    ن 
 ييي ف ببخشيييلل ت  ثيييل,  ييي ,   تابيييب ام  ايييب ام بيييأوتا كييي ل تخشيييبل  خص كييي  و  ن  :األداء الةةةوظيفي    

 ق تإلوت    تخ و   م ب ن تخ ك  و  ن وت ل تخلص  .  ب تخك ي   تخ  ث     فو ت 

  أن  ن ييي  فيييو تخ كييي  بل, ب  نييي    يييبو   يصييي  تخن ييي بح يييث  لييي ن تخشيييبل   :  يييم   ييي  مالقابميةةةة لمتوسةةة
 .     ح خصشبل  تخ تخ    م ت  خو و ن إحوتث أي  غ   تق أكبك   فو تخ    م تخلصو

 نبغو أن  ح  ي تخشيبل  يصي  ينب ي   فال ,ينو تخ    متخ  ن بق تخ ك  بص      تيب   م :قابمية التهيئة 
  ب. ن شأناب أن  حو  ن  نف ي تخ  ن بق تخاو و  ينو   ف  

 وت  اب خ  بن تك   ت  :قابمية اإلدارة  .وت مي ل تخشبل  بشلل     ق تخشبل  بشلل  كّال   ت ب اب  ت 

 (OPNET)تخ حبليييييب   بكييييي  وتم ب نيييييب لب  ييييي  م تخشيييييبل  تخ حص ييييي  خلص ييييي  ت    يييييبو   يييييم  يييييو 
Optimized Network Engineering Tools, تااب يي   ييب  ي ف ا  ين    نيي  فيو تكي  وتم   كي  و  ن 

إل يييبف  تخ اا يييزتق تخ يييو نح باايييب  تخ  ب يييل   ايييب  تخييي حلم ب  ب  ييياب    ث صايييب بأكيييص ل  شيييبب  تخبن ييي  
 ييت تخ  ي  م  شيلل ب  ي  تف  ت ي       تخ    م تخ نبكل خصشيبل   باوف ,  يخكخلص   ت    بوتخح      

صشييبل     ييل ل ف يي  خ  يين ثييم تخ  ييبم ب حبلييب  تخن يي يس  فييإ يييو  كيي نب    بق    صفيي  لص يي , بن يي  تخحييبلو  
 تخ و  م تي  بو ب:  ف  ب  صو تخ ا تق 2 وفإ تخب بنبق ب ن تخا ف تخ  كل  تخ ك  بل

 نيي    يييوو  بقتخ  ييّو نح بااييب  يين ح ييث  حاييبق تخ  ييل    تخ ييو تخشييبل   ل نييبق  ا  ييي   شييل ل -1
 .قخ  أي اب    ن  و تخ بو ت  خحام تخ نظ    يوو  نبفي تخ بوخ  تخ تحو     تخ بو ق تخ ال     ب بً 

يوتو      ف -2  Profiles.,  تخ صفبق  Applicationsبقتخ اب   ت 

 .  ّومك تاًت لبنق تخ  و   حا  ي ل أ    ف و  ي و  أكب  يص  تخشبل  ن يا  -3
 . تحو نآب تخك نب    بق  ن تخ و و  حبلب  -4
 .   ب ن اب تخن ب ل   حص ل تخن  يس يص  فص     اب إ حو و  -5

 تخشييلل تخ ييبخو  بيي ن   اييا  ييوفإ   يي  م تخشييبل  تخ حص يي  تخ    حيي  خلص يي  ت    ييبو ببكيي  وتم ب نييب ل 
 OPNETتخ حبلب  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Prateek Ku. Patro, Swavab Sourav Moharana, Simulations of Networks in OPNET and 

Implementation of OFDM in Ads, pp7. 
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 OPNETتصميم الشبكة المحمية المقترحة لكمية االقتصاد باستخدام برنامج  مخطط تدفق( 2-2لشكل)ا
 
 

 Noال/

 النهاية
End 

 توثيق النتائج
Document Results 

 تشغيل المحاكاة
 Run Simulation  

 عرض وتحميل النتائج
Result View & analyze 

 البداية
   Start 

 اسم السيناريو األول
Name First Scenario 

 رسم النموذج
Draw Model 

 تعيين خصائص كائنات النموذج
Configure Model Object 

  تعيين االحصائيات التي نحتاةها

Selected Needed Statics  

 هل نحتاج لسيناريو آخر

 إ بف  ك نب    آ  
Add Another Scenario 

 Yesنعم /
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 المحمية المقترحة الشبكة ةطوبولوةي تصميم 5-1-2-
Topological Design of The Proposed Local Area Network 

 ف يييًب  يخيييك  يييم   ييي  م بن ييي  تخشيييبل  ب يييب  ح يييإ تخشييي  ا تخ  ييي      ينيييو بنيييبا تخشيييبل  تخ    حييي  
 خص بخو:

 :Organizational Structure الهيكل التنظيمي 1-5-1-2-
فاي  تخين ا  )تخن ي يس تخا  يو(  يم ت   يب  تخبن ي  تخ نظ   ي  خصشيبل   ين تخين ا ي  تخاب يبق تخيثالث

فييو   يي  م تخشييبلبق    ييم ت   ييب  تخاب ييبق تخ بخ يي  ,ت نكييل خاب  يي     كيي  بق تخ  ييل فييو لص يي  ت    ييبو
  صو: فبيص   فو ت يوتا تخشبلو ل ب ب ب  ح إ تخحبك ب  

 يييييي ل :     ثييييييل ب ييييييوو   يييييي ن  يييييين تخ بييييييو ق فييييييو لييييييل اييييييببإ,  تخ ييييييو  ييييييؤ نطبقةةةةةةة الوصةةةةةةول   
 ك كيييل   يييم تكييي  وتم  بوخييي   يييو , ف يييبل تخشيييبل  بشيييللإخييي   بقتخ  يييّو تخ كييي  و  ن) حابق ي يييل(   

Cisco كصكيييص يتق تخ  Catalyst 2950يييأ  ن  بقتخ  يييّو إخييي  تخ  ييي ل  ا  ييين إ لبن ييي  ف   ييي خ يييب  
, ل ييب أن  ييييت تخنيي    ييين تخ بييو ق  يييويم تخشييبلبق تخ حص ييي  ييي   نايييبإ  يي ووي    فييي  ص كيي  و  نخ

يصيي  تخ بوخيي    تحييو  نفييي إخيي ف ييا   حايي  ي ييل  تحييو  )  يي ف  تحييو(   يي ل  ييم    ييوت ف  ت يي  , 
بخو   ييغ   ببخ يي   تخ اايي   تخااييبزتخ  ييو   تخااييبز اييبل   ييبوم  تحييو ف ييا بيي ن بح ييث  ليي ن خييو نب 

ن  نييييبك   ييييبو بق ينييييو ب   يييي م أي ااييييبز ن أحاييييم  اييييبل تخ  ييييبوم بح ييييث    شيييي   تخ كيييي  و  ن 
 .بب   بل    ب  ا ب تخب  

  ثل ببخ بوخ  :طبقة التوزي     Distribute_Switch   تخ  اي و  فيو تخايببإ ت  ل   يم ت   يب  تخ بوخي
 اب ييييي  تخشيييييبل    يييييو تخاب يييي  تخثبخثييييي  تخ يييييو    ب يييييل  ييييي   Switch Cisco 3550تخكصكييييص   يتق

 Layer Network , ف ا  ن إ لبن بق  كيام فيو  اي    ت وتا تخشيبلو  تخييي  ين ل  يصي  ب  ي   بخ  
 تخ  ل تإلوت ي فو ز بو  أ ن    ث     تخب بنبق  ك ي  ن صاب ب ن تإلوت تق تخ      باب.

  خ ييو  ييم   ث صاييب ب بوخيي   باييزا تخشييبل  تخ   كييو  ُ شييب  إخ اييب ابخبييبً  :الطبقةةة األساسةةية Core_Switch 
فيو   ليز تخحبكيل,   يو  يم ت   يب   اب   ي ي  يم ت   يب  Cisco Catalyst 6500  كصكيص تخ ين ني   

  لز تخحبكيل   تييب  خص اي   تخ كي  بصو  فيو حيبل  ابيق اب  ي  حصيل فيو  بيا لص ب ايب  ي  ب  يام 
 ييين تخ بيييو ق  كيييب م فيييو ييييزل  شيييبلل تخشيييبل  إخييي   بيييو ق   ييييت تخنييي    تخيييب   بشيييبل  تلكييي  تنق,

تخ  ز ي  تخ يو  حيوث ف اييب  ببخ يبخو  ي بن كيي   ي ص ي  ت   يبل بيي ن تخلص يبق فيو حييبل  يم تي  يبو  يييا 
 تخبن   فو اب    حصل ببإل بف  إخ  تخ   ن  تخ و  ؤ ناب فو   ا   تخشبلبق تخ حص   ت ف  ت   .

 Subnet  تبيييإ, خ يييو  يييم   ث يييل ليييل ايييببإ فيييو تخلص ييي  ب  يييو ا /6/ ح ييي ي لص ييي  ت    يييبو يصييي  
,  يا تخ  و    ثل أوت       خ  ك م ت نظ   تخ   و  إخي   كي   بق  ا  يو    صفي   نظ ي   ب يًب خب  ي   ك  ص 

  بيييو ق  أكيييالك  بيييا  بق   يييّو تخ  يييل تخح    ييي    يييو  ح ييي ي  ل نيييبق تخشيييبل  تخ   صفييي   ييين أاايييز  
,  تخ بييو ق تخابب  يي  خلييل ي ييو   يين ي ييو تخا تبييإ تخكييق    يي خ  إخيي   بوخيي  3تخيي بأن تياييب تخ   صفيي  ...

,  يم   ي  م   يخ  تخا تبإ فيو  بني  تخلصإين   ز   تخشبل   تخ  ز   تخ  ا و  فو تخاببإ ت  ل  تخ كؤ خ 
                                                           

3
 Introduction into opnet modeler, opnet technologies, OPNET Training , 2007, pp19-20. 
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  بيي  تخشييبل   ف ييًب خصا لص يي  تخ نظ   يي  فييو لص يي  ت    ييبو   ب ييًب خ ييوو تخ يي ظف ن  يييوو ت ااييز  فييو لييل 
 حبك بو  ببك  وتم  كب ل  با ب ن ت ااز   كام فو ك ي  ن ل تخب بنبق.

 
 (التصميم العام الشبكي المقترح لكمية االقتصاد2-3الشكل)

    م لل ي و    ك   اب ب ب   الام    تخا لل تخ نظ  و خلل ايببإ فيو لص ي  ت    يبو ل يب  م 
 :    ب ن

 المقترحة لكمية االقتصاد( أسماء عقد الشبكة 2-1الةدول رقم)
 العقدةاسم  4اسم الطابق
 GROUND FLOOR رضيالطابق األ 

 STOLEN FLOOR الطابق المسروق

 FIRST FLOOR ولالطابق األ 
 THREE FLOOR الطابق الثالث

 FOUR FLOOR الطابق الراب 
 FIVE FLOOR الطابق الخامس

 إعداد الباحثة. المصدر:                               
   :تخ بخو ل ف     ز  ي و ا تبإ تخشبل  تخ    ح  خلص   ت    بو تخ    م  ب ن 

 
 
 

                                                           
 ييم ت ي  ييبو فييو  كيي    ا تبييإ تخلص يي   ف ييًب خص  ااييبق تخ   ب  يي  خلص يي  ت    ييبو اب  يي  حصييل تخ ييبو   ييين تخ ل ييل تخانوكييو خاب  يي   4

 حصل.
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 التصميم العام لعقد الشبكة المقترحة لكمية االقتصاد (2-4الشكل) 
 تخاببإ ت   و:أ ً : 

فييو   ييت تخاييببإ  ين ايي ف  ح ي ي يصيي  أاايز  حبكي ب   خ و يي  ت  كيبم  تخشيي ل تإلوت  ي   يأخف 
خ   فيي  يييوو تخن ييبا تخ ييو نح ييبس إخيي  إ ييبف اب فييو فييو لييل ا فيي     ييو  ييم حكييبل يييوو تخ يي ظف ن ,تخلص يي 

   :تخاببإ  يوو تخ بو ق تخالز  
 في الطابق األرضي والمبدالت ( األقسام اإلدارية 2-2الةدول)

                                                           
5
 اليحدات التنظيمية يالمستخدمين.الفائدة من إدراج رقم الىاتف في وذا الجديل ألننا نحتاجه في مرحلة التصميم عند إنشاء  
6
يبحيو  يكوين يشير الرمز بشكل عام إلى نيع الجىاز يرقم الطابق يرقم المبدلة ضمن مبدالت الطابق ينويع سلسوة المبدلوة المختوارة  

نوويع األيل إلووى  Sحيوو  يمثوول رمووز  S-S-1-2950, يكمثووال علووى ذلوود المبدلوة خوورف فوي الشووبكةأال يمكوون تكوورارن لعناصوور  IPبمثابوة 

 تخي  م  تحيو  شي   إخي  أنايب تخ بوخي   STOLENالثاني يشير إلوى الطوابق المسوريق  Sتخ بوخ   تخ  ز  SWITCHالجىاز يوي اختصار لـ 
 فيشير إلى سلسة المبدلة المختارة.2950 ت  خ    ن  بو ق تخاببإ أ ب تخ  م 

 المبدلة التي تخدم هذا القسمرمز  5رقم الهاتف عدد الموظفين نوع الوظيفة
 2795 1 الدائرةرئيس 

S-S-1-2950
6 

 تخ  ا و  فو تخاببإ تخ ك  إ
 

 2796 1 يعمل لدى مكتس المةمس
 4249 1 مكتس المةمس

 3559 1 رئيسة الديوان
 2802 1 معتمد الرواتس

 2799 1 مراقس الدوام
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 المصدر: إعداد الباحثة.       
يص  أ ب    و ابق ل ب  ظا  فو فو تخاببإ ت   و  ح  ي لص   ت    بو  : Theaterوالمدرةات

 :(2-3) تخاو ل تخ بخو
 (: مدرةات كمية االقتصاد والمبدلة المتصمة بهم2-3الةدول)                           

 المبدلة التي تخدم المدرةات عدد المنافذ اسم المدرج
 1 ولالمدرج األ 

S-0-4-2950 
 تخ  ا و  فو تخاببإ ت   و

 

 1 المدرج الثاني

 1 المدرج الثالث
 1 مدرج المؤتمرات

  4 اإلةماليالعدد 

 المصدر: إعداد الباحثة.          
 ييي ن  يييفح  ي يييل ي يييو  ت   يييو  ييين  يييو ابق  شييي ل إوت  ييي   يييم   ث يييل   ا يييبق تخايييببإ 

م تكييي  وتم  ييي  تخايييببإ  خاييييت تخ  ثصييي  تخشيييبل  إنشيييباايييوف ب Ground Floor Subnet تخايييببإ ت   يييو
 تخ بخ  : تخ بو ق

 :بأ ب    بو ق لبخ بخو  يت تخاببإ )تخ بوخ (:  م       تخ  و  تخ  لز  -

    ثالث   ين تخنيEthernet8_Switch Node ح ي ي ليل  ليل  بوخي  تكي  و ق خ  يو م  كيم   ي ن  
 ييي ن  بيييو ق  خصايييببإ  خ   ايييب   يييم     يييز  ييييا تخ بيييو ق  ب يييبً  Ports تحيييو  يصييي  ث بن ييي   نبفيييي 

 ل ب  صو: , خن ياب تخاببإ

 .خ  و م  كم ت  حبنبق تخ  ص م تخ ف  أ خ  تخ بوخ  ت  .1

 3529 1 شؤون الطالس السنة األولى
S-0-3-8port 
 ت   وتخ  ا و  فو تخاببإ 

 

 4632 1 الطالس السنة الثانيةشؤون 
 5046 1 شؤون الطالس السنة الثالثة
 4255 1 شؤون الطالس السنة الرابعة
 2798 1 رئيس شعبة شؤون الطالس
 5011 1 رئيس شعبة شؤون الطالس م

S-0-2-8port 
 ت   وتخ  ا و  فو تخاببإ 

 

 4375 1 حياة ةامعية م -شؤون الطالس 
 2218 1 مصدقات م -شؤون الطالس 

 5063 1 مستودع األضابير

 2318 1 ديوان شؤون الطالس
  5005 1 رئيس شعبة االمتحانات م

S-0-1-8port 
 ت   وتخ  ا و  فو تخاببإ 

 6065 2 االمتحانات م
 3623 2 االمتحانات م

 4252 1 معتمدة رسوم الطالس
 

S-0-4-2950 
 ت   وتخ  ا و  فو تخاببإ 

 4262 1 رسوم الطالس ممعتمدة 
 2808 1 الهيئة اإلدارية التعميم العادي
 5056 1 الهيئة اإلدارية التعميم المفتوح

   24 العدد اإلةمالي
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 .شؤ ن تخاالل تخ  ص م تخ ف  أ خ  و م  كمتخ بوخ  تخثبن    .2

 .ل تخ  ص م تخنظب وخ  و م  كم شؤ ن تخاالتخ بوخ  تخثبخث    .3

 

 

 

 نفيي  24   ثيل اب ي  تخ  ي ل   يو  ح ي ي   Cisco Catalyst 2950  ي    ين تخني   تخ بوخي  ت .4
  يوم  ييا تخ بوخي  ت  كيبم تخ  ب  ي  فيو  ييت تخايببإ, ببإل يبف  إخي   يييي يم     ز يب ب

,  ييم   ييل  يييا تخ بوخيي  إخيي   بوخيي  (B)  ييوم يييوو  يين تخ بيييبق تخ  ايي و  فييو تخاييببإ ت  لأناييب 
 .تخ  ا و  فو تخاببإ ت  ل اب   تخ  ز   

 : صو ل ب تخ    م تخشبلو تخ    أ خصاببإ ت   و فو لص   ت    بو  ببخ بخو   بل

 
 تصميم الطابق األرضي المقترح لكمية االقتصاد (2-5الشكل)

فيو  خي  تخ بوخي إ كبم  تخش ل خم   م   يصاب ن  نبك يوو  ن ت أ ن تخ    م تخكببإ ناو 
   يي  تخ ييو كيي فبو   يين تخ كييبف  ت خيي  تخاييببإ تخ كيي  إ  يخييك باييوف تإ    ييل  ييو بييل كتخاييببإ ت 

  ييو  تخ   بيي   ناييب تخاييببإ ت   كييبم  تخشيي ل تخ  ايي و  فييو ف ييل بيي ن تخ بوخيي  فييو تخاييببإ تخ كيي  إ  ت 
 .6  بصغ يوو ب 

  إخ  تخ بوخ    ل تخ بو ق تخثالث م  
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 الطابق المسروق:
وتا اايز  تخ نبكيل   م و تكي   ييت تخايببإ  تخ  ي ف يصي  ييوو تخ بيو ق تخ يو نح باايب  ييوو ت 

 ا    ت  كبم شبل ًب ف   ل ب  صو:  يخك خ  و متخ  ل 
 في الطابق المسروق والمبدالت األقسام اإلدارية  (2-4)لةدول رقما

 1 تخيت   

S-S-2-2950 

تخ  ا و  فو تخاببإ تخ ك  إ
 

 

 2 ت  ن تخك 

 1  كؤ ل تخ  ص م تخ بخو

 1  كؤ ل تخاصب 

 1  كؤ ل ت يوتو  تخ  بل

 1  كؤ ل تخ ابم

 1  كؤ ل ل ب    

 1 ت  ن تخش ب 

  9 العدد اإلةمالي
 مصدر: إعداد الباحثة.ال      

 STOLEN FLOOR SUBNET  يييت تخاييببإ فيو ي ييو  تخاييببإ تخ كيي  إ  ث ييل   ا ييبق  يم 
 تخ بخ   فو تخشبل : تخ بو ق حو و  يخك  ن  الل تخاببإ  خايت تخ  ثص  تخشبل  إنشباباوف 

       لبخ بخو ب بوخ  ن تخاببإ تخ ك  إ تخ  و  تخ  لز  )تخ بوخ (:  م: 
  ين تخني    خي تخ بوخي  ت Cisco Catalyst 2950   بييي  يم     ز يب نفيي  24  يم 

تخ بييييبق   ت  كييبم  ييين  ب يي    تخاييببإ ت   يييو, ت  كيييبم تخ  ايي و  فيييو  يييت تخايييببإ خ  ييو م
 .اب   تخ   ل تخ بوخ   ثل  يا  ,(B)تخ  ا و  فو تخاببإ ت  ل انبأ 

   تخ بوخي  تخثبن ي   ين تخني Cisco Catalyst 1900  نفيي  يم     ز يب بييي  14  يم 
 .اب   تخ   لأ  ًب  تخ بوخ   ثل  يا تخش ب  تخحزب     خ  و م 

 

 

 المبدلة التي تخدم هذا القسم رقم الهاتف عدد الموظفين الوظيفة
 2790 1 ي  و تخلص  

 
S-S-1-2950 

تخ  ا و  فو تخاببإ تخ ك  إ
 

 2791 1 نب ل تخ   و خصشؤ ن تإلوت   

 2792 1 تخ   و خصشؤ ن تخ ص   نب ل 

 2793 1 كل      ن تل تخ   و

 2794 1 كل      تخ   و

 2803 1      ش ب  تخيت   

 5066 1    ك  وت    تخ  ص م تخ ف  أ

 2858 1 أ  ن   ل ب  تخاالل

 2897 1  ل ب  تخاالل تإليب  

   9 العدد اإلةمالي
 الحزبية الشعبة  

 تخ  ا و  فو تخاببإ ت  ل   إخ  تخ بوخ تخ بوخ  نم     ل  
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 إ تخ ك  إ فو لص   ت    بو:تخشلل تخ بخو  ب ن تخ    م تخشبلو تخ    أ خصابب

 
 المقترح لكمية االقتصاد المسروقتصميم الطابق  (2-6الشكل)

 ول في كمية االقتصاد:الطابق األ 
وت  ييي  فيييو تخلص ييي   تخ  يييبب  تخاالب ييي   كيييبم تإل ل  ح ييي ي يصييي  ت ت  :  يييم  ييييت تخايييببإ  كييي  ن

 انييبأ  لتخاييببإ ت   اصييإ يص يي تخ بيييبق تخ و  كيي     ح يي ي تخثييبنو  (A) انييبأ  لتخاييببإ ت   اصييإ يص يي 
(B) ي و  تخاببإ ت  ل إخ  ي و  ن   بش ًب    تخ    م تخانوكو خصلص  , تخشلل تخ بخو  ب ن   ك م. 

 
 تقسيم عقد الطابق األول لكمية االقتصاد (2-7الشكل)
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 :(A)ةناح  ول: الطابق األ والً أ
  يييو  يييم حكيييبل ييييوو تخ ييي ظف ن  (,5-2 ظاييي  فيييو تخايييو ل)و  كيييبم تخ ييي  ح ييي ي تخايييببإ ت  ل ت

 بايييوف  حو يييو ييييوو تخ بيييو ق تخ يييو كييي ف نح باايييب  ييييوو تخ نبفيييي تخالز ييي  بايييوف ت كييي فبو   ييين تخفيييب  
 :تخ بخو تخاو لل ب فو  ,   تيب  تخ ا   تخ ك  بصو

  األولفي الطابق والمبدالت األقسام اإلدارية  (2-5)لةدول رقما
 المبدلة التي تخدم هذا القسم رقم الهاتف الموظفينعدد  الوظيفة

 5060 1       كم تخ ص م تخ بخ  

S-1(A)-1-2950 

 (Aت  ل انبأ ) تخ  ا و  فو تخاببإ
 

 5060 1  بي  تا  ب   كم تخ بخ  

 2797 1      ش ب  ت   حبنبق

 5078 2 ت   حبنبق تخكن  ت  خ 

 4254 2 ت   حبنبق تخكن  تخثبن  

 5079 2 ت   حبنبق تخكن  تخثبخث 

 3519 2 ت   حبنبق تخكن  تخ تب  

 4258 2   بن  تخح تك ل

 2804 1 لا بب و

 3656 3   ب  ت     

 2806 1      ش ب  تخو تكبق تخ ص ب

S-1(A)-2-2950 
 (Aت  ل انبأ ) تخ  ا و  فو تخاببإ
 

 4261 1 تخو تكبق تخ ص ب

 5075 1 تخ ص بتخو تكبق 

 2801 1 أ  ن  ك  و 

 4264 2 (  ظف ن  ب  تخحبك ل )

 4248 1 تخا    تإلوت    تخو تكبق تخ ص ب

 2853 2 أ  ن   ل ب  تخ ال بق تخو خ  

 2805 2 أ  ن   ل ب  تخو تكبق تخكلبن  

 4248 4 تخ ل ل تخانوكو تخف يو

   32 تخ وو تإلا بخو

 الباحثة. مصدر: إعدادال     
 :(A) ولسية في الطابق األ يالمخابر التدر 

  ح  ي لص   ت    بو يص    ب  ن لل   ب   م   و    ل ب فو تخاو ل تخ بخو:
 ( Aفي الطابق األول ةناح)والمبدالت التدريسية  المخابر (2-6)لةدول رقما
 المبدلة التي تخدم هذا المخبر األةهزةعدد  اسم المخبر
 (Aت  ل انبأ ) تخ  ا و  فو تخاببإ S-1-3-2950 اابز19 ولالمخبر األ 

 (Aت  ل انبأ ) تخ  ا و  فو تخاببإ S-1-4-2950 اابز 19 المخبر الثاني
 المصدر: إعداد الباحثة.

