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بسم هللا الرحمن الرحیم 
الشبكاتتشغیلأنظمة

التعریف:
نظام تشغیل الشبكات ھو البرنامج الذي یدیر األجھزة والمستخدمین في الشبكة ویتحكم 
بنشاطاتھم، وذلك ألنھ یتضمن البرامج الالزمة لالتصال وتبادل المعلومات على 

الشبكة. 
انواع الشبكات تبعاً ألنظمة التشغیل:

Peerالند للند (شبكات - 1 – to – Peer.(
).Client / Serverشبكات الخادم / العمیل (- 2

شبكات الند للندPeer)–to–(Peer
ھي شبكة محلیة ال تحتوي على خادم، وكل جھاز في الشبكة یستطیع تزوید غیره 
بالمعلومات وفي نفس الوقت یطلب المعلومات من األجھزة األخرى المتصلة بالشبكة، 

یتمیز جھاز عن اآلخر من ناحیة الصالحیات والحقوق أي أن كل أجھزتھا ذات فال
حقوق وصالحیات متساویة.

ویعتبر ھذا النوع من الشبكات مناسباً في الحاالت التالیة:
عدد األجھزة في الشبكة أقل من عشرة أجھزة.- 1
أن یكون أمن الشبكة لیس ذا أھمیة كبیرة.- 2
لشبكة في المستقبل القریب.عدم الرغبة في تطویر ا- 3

میزات ھذا النوع من الشبكات: 
من المیزات الرئیسة لشبكة الند للند ھو انخفاض التكلفة في اإلنشاء والصیانة.- 1
عدم الحاجة لنظم تشغیل وبرامج خاص إلدارة ھذه الشبكة.- 2
عدم الحاجة إلى مواصفات خاصة لألجھزة.- 3
من الشبكات.سھولة إنشاء، وصیانة ھذا النوع - 4

شبكات الخادم / العمیل(Client / Server)
ھو عبارة عن جھاز یصنع خصیصاً لغرض إدارة الشبكة وتقدیم تعریف الخادم:

خدمات الشبكة، ویكون لھ مواصفات خاصة، مثل مساحة تخزین ھائلة.  
وقد یحتوي الخادم على أكثر من معالج ومحرك نسخ احتیاطي وغیره، ومعد ببرامج 

نظم تشغیل خاصة إلدارة الشبكة. و
:مالحظة

في بعض الحاالت یمكن استخدام جھاز حاسب شخصي عادي لیقوم بدور الخادم كما لو 
كانت الشبكة محدودة العدد من األجھزة وحجم تبادل البیانات فیھا قلیل.

كما یمكن أن یكون في الشبكة أكثر من جھاز خادم، وذلك حسب حجم الشبكة، وعدد 
زة العمیلة والتطبیقات المشتركة.األجھ



Network   Administration Course

Written By: Mahmoud 0917244420 MahmoudIshag31@gmail.com
2

مسمیات جھاز الخادم: 
الجھاز الرئیسي.  - 3الملقم.  - 2المزود.  - 1

وكل ھذه التسمیات أخذت من الدور الذي یقوم بھ وھو تزوید أجھزة الشبكة بما تحتاجھ 
والتحكم فیھا وفي مسار تدفق البیانات. 

ي تستفید من الجھاز الخادم ویتم ھو باقي األجھزة في الشبكة والتتعریف العمیل:
إعطاؤھا الصالحیات والحقوق من الجھاز الخادم ویسمى أیضاً ھذا الجھاز بالزبون.

العمیل على شبكة الند للند بالمیزات التالیة: /ممیزات شبكة الخادم 
حمایة البیانات من الفقد أو التلف.- 1
دعم عدد غیر محدود من المستخدمین.- 2
یاطي وفقا لجدول زمني محدد.النسخ االحت- 3
سھولة الوصول للمعلومات والموارد نظراً لتمركزھا في األجھزة الرئیسة ف - 4

بالشبكة.
درجة عالیة من األمن والسریة في ھذا النوع من الشبكات.- 5

معایر اختیار نوع الشبكة: 
/خادم قبل التفكیر في اختیار نوع الشبكة (ھل ھي من نوع الند للند او من نوع ال

العمیل) یجب االخذ بعین االعتبار األمور التالیة:
حجم المؤسسة.              - 1
طبیعة عمل المؤسسة.- 2
عدد المستخدمین المتوقعین للشبكة.- 3
مستوى األمن المطلوب في الشبكة.- 4
المیزانیة المخصصة للشبكة.- 5

temysSOperatingالتشغیل نظام 
التشغیل لغةمثل نظام ویمعینة،برامج المكتوبة بلغة ھو عبارة عن مجموعة من ال

المستخدم وسیلة التفاھم بین ھ یمثلأي اناآللي،المستخدم والحاسببین الحوار 
على نوع الحاسبة كل منھایعتمد نظمة التشغیل نواع من أوھنالك عدة أوالحاسبة،

.وطبیعة العمل علیھا
اإلصدار من فإن أي نظام تشغیل بدایة في الشبكات المصممة على نوع الند للند ف
)Windows 3.11 وما بعده یستطیع أن یدعم االتصال الشبكي. ومن األمثلة (

األخرى لنظم التشغیل التي تدعم شبكة الند للند:  
1 -windows 95              .2-windows 98.
3 -windows ME            .4-windows 2000.
5 -windows NT           .6-windows XP.
7 -windows 2003.
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العمیل فھناك نظم تشغیل تتناسب /أما في الشبكات المصممة على أساس شبكات الخادم 
مع األجھزة الخادمة وأخرى تتناسب مع األجھزة العمیلة ومن أمثلتھا: 

1-Windows NT server : الخاص بأجھزة الخادم ویستخدم للعمیل نظام تشغیل
Windows NTیسمى  Workstation.