 (A ييييييييت تخايييييييببإ فيييييييو  يييييييفح  ي يييييييل ي يييييييو  تخايييييييببإ ت  ل انيييييييبأ )  ث يييييييل   ا يييييييبق  يييييييم 
(A)FIRST FLOOR SUBNET  حو يو تخ نب ي  تخ بخ ي     يمتخايببإ  خاييت تخ  ثصي  تخشيبل  إنشيبابايوف 

 فو تخشبل :
 :لبخ بخو  يت تخاببإ ب  ك   بو ق )تخ بوخ (:  م       تخ  و  تخ  لز   -
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   يين تخنيي  ابب  يي   ق بييو أ ب يي Cisco Catalyst 2950   ييم  نفييي  24لييل  تحييو   يينام  ح يي ي 
 تخ بخو:ببخشلل       اب

تخ بوخ  تخ و   وم  كم ت   حبنيبق  تخ ي بن     ي    كيم تخ صي م تخ بخ ي   تخ  ي ف    يم     ز يب  -1
 .بيي 

تخ بوخ  ن تخثبن    تخثبخث    و بن  كم تخ  بب  تخاالب    م     يز م يصي  تخ ي تخو  -2
. 

 .,   و    ز بي (A)  لتخ بوخ  تخ تب     وم ت  كبم تخ  ب    فو تخاببإ ت -3

 
 

  يييب يييم     ز    ح ييي ي ث بن ييي   نبفيييي Ethernet8_Switch Node  ييين تخنييي   تخ ب كييي خ بوخييي  ت -4
 بييي  تا  ييب   كييم تخ صيي م تخ بخ يي   تخ  يي ف    يي م    يي ل  يييا خ  ييو م بييي

 .تخ بوخ  إخ  تخ بوخ  

 :ل ب  صو ( فو لص   ت    بوAتخ    م تخشبلو تخ    أ خصاببإ ت  ل انبأ)  ببخ بخو   بل

 المقترح لكمية االقتصاد( A)تصميم الطابق األول ةناح  (2-8)الشكل 

 ت  لتخ  ا و  فو تخاببإ    إخ  تخ بوخ تخ بو ق ت  ب     ل  م  
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 :(B) ةناح ولالطابق األ  :ثانياً 
 م    ي ن خليل  بيي   نفيي  و    , ح  ي  يت تخاببإ يص  تخ بيبق تخ و  ك     بي  تخو تكبق تخ ص ب

باوف  أ  ن    خام إخ  شبل  تخلص   ف و  ح بس  و           ن تخ  ي ل إخي  ب بنب ي  أ  إحيوؤ ل بي  
خح ييي ل يصييي  تخ ص  ييي  تخ  اييي و  فيييو تخ اصيييو تخ  ييي  و تخ يييب  بييي   تخييييي  يييم إنشيييبؤا خييي  أ   يييو   ايييل بب

 .ن  نق خيخك  م      نفي خلل  بي   ص  بق  ن تإل
 ( Bالقاعات التدريسية في الطابق األول ةناح ) (2-7)لةدول رقما

 عدد المنافذ الوصف عدد القاعات
  نبفي ) تحو خلل  بي ( 10 5-14تخ    م  ن  10

 المصدر: إعداد الباحثة.                   
 B تخاييييييييببإ فييييييييو  ييييييييفح  ي ييييييييل ي ييييييييو  تخاييييييييببإ ت  ل انييييييييبأ يييييييييت   ا ييييييييبق  ييييييييم   ث ييييييييل 

 (B)FIRST FLOOR SUBNET  ل ب  صو تخاببإ خايت تخ  ثص  تخشبل  إنشباح ث  م: 
إخيي  أ يي ل  تخ نبفييي بييل كيي  م    يي ل تخانييبأ    اييو  بوخيي      يي  خايييت  تخ  ييو  تخ  لز  )تخ بوخيي (: -

  بوخ  خلل  بي    ل ن تخ با ينو ي لبخ بخو:

.  وت فو تخاببإ  تخابب    خ  تخ بوخ  إ(     خ  13-7تخ بيبق  ن) 
بوخيي  تخابب  ييي  فيييو تخايييببإ ت  ل   بيييي  تخو تكييبق تخ ص يييب    ييي خ  إخييي  تخ  5,6,14تخ بييي    يييم  .2

 .( Aانبأ)
ل ب  صو:( تخ    أ Bتخاببإ ت  ل انبأ ) ببخ بخو   بل     م 

 
 المقترح لكمية االقتصاد( B)تصميم الطابق األول ةناح  (2-9)الشكل 
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 الطابق األول )غرفة األتمتة(:
تخالز ييي  خييويم تخ  ص يي  تإلوت  ييي  فييو تخلص ييي   بقتخ  ييّو   فييو  يييا تخغ فييي   ييم   يي   بوخييي  تخ  ز يي   

  ييوم نظييبم تكييم تخناييبإ    ييوم   ز يي  ينييب  ن ت ااييز  أ    ب  ل ييًب    ييوم تخب  ييو  بقتخ  ييّو    ييم  يييا 
تإلخل   نو    يوم تخ اب  يبق تخ ؤ   ي  فيو تخلص ي ,  تخشيلل تخ يبخو  بي ن تخ  ي   تخ   ي أ  تخييي   ثيل  بيا 

 :تخ    ي  فو  يا تخغ ف  بقتخ  ّو    بوخ  تخ  ز      تخ بو ق تخابب    فو تخا تبإ ت   ؤ 

 
 لكمية االقتصاد األول غرفة تصحيح األتمتةتصميم الطابق  (2-10)الشكل

 الطابق الثالث:
ن تخايوف  ين أن   يل , إأي با تخا  ي  تخ و  كي     ل يل كيل      ت  كيبم تخثبخث   م تخاببإ

يصييي  تخح ييي ل يصييي  تخ  ص  يييبق تخ يييو  يييبو  ن تخشيييبل  خاييييت تخايييببإ  ييي  ا يييل أي يييبا تخا  ييي  تخ و  كييي   
  كيييل إخييي ام,  أن    لنييي ت  ييين تخ  ت يييل ف  يييب ب ييينام ببكييي  وتم تخب  يييو تإلخل   نيييو أ   ح با نايييب أ  تخ يييو 

 ت ك فبو   ن تخ  ص  بق تخ ص    تخ و    ف  ب أي با تخا    تخ و  ك   تآل   ن:
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 في الطابق الثالث والمبدالت  أعضاء الهيئة التدريسية (2-8)لةدول رقما
 المبدلة التي تخدم هذا القسم رقم الهاتف رقم الغرفة الموظفين عدد الرتبة الوظيفية
 2809 304 1      ت   بو

S-3-2-2950 

 تخاببإ تخثبخث تخ  ا و  فو
 

 2811 306 2 كل      ت  كبم

 2845 308 1 تخا    تخ و  ك  

 2860 310 1 تخا    تخ و  ك  

 2862 312 2 تخا    تخ و  ك  

 4251 301 2 تخ حب   ن

 2837 303 1 تخا    تخ و  ك  

 2838 305 1 تخا    تخ و  ك  

 2861 307 2 تخا    تخ و  ك  

 2835 309 2 تخا    تخ و  ك  

 2866 311 1 تخا    تخ و  ك  

 2810 302 5 ت    بو  بي  تا  ب 
S-3-4-8PORT 

 تخاببإ تخثبخث تخ  ا و  فو
 4111 314 2 تخا    تخ و  ك  

S-3-1-2950 
تخاببإ تخثبخث تخ  ا و  فو

 

 2855 316 3 تخا    تخ و  ك  

 2812 322 3 تخ و  ك  تخا    

 2859 321 2 تخا    تخ و  ك  

 4250 318 1       حبكب 

 2863 319 1 تخا    تخ و  ك  

 2864 317 2 تخا    تخ و  ك  

 2865 315 2 تخا    تخ و  ك  

 2842 313 2 تخا    تخ و  ك  

 4251 320 5 تخ حبكب   بي  تا  ب 
S-3-3-8PORT 

تخاببإ تخثبخث تخ  ا و  فو
    44 ا بخوتخ وو تإل

 إعداد الباحثة.المصدر:         
  ييييييييييييت تخايييييييييييببإ فيييييييييييو  يييييييييييفح  ي يييييييييييل ي يييييييييييو  تخايييييييييييببإ تخثبخيييييييييييث  ا يييييييييييبق  يييييييييييم   ث يييييييييييل 

 THREE FLOOR SUBNET  ل ب  صو تخاببإ خايت تخ  ثص  تخشبل  إنشباح ث  م: 
   لبخ بخو تخاببإ تخثبخث بأ ب    بو ق )تخ بوخ (:  م       تخ  و  تخ  لز: 

 يييين تخنيييي  ابب   ييييبن  خ بن بييييو Cisco Catalyst 2950   م بييييي ييييم     ييييز
 .اب   تخ   ل  ثل  ب بن تخ بوخ بن  

 
 

 

 ييين تخنييي   تخثبخثييي   تخ تب ييي خ بوخييي  ت   Ethernet8_Switch  بيييي  م يييم     يييز
ت  خيي   بييي  تا  ييب   كييم تخ حبكييب     ييوم تخثبن يي   بييي  تا  ييب   كييم   يوم 

 ت  لفو تخاببإ  خ  تخ بوخ إ خ   تخثبن      ل تخ بوخ  ن ت   م 
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ؤ فييي م , أ يييب ت  ييي    يييبو,  ييي م    ييي ل تخ بوخييي  ت  خييي   نا يييب إخييي  تخ بوخييي  ت  
 .    صاب إخ  تخ بوخ  

  و ل ب  صو: ببخ بخو   بل     م تخشبل  تخناب

 
 المقترح لكمية االقتصاد تصميم الطابق الثالث (2-11)الشكل 

 الطابق الراب :
فو تخلص     ؤكبا أ كبم لل  ن  كم تإلح با    م تخاببإ تخ تب  أي با تخا    تخ و  ك  

  نظم تخ  ص  بق   كم تإلوت  .
 في الطابق الراب  والمبدالت  أعضاء الهيئة التدريسية (2-9)لةدول رقما
 المبدلة التي تخدم هذا القسم رقم الهاتف رقم الغرفة عدد الموظفين الرتبة الوظيفية

 S-4-2-2950 2813 404 1 تخ  ص  بق  نظم ح باتإل     
 تخاببإ تخ تب  تخ  ا و  فو

 

 

 2815 406 2 تخا    تخ و  ك  

 2839 408 2 تخا    تخ و  ك  

 2840 410 2 تخا    تخ و  ك  
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 4259 403 3 تخا    تخ و  ك  

 2854 405 2 تخا    تخ و  ك  

 2853 407 2 تخا    تخ و  ك  

 2852 409 2 تخا    تخ و  ك  

 2834 411 2 تخا    تخ و  ك  

 2841 412 1 تخا    تخ و  ك  

S-4-1-2950 
 تخاببإ تخ تب  تخ  ا و  فو

 

 2851 414 2 تخا    تخ و  ك  

 2826 416 3 تخا    تخ و  ك  

 2727 418 1      توت  

 2729 421 2 تخا    تخ و  ك  
 2830 419 3 تخا    تخ و  ك  

 2831 417 1 تخا    تخ و  ك  

 2832 415 1 تخا    تخ و  ك  

 2833 413 2 تخا    تخ و  ك  

 4260 422 1 ا ف  ن بب  تخ  ص  ن

 2814 402 7 تخ  ص  بق  نظم ح باتإل  بي  تا  ب 
S-4-4-8PORT 

 تخاببإ تخ تب  تخ  ا و  فو

 2728 420 5 تإلوت    بي  تا  ب 
S-4-3-8PORT 

 تخاببإ تخ تب  تخ  ا و  فو

    47 تخ وو تإلا بخو
 .المصدر: إعداد الباحثة

  ييييييييييت تخايييييييييببإ فيييييييييو  يييييييييفح  ي يييييييييل ي يييييييييو  تخايييييييييببإ تخ تبييييييييي    ث يييييييييل   ا يييييييييبقخ يييييييييو  يييييييييم 
 FOUR FLOOR SUBNET  تخ بخ  :      ن تخ بو ق تخاببإ خايت تخ  ثص  تخشبل  إنشباح ث  م 
       لبخ بخو  يت تخاببإ بأ ب    بو ق تخ  و  تخ  لز  )تخ بوخ (:  م: 

 ين تخني   خ بن بيو Cisco Catalyst 2950   تخص يبن   م بيي يم     يز 
 .اب   تخ   ل  ثالن 

 
 

 

 ين تخني   تخثبخث   تخ تب ي خ بوخ  ت  Ethernet8_Switch Node  بيي    يب يم     ز
تا  يييب   كييم تإلوت  ,    ييوم تخ بوخييي  تخثبن يي   بيييي  تخ بوخيي  ت  خييي   بييي    ييوم 

, تا  ب   كم تإلح با  نظيم تخ  ص  يبق,  يم    ي ل تخ بوخي  ت  خي  إخي  تخ بوخي  
 .أ ب ت   ؤ ف م     صاب إخ  تخ بوخ  

  ببخ بخو   بل     م تخشبل  تخناب و ل ب  صو:
 
 

تخ  ا و  فو تخاببإ   تخ بوختخ بوخ  ن ت  خ   تخثبن   إخ     ل  م  
 ت  ل
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 المقترح لكمية االقتصاد تصميم الطابق الراب  (2-12)الشكل 

 :الطابق الخامس
 :فو تخلص          كم تخ ك  إ ل ب  صو   م تخاببإ تخ ب   أي با تخا    تخ و  ك   

 في الطابق الخامس والمبدالت  أعضاء الهيئة التدريسية (2-10)لةدول رقما
 المبدلة التي تخدم هذا القسم رقم الهاتف رقم الغرفة عدد الموظفين الرتبة الوظيفية
 5071 504 1 رئيس التسويق

S-5-2-2950 

 تخاببإ تخ ب   تخ  ا و  فو

 5073 508 2 الهيئة التدريسية

 5072 510 2 الهيئة التدريسية

 2773 512 2 الهيئة التدريسية

  502 1 3الدراسات العميا  ةقاع
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 4633 503 3 الهيئة التدريسية

 4623 505 2 الهيئة التدريسية

 2823 507 2 الهيئة التدريسية

 2857 509 2 الهيئة التدريسية

 4703 511 2 الهيئة التدريسية

 5055 514 2 الهيئة التدريسية

S-5-1-2950 

 تخاببإ تخ ب   تخ  ا و  فو
 

 4258 516 2 الهيئة التدريسية

 2810 521 2 الهيئة التدريسية

 5068 519 2 الهيئة التدريسية

 5069 517 1 الهيئة التدريسية

 5067 515 1 الهيئة التدريسية

 3988 513 2 الهيئة التدريسية

  522 1 5الدراسات العميا  ةقاع
  520 1 4الدراسات العميا  ةقاع

 5071 506 5 التسويق قاعة اةتماع
S-5-3-8PORT 

 تخاببإ تخ ب   تخ  ا و  فو

 5074 518 5 المعيدون
S-5-4-8PORT 

 تخاببإ تخ ب   تخ  ا و  فو
    43 العدد اإلةمالي

 المصدر: إعداد الباحثة.     
 خاييت تخ  ثصي  تخشيبل  إنشيبا يم  FIVE FLOOR SUBNET فيو  يفح  ي يو  تخايببإ تخ يب  

 تخ نب   تخ بخ  :     ن تخاببإ 
   لبخ بخو  يت تخاببإ بأ ب    بو ق )تخ بوخ (:  م       تخ  و  تخ  لز: 

 ين تخني   خ بن بيو Cisco Catalyst 2950   تخص يبن  م بيي يم     يز 
 .اب   تخ   ل  ثالن 

 ين تخني   تخثبخث   تخ تب ي خ بوخ  ت  Ethernet8_Switch Node  بيي    يب يم     ز
تخ بوخ  ت  خي  ا في  تخ   يو ن,    يوم تخ بوخي  تخثبن ي   بيي  تا  يب   كيم   وم 

, أ ييب ت  يي ؤ فيي م    يي صاب إخيي  وخيي  ت  خيي  إخيي  تخ بوخيي  تخ كيي  إ,  ييم    يي ل تخ ب
 .تخ بوخ  

 
 

 
 
 
 
 

 
  صو:ل ب تخاببإ تخ ب   تخ    أ ببخ بخو   بل     م 

 
 

 ت  لتخ  ا و  فو تخاببإ    تخ بوخخ  إتخ بوخ  ن ت  خ   تخثبن   م   ل  
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 المقترح لكمية االقتصاد تصميم الطابق الخامس (2-13)الشكل

 تحديد وسائط التوصيل:2-5-1-2- 
 يييم ت   يييب  تخييي با تخكيييصلو فيييو تخشيييبل   ييي    تييييب  أن نييي   كيييصك تخ   ييي ل خييي  أثييي  يصييي  ل  ييي  

  ايوف تخببحثي   كي  وتم  ييت تخني   خا يل تخ  ي  م  ,بقتخ  ا بق  ببخ بخو تخ أث   يصي  كي ي  ن يل تخب بني
تخ   يي أ  صب ييًب  ح  باييبق تخلص يي  و ن  غ  يي  فييو حييبل   كيي   تخشييبل  أ  ز ييبو  ييي   تخحز يي  تخ اصيي ل 

  م ت   ب  أكالك تخ    ل تخ بخ  : خيت , ن صاب
  ييي    أخ يييبف  كيييالك تخ يييو  ييي با بييي ن ليييل  ييين تخ بيييو ق تخابب  ييي    بوخييي  تخ  ز ييي   يييونييي   ت  (1

Gbps_Ethernet 1 , ييو  تخشييلل تخ ييبخو  بييبن نيي    كييا تخ   يي ل بيي ن تخ بوخيي  فييو تخاييببإ ت  
 .  بوخ  تخ  ز  

 
 نوع الكابل الواصل بين المبدلة الطابقية ومبدلة التوزي  (2-14)الشكل
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 BaseX 1000 نيييييي    يييييين  ح   يييييي     ييييييل ت ااييييييز  تخا ف يييييي   يييييي  تخ بييييييو ق تخابب  يييييي  بأكييييييالك (2
تخشيلل تخييي  ل يب فيوفيو تخثبن ي     غيب بيق Mbps 1000  ح   ي    يل كي ي اب إخي  ليببالق   يو 

  يو  تخ حاي  تخا ف ي  تخ ب ي  بيبخ  ظف     يو  ب ن  كا تخ   ي ل بي ن تخ بوخي  فيو تخايببإ ت 
 شؤ ن تخاالل.

 
 بين المبدلة الطابقية والمحطة الطرفية. الواصلنوع الكابل  (2-15)الشكل          

  Configuration :Applications تحديد التطبيقات 3-5-1-2-
تخفب ييييو   يييين تخ اب  ييييبق  ييييو  صييييإ تإلشييييب   فييييو تخشييييبل  خ حبلييييب  تخ ت يييي  تخح   ييييو خشييييبل   حص يييي  

تخ  يي  م تخشييبلو تخ   يي أ,  يين  ييالل    يي ن أنيي ت   بق  ييّو حبكيي ب  ,  يييا تخ اب  ييبق  ييم إ ييبف اب إخيي  
تخ نبكيل,   شي    Download Levelتخ اب  يبق تخ ال  ي  خ  اصبيبق تخ  يل فيو تخلص ي    كي  ؤ تخ ح  يل 

   في  أ     كيا أ   كي  ؤ  ك  ؤ تخ ح  ل إخ   ك  ؤ تخ غا تخيي   ح ص  تخشبل   تخيي   ينف إخي  
أن  ل ثبل يص  يخك أن  اب يإ تإل   يل   لين أن  كي  وم بشيلل لب ي    يب  شي   إخي   , ن ف  تخ ح  ل

 بخو,   و  ك  وم بشلل نكبو ت    تخيي   ب  ين  ب ك  ؤ  ح  ل  ن ف .تخ  فل ي

 
 الشبكة المقترحة. اتمخّدمعقدة التطبيقات المضافة إلى  (2-16)الشكل

 ,ب  ن ت ي بب  ب  ي  تخ  يل تخ يو   كيم بيو تم إوت ي  فو تخ    م تخشبلو تخ    أ خصلص    م ت  ي
ت  يي  تخيييي   نييو أن  نييبك  كيي  ؤ  ييغا    فيي   , ب ييوو  يي ظف ن  أي ييبا    يي   و  كيي      فيي  نكييب بً 

نكييب ًب يصيي  تخشييبل ,  ببخ ييبخو  كيي  ؤ تخ ح  ييل تخيييي  نبكييل تخ اب  ييبق  يي  تخ كيي  ؤ تخ   فيي   يين تخ ح  ييل 
  يييت  ظايي   Application Definition اب  ييبق فييو ي ييو  تخ اب  ييبق   ييبف  أ ب يي إ  ييو  ييم  , تخ  ييفل

 ببخاو ل تخ بخو:
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 الشبكة ة فيالمستخدم والمتغيرات( أسماء وشرح ألنواع التطبيقات 2-11ةدول )
 الشرح Descriptionالوصف  التطبيق
  تخ  غ  ن     ك  ؤ تخ ح  ل 

Email Email -> High Load    خل   نو خص كب لتخ ببول تإل ك  وم فو ي ص 
Web Browsing Http -> Heavy Browsing  ن  نقتخ  ل يص  تإل   ت   ك  وم  ن تال   فل 

ftp Ftp -> High Load ن  نق ك  وم خن ل  نك  تخ صفبق يص  تإل 
File sharing Data Base -> High Load  تخ ك  و  ال تك  وتم  بيو  ب بنبق   م تخ اب  بق أ ن 

 الباحثة.إعداد  :المصدر
  ييي ؤ تخببحثييي  أن تكييي  وتم  ييييا تخ اب  يييبق تخ    حييي   كيييام فيييو  فييي  كييي    ت   يييب ق تإلوت  ييي   

بح يث  ليي ن ح ليي  تخب بنيبق ا يي     ييو  ب ييو  ز ن ي     نيي       اصييل تخ اي و تخصحظييو خص  ظييف تخ كييؤ ل 
   يّوم ي ت و  لل ت ااز  تخا ف   يصي    شب ك بح ث تخشبل     ّومبكبل  ا و تخ  ت و تخ و   اصباب فو 

  تخشلل تخ بخو  ب ن تخ اب  بق تخكبب   تخ  بف  إخ  ي و  تخ اب  بق   ك  ؤ تخ ح  ل:, تخشبل 

 
 الشبكة المقترحة. مخّدماتخصائص التطبيقات في عقدة التطبيقات المضافة إلى  (2-17)الشكل

 :Network Profile Configuration لشبكةاتحديد ممفات  4-5-1-2-
)ت اايز  تخا ف ي ( بح يث   خيو تإلشييب تق  إن تخ صيف  كي  وم خي با تخ اب  يبق  ي   حايبق تخ  يل

,    م تخ صف يبوً  إ ب  اب يإ أ  ألثي   ين تخ اب  يبق Application Layer Trafficفو اب   تخ اب إ 
 تح  بابق تخلص      اصبب اب.تخ و  م إنشبؤ ب فو ي و  تخ اب  بق  يخك ب ب    تي     
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 عقدة الممفات المضافة إلى محطات عمل الشبكة المقترحة. (2-18)لشكلا         

فو تخ  ي  م تخ   ي أ  يم إنشيبا ثالثي   صفيبق  كيب م فيو   يو م لبفي    اصبيبق تخ  ص ي  تإلوت  ي   ين ب بنيبق 
ب بنيبق يين  ا يل تخب بنيبق فيو تخلص ي  فيو   ح باايب خيويم ي ص ي  ت  يبي تخ ي ت  تإلوت ي كي تاًت ب ي ف   بييو 
خل   نيو  تخ يو  كي ل ب  ص يل تخف ي   تخز ن ي   اصوتق     لل   ظف أ   ن  الل   ف    و   تخب  و تإل

أ  ب يييأ  ن  بييييو  ب بنييبق خص يييبو  تخ ص  ييي  )تخ يي تو تخف يييص  , ت بحيييبث, تخل يييل,  فييو تخ  ت يييل بييي ن تخ ييب ص ن
 ,     ثل تخ صفبق ببخ بخو:   ن  بل لل ي         و  ك   شب    تخ   س( تخ و  و   ببخلص 

 
 الممفات المحددة في الشبكة المقترحة والتطبيقات التي يتضمنها الممف. (2-19)الشكل

  يي م إيييوتو تخ صييف تخ ييب  ببخشييبل   يين  ييالل    يي ن تخ اب  ييبق تخ ييو  ح بااييب تخ صييف فييو ي ييو  
 نح بااب,  تخشلل تخ بخو  ب ن       تخ صفبق ببخ اب  بق:تخ صف,        ن يوو تخ صفبق تخ و 

 
 الممفات والتطبيقات في عقدة الممفات المضافة إلى محطات عمل الشبكة المقترحة. (2-20)الشكل
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 :Documentation التوثيق 6-1-2-
  يوفق تخببحثي  أثنيبا ت   يب   و تخ   ي أ,تخشيبلتخ  ي  م    ن تخ  ث إ تخ بو ق تخ ك  و   فيو 

تخ بيييو ق أن  يييؤ ن إ بحييي  فيييو   يييبو  تخشيييبل   بح يييث  ييي الام ييييوو ب  ييي  أييييوتو تخ ييي ظف ن فيييو تخلص ييي  
    يييو بح بحييي    يييبو  تخشيييبل  أن  كييي ا   تخ كييي  و  ن تخ  ييي ل إخييي    يييبو  تخشيييبل  تخ   صفييي   ييي  

 تخايييو ل   بيييو ق تخشيييبل  تخ    حييي إ لبن ييي  تخ  كييي  تخ كييي  بصو  ييين  يييالل تخ نبفيييي تخغ ييي   كييي  و   يصييي  
 تخ بخو  ب ن   ث إ  بو ق تخشبل  تخ    ح .

 ( توثيق المبدالت المستخدمة في الشبكة المقترحة.2-12ةدول )

 المصدر: إعداد الباحثة.
 for Switch :Materialism Network Mapلممبدالت  خريطة الشبكة المادية 1-6-1-2

ل ف يي    ز يي  تخ بييو ق يصيي  ا تبييإ تخلص يي   نيي    يييا تخ بييو ق    ظايي     ايي  تخشييبل  تخ بو يي 
 ببإل بف  إخ  ن   تخ    الق تخ ك  و   فو تخشبل  تخ    ح .

 

 ترميزها رقم المبدلة عدد المنافذ المستخدمة عدد المنافذ اسم المبدلة اسم الطابق
 Cisco 2950 24 15 1 S-5-1-2950 الطابق الخامس

 Cisco 2950 24 20 2 S-5-2-2950 الطابق الخامس
 Ethernet 8_Port 8 6 3 S-5-3-2950 الطابق الخامس
 Cisco 2950 24 18 1 S-4-1-2950 الطابق الراب 
 Cisco 2950 24 19 2 S-4-2-2950 الطابق الراب 
 Ethernet 8_Port 8 5 3 S-4-3-Ethernet الطابق الراب 
 Ethernet 8_Port 8 8 4 S-4-4-Ethernet الطابق الراب 
 Cisco 2950 24 17 2 S-3-2-2950 الطابق الثالث
 Cisco 2950 24 19 1 S-3-1-2950 الطابق الثالث

 Ethernet 8_Port 8 5 3 S-3-3-Ethernet الطابق الثالث
 Ethernet 8_Port 8 5 4 S-3-4-Ethernet الطابق الثالث

 Cisco 2950 24 21 1 S-1(A)-1-2950 (Aول )الطابق األ 
 Cisco 2950 24 15 2 S-1(A)-2-2950 (Aول )الطابق األ 
 Cisco 2950 24 19 3 S-1(A)-3-2950 (Aول )الطابق األ 

 Cisco 2950 24 19 4 S-1(A)-4-2950 (Aول )الطابق األ 

 Ethernet 8_Port 8 5 7 S-1(A)-7-Ethernet (Aول )الطابق األ 

 Cisco 3550 layer 3 28 14 5 S_1(A)_5_3550 (Aاألول)الطابق 

 Cisco 2916 16 5 6 S_1_6_2916 (Aاألول )الطابق 

 Cisco 1900 16 9 2 S-S-2-1900 الطابق المسروق

 Cisco 2950 24 15 1 S-S-1-2950 الطابق المسروق

 Ethernet 8-Port 8 5 1 S-0-1-8port الطابق األرضي

 Ethernet 8-Port 8 5 2 S-0-2-8port الطابق األرضي
 Ethernet 8-Port 8 5 3 S-0-3-8port الطابق األرضي

 Cisco 2950 24 19 4 S-0-4-2950 الطابق األرضي
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 خريطة الشبكة المادية لممبدالت : (2-21)الشكل

  Network Map for Servers :Materialism اتلممخّدم خريطة الشبكة المادية 2-6-1-2-
تخ كيي  و   فييو تخشييبل  تخ    حيي   تخ  ايي و  فييو تخاييببإ  بقتخ  ييّو    ييم  يييا تخ   ايي  أنيي ت   

 .فو نف  تخاببإ  تخ    خ  إخ   بوخ  تخ  ز   (A)ت  ل انبأ

 
 خريطة الشبكة المادية لممخدمات. (:2-22الشكل )

  تا  تخبن   تخشبل   إن تك  وتم تخ  ث إ باوف  بك ا ي ص    حو و ت  ابا  تخ شبلل تخ و  و  
خ  تخل ف   تخ و   م باب     ل ينب   تخشبل  تخ    ح . ,تخ    ح    ت 
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 المبحث الثاني
 المقترح لمشبكة المحمية لكمية االقتصاد  النموذجتطوير 

Proposed Model Development for the Local Network of the Faculty of 

Economics 

خصلص      لفو, بل  ال تخك و  ن أال تخ   ل إخي  أوتا أ ثيل إن         م شبل   حص   
   ن   ف   ي   تخحز ي  تخ كي  و      صيل ت زوحيبم يصي  تخشيبل ,    فيف تخ يغا تخحب يل يصي  

  ز و  ين و اي  أ يبن تخشيبل ,    صيل ت    ت يبق بشيلل  ين ل  يصي   ,تخ بو ق,  ن أال   ا   تخب بنبق
تخنبح يييي  تإلوت  ييييي  فيييييو  كييييي    ي ص يييي  ت   يييييبل تإلوت ي  تخ فبييييييل بييييي ن تخ ييييب ص ن  يصييييي  كييييي ي  ت  يييييبل 
تخ  ص  يبق,   يين ت  ثصي  يصيي  يخيك  ييو   ايل تخ  ييبو  ب  ا ي  ف ييو     ي ن إخيي  أي يبا تخا  يي  تخ و  كيي  , 

 ص  و    ن,  يت تخن    ن تخب بنيبق  كي نزف يي   تخحز ي    كي غ إ  يو  ز ن ي   تخيي            
ن تكييي  وتم  فاييي م تخشيييبل  تخ حص ييي  ت ف  ت ييي     لننيييب  ييين   كييي م  ا  ييييبق أينيييو بثييي  يبييي  تخشيييبل  إ  

تخ  ييل فييو تخلص يي  إخيي   ا  يييبق  نا  يي  بغيي  تخنظيي  ييين أ ييبلن   تاييو م,  بح ييث  كيي ا   تخ   ييو فييو 
إ كبل  يا تخب بنيبق إخي  تخ  ني ن  ين أي يبا تخا  ي  تخ و  كي  ,  ببخ يبخو   يق تخ حبفظي  يصي    يا تخحبخ 

ييي   تخحز يي ,  ت   ييبل تخب بنييبق بف يي   أ  يي  إخيي  تخ كيي  و  ن تخ  نيي ن  يي  تخ  ص ييل  يين تخ ييأ    تخز نييو 
  ييز   كيي صزم أن تخيييي   يي ل تخشييبل   ببخ ييبخو تخ حبفظيي  يصيي  تخ ييزت ن بيي ن تخ ييب ص ن, إ  إن  اب ييإ  يييا تخ

لبنييق  يين تخاب يي  تخثبن يي  أ  تخثبخثيي ,   يييت  ييب  ييم   يي   ببصيي  خصب  ايي   يين  بييو ق كيي تاتً   يي ف   اا ييزتق  بو
 أ يا ببخحكببن ينو     م تخشبل  تخ حص   ت ف  ت   .

 الشبكة المحمية االفتراضية في كمية االقتصاد 1-2-2-
Virtual Local Area Network in Faculty of Economics 

  كي م تخبن ي     ثل تخشبل  تخ حص   ت ف  ت     ا  ي   نا  ي  خليل ت  كيبم فيو تخلص ي , ح يث  يم
 ين ي يبو   وت     تخ  ص     كبم تإليش  شبل   حص   تف  ت        ن ا    ت  تثن وخ  إتخا     خصلص   

   و لبخ بخو:  ش ل إوت     أي با       و  ك  
 أقسام الشبكة المحمية االفتراضية بكمية االقتصاد( 2-13ةدول )  

 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية
100 VLAN EXAM انوك ن   ح ل ت      -و تكبق يص ب -ت  حبنبق  
200 VLAN DOCTOR    و ن - حب   ن -ولب    
300 VLAN ENGINEER  انوك ن تخ  بن  -تخ  بب  انوكو  

400 VLAN STUDENT 
 -تخ و ابق -تخ بيبق تخو تك   - بيبق و تكبق يص ب

 تخ  بب 
500 VLAN MANGMENT  كل  ب  ب تخ   و -تخ لالا -تخ  بو 
600 VLAN LIBRAREY   يب   تخاالل(إ–تخ ال بق تخو خ   -تخ ل ببق)تخكلبن 

700 VLAN EMPLOYEE 
 ل ل  -تخو  تن -    و تخ  ت ل - كبمكل      ت  -يت   
 -   ك  تخوت    - ل ل  نوكو -ن بب  تخ  ص  ن - صتخ ا

   ت ل تخو تم -لا بب و -  ن تخ ك  و أ
800 

VLAN OPENEDUCATION 

EXAM ت  حبنبق تخ  ص م تخ ف  أ 



     78 

900 VLAN STUAFFAIRS و تخ  ص م نظب و -شؤ ن تخاالل   ص م نظب و     
1000 VLAN PARTY  تخحزب   تخش ب 
1100 

VLAN MANAGERIAL 

FORM 
 تخا    تإلوت    تخ  ص م تخ ف  أ  تخنظب و

1200 VLAN OPENEDUCATION 

STUAFFAIRS و تخ  ص م تخ ف  أ -شؤ ن تخاالل   ص م  ف  أ     
 المصدر: إعداد الباحثة.

 إعداد مبدالت الشبكة المحمية االفتراضية 2-2-2- 
 تخشيبل  تخ حص ي  ب حبليب خبنبا تخشبل  تخ حص   ت ف  ت     يم   يبيف  تخكي نب    تخكيببإ تخ يب  

تخشييبل  تخ حص يي    يي م ب  ييو م بن يي  خ تخابب  يي    بوخيي  تخ  ز يي  يييوتو تخ بييو قإثييم  تخ    حيي  خلص يي  ت    ييبو,
شيبل  تخ حص ي  ت ف  ت ي   خ   ين ح يث  حو يو ني   ت        ن   تخ نبفي خلل  بوخيببإل بف  خ ,ت ف  ت   

 نفيي خ يو    أ Access Port  حوو خشبل  تف  ت     تحيو   نفي يت لبن تخ نفي  ن ن  إ  ب  ,تخ و ك  و اب
 .Trunk Portشبلبق تف  ت      ًب 

 واتً بيفيو تخشيبل      اي و  خ    ب   ليل  بوخيإ م تخو  ل   حو و   ب   تخ بو ق باوف 
فيو   الام    ب    تخ  ل  تخ  اصبيبق تخ نظ   ي  خ بيوتو ت     ,ببخاببإ تخ ب    تن اباً  ت   و ن تخاببإ 

 :خص ا تق تخ بخ    يخك  ف بً  تخلص  ,
 ين ني    VLAN Parametersفيو  ب ي    Schema بيو  ب بنبق تخشبل  ت ف  ت     غ    ن    1-

No VLANS  إخيي Port Based VLAN   ص  ب ييل  يي  تخشييبلبق تخ حص يي  خ يخييك خ ا  يي   يييا تخ بوخيي
 ل ب       ل ببخشلل تخ بخو: ت ف  ت   ,

 
 تعيين قاعدة بيانات المبدلة لمتعامل م  الشبكة االفتراضية (:2-23الشكل )    

اب  ب يب  ي الام  ي  تخبن ي  تخ نظ   يي  تخشيبلبق ت ف  ت ي   تخ يو   يو  ني ت أ  ي ن ليل  بوخي   يم إ يبف  2-
  وي اب تخ بوخي تخ يو كي   VID يخك ب    ن تكم    م تخ   ف تخ يب  بليل شيبل  تف  ت ي    ,تخ و   و اب
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  تخ يي  س Ingres  تخاييوف  يين يخييك  يي   اب ييإ   تيييو تخييو  ل ,Supported VLANS  يي ن  ب يي  
Egress  تخ كييي ص   خصحيييزم يصييي  تخ بوخييي  Receivesتخ يييبو  أ   Forwards شيييبل    ن  يييو إخييي   تخ يييو
 : ب ن  صك تخشبلبق ت ف  ت    تخشلل تخ بخو ,   ن  تف  ت   

 
 (:الشبكات االفتراضية المعرفة بالمبدلة2-24الشكل )

فيو تخ بوخي  تخ تحيو  بح يث  ي الام  ي   Switch Port Configuration (24 Rows)   ي ن تخ نبفيي  3-
 يخيك  ين  يالل  حو يو تخ بوخي    ين ثيم  ,تخ حص   ت ف  ت    تخ و   وم لل ايببإ فيو تخلص ي  بقتخشبل

 ,خ حو و تخشبل  تخ حص   ت ف  ت ي   تخ نبكيب ببخ بوخ    تخ   ص إخ  أي  كم  ن  و  حا  تخ  ل   ف  
    يو ن يصي  تخ  ي    تخ كي نو   ,تخ نفيي باوف    ي   تخ حا  تخا ف    يا  ل  خ  أي  نفي ت    

  يخك ل ب  صو:إخ  تخ نفي, 
 منافذ مبدلة التوزي :أواًل: تعيين 

a.  ن تخ نفي    P00   تخ  ز ي  فيو  بوخيDistribute Switch  تخ   يل  ت  لتخ  اي و  فيو تخايببإ 
ل ييييب فييييو  P1 يييين  ييييالل تخ نفييييي تخ ييييب    تخاييييببإفييييو تخ  ايييي و     S_5_1_2950 يييي  تخ بوخيييي  

,         بلل تخشبلبق تخ حص   ت ف  ت     تخ و  بصغ ييوو ب تثن يب يشي  شيبل  (2-24)تخشلل
بلييييل تخشييييبلبق تخ حص يييي   P00,  تخكييييبل فييييو أن تخببحثيييي   ييييو    ييييق تخ نفييييي تف  ت يييي   حص يييي  

ت ف  ت يي   إلن  يييت تخ نفييي   ييل بيي ن  بوخيي  ابب  يي    بوخيي    ز يي ,  تخ بوخيي  تخابب  يي    ليين أن 
 .ص   تف  ت     وم ألث   ن شبل   ح

        
 .رقم المنفذ في كل من مبدلتي الطابق الخامس واألول :(2-25الشكل )
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b. نحوو ني   تخ نفييPort Type   ننيب أ ب يب  ,تخ يو كي    تخشيبلبق ت ف  ت ي   بايوف  حو يو  ين  يو
فيو تخايببإ تخييي  تخشيبلبق ت ف  ت ي   ن ت     صفي   ينأغيي   ناب   لل  تحو ن  بوخ ن ل ب ن 

 . Trunk Portبيي  و   كنحوو ن   تخ نفي 

c.  تخ  صييييم ن ييييول ح ييييل  شييييبل  تف  ت يييي    ييييم  حو ييييو ب فييييو  يييييت تخ نفييييي يييي ن لييييلTagging يييين  
Send UntaggedSend Tagged   يم     تخب بنبق تخ يب   يبي  تخشيبل باوف           ك  

يصي    ل تخ بوخي   يبو  ا يخ ,  يخيك صك تخشيبل  ت ف  ت ي   ول يص  ن      ف تخشبل  ت ف  ت    خ
 .تخ   ف يص  بنباً فام  ن ل تخشبلبق ت ف  ت    

 
 لمبدلة التوزي المنفذ  التغييرات في خصائص :(2-26الشكل )    

 .d ابإ  يا تخ ا تق تخكبب   يص  لل  نبفي  بوخ  تخ  ز    تخ   ص     تخ بو ق تخابب  ي  ت  ي ؤ فيو 
 تخشبل  تخ    ح .

 منافذ المبدلة الطابقية:ثانيًا: تعيين 
تخشيبلبق تخ حص ي  خنحيوو  تخ   يل  ي   بوخي  تخ  ز ي  P1ن ي ن تخ نفيي    S-5-1-2950ن  و خص بوخي   .1

 .(dإخ   a  يت تخ نفي,  يخك بب بب  تخ ا تق تخكبب    ن )ت ف  ت    تخ و ك وي اب 

كييي  م    ييي ن  تخابب  ييي , ق بيييو تخ   تخ  ز ييي  ن  يييم    ييي ن نييي   تخ نبفيييي تخ يييو  ييي با بييي ن  بوخييي أب يييو   .2
  صو:  يخك ل ب ا ف  تخ بق حاتخ   تخابب     بوخ تخ تخ و   با ب ن  ,ابب    تخ نبفي خلل  بوخ 

  نفكيياب, أ ييب تخ ايي   تخثبخثيي  فب ييو   ييو تخ ب يي  ب  يي ن   ييب   تخ بييو ق 2  1إن تخ ايي تق
  ييييثاًل  تخ بوخيييي  517 تخيييييي   ييييل بيييي ن تخ حايييي  تخا ف يييي   a حو ييييو   ييييم تخ نفييييي بيييينف  ا   يييي  

 S-5-1-2950  تخيي  كب ي p3:ل ب       ل ببخشلل , 
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 رقم المنفذ في كل من المبدلة الطابقية والمحطة الطرفية. :(2-27الشكل )  

 تخييي    ي ن   يم تخشيبل  ت ف  ت ي   تخ يو  Access Portنحوو ن   تخ نفي ل نفي    ل 
 ك وي اب  يت تخ نفي.

  تخ و ك وي اب تخ نفي فو ح ل  ت ف  ت   تخشبلبق نو ل يووNumber Of Rows,  تخيي 
 و خ     517  ا  بنبًا يص   ن ك ك  وم تخ حا  تخا ف  ,  ب ب أن تخ حا  تخا ف   

 .1ن يوو ت كا  تخ و ك وي اب  يت تخ نفي  كب ي تخ تحوح      و  ك  )ول   ( ف

    ن ح ل  نحوو     اب  ن  ن       يا تخشبل  ت ف  ت  VID تخ و   ب  ين   200يييب 
 تخشبل  ت ف  ت    تخ ب   بايت تخ كم.

   باوف     ن   ابإ تخ ا تق تخكبب   يص  لل تخ بو ق  تخ و    ل    تخ حابق تخا ف
 . تخ  نبكب     ت   ب ب ام تخشبلبق تخ حص   ت ف  ت    خلل  ك  و و تخشبل  فو تخلص  

لبق تخ حص يي  ت ف  ت يي    ييم  صيي  ن لييل  كيي ا ن ييل بيي ن تخ بييو ق  بيي ن   يين أاييل تخ    ييز بيي ن تخشييب
 حابق تخ  ل أ  ب ن  بوخ    بوخ  أ ي ؤ بصي ن   ي ن  بي ن ني   تخشيبل  ت ف  ت ي   تخ يو  يوي اب تخ نفيي, 

 ل ب       ل ببخشلل:

 
 ألوان وسائط النقل المميزة لنوع الشبكة االفتراضية :(2-28الشكل )   

 التصميم المقترح لمشبكة المحمية االفتراضية لكمية االقتصاد 3-2-2-
    ن تخ    م لل اببإ فو تخلص    ن  يالل  حو يو تخشيبل  تخ حص ي  ت ف  ت ي   تخ يو  يوي اب 

 تخايوف  ين  ,تخ بو ق تخابب     يخك ب ب    بش     تخش ل تإلوت     تخ  بب   أي با تخا  ي  تخ و  كي  
 ز يييبو  أ ييين  صيييك  ,تخ  ييي  م  ييي    ف يييف   يييول تخب بنيييبق تخ ن  صييي  يبييي  تخشيييبل  فيييوت   يييب   ييييت ت كيييص ل 

 . ن  بل تخ ب ص ن فو تخلص    ز بو  ك ي  تخ   ل إخ  تخب بنبق ,تخب بنبق
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 الطابق األرضي: 
   وم ببخ يبخو كنكيل ب    كبب ًب    ي ن  ييت تخايببإ شي ل إوت  ي     صفي  خص ي ظف ن   يو ابق  

 : تخ و   الام    تخبن   تخ نظ     خايت تخاببإ تخشبلبق تخ حص   ت ف  ت    تخ بخ  
 لمتصور المقترح. ( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية في الطابق األرضي بكمية االقتصاد2-14ةدول )

 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية
400 VLAN STUDENT تخ و ابق 
800 

VLAN OPENEDUCATION 

EXAM ت  حبنبق تخ  ص م تخ ف  أ 
900 VLAN STUAFFAIRS و تخ  ص م نظب و -شؤ ن تخاالل   ص م نظب و     

1100 VLAN MANAGERIAL FORM تخا    تإلوت    تخ  ص م تخ ف  أ  تخنظب و 
1200 VLAN OPENEDUCATION 

STUAFFAIRS  و تخ  ص م تخ ف  أ -تخاالل   ص م  ف  أشؤ ن     
 المصدر: إعداد الباحثة.

  باييوف تخ    ييز بيي ن تخشييبلبق ت ف  ت يي    ييم  صيي  ن  كييب ا تخن ييل خ  ييبل تخ  يي  م تخ   يي أ ل ييب
  صو:

 
 ( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية في الطابق األرضي.2-29الشكل رقم)
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 الطابق األول:
ت  ل ل ييب  يي    نييب كييبب ًب يصيي  انييبح ن كيي  م    يي   لييل انييبأ ببخشييبلبق    يي ن تخاييببإ  

 :تخ حص   ت ف  ت    تخ ال    خ  ل ب  صو
 :(A)ةناح  الطابق األولأواًل: 

ل ب    كبب ًب     ن  يت تخاببإ ش ل إوت       صف  خص ي ظف ن   ل بيبق ...تخي    يب أوؤ إخي  
 تخ بخ  :تك  وتم تخشبلبق تخ حص   ت ف  ت    

 لمتصور المقترح. ( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية في الطابق األول بكمية االقتصاد2-15ةدول )
 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية

100 VLAN EXAM انوك ن   ح ل ت      -و تكبق يص ب -ت  حبنبق  
200 VLAN DOCTOR    و ن - حب   ن -ولب    
300 VLAN ENGINEER  انوك ن تخ  بن  - انوكو تخ  بب  
400 VLAN STUDENT   تخ  بب 
600 VLAN LIBRAREY   تخ ال بق تخو خ  (-تخ ل ببق)تخكلبن 
700 VLAN EMPLOYEE لا بب و -  ن تخ ك  و أ - ل ل  نوكو 

 المصدر: إعداد الباحثة.
ب ن تخشبلبق ت ف  ت     م  ص  ن  كب ا تخن ل خ  بل تخ    م تخ    أ خصاببإ  باوف تخ    ز 

 ( ل ب  صو:Aت  ل )

 
 (A( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية لمطابق األول )2-30الشكل رقم)
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 :(Bالطابق األول)ثانيًا: 
 ت ف  ت يييي    يييي   ح يييي ي يصيييي  تخ بيييييبق تخ و  كيييي    تخ ييييو  ليييي ن     يييي  ببخشييييبل  تخ حص يييي   

VLAN STUDENT  يتق تخ   فVID = 400. 
 ( ل ب  صو:B تخ    م تخ    أ  ب ن تخشبلبق ت ف  ت    تخ ب   ببخاببإ ت  ل )

 (B( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية لمطابق األول )2-31الشكل رقم) 
 الطابق المسروق:

تإلوت  ييي  تخ  اييي و   ييي ن  ييييت   ييي   ح ييي ي يصييي   كيييم تخ  يييبو  ببإل يييبف  إخييي  ب ييي  تخشييي ل  
تخاببإ,  ب ب أن تخ بوخ  تخابب    خايت تخايببإ    يل  ي  تخشي ل تإلوت  ي  فيو  ييت تخايببإ أ   ي  تخشي ل 
تإلوت    فو تخا تبإ ت   ؤ فكي ف  ي م    ي    نبفيي ب ببخشيبلبق ت ف  ت ي   تخ بخ ي  بح يث   يوم ليل 

 تخش ل تإلوت    تخ   ص  باب ل ب  صو:
 لمتصور المقترح. ( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية في الطابق المسروق بكمية االقتصاد2-16ةدول )

 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية
500 VLAN MANGMENT  كل  ب  ب تخ   و -تخ لالا -تخ  بو 
600 VLAN LIBRAREY يب   تخاالل   إ ل ب 

700 VLAN EMPLOYEE    ك   - ص ل ل تخ ا -تخو  تن -    و تخ  ت ل -يت   
   ت ل تخو تم -تخوت   

1000 VLAN PARTY  تخحزب   تخش ب 
 المصدر: إعداد الباحثة.

  تخ    م تخ    أ  ب ن تخشبلبق ت ف  ت    تخ ب   ببخاببإ تخ ك  إ ل ب  صو:
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 .لمشبكة االفتراضية لمطابق المسروق ( التصميم المقترح2-32الشكل رقم)

 الطابق الثالث:
 كييم كييل      ت  كييبم,   ييو  ييم ببإل ييبف  خ ح يي ي تخاييببإ تخثبخييث يصيي  أي ييبا تخا  يي  تخ و  كيي    