2-Windows 2000 server:ویستخدم ألجھزة العمیل الخاص بأجھزة الخادم
.Windows 2000 professionalنظام تشغیل یسمى 

3-Windows 2003 Server: الخاص بأجھزة الخادم ویستخدم ألجھزة العمیل
.Windows XPنظام تشغیل 

4-Windows 2008 Server:خدم ألجھزة العمیل ویستالخاص بأجھزة الخادم
.Windows 7نظام تشغیل یسمى 

نوعین:نظمة التشغیل الى ویمكن تقسیم أ
Single User Operatingتشغیل لمستخدم واحدنظام- 1 System:

)Windows 98/Ms-Dos(ویستخدم في الحاسبات التي تعمل بشكل منفرد مثل
Multi Userتشغیل متعدد المستخدمین نظام- 2 Operating System:
IBM main(نظمة التشغیل في الحاسبات الكبیرة یستخدم ھذا النوع من أو frame (

یتمیز ھذا النوع و.)computer Networking(المتوسطة المایكرویةوالحاسبات
كثر من وقت وھنالك أكثر من عمل في نفس المن أنظمة التشغیل بامكانیة انجاز أ

أیضاً: یھویطلق علالوقت،یعملون في نفس شخص
Multi – use
Multi – Task

Windows(مثلكثر من عمل في نفس الوقتأي أن ھنالك أكثر من شخص وأ
Server 2000 / Windows NT(.

نظام التشغیل  
Operating system

Network Operating System (Server)               Client Operating System
(Desktop)

Win Server NT                                         Win 9X (95/98)
Win Server 2000                                        Win ME
Win Server 2003 Win XP
Win Server 2008                                        Win Vista
Win Server 2012                                        Win 7
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Win 8multi-user operator system
Win 8.1 مستخدممنألكثرنظام تشغیل

Single user operating system
نظام تشغیل لمستخدم واحد                                                

بعض خصائص وخدمات نظام تشغیل الشبكات
نظام الملفات:- 1

Windows NT-Windows XP-Windows 2000تتضمن أنظمة التشغیل (
Windows 2003) نظام ملفات یسمى (NTFS وقد صمم ھذا النظام لغرض ،(

یتمیز ھذا النظام بوجود إمكانیات التشارك على الملفات ومقادیر التخزین الكبیرة. كما 
أمنیة قویة حیث یمكن المستخدم من وضع صالحیات وصول دقیقة جداً للملفات 

الموجود في )FATنظام (والمجلدات بخالف غیره من أنظمة الملفات كما في
)Windows Me) وفي (windows 98) وفي (windows 95 والذي یسمح (

نیة محدودة.بتشارك الملفات لكن بإمكانیات أم
خدمات الملقم: - 2

ھي عبارة عن برامج تعمل تلقائیاً مع تشغیل النظام ألداء مھام شبكیة مختلفة ومن بین 
ھذه الخدمات:

مستعرض أجھزة الشبكة: ھي عبارة عن نافذة تعرض موارد الشبكة وقد تختلف - 1
اضع شبكة ومن ھذه التسمیات: جوار الشبكة، موتسمیة ھذا البرنامج من نظام آلخر

االتصال.
).DHCPملقم بروتوكول المضیف الدینامیكي (- 2
).IISملقم معلومات االنترنت (- 3
).Winsملقم خدمة تسمیة االنترنت (- 4
).DNSملقم نظام أسماء النطاقات (- 5
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Microsoft Windows Server ® 2008

2008ز سیرفر مقدمة عامة عن نظام التشغیل ویندو

من أحدث أنظمة تشغیل الشبكات التي 2008یعتبر نظام التشغیل ویندوز سیرفر 
صدرت من شركة مایكروسوفت وینحدر من ساللة أنظمة تشغیل الخوادم 

)Windows servers وصدر بشكل 4/2/2008). تم االنتھاء من تصمیمھ في
ت تقریباً من إطالق أي بعد خمس سنوا،27/2/2008رسمي للمستخدمین بتاریخ 

) اإلصدار NTنواة ویندوز (على.ولقد تم بناء ھذا النظام 2003نظام الویندوز سیرفر 
).Vistaالسادس تماماً مثل الویندوز (

Windows serversسمي ھذا النظام بـ (16/5/2007منذ بدء تطویره وحتى 
Long home) حتى تم إعالن اسمھ الرسمي وھو (Windows servers

).WinHEC) في مؤتمر ھندسة معدات الویندوز(2008
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فیما صدر البیتا الثاني في ،27/7/2005) في Betaصدر أول نظام بیتا (
وصدرت النسخة المرشحة صفر ،25/4/2007فأطلق في 3أما بیتا ،23/5/2006

)release candidate 0 وبالتالي فإن ھذا النظام یعد من أكثر 5/12/2007) في .
تشغیل في تاریخ خوادم شركة مایكروسوفت استمراراً في مرحلة تطویره حتى أنظمة ال

إطالق النسخة النھائیة لھ. 
Serviceوكما ھو معروف في منتجات شركة مایكروسوفت فأنھا تطلق ما یسمي (

Pack فكان (تصدره،) بعد كل نظام رسميService Pack للویندوز سیرفر (
Windows Servers 2008ھو (2008 R2 عد أي ب2010) والذي صدر عام

منھا:ویوجد العدید من اإلصدارات لھذا النظام االصلي،سنتین من إطالق النظام 
-1Windows Server 2008 Data Center Edition
-2Windows Server 2008 Enterprise Edition
-3Windows Server 2008 Standard Edition

2008سمات نظام التشغیل ویندوز 
الدعم األفضل للشبكات وخصوصاً اإلصدار الجدید من بروتوكول اإلنترنت -1

)IPV6.فضالً عن إعدادات أمان وحمایة كثیرة (
).Image Based Installationصورة القرص (علىالتثبیت المعتمد -2
). Recovery) واإلفاقة من األخطاء (Deploymentعملیة نشر البرامج (-3
األحداث تسجیل) والمراقبة وأدوات Diagnostic(تشخیص أفضل للمشكالت-4

والتقاریر.
) وعشوائیة طبقة مساحة العنوان Bit Lockerممیزات أمنیة جدیدة مثل (-5

)address space layout) وجدار حمایة أفضل (windows firewall (
وإعدادات أولیة أكثر أماناً.