        نبفي  بو    ببخشبلبق ت ف  ت    تخ بخ  :
 لمتصور المقترح. بكمية االقتصاد( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية المستخدمة في الطابق الثالث 2-17ةدول )

 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية
200 VLAN DOCTOR    حب   ن -ولب  
700 VLAN EMPLOYEE  كبمكل      ت  

 المصدر: إعداد الباحثة.
 ببخاببإ تخ ك  إ ل ب  صو: تخ    م تخ    أ  ب ن تخشبلبق ت ف  ت    تخ ب   
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 ( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية لمطابق الثالث2-33الشكل رقم)   
 :الطابق الراب 

 ح ي ي تخايببإ تخ تبي  يصي  أي ييبا تخا  ي  تخ و  كي    شي ب  إوت  ي  خ كييم ن ببي  تخ  ص ي ن,   يو  ييم 
        نبفي  بو    ببخشبلبق ت ف  ت    تخ بخ  :

 لمتصور المقترح. بكمية االقتصاد الراب ( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية المستخدمة في الطابق 2-18ةدول )
 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية معرف الشبكة االفتراضية

200 VLAN DOCTOR    حب   ن -ولب  
700 VLAN EMPLOYEE ن بب  تخ  ص  ن 
 الباحثة.المصدر: إعداد 

  تخ    م تخ    أ  ب ن تخشبلبق ت ف  ت    تخ ب   ببخاببإ تخ تب  ل ب  صو:
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 ( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية لمطابق الراب 2-34الشكل رقم)

 :الطابق الخامس
 ح  ي  يت تخاببإ يص   بيبق تخو تكبق تخ ص يب ببإل يبف  إخي  أي يبا تخا  ي  تخ و  كي  ,   يو  يم 

        نبفي  بو    ببخشبلبق ت ف  ت    تخ بخ  :
 لمتصور المقترح. بكمية االقتصاد الخامس( أقسام الشبكة المحمية االفتراضية المستخدمة في الطابق 2-19ةدول )
 القسم الذي تدعمه الشبكة االفتراضية. اسم الشبكة االفتراضية االفتراضيةمعرف الشبكة 
200 VLAN DOCTOR    و ن-  حب   ن -ولب    
400 VLAN STUDENT بيبق تخو تكبق تخ ص ب  

 المصدر: إعداد الباحثة.
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 ( التصميم المقترح لمشبكة االفتراضية لمطابق الخامس2-35الشكل رقم)

خلص ييي  ت    يييبو فيييو تخ بحيييث ت  ل   ييين ثيييم تخ حب خييي    تخشيييبل  تخ    حييي ب ييو أن  يييم بنيييبا
خ ا    تخ     تخ    أ فو تخ بحث تخثبنو ببك  وتم تخشبل  تخ حص   ت ف  ت    باوف تخ كيب    
فو  ف  كي    ت   يب ق تإلوت  ي   ين  يالل  يأ  ن تخكي ي  فيو ن يل تخب بنيبق  تخ  ص  يبق  ز يبو  

ييل بي ن تخ يب ص ن فيو تخلص ي , كي  م تخ  ب ني  بي ن تخكي نب     ن   و      ي تخ ي ت     ز يز   أ تخ فب
تخ   يي ح ن باييوف تخ ح ييإ  يين فبيص يي  تخشييبل  ت ف  ت يي   تخ    حيي    ييوؤ  كييب   اب فييو  ايي    

 ت وتا  ف ًب خ و    ب    ل ب كن ؤ فو تخ بحث تخثبخث.
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 المبحث الثالث
 المقترحة الحاسوبية يةالشبك النماذج معايير تقييم أداء

Criteria of The Proposed Network Computer Models Performance Evaluation 

إن تخبنبا تخشبلو تخ    أ خلص   ت    يبو ليبن بايوف  اي    تخ  ص ي  تإلوت  ي  فيو لص ي  ت    يبو 
ي ص ي   ن  الل  ف  لفبا   فبيص   ت   يب ق تإلوت  ي     ز يز كي ي  تخ  ي ل إخي  تخ  ص  يبق   بكي ا 

خل   ن يي   يين  ييالل  صييإ  نيي تق او ييو  خال  ييبل   غصييل يصيي  ت كييبخ ل تخييو  ل فييو   لييل تخحل  يي  تإل
تخ و   ,  باوف  ح  إ  يا تخ  ز   تخ ح إ  ن فبيص   تخشبل  تخ    ح    وؤ  كب   اب فيو تخ  ي ل إخي  

ت    بو  ن  يالل ييو    يب    بايوف خشبل  لص   تخكبب  ن ن  ك نب    تخ تخ  ب ن  ب ن م تخاوف تخ نش و 
 تخ ح ييإ  يين  نكييل ا ييب ت أ   ,   ييول ييي   تخحز يي  تخ كيي اصل  فييو تخشييبل  ,وتاتخ  يي ف يصيي   ت يي  ت 

 فبيص   أوتا تخشبل  تخثبن   تخ    ح .
 :Network Performance Evaluation Criteriaمعايير تقييم األداء الشبكي 1-3-2- 

 ,ن خشييبل  لص يي  ت    ييبو كي  م تخ  ب نيي  ب نا ييب  يين  ييالل يييو    ييب    ن  ييم بنييبا كيي نب    أب يو 
 :7بكبكاأوتا  تخ و  م تخ  ب ن  يص   م تخ  ب    تخ ك  و   فو  حك ن ت أ  ن 

 Queuing Delay .تخ أ    فو تخ ف  1-
 .Utilization ت ك  وتم 2-
 .Throughputتخاب   تإلن با    3-

 .Traffic Received تإلشب تق تخ ك ص   4-

 .Traffic Forwarded تإلشب تق تخ  كص  5-

ب و  شغ ل تخ حبليب  خصشيبل  ن تخ   ي ح  ن خلص ي  ت    يبو   حو يو تخ  يب    تخكيبب   فيو ت   بيب  
بب ي  يبو  SPSS ييا تخب بنيبق  يم  حص صايب ببخب نيب ل ت ح يب و  , م تخح  ل يص   ا  ي   ين تخب بنيبق

 ل شيييبف   ن  ييي  تخفييي  إ بييي ن ي ن ييي ن  Paired Sample T-Testخص  نيييبق تخ   باييي   Tيصييي  ت  بيييب 
   صفي ن,  شي ا ن أ  فيو ظي ف ن نفكياب  يو تخ في وتق يصي   اب  ايب  يمّ   ا بي  خيو نب  لي ن ف نيو ب , ي  با  ن

تخ  ني   فيو نفكياب    ي  خص في و  ت  خي  تخ  ني  فيو    ي  ليلّ  ,  كي  ببل  كيب    كي ل ن تخ  ن ي ن حا يو فيحنّ 
تخ  ي ل خحليم    ي يو يصي  تخن  اي  تخ يو   لين  تخببحثي  حب ل , خيت  ن  يالل  ييت ت   بيب  كي8تخثبن  

  ح   اب ببك  وتم  ب  ن تخا     ن.
 وتحميمها إحصائياً  تطبيق المعايير الشبكية في تقييم األداء الشبكي 2-3-2-

Application Networking Criteria in Networking Performance Evaluation and 

Statistical Analysis 

ب ييو  اب ييإ   ييب    ت وتا يصيي  تخشييبل  ن تخ   يي ح  ن, ح ييصنب يصيي   يي م خايييا تخ  ييب     تخ ييو    بيي  
ب ثبب   ك ص   ظا   وؤ فبيص   تخشبل  ت ف  ت    تخ    ح  ف  يب خي   يم  اب  ايب بيوً   ين ت ل فيبا بشيبل  

ن ت خب بنبق تخ و  م تخح  ل يص اب لبن ن  ا   حو و  ك  ؤ  ح  ل    تفيإ  ي    اصبيبق  حص     ص و  ,  ت 

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance, 27/11/2014 تاريخ الوصول 

8
 .223, ص2002معة األزور, (, فلسطين, غزة: جا1في تحليل البيانات اإلحصائية)ط SPSSعكاشة , محميد خالد, استخدام نظام  

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance,%2027/11/2014الوصول%20%20تاريخ
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance,%2027/11/2014الوصول%20%20تاريخ
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 :تخ  ل تإلوت ي فو لص   ت    بو
 خل   نو تخب  و تإل Emailلبن  ك  ؤ تخ ح  ل يبخو High Load. 

  ًفل تإلن  نق لبن  ا ل تخ  فل يبخو نكب ب    Heavy Browsing. 

   تخب بنبق تخ ب   ب  ص  بق تخلص   أ  ًب       ب ك  ؤ  ح  ل    ف .تخاصببق تخ  اا  إخ   بيو 
a.  االستخداممعدل:Utilization Rate  

 ييي   حز يي  تخ نييب  Percentage of the Consumption ثييل   ييول تكيي االك ت تخ   ييب    ييي
Bandwidth Channel  ييالل  حييو  ز ن يي    ييو   بييبخث تنو,  تخاييو ل تخ ييبخو  بيي ن اييزا  يين تخب بنييبق تخ ييو 
  م ت  بب  ب.

 في كال الشبكتين المقترحتين. ( عينة من بيانات معدل االستخدام2-20ةدول )
 االفتراضيةتقنية الشبكة البيانات بعد استخدام  الشبكة االفتراضية تقنية لبيانات قبل استخداما الوقت)ثواني(

108 0.041795556 0.007876667 

288 0.023619259 0.004780741 

468 0.019575873 0.003647302 

648 0.018425731 0.003008889 

828 0.015497222 0.002817963 

1008 0.013496552 0.002550192 

1188 0.014115163 0.002441046 

1368 0.013510997 0.002339487 

 المصدر: إعداد الباحثة.       
ن تك  وتم تخشبل  تخ حص ي  ت ف  ت ي   كي ف   صيل  ين تكي  وتم يي   أالل تخ  ب ن   ب ن  ن  

 ي  تخييي  ز يو  ين ت  ,خي   ا  ييبق ي يل  نا  ي  ا  يي  تخ  يل إتخحز    بشلل  صحي ظ ن  اي    كي م 
تخب بنيبق  ي ن نفي  ,   ن تخ   ل إخي  تخب بنيبق تخ اص بي  بأ  ي    يق  ننيب كين ا  وتا تخشبل ف بخ   أ

 اصييل يتق تخب بنييبق,  ببخ ييبخو تخ كييب    فييو ف بخ يي  ي ص يي  ت  ييبي تخ يي ت    ظايي  تخشييلل تخ ا  ييي  تخ ييو 
 :تخشبل  ن تخ    ح  نتخ بخو أن  نبك  فب ق  صح ظ ب  و ق ت ك  وتم ب ن 

 
 المقترحتين. معدل االستخدام بين الشبكتينفي مقدار التفاوت ( 2-36الشكل رقم)

تخشييييبل   لبنييييق ن  ايييي   حص ييييل تخب بنييييبق تخشييييبل   خ  ييييول ت كيييي  وتم  بييييل  ب ييييو تكيييي  وتم   ن يييي  
 ل ب  صو:  SPSSببك  وتم ب نب ل ت ف  ت   
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 االختبار اإلحصائي لمعدل استهالك عرض الحزمة( 2-21ةدول )

 

Paired Differences 
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Bef_Utilization- Aft_Utilization 

 بل  ب و   ول تك االك ي   تخحز   
 تك  وتم   ن   تخشبل  ت ف  ت   

.0115 .00615 .00137 .0086 .01439 8.362 99 .00 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرةات 
أن    كا تخف إ ب ن   يول تكي االك يي   تخحز ي   بيل  ب يو تكي  وتم  أيالا تخاو ل  ن   ب ن
ب  ني  أن   يول تكي االك يي   تخحز ي  خيوؤ تخشيبل  تخ حص ي  تخ  ص و ي  تخ    حي   بيل  0115.تخ  ن ي  بصيغ 

فيييي إ   ييييول تكيييي االك ييييي   تخحز يييي  ب ييييو تكيييي  وتم   ن يييي  تخشييييبل  كيييي  وتم   ن يييي  تخشييييبل  ت ف  ت يييي    ت
  يييا تخ   يي   ييغ     0.00  كيي  ؤ   ن  يي  ينييو 8.362ف ييو بصغييق     يي   Tت ف  ت يي  . أ ييب إح ييب    

,   يب  يول يصي  في  إ يتق و خي  إح يب    بي ن   يول تكي االك  5%تخ   ي أ تخو خي  ن   ي   كي  ؤببخ  ب  
  ييب  ,Bef_Utilization-Aft_Utilizationييي   تخحز يي   بييل  ب ييو تكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي   

يصيي  تخبن يي  تخشييبل   تخ    حيي   وف نييب خ   فيي    ييوت  تخ ايي   تخيييي  حوثيي  إو ييبل   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي  
 ايييي   ت وتا ب ييييو تكيييي  وتم   ن يييي  تخشييييبل      يييي    ييييول  ييييو بصغييييق  ببخنكييييب  خ   ييييب    ييييول ت كيييي  وتم, 

 , ل ييييب  ظايييي  فييييو تخاييييو ل0.8063تخ   يييي   P_Utilization_Aft_VLAN تخ   ثصيييي  بييييبخ  زت ف  ت يييي   
 (:1ل ب فو تخ  بوخ  ) Pح ث حكبق       (,30-2)

  ∑
     

  

   

   

       

ت وتا    يول فايو   ثيل Yi   ول أوتا تخشبل   بل تك  وتم   ن ي  تخشيبل  ت ف  ت ي  , أ يب Xi    ثل
 تخشبلو ب و تك  وتم   ن   تخشبل  ت ف  ت   .

b. الطاقة اإلنتاةية Throughput: 

ق  ييالل  حييو  ز ن يي   يبييوو تخيي زم تخ  كييص  يبيي  تخ نبفيي بشييلل يييبم   ييو   ببخب ت تخ   ييب  ثيل  ييي 
 ,  تخاو ل تخ بخو  ب ن ي ن   ن تخب بنبق تخ و  م ت  بب  ب.Bits/Sec ببخث تنو  و   

 .في كل من الشبكتين المقترحتين معدل الطاقة اإلنتاةية( عينة من بيانات 2-22ةدول )

 االفتراضية الشبكةبعد استخدام البيانات  الشبكة االفتراضيةقبل استخدام البيانات  الوقت)ثانية(

108 4607.11 809.77 

288 2863.80 507.90 

468 2226.66 395.84 

648 1859.13 363.06 

828 1600.37 333.29 

1008 1498.55 313.62 

1188 1372.16 313.42 

1368 1254.64 303.50 

 المصدر: إعداد الباحثة.       



     92 

تن فيي  ب ييو تكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  تخ حص يي   يين  ييالل تخ  ب نيي   بيي ن أن يييوو تخيي زم تخ  كييص   ييو 
ت ف  ت يي  ,   ييب  يين ل  يصيي  تخكيي ي  فييو ن ييل تخ  ا ييبق   حكيي ن ت وتا    فيي   تخ  بخايي  تخ ييو   يي م 

 تخ فب ق فو   و ق تخاب   تإلن با   ب ن تخك نب     ن: تخ بخو باب تخ بو ق,   ظا  تخشلل

 
 المقترحتين. معدل الطاقة اإلنتاةية بين الشبكتين في( مقدار التفاوت 2-37الشكل رقم)

تخشييبل   بييل  ب ييو تكيي  وتم   ن يي   تخاب يي  تإلن با يي  لبنييق ن  ايي   حص ييل تخب بنييبق تخشييبل   خ  ييول 
 ل ب  صو:  SPSSببك  وتم ب نب ل ت ف  ت   

 .االختبار اإلحصائي لمعدل الطاقة اإلنتاةية( 2-23ةدول )

 

Paired Differences 
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Bef_Throught-Aft_Throught 
اب   تإلن با    بل  ب و تك  وتم   ول تخ

   ن   تخشبل  ت ف  ت   
1172.5 749.3 167.5 821.8 1523.2 

6.9

9 19 .000 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرةات 
أن    كيا تخفي إ بي ن   يول تخاب ي  تإلن با ي   بيل  ب يو تكي  وتم   ن ي   أييالا تخايو ل  ين   بي ن

ب  ن  أن   ول تخاب ي  تإلن با ي  خيوؤ تخشيبل  تخ حص ي  تخ  ص و ي  تخ    حي   1172.5بصغ تخشبل  ت ف  ت    
ف إ   ول تخاب   تإلن با   ب و تكي  وتم   ن ي  تخشيبل  ت ف  ت ي  .   بل تك  وتم   ن   تخشبل  ت ف  ت    

ببخ  ب ن   ي   كي  ؤ   يا تخ      غ     0.00  ك  ؤ   ن    ينو  6.99ف و بصغق     اب Tأ ب إح ب    
ل يصي  في  إ يتق و خي  إح يب    بي ن   يول تخاب ي  تإلن با ي   بيل  ب يو تو, ت  ي  تخي 5%تخو خ  تخ   ي أ

  يب وف نيب خ   في    يوت  تخ اي    (,Bef_Throught-Aft_Throughtتك  وتم   ن   تخشيبل  ت ف  ت ي   )
تخشييبل   تخ    حيي  ببخنكييب  خ   ييب    ييول تخاب يي  يصيي  تخبن يي   تخيييي  حوثيي  إو ييبل   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي  

 اييييي   ت وتا ب يييييو تكييييي  وتم   ن ييييي  تخشيييييبل  ت ف  ت ييييي    تخ   ثصييييي      ييييي    يييييولبصغيييييق  يييييو   تإلن با ييييي , 
 .(2-30)تخاو لل ب  ظا  فو  0.7716 تخ     (P_Throught_Aft_VLANببخ  ز)
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c. شارات المرسمةاإل Traffic Forwarded: 

 ييالل  حييو  ز ن يي    ييو    تخ ييو  يي م   ا ااييب  يين  بوخيي  تخ  ز يي    ييو   ببخب ييبق شييب تق  بيي ن   ييول تإل
 ببخث تنو,  تخاو ل تخ بخو   ثل ي ن   ن تخب بنبق:

 .المقترحتين في كال الشبكتين من مبدلة التوزي  المرسمةعدل اإلشارات معينة ل( 2-24ةدول )

الوقت)الثانية(   الشبكة االفتراضيةالبيانات بعد تطبيق  الشبكة االفتراضيةالبيانات قبل تطبيق  
108 27103.33 2700.33 

288 16028.15 1618.91 

468 12325.33 1233.81 

648 10516.21 1091.32 

828 9261.28 994.20 

1008 8531.86 909.82 

1188 8258.98 857.28 

1368 7891.83 831.60 

 المصدر: إعداد الباحثة.
تكيي  وتم أن  بيي ن تإلشييب تق تخ  كييص  خ  ييو   بوخيي  تخ  ز يي  فييو تخاييببإ ت  ل,     ييق تخ  ب نيي  بيي ن 

  صل  ن   ول يوو تخب بق تخ و   م   ا ااب فو تخشيبل    يب  حكين  ت ف  ت    تخ حص   تخشبل  تخحبك ب  
 ييين  يييالل    ييي     ا ييي  تخب يييبق إخييي  تخااييي  تخ نبكيييب   ببخ يييبخو   ييي ل تخب بنيييبق إخييي  تخااييي   وتات 

 تخ حوو  بأ      ق   لن,  تخشلل تخ بخو  ب ن   وت  تخ فب ق ب ن تخشبل  ن تخ    ح  ن:

 
 المقترحتين. اإلشارات المرسمة بين الشبكتين في( مقدار التفاوت 2-38الشكل )

تخب بنيييبق تخ   ص ييي  ب  يييول تإلشيييب تق تخ  كيييص   بيييل  ب يييو تكييي  وتم تخشيييبل  ل يييب  يييم أ  يييًب  حص يييل 
 ت ف  ت   ,  لبنق تخن ب ل ل ب فو تخاو ل تخ بخو:

 .االختبار اإلحصائي لمعدل اإلشارات المرسمة( 2-25ةدول )
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Bef_TF- Aft_TF 
  ول تإلشب تق تخ  كص   بل  ب و 
 تك  وتم   ن    تخشبل  ت ف  ت   

7958.9 4535.2 1014.1 5836.3 10081.5 7.8 19 .000 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرةات      
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 أن    كيا تخفي إ بي ن   يول تإلشيب تق تخ  كيص   بيل  ب يو تكي  وتم   ن ي  أييالا تخاو ل  ن   ب ن
ب  نيييي  أن   ييييول تإلشييييب تق تخ  كييييص  خييييوؤ تخشييييبل  تخ حص يييي  تخ  ص و يييي   7958.9بصييييغ تخشييييبل  ت ف  ت يييي   

في إ   يول تإلشيب تق تخ  كيص  ب يو تكي  وتم   ن ي  تخشيبل   ت ي    تخ    ح   بل تكي  وتم   ن ي  تخشيبل  ت ف 
  ييا تخ   ي   يغ    ببخ  ب ني   0.00  كي  ؤ   ن  ي  ينيو 7.8ف و بصغيق     ايب Tت ف  ت   . أ ب إح ب    

  يب  يول يصي  في  إ يتق و خيي  إح يب    بي ن   يول تإلشيب تق تخ  كييص   5% تخ   ي أ  كي  ؤ تخو خي  ي  
  اييي   ت وتا    ييي    يييول, ح يييث  بصيييغ Bef_TF-Aft_TF بيييل  ب يييو تكييي  وتم   ن ييي  تخشيييبل  ت ف  ت ييي   
ب ييييييييو تكيييييييي  وتم   ن يييييييي  تخشييييييييبل  ت ف  ت يييييييي    تخ   ثصيييييييي   ببخنكييييييييب  خ   ييييييييب    ييييييييول تإلشييييييييب تق تخ  كييييييييص 

ح يييث حكيييبق     ييي   ييين  ,(2-30)ل يييب  ظاييي  فيييو تخايييو ل 0.8922تخ   ييي   P_TF_Aft_VLANبيييبخ  ز
 .1تخ  بوخ 

d.  التأخير في الصف:Queuing Delay 

 Queue Transmitter  كييبلتخحز يي  فييو اييبب    نييب  تإل ز يين تن ظييب  تخ ييأ    فييو تخ ييف   ثييل

Channel's ,كييبل إ كييبل إخي  خحظيي     يب  تخ   يي   يين خحظي  و يي ل تخحز يي  إخي   نييب  تإل   يو   بييبخث تنو 
إخي  خحظي    ي خاب إخي  تخاي ف  Source, أي  ن خحظ  اصل تخحز ي   ين تخ  كيل    بق  ن تخحز  آ

 ,  تخاو ل تخ بخو   ثل ي ن   ن تخب بنبق:.Destinationتخ ك  بل
 .المقترحتين في كال الشبكتينالتأخير عدل معينة ل( 2-26ةدول )

 الشبكة االفتراضيةبعد تطبيق  معدل التأخير الشبكة االفتراضيةقبل تطبيق  معدل التأخير الوقت)الثانية(
108 0.000069 0.000175 

288 0.000070 0.000197 

468 0.000071 0.000225 

648 0.000070 0.000244 

828 0.000071 0.000228 

1008 0.000071 0.000217 

1188 0.000071 0.000226 

1368 0.000071 0.000230 

 المصدر: إعداد الباحثة.       
 تكي  وتم تخشيبل  تخحبكي ب  أن  ب ن   ق تخ  ب ن  ب ن   ول تخ أ    خلال تخشبل  ن تخ    ح  ن,   

 ييوم  تخ يبو     يب  ين ل  يصي    ص يل تخ يأ    تخز نيون ظيب  تخحز ي  ت  صل  ين   يق  ت ف  ت    تخ حص  
,  تخك ي  فو تخ   ل إخي  تخب بنيبق,  تخشيلل تخ يبخو  بي ن وتا تخشبل ف بخ   أ ز و  ن  بشلل ف وتن تخ زت ن

   وت  تخ فب ق ب ن تخشبل  ن تخ    ح  ن:

 المقترحتين. بين الشبكتين معدل التأخير في( مقدار التفاوت 2-39الشكل رقم)
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خ  ييييول تخ ييييأ     بييييل  ب ييييو تكيييي  وتم تخشييييبل   SPSS ب نييييب ل لبنييييق ن  ايييي   حص ييييل تخب بنييييبق ببكيييي  وتم 
 ت ف  ت    ل ب فو تخاو ل تخ بخو:

 .معدل التأخيراالختبار اإلحصائي ل( 2-27ةدول )

 

Paired Differences 

T 

     
T 

 

 Df 

و ا  
 تخح   

Sig 

إشب   
   ن   

Mean 

تخ   كا 
 تخحكببو

Std.  

Deviation 

ت نح تف 
 تخ   ب ي

Std. 

Error 

Mean 

تخ اأ 
 تخ   ب ي

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Bef_Delay- Aft_Delay 

  ول تخ أ     بل  ب و تك  وتم 
 تخشبل  تخ حص   ت ف  ت   

.00015 .0000133 
.00002

9 
.0001446 

.00015

71 

50.5 19 .00 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرةات    
تخشيبل   أن    كيا تخفي إ بي ن   يول تخ يأ     بيل  ب يو تكي  وتم   ن ي  أييالا تخايو ل  ين   بي ن

ب  نيي  أن   ييول تخ ييأ    خييوؤ تخشييبل  تخ حص يي  تخ  ص و يي  تخ    حيي   بييل  00015.بصييغ  تخ حص يي  ت ف  ت يي  
تكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي    فيي إ   ييول تإلشييب تق تخ  كييص  ب ييو تكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي  , 

  يييا تخ   ي   يغ    ببخ  ب ني   يي   0.000  كيي  ؤ   ن  ي  ينيو 50.5 ف يو بصغيق     اييب Tأ يب إح يب    
  ييب  ييول يصييي  فيي  إ يتق و خيي  إح ييب    بييي ن   ييول تخ ييأ     بييل  ب يييو   5%تخو خيي  تخ   يي أ كيي  ؤ 

 ايي   ت وتا ب ييو     يي    ييول , ح ييث  بصييغBef_Delay-Aft_Delayتكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي   
 تخ   ي P_Delay_Aft_VLAN  تخ   ثصي  بيبخ  زببخنكب  خ  يول تخ يأ    تك  وتم   ن   تخشبل  ت ف  ت    

 .1تخ  بوخ    ن P(, ح ث حكبق      2-30) فو تخاو ل, ل ب  ظا  0.6785
e. شارات المستممةاإل Traffic Received: 

  و   ببخب بق  الل  حو  ز ن     و    شب تق تخ ك ص    ن  بل  نبفي تخ بوخ تإليوو  تخ و   ثل 
 ببخث تنو,  تخاو ل تخ بخو   ثل ي ن   ن تخب بنبق:

 .في كال الشبكتين المقترحتين عدل اإلشارات المستممةمعينة ل( 2-28ةدول )

 اإلشارات المستممة قبل تطبيق الشبكة االفتراضية اإلشارات المستممة بعد تطبيق الشبكة االفتراضية الوقت)الثانية(

108 2502 27103 

288 1619 16028 

468 1234 12325 

648 1091 10516 

828 994 9261 

1008 910 8532 

1188 857 8259 

1368 832 7892 

 المصدر: إعداد الباحثة.   
 يين  ييالل تخ  ب نيي  بيي ن تخحييزم تخ كيي ص   خ بوخيي  تخ  ز يي  فييو لييال تخشييبل  ن تخ   يي ح  ن  بيي ن أن 
تك  وتم   ن   تخشبل  ت ف  ت     و  فيف  ين تإلشيب تق تخ يو ك كي ص اب  بوخي  تخ  ز ي  ن  اي  تخ  كي م إخي  

 نا     ببخ بخو   ص ل  ن تخ  بخا  تخ و ك   م بايب تخ بوخي  فيو  ييا تخاب ي    ين ت ن ظيب  فيو  ا  يبق 
 .ابب    نب  تإل كبل   ب  ن ل  ببخك ي  فو تخ   ل إخ  تخ  ا بق    ص ل تخ أ    تخز نو
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 بين الشبكتين المقترحتين. مقدار التفاوت في معدل اإلشارات المستممة :(2-40الشكل )    
ل ب  م أ  يًب  حص يل تخب بنيبق تخ ب ي  ب  يول تإلشيب تق تخ كي ص   خصشيبل  ن تخ   ي ح  ن ببكي  وتم 

SPSS:لبنق تخن ب ل  , 
 .معدل اإلشارات المستممةاالختبار اإلحصائي ل( 2-29ةدول )

 

 

 

Paired Differences 

T 

     
T 

  

Df 

و ا  
 تخح   

Sig 

إشب   
   ن   

Mean 

تخ   كا 
 تخحكببو

Std. 

Deviation 

ت نح تف 
 تخ   ب ي

Std. Error 

Mean 

تخ اأ 
 تخ   ب ي

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Bef_TrafficReceived- 

Aft _TrafficReceived 7958 4535 1014.1 5836 1008 7.84 19 .00 

 .SPSSالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرةات 
أن    كا تخف إ ب ن   يول تإلشيب تق تخ كي ص    بيل  ب يو تكي  وتم   ن ي   أيالا تخاو ل  ن   ب ن

ب  ن  أن   ول تإلشب تق تخ كي ص   خيوؤ تخشيبل  تخ حص ي  تخ  ص و ي  تخ    حي   7958 تخشبل  ت ف  ت    بصغ
 بييييل تكيييي  وتم   ن يييي  تخشييييبل  ت ف  ت يييي    فيييي إ   ييييول تإلشييييب تق تخ  كييييص  ب ييييو تكيييي  وتم   ن يييي  تخشييييبل  

  ييا تخ   ي   يغ      ب نيً   ي   0.00  كي  ؤ   ن  ي  ينيو 7.84 و بصغيق  T ت  بب  ن  ا ت ف  ت   , أ ب 
,   ب  ول يص  في  إ يتق و خي  إح يب    بي ن   يول تإلشيب تق تخ كي ص    بيل  5%تخ    أ تخو خ    ؤ ك

 اييي   ت وتا ب يييو     ييي    يييول, ح يييث  بصيييغ Bef_TR-Aft_TR ب ييو تكييي  وتم   ن ييي  تخشيييبل  ت ف  ت ييي   
ل ييب  ظايي   ,0.8922 تخ   يي  P_Delay_Aft_VLANتكيي  وتم   ن يي  تخشييبل  ت ف  ت يي    تخ   ثصيي  بييبخ  ز

 .1ل ب فو تخ  بوخ   P(, ح ث حكبق      2-30) فو تخاو ل
إن تخ  ب نيي  بييي ن تخييي زم تخ  كييص   تخ كييي  بص   ثبيييق أن ي ص ييي  تإل كييبل  ت كييي الم  ييي م بنايييبأ و ن 

   ييولتخاييو ل تخ ييبخو  ل ييب  بيي ن ,تخ ايي      ييول يين  ييالل  كييب ي    يي     كييابق تخفيي  إ خا ييب   شييبلل
 تخ و  ك : خص  ب    تخ  ك تخ ا   فو ت وتا 

 الخمسة المدروسة لممعاييرالتطور في األداء  معدل( 2-30ةدول )
التطور في المعايير بعد استخدام الشبكة االفتراضية معدل  نسبة التطور أعمى قيمة أدنى قيمة العدد 

P_Utilization_Aft_VLAN- 

تخ ا   فو   ول ت ك  وتم ب و تك  وتم تخشبل  ت ف  ت      ول  102 .79 .84 .8063 

P_Throught_Aft_VLAN 

تخ ا   فو تخاب   ت ن با   ب و تك  وتم تخشبل  ت ف  ت      ول  102 .75 .82 .7716 

P_TF__Aft_VLAN 

ت ف  ت   تخ ا   فو   ول تإلشب تق تخ  كص  ب و تك  وتم تخشبل     ول  
102 .89 .91 .8922 



     97 

P_Delay_Aft_VLAN 

تخ ا   فو تن فب  ز ن ت ن ظب  ب و تك  وتم تخشبل  ت ف  ت      ول  
102 .6041 .7103 .6785 

P_TR_Aft_VLAN 

تخ ا   فو ت شب تق تخ ك ص   ب و تك  وتم تخشبل  ت ف  ت      ول  
102 .8866 .9078 .8922 

 الباحثة.إعداد  المصدر:
  ايييو ت ييي الف اييي   ي بييي ن تخشيييبل  ن تخحبكييي ب   ن تخ حص  ييي ن تخ   ييي ح  ن  بيييل  ب يييو  ببخن  اييي  

  ييت  تك  وتم تخشبل  ت ف  ت   ,  تخ ك  و  بن خ      ي  م    ي أ خصشيبل  تخحبكي ب   خلص ي  ت    يبو,
ا بايييوف تخ ح يييإ  ييين فبيص ييي   يييب وف نيييب إخييي    ب نييي  أوتا تخشيييبل  ن تخ   ييي ح  ن  ف يييًب خ  كييي    يييب    خييي وت

تخشبل  ت ف  ت    تخ    ح ,   ن  الل تخن ب ل تخ يو  يم تخ   يل إخ ايب  نكيب  تخ اي   فيو ت وتا خص  يب    
 ف ا  يين  ي  تخحبكي ب   خلص ي  ت    يبو خ يب نكيل خبنيبا تخشيبلتخكيبب   نالحيظ أن تخشيبل  ت ف  ت ي    يو ت 
خ ااييز  تخ   يي خ  إخيي   بييو ق  يين تخاب يي  تخ ا يي  تخ نا ييو تخنبح يي  تخشييبل    يين    نيي  تي  ييبوًت يصيي  

  يي  حييو و يصيي  تخ نييب  ن  تخ  ث   يي   يين  ييالل إ لبن يي    ت بيي  لييل  نفييي   كيي  وم فييو تخشييبل     تخثبن يي ,
تخف ز ب  يييي  خ ااييييز . ببإل ييييبف  خا ييييل تخح تكيييي ل تخ  يييي ف  تخ ييييو    ييييل ببخب بنييييبق تخحكبكيييي  يصيييي  شييييبل  

 .تف  ت     نف ص 
تخنبح   تإلوت    فحن  أ  ن تخ   ل إخ  تخب بنبق بف    ز ن          كام فو ييوم ف يوتن  أ ب  ن

تخح يي ل يصيي  تخب بنييبق تخ ييو  ح با ناييب فييو تخ  ييق تخ نبكييل, ل ييب تن  فييوتخ ييب ص ن تخ ييزت ن  ببخ ييبخو  ييو   
 كام فو إ لبن         لل  كم ببخ  ص  يبق تخ يو    ي    يب  ,تك  وتم تخشبل  ت ف  ت    ب فا  اب

   لن  ن ز بو  أ ن تخب بنبق  ز بو  فبيص   ت   ب ق تإلوت    ب ن ت  كبم.

 الخالصة:
خ حي  يين لص ي  ت    يبو    لصايب تخ نظ  يو ي  نب   ن ك بإ  يت تخف ل فو تخ بحث ت  ل 

  ي  م شيبلو    ي أ خلص ي   تخ  ص بق تإلوت    ف اب  تخ  ب   تخشبل   خصبن   تخ    ح , ببإل بف  خ    
بح ث   الام   ي  م ليل ايببإ فيو   تخ نبكب ,  تخبن   تخ ب   خص    م تخشبلو,  تخا لص     حو وت    بو 

 تك    يينب فييو  يي  خصلص يي   يي   حو ييو   ييب   تخ نب يي  تخ ييو  ييم ت   ب  ييب, تخشييبل   يي  تخا لص يي  تخ نظ  
فييو ا تخشييبل  تخ حص يي  ت ف  ت يي  ,   اصبييبق بنييبخ يي الام  يي   ا  يي  تخن يي يس تخثييبنو تخ   يي أ تخ بحييث تخثييبنو 

  يييب       ييي م ت وتا تخشيييبلو خصن ييي يا ن تخ   ييي ح ن   يييو  بييي ن أن  حييي ن  حيييوثنب فيييو تخ بحيييث تخثبخيييث يييين
  تخ حص ييي  ت ف  ت ييي    كيييام فيييو  اييي    ت وتا تخشيييبلو   يييب  ييين ل  بشيييلل  ببشييي  يصييي  فبيص ييي  تخشيييبل

 ت   ب ق تإلوت     يوم ف وتن تخ زت ن.
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 المبحث األول
 بناء الشبكة الحاسوبية المحمية المقترحة لكمية االقتصاد

Building the Proposed Local Computer Network of The Faculty of 

Economics 

نظدررص ال  برر  الص الةرر  الص   ررد  لررا ا محدرر د ماررا األإفررداد دا رري  االررص ا بحارر د     ررص إن األ
 ال ارر ي  ت الد ررد د دالن برر  لص فرري ابررح د يأي  لحرردررمدرر ل   الال دالررصا    لحرر لي لح بررالن  ال ررص ال أدمرر  
فري الردلالي الد ا د ت   ي ال دد ت  الدا دد  الدبح دد ن ح  حنظال  دادة ددنص  ددال ص إ لح قالق  اإلال  

   .با ب  اضح  ث  تأ الة  ص  ت لد د د Active Directoryالنةط 
الال درررص ل نررر ك الةررر  ص ال  بررر  الص فررري  االرررص  الد دالرررص ل رررد  حررر فد الد  نررر ت  الدبرررحا د ت نظررردا    

ل نرر ك لدرر  الر فدن درن إد  نالرص ا VMWARE Virtualization Software))  دنر د ا بحار د حر  ابرح دا  
  ةرر ي  االةرر  ص ال  برر  الص الدقحد ررص  د طرر ت ال درري ت د ررد ددررن  الثرر نيالندرر  ج الدقحرردح فرري ال ارري 

 ل رردد تددرر  ال اررق  ال ررص افحداضررالصا  ححدثرري ا اال ابررم الحنظالدرري  ايداد  فرري ال االررص دررم دحطا رر ت النبرر  
  د  الاي:الدض فص إلا  نالص الة  ص 

     مدادحن ال  .دلالي الة  ص ال   ي يدادة الة  ص دد  ال    ا 
 إنة ك   دات حنظالدالص (OU ) Organization Units حضر  ال ر داالن فري ال االرص   لر   در  الحن برب درم

 الحقبال  ايداد  لا االص.

 نظرر   ابرر  النطرر ق  ددررص إمررداد Domain Name System (DNS)  ل  رري مداالررص ال  ررث حررح  دررن
 . الي أبد ك أ   ة د طص ال دي

 ددرص ح  الرم ال نر  الن أ ح د حال الر    إمرداد Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  لحبر الي
 مداالص ض  د ط ت ال دي إلا الة  ص ال  ب  الص.

    مررداد نرر ك برر اكا   ررر ن ا  ل  فررص الدبررح ددالن فرري ال االررص Mail Serverدا ارري  إل حد نرري دالرردنظرر     ا 
 فالد   الن  .  الح  دي الد دفي  طدالقص حد ن   دن الح   ن  الح  مي حددالبالصم داالن أ  أمض ك هال ص 

 إنةر ك الد اردات ال د دالرص Public Folder   الحري حدثري ب مردة  ال نر ت ل ري الدا ر ت ال  ارص   ري ببر 
 البرررحطالم   ررري د ارررد مدررر ديمرررن  الد ظررر  الدبرررؤ ي إدادح ررر  درررن ارررال الص  الحررري ح ررر ن دبرررؤ لالص

  فق   لاال ال ح  . في الد ادات ال د دالص األ دى ال  داالن ا طالع ماا الد ا د ت الحي ح د  

  ا فحداضالص الد ح ص إنة كVirtual Library     ص حضر   حرب إل حد نالردا  ت ال    د ح ص  د د  ابح دا
 الد رررن أن ح ررر ن هررر ن الددا رررم م ررر دة مرررن دا ررر ت نارررالص  اال االرررص ددا رررم ل دالرررم ا  حا اررر ت فررري 

(Word)   أ(pdf) الد ن أن البردح لدبرح ددي الةر  ص الخإأ  دق طم ا حالص أ  دق طم فالدال  ... ا  
 .الد د  ح دالي دة د  ح   ماا  مض ك هال ص حددالبالص(أ)
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 :ومتحكمات مجال الشبكة الحاسوبية المقترحة مخّدمات إعداد1-1-3-
Preparation Servers and Domain Controller The Proposed Computer Network  

حا الرص  مص فريبرد لحرأدالن ال لر     ح  ا حال د الة   ت الد حددة مارا الد رد د تافي ال نالص الدقحد ص 
الد   دة ماا الة  ص  ة ي ال  ي ال ا ي إلرا الد ا درص أ  الدر ادد د ط ت ال دي الطا  ت الق ددص دن 

درررن  رررالي ح بررررالن  ال درررري ايداد إلررررا ح برررالن  دفرررم أداك   رررد دن الرررؤد  األدرررد الرررر   االدطا  رررص أبررر ي
ي إدادة ال ال نرر ت  الررح    فال رر   ةرر ي أفضرريا   درر  أن مرردد األ  رر ة فرري  االررص البرر ا حارر  ت ايدادالررص  ح

د ررد د ت   الررث دررن الا بحارر د   الررد نبرر ال   فرران  د ررص الدررد د بررح داد    لحرر لي ل أنرر  إلررا إضرر فص مرردد 
 ال ررص   حارر ح ححرر  ع الد رر   ماررا الد ررد د ت الدح ا رردة ماررا الةرر  ص ددرر  ال الررد دررن   رر كة الةرر  ص الدقحد ررص

 .ال دي أب ي  أبدع
 األساسي لمشبكة الحاسوبية المخّدم بناء1-1-1-3-

 Primarey_Server for Computer Network Build 
 د  الرحالك  درم  ال رص ال دري فري الد د   ححضدن ه ن الدد اص ال ط ات الحي ح  اح  م   في ح  ال  

هر ن ال طر ات حظ رد  در  م رد الةر  ص   بردمص  بر  لص فري حن بري ال ال نر ت درن   د  ال فدن  ا االص ا بحا د
 الاي:

 :Prepare Domain Controller متحكم المجال إعداد واًل:أ
 IPالد رررررررد    درررررررم ح دالرررررررد منررررررر انالد رررررررد       دررررررري لالقررررررر   Server Windowsنظررررررر    ننارررررررب

 درررررح    الد ررررر ي لال ررررر ن حدبالحررررر  درررررن ثررررر   ا 255.255.254.0   قنررررر ع ةررررر  ص    172.16.158.1 لقالدرررررص  
Domain Controller (Promote The Server To Be DC)   نةرر ك ال  رردات الحنظالدالررص إ  ررد
دادح    الدبح ددالن  الد د م ت  . ا 

 
 نظام اسم النطاق. مخّدماألساسي وعنوان المخّدم ( تعيين عنوان 3-1الشكل)
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 : Build Domain Name System(DNS) نظام اسم النطاق مخّدم بناءثانيًا: 
 الطا ر تدرن ح  الر  نظ   اب  النط ق د د   لالحد ن الد د   ماا  نظ   اب  النط قنناب  ددص 
الرر   حقرر    رر  األ  رر ة   ررد  د دفررص  Broadcast لررح ام دررن الح دررال ا   االد ررد  الق ددررص دررن ال  رر  ن إلررا 
   :الاي  فق د  الد د  إمداد  الح  من ان ال     ال د ا 

a. StartControl PanelAdd/Remove ProgramsNetwork Services DNS Ok 

b. الد ر ي نقر    انةر ك نظر   ابر  النطر ق د رد   ضردن Zoneد ر ي  دالرد ا حالر ددرم  ا New Zone 

 ,Forward Lookup Zone الح  الرر  األدرر دي لاد رر يدررن نرر ع  ECONMEY.NET حبرردالح  

الةرر ي ا الدطارر ب ال  رر   الرر   ن  ررث منرر  دررن  ررالي ابرر  IPل  رر  اع منرر ان  د رر  الررث الررح  إ
 :ال   ح   ن ؤن نظ   اب  النط ق د د  د  ي ال الن اب   الح لي

 
 .نظام اسم النطاق مجال مخّدماسم  (3-2الشكل)

c.  ا الد  ينة ك ه إ  د Zone :ن دي   ا  ا  لالحالك  دم دحطا  ت ال دي في  االص ا بحا د 

i)  ا  ص ال     ضدن(General)Tab    الد  ي  ن دد ن عنظ   اب  النط ق لد دType Zone    

الددافررق  من انرر ححضرردن ابرر  ال  رر     الحرري  ب بررالص الحرري ح رر ن ب مرردة ال ال نرر ت األ اZone Primary ر رر
 ضرر فص ماال رر ا دررم ح دالررد ح رر النلحرري الد ررن ح رردالا    اي ا الدارر دد برر التن رر  حضرر    فررص إلرر ا  درر  
لرا إلالنقري حيالالداحر   نظر   ابر  النطر قد د   ح ال ص    ال د  دن  ل  ه افي الدلالي النةط Zoneالد  ي 
   لحر لي الد  فظرص  االر   برالح   نر ؤن  الةردح منر    قر     ضر في ايد رد   ال في نظ   اب  النط قد د   

 :األب بي من ال ديد د   الماا مدي الة  ص في   ي ح ب  
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 المختار. نظام اسم النطاق مخّدممجال  نوع (3-3الشكل)

ii) الح دالث الدالن دال ي مند  ال د Dynamic Updates نظر   ابر  د رد   ل ن دد دن البحطالم الد  ي
ن حرر د   ل  رر  ن  IPمنرر ان ل رري درردة ححيالررد فال رر  بالدررص  أ  ح رردالث  ضرر    حبرر الي ن برر  النطرر ق

ن فرري   ن الد  رر د  أ  الدبررح دد Nonsecure and Secure)األدن  اليالررد أدررن( ال الرر د الثرر ني
األ ي ن ال الر د أل د ر يال دح    لا  ال صإن ال دد ال الن بالنضد ن     الدبح ددأ د  يالدح    

نظرر   ابرر  النطرر ق   دالررم الدبررح دد ن د ررد   نةرر  ن  أننرر  أال نرري  Secure Only)األدررن فقررط( 
الد  رر دة   تد ررد د ال   لحرر لي لررن الق ري الح رردالث إ  ل   ر ة  ادح ا رد ن فرري  ال رص دررح    الد ر ي

 الةرر ي  انظرر   ابرر  النطرر قد ررد   لدبرر ق  ا  هرر ا ال نرري أن األ  رر ة ال دالرردة لررن حبررحطالم ا نضررد   
 :ال   ح  ا حال دنبا ب الح دالث أالح لي ال الن 

 
 .نظام اسم النطاق مخّدمأسموب تحديث سجالت  (3-4الشكل)        
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iii) ال دد ال الر د Aging   د رد    د  ر د فري ب مردة  ال نر ت د طرص ال دري الد ارص الحري ال قرا فال ر    ر
 الررررث حنقبرررر  الد اررررص إلررررا دررررد احالنا الدد اررررص األ لررررا مررررد  ح رررردالث ال حرررردة  انظرررر   ابرررر  النطرررر ق

No_refresh interval  فرري  ن ال قرراأ د طررص ال درريالرر   الحرري الد ررن لبرر ي ن رردد مرردد األ  فال رر
أدر  إ ا  ا ردآ  لر  الطارب من انر    ر   أ ل  لر  القر   ح ردالث ن بر   نظ   اب  النط قد د   ب مدة 

فال رر   ا انقضررت إالحرري  Refresh interval ث نالررصند ا  فرري الدد اررص الفبرر انقضررت هرر ن الدد اررص 
 .ال   أ 7 رح  ح الن القالدص   بد  بالح      ب ا  ن   ال   الد اص 

 
 نظام اسم النطاق. مخّدمميمة بقاء سجالت محطات العمل في قاعدة بيانات  (3-5الشكل)

iv)  نظر   ابر  النطر ق ل ري د رد   ح  ح الالن األ  ر ة الحري ح دري  ردد ت الةر  ص ضردن ب مردة  ال نر ت
د ررد   الحرر  ح دالررد  ا درر  الظ ررد فرري الةرر ي الحرر ليالبرر ي ال ارر ي إلال رر  دررن ب رري د طرر ت ال درريا 

 ال دالد الدا اي د د    )ال دالي(  ض فياي د د   ال ي األ

 
 نظام اسم النطاقمخّدم المحددة في قاعدة بيانات  اتمخّدمأسماء وعناوين ال (3-6الشكل)
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v) د رر ي النقرري  ال رردد ال الرر دZone Transfers الد رر ي رر  نبرر ص دررن أالحرري حبررحطالم   تد ررد دال 

Zone  فاننررر  برررن دد منررر ان  اضررر فيإد رررد   ننررر  بننةرررأ أ  دررر   نظررر   ابررر  النطررر قد رررد    ال ررر م
 .لال إال   ب   ننقي ال ال ن ت   172.16.158.2  ض فيايد د   ال

vi)  نظر   ابر  النطر ق حر  ح الرالن الارال ال ت د رد      د  ضر ط مداالرص ال ار ي إلرا ب مردة  ال نر ت
  :ل ي دد  الاي Security الح لالص في ا  ص األدن

 الدررررردداك Administrators: ضرررررر فصال ررررررق ل رررررر  اي Create ال ح  ررررررص  Write القررررررداكة  Read 

 .(3-7) الة يا  د  الظ د في نظ   اب  النط ق د د  ب مدة  ال ن ت  ب التل

 ن   ري الدبرح دد Every One :منر ان برح ال  مرن    ل ر أ  البرد ح  ال رق ل ر  القرداكة IP 

 ( ال الن  ل .3-8)لة  ص  الة يد   د ماا ا د آ     
 ن  ن الد ث ب  الدبح دد Users Authenticated:    نظر   د رد   فرينة ك بر الت إ ال ق ل 

 (.3-8) د  الظ د في الة ي اب  النط ق

 
 نظام اسم النطاق. مخّدمقاعدة بيانات  صالحية المدير عمى سجالت (3-7الشكل)

 
 .المستخدمون العاديون والموثوقونصالحية  (3-8الشكل)                                  
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 توزيع العناوين أوتوماتيكياً خدمة  إعدادثالثًا: 
Prepare Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  

ال دري مارا   رد  ح برالط مداالرص  ار ي د طر ت  ح  الم ال نر  الن أ ح د حال الر   ح  ابح دا   ددص 
   لح لي:ه ن ال ددص  إمداد ح  ا حاق  ي من  الن  ة ي

a)  دردىننةرأ Scope    ا برر  ح  الرم ال نر  الن أ ح د حال الر     الرث ال رالند ررد   فدالرد  ددالر  لد ر ي  بر 
  ح الرالن  داالرص ح  الرم ال نر  الن ا 172.16.158.1دردى الح  الرم  حر  حبردالص دردى الد ر ي الدقحردح  رر 

Start IP Address   قن ع ةر  ص  172.16.158.1  لقالدص Subnet Mask 255.255.254.0(/23) 
الرررر    هرررر  الدرررردى   172.16.158.254    لقالدررررص  الن  الررررص الحرررري بررررالق  منررررده  ح  الررررم ال نرررر  الن

هر  ددامر ة  Bارن    الن بر ب ابرح داإا IP حبحطالم األ  ر ة درن  اللر  ال ار ي مارا منر ان
نةرر ك ةرر  ص دا االررص ف االررص ل االررص ا بحارر د   الررث إلاحطرر د الدبررحق اي  فرري  رر ي حرر  الد افقررص ماررا 

 الحط  ق ن ع الان  لاة  ص الدقحد ص دم ان  ة  ص دد   ال  بب اآللي.