) net framework 3.0وجود تقنیات جدیدة لم تكن موجودة من قبل مثل (-6
Windows) و(Windows Communication Foundationوتقنیة (

message queuing)و (Windows Workflow Foundation (
).core kernelولب النواة (

یتم تعریف المعالج والذاكرة،) File Systemنظام الملفات (علىتحسینات -7
ضافتھما بدون ) لتسمح بإPlug and Playأنھما معدات (علىوالذاكرة 

) بأن یتم Partitionالحاجة إلعادة التشغیل. وھذا یسمح لموارد النظام (
hardwareتقسیمھا بصورة دینامیكیة باستخدام التقسیم الدینامیكي للمعدات (



Network   Administration Course

Written By: Mahmoud 0917244420 MahmoudIshag31@gmail.com
7

dynamic partition بحیث یحتوي كل قسم علي ذاكرتھ ومعالجھ ومعدات (
) الخاصة بكل I/O host bridge devicesاستضافة اإلدخال واإلخراج (

قسم عن اآلخر. 
خیار جدید یظھر اثناء التثبیت وھو على2008یحتوي ویندوز سیرفر -8

)Server Core والذي عند اختیاره فلن یتم تنصیب واجھة مستخدم رسومیة (
)GUI) وال متصفح النوافذ (Windows explorer حیث تتم كل عملیات (

ال المباشر لألیعازات في بیئة الـ إدارة النظام والشبكة عن طریق االدخ
)DOS.(

) والتي تسمح بإضافة معالجات فیزیائیة أو ذاكرة بدون Hot Addخاصیة الـ (-9
اطفاء النظام أو إعادة تشغیلھ والذي یسمح لنا بصیانة النظام بإضافة أو إزالة أي 

مكون مادي من الشبكة أو السیرفر اثناء عملھ وبدون أن یتأثر.

2008لتشغیل ویندوز وظائف نظام ا
مشاركة الملفات والطابعات واألجھزة الخارجیة المتصلة بالشبكة بین -1

المستخدمین.
).WINS) والـ (DNSضبط إعدادات الـ (-2
) للمستخدمین IP)، والتي تشمل اسناد عناوین (DHCPتقدیم خدمات الـ (-3

(الحاسبات المرتبطة بالنظام).
ة بالعناصر الموجودة في الشبكة خدمات المجلدات، عن طریق بناء قائم-4

...الخ) فیما یسمي بالدلیل مجامیع،تنظیمیة،وحدات حاسبات،مستخدمین،(
).Active Directoryالنشط (

السیرفر.علىخدمات الویب بناء موقع إنترنت وحفظھا -5
) وقد SMTPإرسال برید باستخدام بروتوكول (اإللكتروني،خدمات البرید -6

إضافتھا الي تطبیقاتھم كجزء علىالً لتساعد المبرمجین صممت ھذه الخدمة أص
من برامجھم كمیزة لتبادل الرسائل. 

)، والتي تسمح لمدیر Group Policyضبط إعدادات اتفاقیة المجموعة (-7
الشبكة بتطبیق قیود معینة علي حاسبات المستخدمین من نقطة مركزیة مثل 

)folder restrictions, file permission, user rights, software
installation, …etc .(
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من حیث استیعاب علیھ2008سیتم إعداد ویندوز سیرفر الذيجھازمتطلبات ال
العتاد:

RequirementComponent

Minimum: 1 GHz (x86 processor) or 1.4 GHz (x64
processor)
Recommended: 2 GHz or faster

Processor

Minimum: 512 MB of RAM
Recommended: 2 GB or more of RAM
Maximum (32-bit system): 4 GB (Standard) or 64 GB
(Enterprise and Datacenter)
Maximum (64-bit system): 32 GB (Standard) or 2 TB
(Enterprise, Datacenter and Itanium-based systems)

Memory

Minimum: 10 GB
Recommended: 40 GB or greater

Available disk
space

DVD-ROM driveDrive

) Active Directoryالدلیل النشط (
حسابات ھو عبارة عن قاعدة بیانات كبیرة تقوم بتخزین جمیع البیانات الخاصة ب

ومن خالل عملیة دخول واحدة الشبكة،المشتركة فيمواردالالمستخدمین واألجھزة و
یؤمن الدلیل النشط وصول موثوق لموارد الشبكة لجمیع المستخدمین دون الحاجة 

كما یعطي مدراء األنظمة إدارة مركزیة مرة.لكق من صحة المستخدم في قللتح
ویتم تنصیب الدلیل النشط الشبكة.موارد) في أجھزة،مستخدمین،(من لجمبع الكائنات 

, Windows Server 2008أنظمة السیرفر فقط مثل (علىجھاز یعمل على
20032000 خصائص یمكن األدوات والمجموعة منلالدلیل النشط أساساً ویعتبر.),

:التعرف علیھا كما یلي
Domainالمجاالت -
User and machine Groupمجموعات األجھزة والمستخدمین-
OU (Organization Unitsالوحدات التنظیمیة (-
Sitesالمواقع-
Trees of Domainأشجار المجاالت-
Forests of trees of domainغابات أشجار المجاالت-
GP (Group Policiesجموعة (نھج الم-
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: )Domain(النطاق
تربط بینھا عالقة التي مجموعات المستخدمین والھو عبارة عن مجموعة من األجھزة و

واحدة.وتتشارك في بعض الخصائص المشتركة ولھا قاعدة بیانات ما،قة من نوع یثو

:)Server(المزود أو الخادم
عادة من نوع أكبر وأكثر كفاءًة من الحواسیب لشبكة ویكون ھو الجھاز الرئیسي في ا

ویتم عادة تخزین قواعد البیانات الرئیسیة علیھ حیث یمكن بالشبكة،الموجود األخرى
االطالعصالحیات وم بالتحكم في العملیات وإعطاء ویقمنھا،لكل مشترك االستفادة 

لھذا الغرض ج خاص البیانات وصالحیات استخدام الشبكة وذلك بمعاونة برنامعلى
.Clientsوالحواسیب التي تستفید من ھذه البیانات أو الموارد تسمي زبائن 