 
 توزيع العناوين أوتوماتيكيًا. مخّدممدى عناوين  (3-9الشكل)

b)  تد د دال   ة أ من  الننبحثني دن الددى ال   ح  إنة ؤن  Excluded Addresses   القر      الرث
لد طرر ت ال درري الحرري حطاررب ح الررالن من  الن رر ا  ال ررد   Lease ح  الررم ال نرر  الن  ح االارر  د ررد   

ل ددرررص د النرررص د  ررر دة مارررا أ رررد  صط ل رررال د طررر ت ال دررريحد رررالن   تد رررد دالدرررن ابرررحثن ك أ  ررر ة 
 . تد د داله ن  دا  حنحال ص ال ن ان الث  ت ال   ال ا ي إلال     تد د دال

 
 ات.مخّدم( مدى عناوين محطات العمل والعناوين المحجوزة لم3-10الشكل)                   
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c)    ن د    ة ي د د  مداالص نبخ ا حال طيح  الم ال ن  الن  د د  لضد ن ابحدداد مدي 
Backup  ل  دن  الي  اح  الم ال ن  الن د د   لال  إ د دد اص  اي آ  د  ا  ح  ظ  نب ص دن  

 د   ح ضم النب ص ا  حال طالص ح دالد    فال   النبخ ا  حال طيحنة ك د اد الدي ماا ال حدة الحي الإ
  د  ابح  دح   في   ي  د ث  اي أ  فقدان ال ال ن ت الد   دة في    ل  (ا3-11الة ي)في 
 .ح  الم ال ن  الن د د  

 
 توزيع العناوين. مخّدم( آلية النسخ االحتياطي لبيانات 3-11الشكل)

d)  د ج  بت د  ي  د ط ت ال دي في الة  ص لض ط  تد د دالح الالن الح دالخ ل ي    د   
  ل  دن  الي  اح  الم ال ن  الند د      ح   دن  بت أح  ض ط  بت ا ن لاة  ص  الدبح دد

 د  في  Time Server د د  الح دالد من ان        دي  ددص ح  الم النط ق في ا  ص  بت 
ال ال دات الح لالص الد   دة  ماا أ   ة د ط ت ال دي ند ن لح  الي ه ن ال ددص  (ا3-12الة ي )

 :لد ط ت ال دي Computer Configurationات ال د ال حدإمدادفي 
  الة  صد د   حد الن الدبح د  دن طاب  ددص ح الالن ال بت دنEnable Windows NTP 

Server  حد الن Enable. 

  الة  صد د   حد الن      الدبح د   د ادنص ب مص ال د ال حد دمEnable Windows NTP 

Client   حد الن Enable. 
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 .توزيع العناوين مخّدملضبط وقت محطات العمل تبعًا ( 3-12الشكل)            

 :Prepare Organizational Units الوحدات التنظيمية إعداد رابعًا:
 :نة ك ال  دات الحنظالدالص  فق ال ط ات الح لالصإبالح   االة  ص دح    د  ي إمدادن ح  أ  د 
 هري  اا بحار د فري  االرص داد الحي ححالك  درم الحقبرال  اي OU ح دالد ال  دات الحنظالدالص ولى:الخطوة األ 

 :  لح لي
 الوحدات التنظيمية وفقًا لمتقسيم اإلداري في كمية االقتصاد (3-1الجدول)

OU_ID اسم الوحدات التنظيمية ORGANIZATIONAL UNIT 

 DEANSHIP ال د دة 1

 DEAN ال دالد 2

 DEAN SECRETARIAL ب دحالدة ال دالد 2

 ALDERMANS DEAN ن اب ال دالد 2

 DEPARTMENTS ا بب   1

 DEPARTMENTS  SECRETARIAL ب دح دال  ا بب   2

 ______ DEPARTMENT بب  ________ 2

 ______DEPARTMENT HEAD د الس بب  ____________ 3

 MIEN INSTRUCTIONAL مض ك ال ال ص الحددالبالص لقب  _____أ 3

MEMBERS______ 

 ______ DEPARTMENT  DOCTORS د  حدة بب  _____________ 4

 ______DEPARTMENT  READERS د الد ن بب  ____________ 4

 ______DEPARTMENT  LECTURERS ___________د  ضدالن  4

 DEPARTMENT SUBJECTIVITY بب  ال احالص 1

 WORKING HOURS OBSERVER ددابب الد ا  1

 EDUCATION    REGULATION الح اال  النظ دي 1
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 EXAMS DEPARTMENT بب  ا دح  ن ت 2

 EXAMS DEPARTMENT HEAD د الس بب  ا دح  ن ت 3

 ______YEAR EXAMS RESPONSIBLE دبؤ لص ادح  ن ت بنص ______ 3

 DEPARTMENT STUDENTS AFFARIS بب  ةؤ ن الطالب 2

 STUDENTS AFFARIS DEPARTMENT د الس بب  ةؤ ن الطالب 3

HEAD 

 YEAR STUDENTS AFFARIS دبؤ لص ةؤ ن الطالب بنص ______ 3

RESPONSIBLE______ 

 DIVAN STUDENTS AFFARIS دال ان ةؤ ن الطالب 3

 STUDENTS FEES  PAYMASTER د حدد دب   الطالب 2

 OPEN EDUCATION الح اال  الد ح ح 1

 OPEN EDUCATION DEPARTMENT د الس دا دة الح اال  الد ح ح 2

HEAD 

 OPEN EDUCATION EXAMS بب  ادح  ن ت الح اال  الد ح ح 2

DEPARTMENT 

 EXAMS DEPARTMENT HEAD OPEN د الس بب  ا دح  ن ت الح اال  الد ح ح 3

EDUCATION 

 OPEN EDUCATION _____ YEAR ح اال  الد ح ح ص ادح  ن ت بنص __دبؤ ل 3

EXAMS RESPONSIBLE 

  DEPARTMENT  OPEN EDUCATION بب  ةؤ ن الطالب ح اال  الد ح ح 2

STUDENTS AFFARIS 

 STUDENTS AFFARIS SECTION HEAD د الس بب  ةؤ ن الطالب ح اال  الد ح ح 3

OPEN EDUCATION 

 ______ STUDENTS AFFARIS ةؤ ن الطالب ______ 3

 OPEN EDUCATION STUDENTS TOLLS د حدد دب   الطالب ح اال  د ح ح 2

PAYMASTER 

 HIGH STUDIES DEPARTMENT ال اال بب  الدداب ت  1

 HIGH STUDIES DEPARTMENT HEAD د الس بب  الدداب ت ال اال  2

 HIGH STUDIES EMPLOYEES د ظ الن بب  الدداب ت ال اال  2

 DIVAN DEPARTMENT بب  الدال ان 1

 DIVAN EMPLOYEES د ظ   الدال ان 2

 CIRCLES الدا دة 1

 CIRCLE MANAGER الدا دة ددالد 2

 CIRCLE  MANAGER ASSISTANT د   ن ددالد الدا دة 2

 DIRECTORATE OFFICE د حب الد اس 1

 WORK FOR DIRECTORATE OFFICE ال دي لدى د حب الد اس 2

 DIRECTORATE OFFICE EMPLOYEES د ظ   د حب الد اس 2

 LIBRARIES الد ح  ت 1

 ______LIBRARY د ح ص ______ 2

 PAYMASTER د حدد الد احب 1

 ENGINEERS الد ندب ن 1

 GEOMETRICAL OFFICE الد حب ال ندبي 2

 COMPUTERS MAINTENANCE اال نص ال  ابالب 2

 AUTOMATION LABORATORY د  د األحدحص 2

 INFORMATORY DEPARTMENT ة  ص الد ا د حالص 2

 STUDENTS LABORATORY د  د الطالب 1
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 TEACHERS UNION نق  ص الد ادالن 1

 MANAGERIAL FORM دادالصإهال ص  1

 _____MANAGERIAL FORM دادالص ______إهال ص  2

 WORKER م دا ن 1

 الباحثة. إعداد: المصدر  
 د ررر يدرررح    ثالا ررر  فررري حدح  برررالن حررر  ح دالرررد  ال الرررص حنظرررال  ال  ررردات الحنظالدالرررص أ  رررد : الخطووووة الثانيوووة

ضررررردن الد ررررر ي  Active Directory Users And Computer الدبرررررح دد ن  ال د الررررر حد
ECONOMEY.NET  الث بالح  إنة ؤه  في   دات حنظالدالص Organizational Unit. 

   ال  رردات الحنظالدالرص  ال ر ن لردالنOU در  فري الةرر ي   در  الارري دنظدرص  در  الحن بررب درم هال االرص ال االررص 
 الح لي

 
 األساسي. مخّدم( جزء من الوحدات التنظيمية في متحكم مجال ال3-13الشكل)             

  الد   دالن فال   دبح ددالنالنة ك إبالح  دا ي  ي   دة حنظالدالص Users   م تدد ال  Groups 
  الح لي:  د  في الة ي الحي بحض  هؤ ك الدبح ددالن

 
 األساسي مخّدمال( تقسيم الوحدات التنظيمية في متحكم مجال 3-14الشكل)     
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 دالد الدردبرح د   ابر  د ر ي   ابر   االةر  ص األب بريد رد   فري ال االرص مارا  دبرح د  ري ح  ح دالد ل
مط     ارال الص حيالالرد  ادرص الدرد د إ دم ال  اص Password   ادص الدد د Manager الد  ةد

ضر فص   ي اUser Must Change Password at Next Logon لرا الةر  صإ ي   رد الرد  ي األ
ا   لر    رد    ري  دالرم النحدري  ري دبرح د  لرا أ  د د مرصا     االردا اي  ال دالرددبر  ال ر ح  إلا 

ظالدالرررص لح برررالط مداالرررص إدادح ررر  فررري أبرررا ب درررنظ  ضررردن   ررردات حن دنبرررق نال ررر دا ن فررري ال االرررص 
 د رد د تبرد     مارا ألل ار ي ل ردد ت الةر  ص درن أ    ر     لر  ح  ر   مارا ا بر دد ن   ا   
 :ال الن  ا  م دبح د  د الن الح لي الة يالة  صا   

 

 ممستخدم والمجموعة المنتمي إلييا.ل( الخصائص العامة 3-15الشكل)

 

 .خصائص حساب المستخدم في الكمية (3-16الشكل)
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   ضرر فح   لرر   ررن س ا برر  بررال ح د دبررح د   دالررد ألن إمرر دة ا    ن  رر   دبررح د  د ررالن أدررم الحن الرر
الرح   IDد رد  درن  رالي دم ال ال ن ت ال  اص   ي دبح د  في ب مدة  ال ن ح   الح  ديالدلالي النةط 
 نة ؤن.إل ي دبح د  الح   Auto Number ح لالدن حاق  ال   

 مضرررررر كأفرررررري الةرررررر  ص   رررررردة حنظالدالررررررص     لحرررررر لي ال رررررر ن ل رررررري Members ح رررررر ن هرررررري مضرررررر ا  
MEMBER OF  د  في الة ي الح لي: ا دىأفي   دة حنظالدالص  

 

 ( أعضاء وعضوية الوحدات التنظيمية.3-17الشكل)

 الثانوي لمشبكة الحاسوبية مخّدمال تييئة 2-1-1-3-
 Additional Server for Computer Networks Build 

  الث ن   ه    ي مدي الة  ص دبحدد   الرث   حح بر  أض في ايد د   النة ك إدن ن ال د  إ
ب برري الرررح  ح  الرررم  ي األاألد رررد    يا  فررري  ررر ي  ررد ث ضررريط ماررا األد ررد   الةرر  ص فررري  رر ي ح طررري 

 ألررا نقرري الحيالالرردات الحرري حطررد إ   يضرر فصا  ا رردد ررد   ل ال رربكدررن ح دالرري   ررد   د ررد   ال درري  ررالن   رر    
د ررد   لانظرر   ابرر  النطرر ق  رر  نبرر ص دررن  ددررص أضرر في دررم ايد ررد   اللررا إب برري الةرر  ص األد ررد   ماررا 

 :لاة  ص الدقحد ص الث نيد د   ال إمداد ط ات الث ن  ا د د   الفي نظ   اب  النط ق لا  ددص إب بي األ

 :Prepare Domain Controller متحكم المجال إعداد: والً أ
  إضررررر في مارررررا الةررررر  ص د رررررد     حدبالحررررر  لال ررررر ن درررررح      لد ررررر ي  ح الالنررررر  د رررررد   الحررررر  حنارررررالب

Additional Domain Controller For Existing Domain در  فري الةر ي A  (18-3)د الر دحدرم  ا
د ررد     الررث الح افررق دررم درردى ال نرر  الن الدبررحثن ة فرري ( Static IP) ضرر فيايد ررد   الهرر ا منرر ان 

 ح الرالن  ا 172.16.158.2   لقالدرص د رد   الهر ا  منر ان  برد  ردد األب برياد رد   لاح  الم ال ن  الن 
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 ا   لحررر لي برررحح    طا ررر ت ا برررح ال  ل ررر  ا 172.16.158.1 ر ررر نظررر   ابررر  النطررر قد رررد   منررر ان 
 ايض في.د د   المن ان  إمدادال الن  B  (18-3) الة ي ا ياألد د   اللا إال     

 
 اإلضافي وتعيين عنوانو. مخّدم( إعداد ال3-18الشكل)

  ددررص  إمررداداألب برري   ررد دررن د ررد   الايضرر في بررال د  الةرر  ص فرري  رر ي ح برر  د ررد   ال  درر  أن 
 نقر   ري   ZONEد ر ي ننةر  ل رن هنر     ايضر فيا الد رد  مارا   نظر   ابر  النطر ق  حنارال  

 نظرر   ابرر  النطرر قد ررد     رري الحيالالرردات الحرري حطرردأ ماررا   ررد  نقرري الند ررد دال ررالن  داالررص د ادنررص  
 ارر  م  حيالالرد   لر  درن  ررالي االثرر ن  د رد   ال نظر   ابرر  النطر قد رد   لررا إب بري األد رد   ال

النطر ق لاد رد   نر ك د رد  نظر   ابر  ) در  درد فري فقردة  األب بريد رد   لا نظ   اب  النطر ق  ددص
ح  رظ فري  نظر   ابر  النطر قد رد   د ر ي  دث مارا حالحيالدات الحي    ظ ال د   ح  الي (األب بي

 النةط. الدلالي

 
 اإلضافي واألساسي. مخّدمال( خيار المزامنة بين 3-19الشكل)

 فرري  رر ي ح طرري ايضرر في  د ررد  الح رردال  الةرر  ص دررن ل رري الررح  : الند ررد دال ررالن  النبررخ ا  حالرر طي
  فرري 1قالدررص ال ب برري  ح دالررداأل د ررد  لا Kerberos د ح  رر ي  ل الررص أحرر  حيالالررد األب برري  د ررد  ال

 د رررد  الن الارررالب أ لررراإنبرررخ ا حالررر طي  الثررر ني برررال  ن د دن فقرررط د رررد  الن أأ   اPriority قررري 
  ل . الة ي الح لي ال الن  االث ني  ح دال  الطا  ت ال اددة د د  ال أ ي مطي ف ي ه ن ال  لص ال داأل
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 .األساسي مخّدمالتحديد أولوية  (3-20الشكل)

 في الشبكة الحاسوبية  محطات العمل إعداد3-1-1-3-

Prepare Client for Computer Networks 
  ر ة درن ال دري  ةر ي دبرحقي نقري األدرح    الد ر ي هر  ض  الدبرح ددالن إلرا  ال رص ال د  دن 

ب ري دردالد الةر  ص دادح ر  درن إ  الرث حبر ي    اد ددة ل  اال ال ت  ضدن الح  ماي لا ال دي الحة د يإ
مطررر ك ارررال ال ت د النرررص إ  أ الرررا د د مررر ت د النرررصإ  ضرررد   أ ا رررددالن الدبرررح ددالنةررر ك إبررر اكا  منرررد 
د ن الحقالرد  د رد    للا الةر  ص درن أ    ر   دحاري إن الد  ي      الث البحطالم الدبح دد الادبح ددالن

     .ال  لد  ن ال ال ال  ي ل   د 
 :رررر ة أ  رررري    ررررد  رررر ن ح  الررررم ال نرررر  الن  ددررررص  إمرررردادن إ تحديوووود عنوووووان االتصووووال بالشووووبكة  

 ارر ي د طررص ال درري ماررا منرر ان    ررد  ا ح درر حال يأ ةرر ي  IP منرر ان الدبررح ددالن ح ارري ماررا
 ا    ر ا األبرا ب البرحطالم الدبرح د ب برياأل د رد  لا نظ   ابر  النطر ق د د  حبحطالم حب الا  ماا 

 ي بررالح  ح  الرر  ا  فرري  رر ي  رر ن هنرر    ارري فرري ال  رر   األ رر  ح  الرر   ابررحق  ي الطا رر ت الدحارراص
 إمرردادال رالن  الر  حر   A(21-3) ا  الةر يايضر في د رد  الفرري  نظر   ابر  النطر ق د رد  لرا إالطارب 

ضر  د طرص ال دري إلرا  ال رص درح    الد ر ي درن  رالي ح دالرد  يا  د  حر  الدبح د  األ د طص مدي
   :B (21-3) د  في الة ي  ECONOMY.NET د د  الاب  
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 .عنوان المستخدم لتييئتو لالنضمام لمشبكة( تحديد 3-21الشكل) 

 ن حررب فرري ارر  ص    ررد ح رردالي ال ال نرر تCMD ح االدررص IPConfig/All  ارر  م ا حارر ي لررنال ظ 
 :  لة  ص

a)      دن ال ن  الن الد    ة الأ    أ  ل  172.16.158.13من ان ال. 
b)  ال نررررررررررر ان 172.16.158.1  يب بررررررررررراأل د رررررررررررد  نظررررررررررر   ابررررررررررر  النطررررررررررر ق لا د رررررررررررد  منررررررررررر ان   

 . 2 .172.16.158ال دالي 
c)  من ان ال     ال  دي  ددصDHCP   172.16.158.1ه  
d) فحدة ال ا ي ماا ال ن انLease Obtained   13/1/2015الب ت  ح دالخ يوو 
e)  الحرأ الد انح ر كفحدة Lease Expires  ددرص  اتإمرداد هر ا الحطر  ق درم  14/1/2015 رد الر   األ 

ل حردة ط الارصا   لر   IP ل ن ان  رد طرص ال دري  رح ظ حه    الث   إمدادمندد  ح   ح  الم ال ن  الن
 الد    ة. IP   النمندم مدد  لددام ة مدد الدبح ددالن في ال االص

  منرر  الن    ماررا حررارر  ت ح أ  ددررص ح  الررم ال نرر  الن أن نال ررظ   ررم د طرر ت ال درري إمررداد  ررد
 :الح لي  د  في الة ي  Address Leaseاأل   ة الد    ة

 
 األساسي. مخّدمتوزيع العناوين لم مخّدم( العناوين المحجوزة في 3-22الشكل)                   
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  رد ضرد   إلرا درح    الد ر ي برد حر   نظر   ابر  النطر ق نال رظ أن األ  ر ة د رد   إمردادن حر  أ  د   
 نظ   اب  النط ق  ححأل  ه ن الب الت دن: د د   ماا Recordsب الت  إنة ك إلال  

  د د د تالب الت Servers Name. 

 د ط ت ال دي  ب الت .Host Address Record(A) 
  ابرررررررررررررر  النطرررررررررررررر قنظرررررررررررررر    د ررررررررررررررد  الح قررررررررررررررق دررررررررررررررن الحيالالررررررررررررررد فرررررررررررررري برررررررررررررر الت برررررررررررررر ي 

(Start of Authority(SOA).) 

 
 نظام اسم النظام. مخّدمسجالت قاعدة بيانات  (3-23الشكل)                               

درح    دداب رص أ  ر ة الدبرح ددالن   لر     محدر د مارا  درنفي ه ن ال نالرص الدقحد رص حرحد ن إدادة ال االرص  
ا  د دفررص Active Directory User And Computerد رر ي الرردلالي النةررط لادبررح ددالن  ال د الرر حد

   األ   ة الدحااص   لة  ص.

 
 .الدليل النشط مخّدمسجالت  (3-24الشكل)
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 المبحث الثاني 
 والمكتبة االفتراضية لكمية االقتصاد لكترونياإل  االتصال

Electronic Communication and Virtual Library for The Faculty of 

Economics 

لح قالرق مداالرص  أداة  Shared Folders دة د ص الدا  ت في الددا ي الب  قص   ن البح د  د    
منرردد  الدالررد دبررح د  إدبرر ي    لحرر لي الررث ال درري هرر ا الد  رر       إل حد نالررح رر دي ال ال نرر ت  الدا رر ت  الدبرر  ي 
 مارا الررد اد الدةر د  د ال ب أن الدا  الدبرح د  الددبري ارال ال ت آن ع د الن دن ال ال ن ت لدبح د  

  بررح دا   ل حد نرريد  رر   الحدابري اين بررد  ا  الندر  اآل ال ر م   لدبررح د  الددبري إلالرر  ل ضررم الدبر لص فالرر
Exchange Server   د رد   الالددابراص  رالن د طرص ال دري  نظ Client/Server Messagingهر ا ال رد    ا

 Exchangeفري ب مردة  ال نر ت  ال ال نر ت  الث حرنظ  ادة د ص الدا  ت  ثد دالن دال الص  بدمص دنأاألبا ب 
 الحري  Public Folder Stores الحري ح ح رد د ر ن ح ر الن الدبر  ي أ   Mailbox Stores إدر  مارا ةر ي

 .Storage Groupsفي Storesالد   ن  حنظ  ه ن  اد  ن ح  الن الد ادات ال  دصح ح د 
 لمشبكة الحاسوبية لكترونياإل  البريد مخّدمبناء  1-2-3-

for Computer Network Build Mail Server 
ن الردلالي النةرط أل Domain Controller درح    د ر ي ل حد نرياي الحدابري د د   إمدادالحطاب 

 ل حد نرريالحدابرري اي د ررد    درر  الحطاررب اداك مدارر أفرري  ل حد نرريالحدابرري اي د ررد   الدح رر  ماالرر  ب برر   أال ررد 
برد ك ل   ر ة الدحاراص   لةر  ص  الحري ح حدرد لالرحد ن درن  ري ال نر  الن  األنظ   اب  النطر ق    د  ددص 
 دي ال ال نرر ت   ررم ال د ح  ر  ت الحرري حبردح  ح رر مردادنرر  ال حرر ج يأ در   ال حد نرريالحدابري اي مارا  ددررص
    الدب  ي.

ا Authentication داالررص الرررح قق   الرردلالي النةررطال حدررد ماررا  ل حد نرريالحدابرري اي د ررد  ن أ درر  
الرردلالي  نرردد  ال رر  ي دبررح د  ال ارر ي إلررا اررند ب  ال دالررد  ف رر  البرر ي الررد  ي م ررد ب مرردة ال ال نرر ت ف

   .ل حد نيالحدابي اي د د  الاي لاند ب  في لالنةط 
 ل حد نرريالحدابرري اي د ررد  ل الطاررق ماررا الدبررح ددالن  الد د مرر ت الد  رر د ن فرري الرردلالي النةررط

Recipient    حنقبر ا دب ي الدب  ي  ال ال ن تا  ابحق  ي   هي م  دة من أغدام حبحطالم  Recipient  الحري
 :ن مالن إلا ح  إنة ؤه  لاد ظ الن في  االص ا بحا د

A.  لكترونيالبريد اإل  ومستخدم ولالنوع األ :Mailbox – Enabled Users  

)أ  الدا ر ن ارال ال ت   قر ق مارا الردلالي النةرط  ه  م  دة من دبح دد ن د   د ن في 
دادة ا  إنةر ك   برد حر  ا   ل حد نيالحدابي اي د د    الدا  ن ان دالق  دالد في ب مدة  ال ن ت د ادد الة  ص(

  ررد   اررق طدالقررص لاح  مرري أ ثررد دالن دال الررص دررن األبررا ب    رر ا األبررا ب النلدبررح ددل دالررم ا ال دالررد
ا  الررث حرر  ح الررالن Managing Mailbox Enabled Users   بررح دا الالرد   الرر دبي الحقاالررد    لرر  

ب مردة ال ال نر ت الحري     ارند ق ال دالردالال   بالبحضال   د د   ال Alias إل حد ني دالد  دبح د ل ي 
 ا  الة ي الح لي ال ضح  ل :Mailbox Store بح ح   اند ق ال دالد
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 ( خصائص البريد اإللكتروني لمستخدم معين.3-25الشكل)

B.  لكترونيمجموعات البريد اإل  الثانيالنوع Mail Enabled Groups: 

ف نررد  إل حد نرريمنرر ان  دالررد ل رري د د مررص  ال رر ند د مررص دررن الدبررح ددالن  الحضرردن ا النرر ع هرر
ال دالرررد إل حد نررري  الةررر ي الحررر لي ال رررالن  الد د مرررص حاررري الدبررر لص إلرررا  ررري أمضررر كه  نإدبررر ي دبررر لص ل ررر 

 :د  حدة بب  ا بحا د د د مصل

 
 عنوان البريد اإللكتروني لمجموعة معين. (3-26الشكل)

 لمستخدمي الشبكة: لكترونيالسياسات المطبقة عمى البريد اإل 2-2-3-
لاقرردم الارراب   ررد  الد  فظررص ماررا ف  لالررص مدرري الةرر  ص  الد  فظررص ماررا الدبرر  ص الح  النالررص 

 الص دررمدالحبرر    الررث حررحالك Max-10 Mb-Limitر  حبرردالح    ررPolicy  نةرر ك بال بررصإالةرر  ص حرر   د ررد  ل
  رررر  ال دالررررد ح دالررررد  ا حرررر ادبررررح ددالنل ل حد نرررري برررر   ت ال دالررررد ايماررررا  دالررررم  البال بررررص الحرررري بررررحط ق

 بررررررر  ص الح  النالرررررررصدالفررررررري مقررررررردة  Limitال رررررررد اررررررر  ص  ضررررررردن الدبرررررررد ح لادبرررررررح ددالن ل حد نرررررررياي
 Storage Limits القال  الح لالصه ن ال قدة    الث حأ    ال دات: 
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i.  إظ ر د إنر ادIssue Warning at (KB)  لادبررح د   ل حد نريايمنرردد  ال ارج   ر  ارند ق ال دالرد
 .(7000KB=7 MB)القالدص 

ii.   دبر لص درن إدبر ي  ابرحق  يدنرم الدبرح د Prohibit Send And Receive at (KB)     إ ا ح ر
 .(MB=10000KB 10)القالدص  ل حد نياي     اند ق  دالدن

الحدابري  د رد  فري ب مردة  ال نر ت  صالد   فرأ  الدبر  ي  ل حد نري  د  ض ط ددة  قر ك ال دالرد اي  
 الد   فررررص ب رررري  رررر ف    ةرررر ي ن رررر  يحرررر  ح دالررررد مرررردد األالرررر   الحرررري بررررح قا فال رررر  الدبرررر  ي  ال حد نررررياي

Keep Deleted Items for Days  (أال   7)  لقالدص.   
الحدابرري  د ررد  لادبررح د  فرري  الد ر    ل حد نرريالدرردة الحرري ال قررا فال ر  اررند ق ال دالررد ايح دالرد   

ب رري   فرر   ةرر ي ن رر  ي   الررث  (أالرر   7  لقالدررص ) Keep Deleted Mailboxes for Days ل حد نررياي
 إلرررا ن رررس الدبرررح د   ررر ألددإمررر دة الارررند ق ال دالرررد  الد ررر    فررري هررر ن الدررردة  دررردالد الةررر  ص برررحطالمال

Run Cleanup Agent . 

 
 لممستخدمين. لكتروني( خصائص السياسة المطبقة عمى حسابات البريد اإل 3-27الشكل)

 ال قرررردةارررر  م ا نةرررر هد فرررري  لررررا البال برررص البرررر  قصإ ل حد نرررري برررر   ت ال دالررررد ايضرررر فص إ  رررد 
(Mailbox Store (SERVER_MAIL ا لالبرت ب  ارص لاح ردالي اب  ارص لاقرداكة انحد ار  ص  ن من اردأ 
البال بر ت ا  ت د د ثص دن من ارد البال برص الحري حر  حط الق ر  ماال ر ا  فري ار  ص أن بال  من اده  أ  

Policies  (3-28في الة ي)  د  ال حد ني ب   ت ال دالد اينة هد اب  البال بص الحي ح  حط الق   ماا: 
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 والسياسة المطبقة عميو. لكتروني( خصائص البريد اإل 3-28الشكل)     

دارتيا في الشبكة الحاسوبية المجمدات العمومية 3-2-3-  لكمية االقتصاد وا 
Public Folders &Management in Computer Network for Faculty of Economics 

لدحطا ررر ت ال داالرررص  ح  ررر    نالرررص ال دررري   الحنظررر  برررالاص د درررص حبررر   فررريالد اررردات ال د دالرررص  حرررؤدن
 ال ظرر    ححن برب دررم هددالرصهددالرص ضردن  نالررص د اردات مد دالررص   مارا ةرر ي ةر دة افري ال االررص ايدادالرص

د  ررر   ال دررري ال دررر مي  رررد   درررن دارررد  ح  الررر  األبرررا با  الررر فد ابرررح دا  هررر ا ايدادالرررص ل االرررص ا بحاررر د
 ال نررر ت ن ال ررر داالن نحال رررص الحةررر د  مارررا الاح ررر  ن  الح  مررري  رررالل األ ررر اب مرررن طدالرررق  ارررق ندررر  ج  دالررردة

 الد ا د ت الد   دة في الد ادات ال د دالص  الحي ح ح د  دث  ص ب مدة  ال ن ت ححضدن  ي د  ال ر  ال داالرص 
 ا نرررر تا  درررر  ابررررح دا  هرررر ا النرررر ع ال بررررد  رررر    ال ارررر ي إلررررا الد ا درررر تايدادالررررص دررررن د ا درررر ت   ال

ف لد ا دررر ت ححررردفق  رررالن األببررر    الةررر ب ايدادالرررص  أمضررر ك ال ال رررص الحددالبرررالص  فرررق ال   رررص  فررري ال برررت 
 .الدال    ح     لاال ال ت ححن بب دم د ب    ال ظال ي

مارررا الد اررردات ال االرررص درررن د حا رررص  دن بررر ص لبال برررص أات إمررردادد  نالرررص حط الرررق إلرررا إضررر فص   ي
  ثرد دد نرصأ مداالرص ا برح  دة  ابردعأمداالرص النبرخ ا  حالر طي  الضر   أ فق هر ا الح  ر  حار ح   ال د دالصا 

Restore Flexibility الحدابررري  د رررد  ا الةررر ي الحررر لي ال رررالن الد اررردات ال د دالرررص الحررري حررر  إنةررر ؤن فررري
 :ل حد نياي

 
 



     
 

120 

 
 .التراسل اإللكتروني مخّدمالمجمدات العمومية في  (3-29الشكل)
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 المجمدات العمومية في كمية االقتصاد إدارة 1-3-2-3-
Management of Public Folders for Faculty Of Economics  

الح افق  الحالك  درم  ال رص  ة ي  دادح  إن حح  أال ب  اة ي  ن ك د ادات مد دالص ف  لص     كأدن 
   :دادة الد ادات ال د دالص الد    الح لالصإ ححضدن  في  االص ا بحا دا ال دي ايداد 

a) نةرر ك د ارردات مد دالررص  حبرردالح    درر  الررحالك  دررم ال  رردات ايدادالررص الحرري بررح دد   دررم ح الررالن ل رري إ
 الد ن ال ا ي إلال  دن ب ي الدبح ددالن في ال االص. إل حد نيد اد مد دي ح  إنة ؤن  دالد 

b)  الح  النالررصح دالررد الدبرر  صStorage Limits   ررد  ضرر ط   رر  الد ارردات ال د دالررص دررن  ررالي  
ا لرا   ر  الد ارد ال در دي ال اريإضر فص   ي اIndividual Messagesالدبر  ي ال ددالرص    ر  ح دالرد

ال ر     دالرم  Public Folder Store بماا الد اد ال در دي األ  بد ح  ح الالن الدب  ص الح  النالص
 :د الايت حضدن الث  االد ادات ال د دالص

 الد ارد ال در دي  الحري ح طري ح ر الد ح دالرد   ر  من ارد Issuse Warning at KB منردد  حاري
دا رر ت الررح  ح الالن رر  دررن الد ظرر  الدبررؤ ي   أدبرر  ي    ححدثرري هرر ن ال ن اررد  KB 15000القالدررص  
 .الد اد إدادةماا 

  دنم النةدProhibit Post At KB  20000القالدص  مندد  الاي     الد اد ال د دي KB . 
  ح دالررد أماررا   رر  لا نارردMaximum Item Size At KB  الرر   الد ررن إضرر فح  إلررا الد اررد

ا اررضرر فص مإ ال ررد  دررن  لرر  البررالطدة ماررا   رر  ال ن اررد فقررد حررح   ا KB 20000ال درر دي  ررر 
 .د ن  د ى  الحي حبح ا  دن الدب  ص الح  النالص ا  د  ة   أ ا ت فالدال  أ الة  ص د ادات 

  الحرري ال قررا فال رر  ال ناررد الد رر     الدرردةح دالرردDeleted Items  ال دالررد  ب رري   فرر  د ررد   الفرري
ب  ص أالر  ا درم الحأ الرد مارا مرد  ال ر   الن ر  ي إ    رد  ح دالد الددةن   ال    حقدد القالدص   ألال   ح  

 القال     داالص النبخ ا  حال طي.

 
 .لكترونيالتراسل اإل  مخّدم( خصائص المجمدات العمومية في 3-30الشكل)                  
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  رد ح الرالن هر ن القرال  حر  ح دالث ر  لاد اردات ال د دالررص األ نر كا در  مردا ال درد ال دنري فقرد حر  ح الالنرر  
 . د  الاي ماا  دامد دي ل ي د اد 

  ح دالد ال دد ال دنيAge Limit  ال درد الر   بر   ال ر     النحي ح الل ن اد الد اد ال د دي
 د رررد  ال  رررد  دنرررم حررردا   ال ال نررر ت دا ررري  ا   لررر   ررردن ال نارررد دا ررري الد ارررد ال دررر دي الد ررردد

الدردة  نر ك درن ح دالرد حد ن الد ادات ال د دالص األح حا  ة ي د ح ح الددة  ح دالدقد ح   لال دالد  
 الاي: د    ل   اال االص ي بب  في   حال   ت مدي  نبب  فق   األ

i.  لح ارررررال  الد حررررر ح  الددابررررر ت ال االررررر   ا دح  نررررر ت هرررررقبررررر  امن ارررررد الد ارررررد ال دررررر دي لمدرررررد  
 .(3-31 د  في الة ي) ال    90 

ii. مدرررررررد من ارررررررد الد ارررررررد ال دررررررر دي لا احالرررررررص  الارررررررال نص  الد ح ررررررر ت  ةرررررررؤ ن الطرررررررالب هررررررري 
ن الد اررد ال درر دي لقبرر  ال احالررص الحضرردن  ال نرر ت أ البرر ب فرري  لرر   ا)د ح  ررص(   غالررد د ررددة

ن ببرر  الاررال نص الضرر  ألررا إ   يضرر فصحح اررق  رر لد ظ الن الرر   الد ثرر ن فرري ال درري لدرردة ط الاررصا 
دثررري  رررداد  أ فرررالس  مارررا دررردى  دنررري ط الررري فررري ال االرررص ن  ال ح   ررر  الدبرررح دد   رررداد دا ررر ت 
 ال نرر ت مررن الطررالب فرري  دررد  رر ل  النطرر   ماررا د اررد ةررؤ ن الطرالب الرر   ال رر   األ  غالدهر ا
درر  مدررد من اررد الد اررد أ ادرردة ط الاررص باررالال       رردإ الرر الن   الحيالررد ن  الددابررص الرردنال الدد اررص 

ن  ال نرر ت أ البر ب فري  لر   االر    15ببر    د ارس ال االررص ف ر   ال در دي لا در دة  بر دحالدة األ
دد  ر ل    لنبر ص لد ارد  د  في  ل  دن بدادات  ح  ال  ت  األد اد ال د دة ححيالد  ة ي د د  

 .(3-31 د  في الة ي) ب  مالن حقدال    أد اس ال االص  القب   الث ححيالد  ال ن ح   ي 

 .لكترونيالتراسل اإل  مخّدم( العمر الزمني لعناصر المجمدات العمومية في 3-31) الشكل                   
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ن دادالرص ألفي الد اد ال در دي الح ر دال  اي دقطم فالدال   الة ي الح لي ال الن  ال  ح  دنم الد ظ ص دن نةد
 ل حد نرريال دالررد اي د ررد     بررح دا  هرر ا األبررا ب بررالح  الد  فظررص ماررا  ا  درر  ح رر    ال ررد الدبررد ح  رر 

   لحرر لي الد  فظررص ماررا ابررحقداد  ادررن   رر د  ال نرر ت بررد ح الررد دررن ال درري ماررا الةرر  ص د ن ال   ررص إلال رر 
د ال ال نررر ت الضرررد دالص الدادالرررص  حررر فمدررري الةررر  ص األدرررد الررر   النطررر     لد دررري مارررا ف ماالرررص ال داالرررص اي

 : ال  دص

 
 .لكترونيالتراسل اإل  مخّدمممجمدات العمومية في صالحيات الوصول ل (3-32الشكل)

 :Management of The Public Folder Users دارة مستخدمي المجمد العموميإ2-3-2-3-
حد نرر  دررن  Rights  تالن الحدحررم الدبررح د   اررال أدادة الد ارردات ال د دالررص ال ررب إل رري حررح   

   الررث ححن بررب اررال الص الد اررد ال درر دي دررم الدبررؤ لالص ال  االررص ا دادح رر ا    نةرر ك الد ارردات ال د دالررص إ
 :  لاإالد اد ال د دي  حنقب  اال ال ت  الدن طص   لد ظ  الدبؤ ي ماا  ل  القب 

 لكترونيالتراسل اإل  مخّدمصالحيات المجمد العمومي في  (3-2الجدول)
 الوصف (Roleاسم الصالحية)

 إنشاء انعناصر

Create Items 
 .إل حد ني دب ي دب  ي  دالدإ  أ  دا  ت أنة ك دب  ي إالحي ح طي الدبح د   ق 

 قراءة انعناصر

Read Items 
 .طالع ماا  ال ن ح  )بداكة ال ن اد(لا الد اد ال د دي  ايإحبدح لادبح د  ال ا ي 

 إنشاء مجه ات فرعية

Create Subfolder 
 .بنة ك د ادات فدمالص لاد اد األإح طي الاال الص لادبح د  

 انمجه  في قائمة االتصال

Folder Contact  ال ن  النالبحطالم الدبح د  دؤالص ه ا الد اد في ب  دص Address List 
 انمجه  مرئي

Folder Visible البحطالم الدبح د  ا  ب ه ن الاال الص دؤالص الد اد في ب  دص الد ادات ال د دالص. 

 تحرير انعناصر

Edit Items 

  ححضدن ه ن ال  االص ح دالي في ال ن اد الد   دة دا ي الد اد ال د دي  ح    ثالث بال :
A.  ًأب اNone : الدبح د   البحطالم ح دالي من اد الد اد ال د دي نأ الحي ح ني. 

B.   انمانددOwn : نةرر     أالحرري  ن الدبررح د  الد نرر  ح رردالي من اررد الد اررد ال درر ديأ الحرري ح نرري
 .فقط

C.  انكددددمAll:  نةرررر     أن الدبررررح د  الد نرررر  ح رررردالي من اررررد الد اررررد ال درررر دي الحرررري أ الحرررري ح نرررري
 . دالنأدبح ددالن  ب ي لال  دنإ الددباص 
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Items Delete 

 :الض أ    ثالث بال أال ن اد الد   دة دا ي الد اد ال د دي  ح     ححضدن ه ن ال  االص 
 من اد الد اد ال د دي.    ن الدبح د   البحطالم أ الحي ح ني  :Noneأب اً  .1

 .نة     فقطأمن اد الد اد ال د دي الحي     ن الدبح د  الد ن  أ الحي ح ني  :Ownانمان   .2

نةر      الددبراص أمن اد الد اد ال د دي الحري     ن الدبح د  الد ن  أ الحي ح ني : Allانكم  .3
 . دالنألال  دن ب ي دبح ددالن إ

 الباحثة. إعداد: المصدر 
الد لرر  بررن د اررال الص إن الد اررد ال درر دي ال رر م  رر لح اال  الد حرر ح حرر  أ الةرر ي الحرر لي ال ررالن 

Owner الح اال  الد ح حدا دة  الحي ح نا  د  بص  بددلا الد ظ ص إ. 
ا ححدثري فقرط فري Customفقرد   نرت ارال ال ح   د رد دة  Defaultأد  الدبرح ددالن اآل ردالن 

بررداكة ال ن اررد الد  رر دة دا رري الد اررد ال درر دي الح اررال  الد حرر ح  البرر ب فرري  لرر  هرر  ضرر ط مداالرر ت 
 .ال ا ي  األدن ماا الد اد ال د دي

 
 .لكترونيالتراسل اإل  مخّدمالمجمدات العمومية في  صالحيات (3-33الشكل)

 الة ي الح لي ال الن  الر  حر  دنرم الد ظ رص درن الح ردالي مارا الد ارد ال در دي لقبر  ا دح  نر ت 
 ن   غالد دبؤ لص من ه ا القب :أل
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 .ليس مسؤول عنوعمومية  مجمدمستخدم معين عمى  صالحيات (3-34الشكل)     

ابح برر دات  رر م   رري ببرر ا  ابررد  نةرر ك د ارردإدررم ايةرر دة أنرر  ضرردن  رري د اررد مدرر دي حرر  
  د  البد ح لادبح ددالن اآل دالن في إدب ي ابح ب دات أ  طاب ل ال ن ت د النرص درن الد ظر  الدبرؤ ي 

ا أدررر  الد ظررر  فقرررطحد رررن   درررن ال ح  رررص  القرررداكة  Author مرررن هررر ا الد اررردا  ل رررن  ارررال ال ت د رررد دة
 در دي ابح بر دات الد ارد ال الحر لي ال رالن الةر ي  ا الدبؤ ي من إدادة ه ا الد اد فح ر ن ارال ال ح    دارص
 . ن ك ل  ا القب   ال  اص   ي بنص ددابالصال  م  قب  ادح  ن ت الح اال  الد ح ح  الد ادات األ

 
 .المجمد العمومي استفسارات لقسم االمتحانات (3-35الشكل)
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  حظ ررد فرري ب  دررص ال نرر  الن غاررب الد ارردات ال د دالررص أحرر    رري الدقحد ررص فرري ةرر  حن  الد االررص 
 حرررررا الرررررحد ن  دد ررررري حررررر  ح الالن ررررر   ةررررر ي  برررررحثن ك الد اررررردات ال د دالرررررص ال  ارررررص  قبررررر  ا بح بررررر دات 

  دررر  فررري الةررر ي ل ررر الدبرررح دد ن الد  ررر د ن فررري ال االرررص  اضررر فص الد ا دررر ت الحررري ال  ثررر ن مرررن إ   رررص 
 ي:الح ل

 
 البريد اإللكتروني. مخّدمخيار مرئية المجمد العمومي في  (3-36الشكل)

 رردالن ددنرر مالن دررن ن الدبررح ددالن اآلن   ا رر  دد الررص فرري ب  دررص ال نرر  الن لررن ال الررد ألأدررم ال ارر  
ن أنرر  لرر  الررح  الحبرراال  دغرر  أح ررالن  ل حد نرري   لحرر لي بررحظ د دبرر لص دررن ب رري نظرر   ال دالررد اي االح رردالي ماالرر 

   :بحالد    د  في الة ي الح ليلا الد اد ال د دي  ل ن  لن الق ي اإالدب لص  اات 

 
 .رسالة رفض االستالم لعدم توافق صالحية المستخدم مع صالحية المجمد العمومي (3-37الشكل)
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دارة و  إعداد 4-2-3-   قائمة العناوين لمشبكة الحاسوبيةا 

Preparation and Management of the Address List for Network Computing 

فانررر  البرررحطالم فرررحح ب  درررص ح حررر   مارررا  ل حد نررريال دالرررد اي د رررد    د رررالن دبرررح د منررردد  الحاررري   
  الحري Global Address List ب  درص الد د مر ت ال  درص ه ن الق  درص هري د د  في ال Recipientsمن  الن 

ا  الةر ي الحر لي ال رالن Rules  فرق ب امرد د النرص Filters مضر ك حدرت فاحردح  د د مرص درن األح ح   ماا 
   فاحدح     الث ححضدن أمض ك ال ال ص الحددالبالص فقط: حدت د د مص الد ح د   ال 

 
 .مجموعة الدكتور وأعضاء ىذه المجموعة (3-38الشكل)

لا الدبرح ددالن الد رددالن فري ب  درص إالدبح ددالن    ن الطدالقص  ح  ال  دب لص  د مالص البحطالم 
 ال نر  الن نة ؤه    الث حظ د لادبح ددالن في ب  درصإا  الة ي الح لي ال الن الد د م ت الحي ح  ال ن  الن

Address List: 

 
 .المجموعات في قائمة العناوين (3-39الشكل)
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 لكترونيوالبريد اإل لى المجمدات العمومية وصول إالطرق  5-2-3-

 Access Ways to Public Folders and Email 

لررررا الد ارررردات إالبررررحطال  ن ال ارررر ي  األبررررا ب فرررري  االررررص ا بحارررر د  فررررق هرررر ان الدبررررح ددالن إ
  هي:ال د دالص   دة طدق د حا ص 

  لررر    بررح دا   د ح  ررر ي نقرري الناررر م  اInternet Explorerدررن  ررالي دبرررح دم اينحدنررت  .1
د رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي منرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ان  اHTTP الحةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الص الحدابرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  د ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   ا 

http://server_mail.economey.net/exchangeادرررص الدرررد د  ح الرررالن ابررر  دبرررح د  الرررد  ي   ا  
   ال  اص   .