Client:
) عن طریق استخدام نظام Domainھو عبارة عن جھاز كمبیوتر یتصل مع النطاق (

Windowsتشغیل لمستخدم واحد مثل ( XP, Vista , 7 , 8.(

Member Server:
یعمل وھو )،Active Directoryلیس لدیھ (ھو عبارة عن جھاز سیرفر مساعد

Domainمتحكم میدان (ولكنھ لیس) Domainمساعد في النطاق (كعضو
Controller،() ویستخدم نظام تشغیل الخوادم مثلWindows Server 2008 ,

2003 , 2000.(

:)Domain Controller(متحكم المیدان
) Active Directory(م تنصیب ویندوز سیرفر تعلىعبارة عن جھاز یعمل ھو 
لجمیع بشكل مركزي عملیات التحقق من الصحة ي إدارة ة فالرئیسیوتتمثل وظیفتةفیھ،

واحدة ألي مستخدم ) logon(دخول بحیث تكفي عملیة تسجیل في الشبكة المستخدمین 
في حال كان یملك المستخدم صالحیة الشبكةعلىالموارد یعملیتمكن من الوصول لج

الموارد.ل لتلك الوصو

:Authenticationالتوثیق)(التحقق من الصحة
ھي العملیة التي یتم التحقق فیھا من ھویة مستخدم أو جھاز قبل إعطاؤه الصالحیة 

مشترك.مثل تسجیل الدخول للشبكة أو الوصول لمورد ما،لعمل شئ 
)،CTRL+ALT+DEL(في شاشة2008نظام ویندوز سیرفر ھذه العملیة فيوتتم

، ویرسل بكتابة اسم المستخدم وكلمة السروعندما تظھر لك نافذة تسجیل الدخول تقوم
فلو كانت صحیحة فستنتقل للمرحلة لمطابقتھا.طیات لملف كلمات السر عالنظام ھذه الم
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رسالة خطأ تفید بأن علىطئة فستحصل ولو كانت خاالدخول،ملیة تسجیل الثانیة في ع
المستخدم.ر أو اسم ھناك خطأ في كلمة الس

:)Authorization(السماح بالدخول
النظام یتأكد فیھاوھي العملیة التي األولي،وتتم في نفس شاشة تسجیل الدخول للمرة 

وذلك بعد التأكد من للنظام،أنھ ال یوجد ما یمنع صاحب ھذا الحساب من تسجیل دخولھ 
السر.صحة اسم المستخدم وكلمة 

: DNS(Domain Name System(نظام أسماء الحقول
المطابقة لألجھزة المسماة ) IP Addresses(ھو نظام لتحدید العناوین الشبكیة 

نقاط.وھو یتكون من سلسلة من المعلومات تفصل بینھا والحقول،

DNS(ServiceDomain(خدمة أسماء الحقول  Name:
تحویل أسماء الحقول طریق عنوالعناوینسماءتحلیل األبھو عبارة عن برنامج یقوم

)Domain Names (عناوین شبكیة إلى)IP Addresses( والعناوین الشبكیة
.إلي أسماء حقول

:)Trees(األشجار
رئیسي،ء سلسلة مترابطة من المجاالت تتفرع من مجال یتمثل مفھوم الشجرة في إنشا

مثلآخر ) یمكن أن یتفرع منھ مجالsudan.comفمثالً المجال (
)Khartoum.sudan.com (أ) وbahri.sudan.com ویمكن أن یتفرع ھذان (

سلسلة مترابطة من علىوبھذه الطریقة نحصل أیضاً،مجاالت أخري إلىالمجاالن 
) وھو في مثالنا ھذا rootالمجاالت المتفرعة من مجال رئیسي یسمي الجذر (

)sudan.com.( وكما الشجرة،في وعادة یكون الجذر ھو أول مجال یتم إنشاؤه
نري فإنھ في الشجرة یجب أن تكون اسماء جمیع المجاالت منبثقة من اسم المجال 

الجذر.

:)Forest(الغابة
بحیث یتم إنشاء عدة مجاالت ذات اسماء مختلفة مثل أشجار،عدة علىتحتوي الغابة 

)sudan.comو ()eygpt.comویاً ویتمكن س) بحیث تكون المجاالت مرتبطة
موارده.من واالستفادةالمجال اآلخر إلىالولوج ء أي من المجاالتأعضا
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:GP (Group Policiesنھج المجموعة (
ھي عبارة عن مجموعة إطارات یمكن تطبیقھا لتحقیق إدارة مركزیة لألجھزة 

.والمستخدمین

:OU (Organization Unitsالوحدات التنظیمیة (
Active(المجموعات) داخللمستخدمین،امثل (ھي عبارة عن تجمع لكائنات

Directory Domain تشترك في مھمة أو وظیفة بحیث) لھا قاسم مشترك معین
في قسم الموارد البشریة في سبیل المثال األشخاص واألجھزةعلىكأن تجعل واحدة،

وتستخدم )،Sub tree، وتسمي أیضاً األشجار الفرعیة ()HRحاویة واحدة تسمي (
الدلیل النشطكما تستخدم أیضاً لتنظیم وإدارة كائنات اإلداریة،لیل المھام من أجل تق

)Active Directory Objects(.

تعریف إعدادات كرت الشبكة
للجھاز السیرفر:)DNSوالـ ()IP(عنوان الـ لإعدادخطوات عمل 

) ثم Network(علىنضغط بالزر األیمن للفأرة) Desktopسطح المكتب (من- 1
).Propertiesختار خصائص (ن

)Local Area Connection(على نضغط بالزر األیمن للفأرةنافذةلنا تظھر- 2
خصائص.ثم نختار

Double(نقوم بالنقر المزدوج نافذة لنا تظھر- 3 click (علىInternet
Protocol Version 4(TCP/IP).