لدبرررح د  د رررالن   الرررث    ل حد نررريال دالرررد اي إمرررداد الرررث الرررح   Microsoft Outlookدرررن  رررالي  .2
مارا  ل حد نري ا   ن هر  ن بر  ار  ب ال دالرد ايإ  إ د ال ا ي دن  الي ه ا ال دن د  أالبحطالم 

Outlookل ن دن ب ي ددالد النظ   ا دالنآض فص دبح ددالن إد  نالص إدم  ا . 
 الميام اإلدارية التي يتيحيا النموذج  الشبكي المقترح 6-2-3-

Administrative Tasks Offered by the Proposed Network Model 

 ا طرالع  االدالار  الردا ايإدرم  الح  دري  ال حد نيلا  دالدن ايإن الدبح د  الد  ي البحطالم اآل
لا ال نر ت درم  إل حد ني داك ح  دي إ دن  اماا الد ادات ال د دالص     ت ا حا ي الد   دة في ال االص

ال د دالررص الحرري  اررم لررا الد ارردات إضرر فص  ال نرر ت  دا رر ت إال دالررد دررن  دررالك ال درريا  درر  البررحطالم 
الدبررحق ي  الدحاقرري دررن الدرر ظ الن فرري اي   ررص ماررا األبرر اص  دررن ا ددرر  البرر   فرري   ررم ال بررت ل رري  ر 

الدح رددةا  الح ارري مررن ف رردة ال  رر د الا ظرري لادبرح د  لا ارر ي ماررا ال ال نرر ت الدطا  ررصا  الررث حةرر ي 
   الررث حضررردن  اا لرررص فرري ال االرررصالد ارردات ال د دالرررص الحرري حررر   ن ؤهرر  ب مررردة  ال نرر ت ل ررري الدا رر ت الدحد

الح  درري دررم ال ال نرر ت    ماالررص أ  ررد نحال ررص ابررح دا  دد رر ت دح ررددة دررن الاررال ال ت ددرر  الدنررم ال  ررث 
 ا حيالالده  إ  دن ب ي ال  ص الد  لص       فرق الارال ال ت الددن  رص لر   د ح ال ت الد ادات ال د دالص

ةرر م ال  لرر الن د حار  الدبررح ال ت الحنظالدالررص    فرق هرر ا األبررا ب حارر ح ا حار  ت ايدادالررص د ح  ررص  رر
حن الرر  اي ررداكات الد البرررالص إلرررا الح رر  ن  ررالن د حارر  األببررر   دررن  ررالي  ارررق فضرر ك افحداضرري ال ررد  

أ رر اك حةرر د الص ح  ررس ثق فررص إنةرر ك  فد الدد نررص فرري الن رر   إلررا الدرر ادد  الد ا درر ت دررن  ررالي الررلا االررص   
درن    افري ال االرص درن  رالي الحاردال  الدن برب لاد ا در ت ال االص  ح اق أدضرالص د  ردة ل دالرم ال ر داالن

 د اال  الحي البح الد دن   الدبح د :ال   م
a) :االطالع عمى جيات االتصال   

 در  فري 25 دن  رالي د ارد مدر دي ن مر    ر ت احار ي الحضردن د د مرص درن ال  ر ت مردده  
ال دريا   لر  لحبر الي مداالررص ح حر    ري ف رص مارا ال ر داالن الر الن الحةر د  ن فري ار  ت  (ا3-40الةر ي)

ححضرردن  رري   رص احارر ي ابرر  الدبررح د   دبرر  مررن  ارر  م دبرح د  د ررالن  الررث  ال  رث لادبررح ددالن
 .الدبح د  ه ح  ال دي  القب  ال   ال دي   

http://server_mail.economey.net/EXCHANGE
http://server_mail.economey.net/EXCHANGE
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 .الفئات التي يتضمنيا المجمد العمومي (3-40الشكل)       

b)  لى االجتماعات:إالدعوة 
حقرر ال  الحضرردن د مررد ا  حدرر ع  د رر ن ا  حدرر ع   بررت ا حررداك حرر  إنةرر ك د اررد مدرر دي دررن نرر ع 

ا  حدرر ع  ا نح رر ك دررم إطررالق حرر  الد  ررالي درردة د النررص لحن الرر  األةرر  م الدرردم الن  حرر  الده  فرري  رر ي 
 الةر ي الحر لي ا ب د ا   لد  ي إلا  دالده  الدا ايا   لر  لاحأ رد أن ال دالرم أار   ا مارا مار      حدر ع

   :ن  د مد ا حد ع ل دالد ال االص دم الد الدال الن  ال  ح  ح الالن 

 
 الدعوة إلى االجتماع مع العميد. (3-41الشكل)        

  دفم ا  حد ع  د  أ ق  ي  إل حد نين الق    ادب ي  دالد أال   حاقا الدب لص  لادبح د الد ن 
 : دب لص الق  ي لا دالد ل حد نيال دالد اي الح لي  الث الظ دفي الة ي 
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 ( نتيجة الدعوة إلى االجتماع مع العميد.3-42الشكل)

c) خيرة عن الكميةحداث األتوثيق األ: 
فرري الد ارردات ال د دالررص الددح طررص   رر   دررن ب رري الد ظ رر ن القرر  د ن  ح ثررق األ ررداث مررن ال االررص

حينالنرر  مررن النةررد  لح رر ن  دث  ررص ل  ررص  رر  ط  ررد ن ا طررالع ماال رر   الررث البررحطالم الد ظ رر ن اآل اماال رر 
ا    لحرر لي فرران دةرر د ص هرر ن ال ال نرر ت م ررد الةرر  ص الد االررص الدقحد ررص البرر   فرري ح رر    ايةرر  لال ت الرر دبي

 فري ح  الر   اإلرا  دالرم ال ر داالن فري ال االرص ايدادالص الن ح ص من حأ د  ار ي القردادات  األ ادرد ال دالردة 
ثق فص الةر  ص الد االرص درن  رالي الحد الر  مارا الدد نرص  الحةر د  فري الد ا در ت  رالن الدر ظ الن فري ال االرص 

 اددرر  ال اررق د ح الح رر  ن  ال رر       رر  لا االررص الرر الن الةرر ا ن ال ال رري ا بحارر د  الد ا درر حي فرري ال االررص
 دثاص:األ دن ه ن 
  نةررد هرر ن الحرري ح رر ن دبررؤ لالص    ادادالررصح  ال رر ت اي  الأدادالررص اح رر دال  ايال د دالررص لالد ارردات

 ب درررت بررر دحالد ال دالرردن أ (3-43)ا ف دررر  الحضررح درررن الةرر يدرررن ب رري بررر دحالد ال دالرردال ال نرر ت 
 ا  في الد اد ال د ديدادالص ح  دال  اي  م ال  اض فص

 
 ( التعاميم اإلدارية الصادرة عن مكتب العميد.3-43الشكل)
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الح  دال  أ  الح  ال  ت إلا ال  ص ار   ص ال البرص درن دؤبر ك  د  الد ن ح االم ح  ال    م 
ددر  البردح حارا  الدبر لصا  ل حد نريا   د دد د  ي الدبح د  إلرا  دالردن ايأبب  ا  أمض ك هال ص حددالبالص

ال ررالن ح اررالم أمضرر ك ال ال ررص الحددالبررالص  (3-44الةرر ي)   اال دبالررص  حرر فالد  دالرر ت   الرردة دررن الدط  مرر ت
 :  ايدادالص ن ع د الن دن الح  دال

 
 ( التعاميم اإلدارية الخاصة بأعضاء الييئة التدريسية.3-44) الشكل      

   مالدر ت د د مرص  تضر فأ لرا ن دبرؤ لص البرنص األأا دح  نر ت نال رظ ال د دي د اد الن أ د
مضر ك أ  الرث البرحطالم فري هر ا الد ارد حق دالد من نبرب الن ر ح لادر دة  تض فأدن الطالب  د  

 .الحددالبالص ددا  ص ه ن ال ال ن ت  ا طالع ماال  ال ال ص 

 
 ( النتائج االمتحانية الصادرة عن مسؤولة السنة األولى.3-45) الشكل                          

 ضررر ع ال ررر داالن فررري ال االرررص درررن أن   الرررث الحضررردن إمررردادن د ارررد ال دررر دي لقبررر  ال احالرررص حررر  إ 
 ضرر م    د دفرررص أمضرر ك هال ررص حددالبرررالص  فنالررص   الرررث البررحطالم  رري ال ررر داالن ا طررالع مارررا أ

 ررر  ات إ  أ لالحد نررر ا درررن ال ررر دة إلرررا ايدادة لحالفال ررر  هررري لررردال   مق  ررر ت  ا ضررر    الررر ظال ي
 الةر ي الحر لي ال رالن   رم الدا ر ت الحري  ا د  الحد ن الد ظ ر ن درن طارب إ ر  ات البح ق ن  ا

 ال احالص: الد اد ال د ديلا إدف ب   إح  
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 قسم الذاتية.الصادرة عن الممفات الخاصة بالموظفين و ( 3-46الشكل)

 الث اال الص أدالن بد د اس ال االص دادح  دن إلالص   الد اد ال د دي لد اس ال االص  الحي ح  ن دبؤ  
 الح لي ال الن  ل : الة ي  الال  إ النح    الحي ح  الح اي  ابدادات الد اس الب  قص  ال  لالصالحضدن 

    
 الممفات الخاصة بقرارات مجمس الكمية.( 3-47الشكل)

 ددرررر  برررر ق نبررررحنح  أن امحدرررر د ال االررررص مارررررا الندرررر  ج الدقحرررردح الايرررري ال رررر ا   الحرررري ح  رررررب 
الح ام دن النظر   الحقاالرد  الر دبي  ا  رالي الب ه  في الد ا د ت  ال  ا   في دحن  ي  دالم الد ظ النا   

الد حرر ح الر   البرردح  حر فالد الد ا درر ت فري الد رر ن  ال در ن الدن برر الن  الرح ام دررن  درن   النةررد الدبدري
ا  دررر  الررردم  مداالرررص الح ررر ي إلرررا ال   درررص  دررر  الحدحرررب مارررا  لررر  درررن ح ا رررص أ رررداس الدط  مررر ت ال دبالرررص

ددر  الدرنح  دن  الي الحة د  في الد ا د ت الحي ح درم  ةر ي ةر  ي  ح ظر   برب ال   رص صل حد نالاي
 .الن دال الص في الحنبالق  في أداك أمد ل  ال االص د
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 لكمية االقتصاد االفتراضية بناء المكتبة الرقمية 7-2-3-

 of The Faculty of Economics Virtual Digital Library Building 
الار ي   فرص إحر دالن  درن  رالي ل حد نيدالن الح  دي ايأه  حنة ك الد ح ص الدبدالص إن ال د  دن إ

ددابرررالص ال حرررب   ررر ث  الدنةررر دات  دةررر دالم الح ررردج  الدا اررر ت ال اررراالص  الاألالد ح الررر ت الدبدالرررص درررن 
لررا بطرر ع  ابررم دررن الدبررح الدالن   الررث الح قررق إ ببرر   الددابررالص فرري ال االررص  ل رري البررن ات  رري األ  اررص ال

 ال ص الحددالبالص درن ا برح  دة مض ك الأ  ة ي الد ن  اه ة  د ال االص  الدحدثي   ددص الط لب ال ناد األ
الدرر دة  Adapted رردالنا   لرر  دررن  ررالي ح لالرر  آمضرر ك أدررن الدرر دة ال ادالررص الحرري الررح  طد  رر  دررن ب رري 

درن    د بردد درن ال   لالرصأ الد  ن  ابحيالل    ر اص الحي حح دد دن بال د ال بتل حد نالال ادالص دم ال نالص اي
 ص:ل حد نالد اال  الد ح ص اي لال   م د ة  ص   ب  الص د االصاإ ي  الي ال ا

a) مدم الدا  ت  ال حب  ة ي ب ي  ددن.  
b) لال  إدن ال ا ي أمض ك ال ال ص الحددالبالص لضد ن أدادة الدا  ت  الدقددات دن ب ي إ. 
c) ا طالع ماا الدقددات  الدا  ت الدح اقص    ن الدقددات  د  نالص الدبح ددالن دن   اد الد بم إ. 

 لكمية االقتصاد االفتراضيةالرقمية قاعدة بيانات المكتبة  1-7-2-3-
of The Faculty of Economics Database Virtual Digital Library 

ب مرردة  مرردادي (Strutted Query Language Server)حرر  ابررح دا  ليررص ا بررح ال  ال ال االررص 
 :ال دا ي الحي ح   ن ؤه  (3-48في الة ي) ا  الث الظ د ابح الد ت  ح ا م دن  دا ي ال ال ن ت

 
 قاعدة بيانات المكتبة الرقمية االفتراضية.( 3-48الشكل)
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 المكتبة الرقمية االفتراضية لكمية االقتصاد خدمات2-7-2-3-
of The Faculty of Economics Services Virtual Digital Library 

 ايررررررص ابررررررح دا  ال Microsoft Visual Studio 2008 حرررررر  ا محدرررررر د ماررررررا  دنرررررر د 
Asp.Net Web Application   ارر   ت نةرر ؤن ماررا مرردة إينةرر ك الد بررما  الحضرردن الد بررم الرر   حرر

حبرر   فرري دفررم البرر الص ال ادالررص  الدةرر د ص ال   لررص فرري الد ا درر ت دررن  ررالي حررأدالن ب مرردة   رردد تحضرر  
د دن رر  األفررداد األ ررد ن  ال نر ت حبرردح ألمضرر ك ال ال ررص الحددالبرالص دررن إضرر فص الدا رر ت ال ادالررص   الرث البررح ال

 حددالبالص  الطالب ال  د الالنا  ححدثي ال دد ت الحي القدد   الد بم فالد  الاي:ال ال ص الدن أمض ك 

 
 المكتبة الرقمية االفتراضية.صفحات ( 3-49الشكل)

a)   الرث البرحطالم   اد الد برم الح رد  مارا ط ال رص الدقرددات ببر دأهرداف     أ دب لص ال االرص   الح دال     
 رد   لر  آإلا ح ضالي ا حار م مارا  الدفم الط لبالحي حددس في  ي بب   بنص ددابالصا  ه ا بد 

 . ص ال طص ا بحداحال الصا ح     لدال ل   أهداف ا ح  إدداج ه ن الا   ت الح دال الص ضدن 

 
 الرقمية االفتراضية موقع المكتبةصفحة رسالة الكمية عمى ( 3-50الشكل)
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b)  حدثالرري ال ال االررص ايدادالررص ل االررص ا بحارر د  الحرري ححررأل  دررن مدرر دة  دؤبرر ك الررد ا د  األببرر  ا حرر  إدداج
 ه ا ال ال ي ضدن ا  ص ال د  ايداد . 

c) دقبردالن  فرق دبرح الالن درن الارال ال ت  إدادة الدا  ت  ال ال ن ت  الدقرددات  أمضر ك ال ال رص الحددالبرالص
 :ا  حالن ماا الد بم  الث ح د   ي ا  ص ح     لدبح ى الاال الص إلافي 
 ت دررن الد بررم  ح رردالث ال ال نرر ال ارر ي إلررامضرر ك ال ال ررص الحددالبررالص ألبررد ح لادبررح ددالن دررن ا 

الد  ررر دة أ  د  ضررردات أ  دةررر دالم ح ررردجا  حررر  إدداج الاررر  ص  لرررا الدقررردداتإضررر فص دا ررر ت إ
 .في ا  ص الدا  ت الة االص لادقدداتال  اص  ادادة أمض ك ال ال ص الحددالبالص 

 
 ( صفحة الممفات الشخصية عمى موقع المكتبة الرقمية االفتراضية3-51الشكل)

  ح رررردالي ال ال نرررر ت أ دالرررردة  ضرررر فص دقررردداتإ  أمضرررر ك  رررردد أضررر فص ا البرررد ح لدرررردالد الد بررررم  
 .د  ي األمض ك ح  إدداج الا  ص ال  اص  ددالد الد بم في ا  ص  ال  لالصا

 
 ( صفحة دخول األعضاء عمى موقع المكتبة الرقمية االفتراضية3-52الشكل)

d)  مررردم الدا ررر ت ال  ارررص  ررر لدقددات الددابرررالصا   الرررث البرررحطالم درررن الرررد ي الد برررم أن ال  رررث مرررن
فرري  لرر   ن ال  ررث مررن دقررددات  دالررم البررن اتأدقررددات ببرر  د ررالن  فررق بررنص ددابررالص د ررددةا أ  

ا   ل    د  ابح دام حا  الدا  ت  ح دالا  ا حر  إدداج ال ال نر ت ال  ارص  دقرددات  ري ببر  القب 
 .بب  دقددات األ  ي بب   ض   دالم حا  الا   ت إلا ا  ص   اص  صفي ا  
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 ( صفحة مقررات األقسام عمى موقع المكتبة الرقمية االفتراضية3-53الشكل)

e)    مضررر ك ال ال رررص الحددالبرررالص الدةررردفالن مارررا أالحررري القررر    ح دالا ررر  مررردم دةررر دالم الح ررردج  الطال الرررص
 ا   ل  في ا  ص دة دالم الح دج.دة دالم الح دج

 
 ( صفحة مشاريع التخرج عمى موقع المكتبة الرقمية االفتراضية3-54الشكل)

f)  حضرر    الحرري أ ررداث ال االررص ارر  صمرردم األ ررداث  آ ررد الدبررح دات فرري ال االررص ماررا الد بررم فرري
 :الا  حالن الح لالحالن

 د امالد الند ات الحي بح د  في ال االص. 
 .د امالد دن بةص دب  ي الد  بحالد 

إن حر فالد  ال رص ةر  الص حرؤدن  ار ي الدبرح ددالن إلرا دا ر ح   الة ارالص أ  ال ال نر ت    لنحال ص           
الد ارردات ال د دالررص ماررا الةرر  ص  فقرر   لاررال ال ح   البرر   فرري  ماررا الد بررم أ  فرري الد ا درر ت الدح ا رردة 

 .صل حد ناللح  ي إلا ايدادة ايا ا  الدم  مداالص ال دة ف ماالص ال داالص ايدادالص  حط الده 
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  :خالصةال
 دح  در ت الد ر ي لاةر  ص  ت د رد دإمرداد مدضن  ضدن بال ق هر ا ال اري فري الد  رث األ ي 

ح  الررم ال نرر  الن  د ررد    نظرر   ابرر  النطرر ق  د ررد    ال  برر  الص الدقحد ررص دررن دبررح ددالن    رردات حنظالدالررص 
ا  ابح دضررررن  فرررري الد  ررررث الثرررر ني VMWAREأ ح د حال الرررر    بررررد حرررر  حن الرررر  الندرررر  ج   بررررح دا   دنرررر د  

 دالد إل حد ني لاة  ص ال  ب  الص الحضدن د اردات مد دالرص حر   د د  ا حا ي ايل حد ني دن  الي إنة ك 
دادح رر   درر  الررحالك  دررم الحقبررالد ت ايدادالررص فرري ال االررص  دررم اررال ال ت الدبررح ددالن فال رر ا  فرري  إنةرر ؤه   ا 

الحرري ال قق رر  الندرر  ج  ان   برر   ماررا ال داالررص ايدادالررص فرري الد  ررث ابح دضررن  الد رر   ايدادالررص  بررال ق هرر ا
 الن ا ي الح لالص:

ثق فررص ال االررص: دررن  ررالي الحةرر د  فرري الد ا درر ت الحرري ححال  رر  الد ارردات ال د دالررص لادبررح ددالن  .1
 الارر الن هرر   رر ك دررن ال داالررص ايدادالررص ددرر  ال اررق د ح الح رر  ن  ررالن الدبررح ددالن  ال رر       رر  

  ات ا حا ي ال دالدة  الحي ححياب ماا طدق الحنظال  غالد ال   لص.لا االص دن  الي بن
 الحد ال : أا ح الحد ال  الح  ماا  دم الد ا د ت الحي ال ح     الدبح دد ن في ال االص. .2
 الح طالط: دن  الي د  داة باد ال بت الدح ح لدح   القداد في ال ا ي ماا الد ا د ت. .3
 رررالي الحةررر د  مارررا الد ا دررر ت الحررري ح درررم  ةررر ي الحنظرررال : أاررر ح الحنبرررالق أ ثرررد دد نرررص درررن  .4

الد  رر دة فرري  ةرر  ي  حررنظ   بررب ال   ررصا   يضرر فص إلررا ح رر    هددالررص ا حارر  ت ايدادالررص
 أة  ي الحنظال  الحقاالدالص.

مرردم الد ا درر ت: هرر ا األبررا ب البرر   فرري حرر فالد  بررت ال رر داالن دررن  ررالي  ضررم اي   ررر ت  .5
  يضرر فص إلررا أن هرر ا األبررا ب ال قررق  فرردة فرري الدارر دال  إل حد نالرر   مررن األبرر اص الحرري حح ررددا 

الدح اقص  ط  مص النبخ ال دبالص في  ي ددة حدغرب ال االرص   ردم الد ا در ت أ  ح ردالي لد ا در ت 
 د   دة.

ا حارر  ت: أارر  ت ا حارر  ت  فررق هرر ا الدن ررا دبدالررص د ح  ررص  لرر  ال ررد هرر      ررص لا  رر د  .6
   الحي ال ح     الد ظ  ن اآل د ن.  الا ظي لاد ظ  لا ا ي ماا الد ا د ت

 في ن  الص الد  ث ح  مدم د بم لد ح ص ال حد نالص ال د  دن  ح  الرد أمضر ك ال ال رص الحددالبرالص  الطرالب 
   لد اد ال ادالص الحي ال ح   ن  .

 :Results النتائج

 :الد ن حا الم النح    ال  دص لا  ث  د  الاي

ب ه  ند  ج الة  ص الد االص ا فحداضرالص الدقحردح فري حطر الد األداك الةر  ي دق دنرص   لةر  ص الد االرص  (1
ا  نب ص حط د د ردي الط برص اينح  الرص 0.8063الحقاالدالصا  الث  ايت نب ص حط د د دي ا بح دا  

ا  نبررر ص الحطررر د فررري ح  رررالم د ررردي الحرررأ الد 0.8922ا  نبررر ص د ررردي الرررد   الددبررراص 0.7716
 .ا    لح لي إن ا محد د ماا ه ن الحقنالص ال الد دن ف ماالص ال داالص ايدادالص0.6785

إن ددام ة ا مح  دات الحادالدص في  ن ك الة  ص ال  ب  الص البدح لا االص في الح برم الدبرحق اي د ن  (2
 ان ال  ن هن   حأثالد ماا هال االص  بدمص الة  ص.
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 ددر   بردمص بنر ات ا حار ي م رد لادر ظ الن حاري ايدادالرص  لح دالدر ت  ر كة  بردمص ا حار ي ف (3
ح ر   د ح الح ر  ن  الدنظدرص فري ال ر داالن  رالن الح ااري ب  لصا  د  أن األداك في بدمص إلا ؤد ال

   .ال   ي  الن  
  برررح دا  ال نالرررص الةررر  الص برررالحد ن ال ررر دا ن فررري ال االرررص ال اررر ي إلرررا الد ا دررر ت الحررري ال ح   ن ررر   (4

 د ن ال   رررص لا  ررر د الا ظررري  ل حد نررري  برررح دا  ال دالرررد اي بررر  لص  البرررد    حررردة  دنالرررص اررريالدة 
 .  لاد ظ 

الا ح الحنظال  أ ثد دد نرص درن  رالي الحةر د  فري الد ا در ت الحري ح درم  ةر ي ةر  ي فري الردلالي  (5
  حنظ   بب ال   ص. ت د د دلاالنةط 

الد حدردة مارا ح     هددالص ا حا  ت ايدادالص الحقاالدالرصا درن  رالي ا حار  ت الدبدالرص الد ح  رص  (6
 الدن   الدبدي الدا   الح دالث.

ص ماررا إل حد نالررحرر فالد  بررت ال رر داالن فرري اي   ررص ماررا األبرر اص الدح ررددة دررن  ررالي  ضررم نبرر ص  (7
 الد ادات ال د دالص ال  اص   ي بب .

ح فالد الدا دال  الدح اقص  ط  مرص النبرخ ال دبالرص فري  ري دردة  حدغرب ال االرص   ردم الد ا در ت أ   (8
 د ت د   دة.ح دالي لد ا  

 :Recommendations التوصيات

  ن ك  ماا النح    الد   دة آن   ا الد ن  ضم الح اال ت الح لالص:

 . ة ي ف اي ل االص ا بحا د ا فحداضالصالد االص  صاة  الند  ج الدقحدح لن اي  حط الق  (1
األداك ن ارررري   بررررح دا  الةرررر  ص الد االررررص ا فحداضررررالص فرررري الدنظدرررر ت الحرررري ح رررر ني دةرررر  ي فرررري  (2

الةرر  يا أ  الدنظدرر ت الحرري حح  رر  إلررا إنةرر ك ةرر  ص   برر  الص ألداك مدا رر ا لا ارر ي ماررا أداك 
  الد.

مرردادأثنرر ك حارردال    الد ررددة بر  ق   ددامر ة ا مح رر دات الحارردالدص  (3 ح قالررق ل ل االررص ا بحارر د الةر  ص ا 
 .الدقحد ص  بح  دة القا ى دن أداك الة  صا

د ررر ي أنظدرررص الد ا دررر ت إلرررا ال دررري ايداد القالررر    امررر دة هندبرررص األمدررر ي  (4 اليالرررد  فررري ال االرررص  ا 
 ب   في ح  الي الحقنالص الة  الص الدقحد ص.ح  الث  دؤحدت

فرري  رر ي ح نال ر    ررد  ال ارر ي الحق نررص الةر  الص  مارا ابررح دا  حررددالب ال ر داالن فرري ال االررص  إمرداد (5
 .لا د  الدنة د دن  

فرري ظرري ح  مررد دنرر طق ال  د ررص  د ا دهرر ا لرر ا    ررد ا حارر  ت ايدادالررص ح ح ررد  ال الررصا    بررالد   (6
ا حار  ت  البر ي إلرا ابرح دا  الةر  ص ال  بر  الص  دن د ا  رص الحطر دات الح ن ل  الرص فري د ر ي

 لا اي  الن  دالم  اال ت   د ص  اب.
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Testimony 



A 

A Suggested Prototype to Build a Computer Network for 

Management Work Development in Faculty of Economics 

Prepared By: 

Raghad Hidarey  
Supervised by: 

Dr Mohammad Daher 

The purpose of this dissertation to develop the administrative work by 

building a network computer model and simulated using OPNET software with 

the benefit from the possibilities that offered by the network and solving the 

traditional administrative work problems and to take into account the proposed 

model the design considerations to be followed in the computer network building 

to cover the needs of most college departments', have been built model based on 

hierarchical structure using three layers and fiber-optic cables and Cisco devices, 

and then develop the solution from enter the virtual LAN that affect in the 

performance of the proposed network, according to several technical standards.  

Then compare performance data using statistical program SPSS for two 

models networkers before and after the use virtual local area network technique to 

verify the effectiveness of the proposed model, according to the five criteria, 

utilization rate and the rate of throughput and the rate of traffic sent and the rate of 

traffic received and queuing delay, The results showed that the proposed 

technique contributes in the development of network performance if they are used 

instead of traditional local area network, which reflected on the speed of access to 

information, no loss of synchronization and reduce response time, thus supporting 

the decision-making process, increasing the communication process and the 

interaction among departments and divisions, support the format and the 

abandonment of traditional roads in freelancing information. 

I have been using server based network and structuring all employees in 

college depending on their specialties in college in organizational units within 

active directory for the proposed computer network servers for the Faculty of 

Economics, and implementation of the model using VMWARE to represent 

servers and stations of the proposed network.  
The results were that the use of computer communications techniques 

contributes to the speed and accuracy of completion of the work, and ease of 

follow-up information and solving the traditional administrative work problems in 

the Faculty of Economics through devising new methods of administrative 

communication between the workers so that flow of information and data 

continuous movement between organization levels for the good of the college, 

and is contributing to relieve the pressure manual work in order to reach to 

resolve administrative communication problem. And future studies could be 

looking at the role of local networks as a means to shift to e-government and its 

impact on the administrative process. 

Key words: Administrative Work, Virtual Local Area Network, Design 

Considerations, Hierarchy Structural, Faculty of Economics, Network Servers. 

Abstract 