) مع Okموافق (علىثم نضغط ) DNS(و ) IP(نقوم بكتابة عنوان نافذة لنا تظھر- 4
. )IP(في السیرفر ھو نفس عنوان) DNS(مالحظة أن عنوان 

عن )Domain Controller(إلىالسیرفر عمل اإلعدادات الالزمة لتحویل الجھاز 
علیھ:)Active Directoryتركیب الـ (یق طر

دمات ھو عبارة عن دلیل خ:Active Directory (AD)الدلیل الفّعال (النشط) 
كل المعلومات عن حسابات المستخدمین وأجھزة الحاسبات بأنواعھا علىیحتوي شبكیة 

ل إدارة محتویات یسھویستخدم لتغیرھا،مشتركة في الشبكة مثل الطابعات ووالموارد ال
.بمكان واحدالمختلفة الشبكة 

):Active Directoryمتطلبات إنشاء الدلیل النشط (
).Group of PC(أجھزة حاسبات مجموعة- 1
).Windows server 2008تشغیل شبكي مثل (نظام- 2
).MB 512) مساحتھا (RAMوصول عشوائي (ذاكرة- 3
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مثل:DNS(Domain Name Systemأسماء الحقول (نظام- 4
IP: 192.168.0.1

Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1

).Server2008.net) مثل (Name of Domainالنطاق (اسم- 5

:)Domain ServicesActive Directoryالدلیل النشط (تحمیل خطوات 
مدیر بصالحیات ك للویندوز سیرفروتسجیل دخول2008بعد تنصیب الویندوز سیرفر 

Domain(لتحویل الجھاز إلىالدلیل النشطیمكن تنصیبمرة،النظام ألول 
Controller ( األتیة:بإتباع الخطوات

) ثم dcpromo) ثم نكتب األمر (Run) نختار تشغیل (Start(ابدأقائمة من- 1
).Okموافق (

).Next) ثم (Nextنختار (نافذة لناتظھر- 2
Existingغابة موجودة (إلى) Domainتخیرنا بین إضافة نطاق (نافذة تظھرلنا- 3

forest (جدیدة) أو عمل نطاق جدید في غابةCreate a new domain in a
new forest،( ثمعمل نطاق جدید في غابة جدیدةوسنختار الخیار الثاني وھو

).Next(نختار
مثًال نفضلھ،) الذي Domain Nameاسم النطاق (ةباكتقوم بننافذة لنا تظھر- 4
)Server2008.com( علىثم نضغط) موافقOk.(
)،forest function levelختیار مستوي الشجرة (تطلب منا انافذة لنا تظھر- 5

).Next(نختارثم )windows server 2008وھنا سنختار (
ثم ) Next(نختارثم )،Domain function levelنقوم بتحدید (نافذة لنا تظھر- 6
)Next) ثم موافق (Ok) ثم (Next(.
) ثم Next(تار نخ) ثم Passwordنقوم بكتابة كلمة المرور (نافذة لنا تظھر- 7
)Next.(
النطاق،) وھي خدمة ضروریة لعمل DNS(علىتم فیا وضع تأشیر نافذة لنا تظھر- 8

حة تخبرنا بوضع كلمة مرور التي نكمل خطوات المعالج وفي النھایة ستظھر لنا صف
النطاق.استرجاعسخدمھا مستقبالً عند سن
علىمن خالل الضغط لمعالجااءنھنقوم بإاالنتھاءوبعد )،AD DSتنصیب (یتم- 9

الطریقة الجھاز وبھذهتشغیل ةداع) إلRestartزر (علىنضغط ثم )Finishزر (
Domain(إلى) وتحویل السیرفر Active Directoryنكون قد انتھینا من تنزیل (

Controller(.
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تي:) أم ال نقوم باألActive Directoryوللتأكد من أن الجھاز نازل بھ الدلیل النشط (
نختار ) ثمComputer(علىبزر الفأرة األیمن نضغطسطح المكتب من- 1

.)Properties(خصائص
.)Domain(نجد فیا اسم النطاقنافذة لنا تظھر- 2

أخري:طریقة 
Active(نختار ثم ) Administrative Tools(نختار ) Start(ابدأقائمة من- 1

Directory Users and Computers(.
نجد فیا اسم النطاق.نافذة لنا تظھر- 2

User Accountsحسابات المستخدمین 
:الحساباتیمكن ان یكون للمستخدم نوعین من 

Local Userحساب محلي.1
Domain Userحساب میدان.2
:)Local User Account(محليمستخدم حساب- 1

ویستخدم ھذا اآللي،ز الحاسب في قاعدة بیانات عامة في جھاحساب ھذا الیتم إنشاء 
) Workgroup Modelبصورة عامة في نماذج مجموعة العمل (النوع من الحساب

ویستطیع المستخدم تسجیل الدخول )،Peer-To-Peerفي شبكات النظیر للنظیر (
الحاسب الذي یستخدمھ فقط.إلى

في شبكات النظیر للنظیر التي تعمل بأنظمة تشغیل ویتم إنشاء ھذا النوع من الحساب
) وھي عبارة عن أنظمة تشغیل لیس لدیھا دلیل Win 2000,Vista, XP,7,8ثل (م

).Active Directoryنشط (
وتكون كل فیھ،أنشأوصالحیاتھ على الجھاز الذي ویكون خصائص ھذا الحساب

تعرف الالموجود على الشبكةالمزودال یستطیع وفقط.من المحلیة بیاناتھ في قاعدة األ
.م المحليعلى حساب المستخد

محلي:مستخدم حساب خطوات إنشاء 
) ثم نختار Computer(علىبالزر األیمن للفأرة سطح المكتب نضغط من- 1
)Manage.(
نضغظ بالزر ثم ) Local Users and Groups(نختار منھا نافذة لنا تظھر- 2

.)New Userنختار مستخدم جدید (و) Users(علىاألیمن للفأرة 
إنشاء علىنضغطثموكلمة المروراسم المستخدمةباكتنقوم ة نافذلنا تظھر- 3
)Create(.
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نافذة التي قمنا بإدخالھا وتظھر لنا یتم إنشاء الحساب سوف تختفي المعلوماتعندما- 4
اإلدخال مرة أخري وذلك لغرض إنشاء حساب مستخدم جدید. وإلغالق ھذه النافذة 

ھور اسم المستخدم مع باقي ظمالحظةمع )،close(إغالقنضغط على زر
.الحسابات السابقة

أخري:طریقة 
Control) نختار لوحة التحكم (Start(ابدأقائمة من- 1 Panelنختار) ثم
)Administrative Tools.(
) ثم Computer Management(على نقوم بالضغط المزدوج نافذة لنا تظھر- 2

بالزر األیمن للفأرة على نضغط) ثم Local Users and Groupsنختار مھنا (
)Users(ونختار مستخدم) جدیدNew User.(
) ثم Createإنشاء (علىنضغطنقوم بكتابة اسم المستخدم ثم نافذة لنا تظھر- 3

).Closeنضغظ علي زر إغالق (

المرور:سفل متعلقة بكلمة ھناك أربعة خیارت في األ
-User must change password at next logon:تعني أن المستخدم و

یجب أن یقوم بتغییر كلمة السر التي ستحددھا أنت اآلن في عملیة تسجیل الدخول 
حمایة كلمات السر الخاصة بالمستخدمین إلىوھو إجراء أمني یھدف القادمة،

وتحصل عملیة التغییر ھذه عندما یقوم المستخدم بتسجیل دخولھ للنظام للمرة األولي 
.ب منھ تغییر كلمة السر الخاصة بھتطلأمامھ شاشةحیث تظھر

-User cannot change password: وتعني أن المستخدم ال یستطیع تغییر
لھ حددكلمة السر الخاصة بھ أبداً ، ویستطیع فقط تسجیل الدخول عبر كلمة السر التي 

.من قبل مدیر النظام
-password never expires:ي صالحیتھا أبداً نتھوتعني أن كلمة السر ال ت

.وستبقي تعمل
-Account is disabled:المستخدم وتعني أن الحساب معطل بحیث ال یستطیع

.الدخول عبر ھذا الحساب
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الخیار
المعنى

User Name
اسم مستخدم فرید غیر مكرر وھو الخیار الوحید االجباري

Full Name
االسم الكامل

Description
وصف للمستخدم 

User Must Change Password
at Next Logon

المستخدم من وضع كلمة یلزمقمت باختیار ھذا الخیار إذا
مرور لھ مع اول دخول لھ على الجھاز وتكون معروفة لھ 

فقط.

User Cannot Change
Password

الیسمح للمستخدم بتغیر كلمة المرور مطلقاً 

Password Never Expires
ر ابداً كلمة المرور لن تتغی

Account is disabled
منع استخدام ھذا الحساب

:Domain User Accountي میدانمستخدم حساب- 2
Active(الدلیل النشط بیاناتویتم إنشاء ھذا النوع من الحساب في قاعدة

Directory(،) ویستخدم في نماذج النطاقDomain Model،( ویستطیع المستخدم
ي جھاز حاسب موجود في النطاق.تسجیل الدخول ألمن خاللھ 

الشبكة ضمن المیدان مزودالدخول على بللمستخدمین یسمح ھذا النوع من الحسابو
زودوتخزن معلومات المستخدم المیدان على المالشبكة،والوصول الى جمیع موارد 

)Server(في قاعدة الدلیل النشط)Active Directory( داخل متحكم میدان
)Domain Controller،(یدان كثر من متحكم مذا كان ھناك أوإ)Domain

Controller (فیھ المستخدم بنسخ جمیع بیاناتھ إلى نشىء فسیقوم متحكم المیدان الذي أ
األخرى.حكمات المیدانجمیع مت

میدان:ء حساب انشخطوات إ
Active(ثم نختار ) Administrative Tools() نختارStart(ابدأقائمة من- 1

Directory Users and Computers.(
للفأرة یمنبالزر األنضغط ) ثمDomain(على اسم المیدانضغطننافذة لنا تظھر- 2

).User(ثم)New(نختارثم ) Users(على 
).Next(علىنضغطثم اسم المستخدمةباكتقوم بننافذة لنا تظھر- 3
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المستخدم والتي سیستخدمھا كل الخاصة بكلمة المرورنقوم بكتابة نافذة لنا تظھر- 4
ن نتركھا فارغة وسیتم الدخول على المیدان ویمكن أللمیدان،مرة أثناء تسجیلھ الدخول 

).Finish(ثم ) Next(علىنضغطثم الحالة،في ھذه بدون كلمة مرور 

مالحظــــة:
لمستخدمین ل)Organization Units(نشىء وحدات تنظیمیةن نضل أمن األف

المھامسنادوذلك لتسھیل عملیة اإلدارة والتحكم وإفي شكل مجموعاتم ضمنھاضعھول
.الصالحیاتوإعطاء

الخیار
المعنى

First Name
مطلوب ویكون فرید ضمن الوحدة وھو(للمستخدم االسم االول

)التنظیمیة والمیدان

Initials
الحرف من اسم المستخدم

Last Name
)مثالً ةاالسم األخیر (العائل

Full Name
كیاً)یسم األول والثاني یظھر ھنا اتومات(عند كتابة االكامل االسم ال

User Logon Name
في الدخول على الدومین ھ المستخدمھو االسم الذي سیستخدمو

ویمكن ان یكون مختلف عن الدومین،ویجب ان یكون فریداً ضمن (
االول)االسم 

User Logon Name
(pre-Windows

2000)

لالصدارات القدیمة من الویندوز

مرور:كلمة ) بدونDomainفي الـ (مستخدم جدیدحساب خطوات إنشاء 
Group() ثم نختار Administrative Tools) نختار (Start(ابدأقائمة من- 1

Policy Management(.
) ونختارDomainاسم الـ (على) ثم نضغط forestنختار منھا (نافذة لنا تظھر- 2
)default Domain Policy() ثم نضغط علیھا بالزر األیمن للفأرة ونختارEdit(.
ثم نختار ) Computer configuration(نختار منھا نافذة لنا تظھر- 3
)Policies ( ثم نختار)Windows setting ( نختار ثم)Security setting ( ثم

Account(نختار setting(نختارثم)Password Policy.(
Minimum Password(على) double click(بعمل نقر مزدوج نقوم- 4

Length ( صفر.ثم نختار
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Password must meet(على) double clickبعمل نقر مزدوج (نقوم- 5
complexity requirements ( منھا نختار نافذة فتظھر لنا)Disabled ثم (

.)Ok) ثم موافق (Applyتطبیق (علىنضغط 
) ثم نكتب األمر التالي لنشر التحدیثاتRun(أن ننتھي نذھب إلىبعد- 6
)gpupdate( فقمواثم)Ok( .

)CTRL+ALT+DELطریقة ازالة افتراضیة الدخول للویندوز بالضغط على(
).Local Security Policy(استعرض- 1
) ثم نختار منھاLocal Options(وكلیك علىعلىلنا نافذة نضغط تظھر- 2
)Security Options(.
Interactive(على) double clickنقوم بعمل نقر مزدوج (النافذة الیمنى من- 3

logon: Do not require CTRL+ALT+DEL(غیر العالمة ننافذة فتظھر لنا
).Ok(ثم)Apply(علىضغطثم ن)Enabled(إلى

والدخول االتوماتیك وزكشرط للدخول للویندریقة الغاء المطالبة بوضع كلمة السرط
:2008لویندوز سیرفر 

control(نسخ ھذه العبارة داخلھاثم ن)Run(ختارن)Start(ابدأقائمة من- 1
userpasswords2(ضغط) ثم نOk(.

من المربع ترید دخولھ اتوماتیك ثم ازل عالمة صحالذيعلى اسم المستخدم علم- 2
ادخال الویندوزمنكھا سیطلب بمجرد الضغط علیو،)Apply(واضغطالصغیر
علىثم اضغط ادخلھ فى المربعینالشخص،أنك نفس من رد تبعك للتأكد الباسوو
).Ok(موافق

sionissPermالصالحیات
واألجھزة المجموعات،للمستخدم،حیات بتعریف نوع الوصول الممنوحالصالتقوم 

والمجلدات )filesت (الملفاعلىویمكن تطبیق الصالحیاتالموارد،إلىللوصول 
)folders)والطابعة(printers() ویمكن مشاركة المجلدات فقطfolders (

ویمكن ) Everyone،Read) ھي (foldersلمشاركة (االفتراضیةوالصالحیات 
Activeالدلیل النشط (قاعدةوالمجموعات فيتعیین الصالحیات للمستخدمین 

Directory() أوlocal computer( .
للمستخدمین:لصالحیات التي یمكن إعطائھا من او
1-Read: تعدیل.القراءة فقط من دون
2-Write: الملفعلىتستطیع التعدیل.
3-Read-execute: البرامجوالصالحیات وتشغیلعرض المالك.
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4-Modify:عمل (الخیار ا ذھتستطیع من خاللRead،Write،Read-
execute.(

5-Full Control: وھو یشبھ خیار لكامل،االتحكمModify ولكن الفرق في تغییر
.رھافإن ھذا الخیار ال یستطیع تغییالصالحیات،

ساعات (تحدید )Domainالشبكة أو الـ (إلىوقت معین للمستخدم بأن یدخل لتحدید
:)للمستخدمدوام العمل 

Active() ثم نختار Administrative Tools) نختار (Start(ابدأمن قائمة - 1
Directory Users and Computers(.

) علي اسم المستخدمRight clickنضغط بزر الفأرة األیمن (نافذة تظھر لنا - 2
.)Propertiesثم نختار خصائص (المعني

.)Logon Hours() ثم نختارAccount(نختار منھانافذة تظھر لنا - 3
. )Okموافق (علىنقوم بتحدید ساعات الدخول ثم نضغطنافذة تظھر لنا - 4

)Domain(عبر السیرفرتحدید األجھزة التي یمكن للمستخدم الدخول علیھال
Active() ثم نختار Administrative Tools) نختار (Start(ابدأمن قائمة - 1

Directory Users and Computers(.
خدم ) علي اسم المستRight clickنضغط بزر الفأرة األیمن (نافذة تظھر لنا - 2

. )Propertiesالمعني ثم نختار خصائص (
.)log On To) ثم نختار (Accountنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 3
وھو یمنع المستخدم من )All computer(الخیاربھا خیاران ھمانافذة تظھر لنا - 4

The following(الخیارو،رفریالسعلىكل األجھزة الموجودة إلىالدخول 
computer(وبعد التحدید نضغط أجھزة معینةإلىیمنع المستخدم من الدخول ووھ ،

.)Okموافق (على

:)Server/Client(الزبونبین المزود و)folder(خطوات مشاركة ملف
نقوم بإنشاء الملف المراد مشاركتھ.- 1
الملف المراد مشاركتھ ثم نختار على)Right click(نضغط بزر الفأرة األیمن- 2

.)Share) ثم (Sharingثم نختار مشاركة () Properties(خصائص 
علىالموجود )Client User(الزبوننقوم بكتابة اسم المستخدم نافذة تظھر لنا - 3

.)Okموافق (علىثم نضغط السیرفر
) ثم Share(علىنقوم بتحدید صالحیات المستخدم ثم نضغط نافذة تظھر لنا - 4
)Done (إغالق ) ثمClose(.
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:)Client(الزبونالجھازمنالملف الذي تمت مشاركتھإلىت الدخول خطوا
ثم) Network(على)Right click(نضغط بزر الفأرة األیمن من سطح المكتب 

.ر لنا الملفات التي تمت مشاركتھاتظھ، ف)Openفتح (نختار 

:طریقة أخري
) ثم double slashنقوم بكتابة (ثم ) Runتشغیل () نختار Startإبدأ (من قائمة 

IP//كما یلي ()Enterللسیرفر ثم نضغط علي مفتاح اإلدخال () IP(نكتب عنوان 
Address of Domain(ر لنا الملفات التي تمت مشاركتھا، فتظھ.

خطوات إنشاء ملف یمكن مشاركتھ من قبل جمیع المستخدمین الموجودین ضمن نطاق 
:)Home Folder(واحد عبر الجھاز السیرفر

) ثم نقوم بإنشاء ملف ونقوم NTFSمن النوع ()driver(أي درایفرإلىندخل - 1
نضغط ثم ) Co-ownerصالحیة (إعطاء ) ثمEveryoneبمشاركتھ عن طریق (

.)Close) ثم إغالق (Done) ثم (Share(على
Active() ثم Administrative Tools(نختار) Start(ابدأمن قائمة - 2

Directory Users and Computers(.
بزر الفأرة األیمن علیھ نضغط ) معین ثم User(منھانختارنافذة تظھر لنا - 3
)Right click(ونختار خصائص)Properties(.
سار مالنكتب ، ثم )Connect(علىنؤشر )Profileنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 4

:االتي
\\ Computer Name\Folder Name\User Name

.) لرؤیة الملف الذي تمت مشاركتھClientالجھاز (علىول نقوم بالدخ- 5

ا من حجم الملف الذي تمت باستخدامھ) Clientلتحدید المساحة المسموح للمستخدم (
: مشاركتھ

ثم الذي بھ الملف)Partitionالـ (على)Right click(نضغط بزر الفأرة األیمن - 1
.)Properties(نختار خصائص 

.)Show Quota Setting(ثم نختار )Quotaنختار (نافذة تظھر لنا - 2
نختار و) Quota(علىنضغط ثم) Quota Entries(نختار منھا نافذة تظھر لنا - 3
)New Quota Entry(.
) ثم نقوم بالتأكد من االسم من خالل Client Userنكتب اسم الـ (نافذة تظھر لنا - 4

Checkأیقونة (علىالضغط  Names موافق (على) ثم نضغطOk(.
المساحة،نقوم بتحدید حجم ) ثم limit disk space to(علىنؤشر نافذة لنا تظھر - 5

.)Okموافق (علىثم نضغط 
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:)Organization Units(خطوات إنشاء وحدات تنظیمیة
Active) ثم نختار (Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Directory Users and Computers .(
علي اسم النطاق )Right click(نضغط بزر الفأرة األیمن نافذة تظھر لنا - 2
)Domain) ثم نختار (Newثم ()Organization Unit(.
.)Okثم نختار موافق (الوحدة التنظیمیةنكتب اسماً وصفیا لكائن نافذة تظھر لنا - 3

مثل التي تم إنشائھالى الوحدة التنظیمیةیمكننا أیضا إضافة كائنات أخرى إو
لقیام ، ولالمستخدمین وأجھزة الكمبیوتر أو المجموعات أو الوحدات التنظیمیة األخرى

:بذلك نتبع الخطوات التالیة
وحدة تنظیمیة نختارثم) New(جدید ثم نختار ، الوحدة التنظیمیةاسم نقر على ن
)Organization Unit (و مستخدمأ)User(.

:الوحدات التنظیمیةإلى) Usersخطوات تحویل الـ (
علي اسم الـ )Right click(نضغط بزر الفأرة األیمن )Usersالـ (من قائمة - 1
)User ( المراد تحویلھ) ثم نختارMove(.
ثم نختار ھاإلی) User(تحویل الــبتحدید المجموعة المراد نقومنافذة تظھر لنا - 2

.)Okموافق (

:PolicyGroupمجموعة سیاسة ال
) user(مجموعة السیاسات التي توضع بھدف التحكم بكیفیة عمل مستخدم واحدھي

أو جھاز حاسوب واحد، ) وصالحیاتھمusers(، أو مجموعة مستخدمینوصالحیاتھ
)computer،( أجھزة حاسوبمجموعة أو)computers(ضمن وحدة تنظیمیة ،
)OU (أو ضمن مجال بأكملھ)Domain (أو ضمن موقع جغرافي)Site.(

ي موقع أو دومین أو وحدة تنظیمیة:ثم ربطھ بأGPOإنشاء كائنخطوات

Groupنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1
Policy Management(.

نضغط ثم المراد تطبیق السیاسة علیھا نختار اسم الـوحدة التنظیمیة نافذة تظھر لنا - 2
Create a GPOنختار (وھاعلی)Right click(بزر الفأرة األیمن  in this

domain , and link it here (.
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جدید للسیاسة التي تب اسماً ) نكاNew GPO(الحوار في مربع ونافذة تظھر لنا - 3
Remove، مثالً (، ولیكن االسم توضیحي لھا لیسھل معرفتھانختارھا Desktop
Icons ( ثم) نختار موافقOk(.

Remove(اسم الكائن) عليRight clickنضغط بزر الفأرة األیمن (- 4
Desktop Icons () ثم نختارEdit (لوضع السیاسة المطلوبة.

ثم ) Policies) ثم نختار (User Configurationنختار (نافذة تظھر لنا - 5
)Administrative Templates) ثم (Desktop(.
Remove(السیاسةعلى) double clickر المزدوج (نقوم بالنق- 6 computer

icon on the desktop(ثم نختار المراد تطبیقھا ثم نقوم بالنقر المزدوج علیھا
)Enabled) ثم تطبیق (Apply) ثم موافق (Ok(.
) ثم نكتب األمر التالي لنشر التحدیثاتRun(بعد أن ننتھي نذھب إلى- 7
)gpupdate)ثم موافق (Ok(.

) في الدومین:DNSتعریف وإدارة الـ (

)DNS) ھو اختصار لمصطلح (Domain Nam System ومعناھا نظام أسماء (
) لیتم االتصال IPھو خدمة ترجمة أسماء األجھزة في الشبكة إلى عناوین (النطاقات، و

النطاقات وبالمفھوم البسیط فان ھذا الخادم یكون مخزنا بھ اسماءبین األجھزة بسھولة. 
الخاصة بتلك النطاقات. ومثال ذلك:)IP(أو المواقع وأرقام الـ

yahoo.com   60.122.105.8
microsoft.com    64.125.110.86

الموقع إلى وعندما نقوم بكتابة اسم الموقع في المتصفح یقوم النظام بإرسال اسم ھذا
الموقع لھذا)IPسألھ عن عنوان الـ () المسجل في النظام لكي یDNSعنوان خادم الـ (

ھذا ) إذا كان مسجال لدیھ فیقوم النظام بالتوجھ الىIPفیرد علیھ الخادم بعنوان الـ (
العنوان لطلب الموقع ویبدأ الموقع فى الظھور لدیك على المتصفح وكل ھذا یحدث فى

ام وكان دخولثواني وال نشعر بھ كمستخدمین، فتخیلوا معي لو انھ ال یوجد ھذا النظ
) اظن انھ سوف یكون مع كل واحد منا مذكرات لحفظ أرقام IPالمواقع بعناوین الـ (

بھا كما نفعل مع أرقام التلیفونات وسیكون الموضوع عبارة عن معاناة كبیرة.المواقع
ویستخدم ھذا النظام داخل الشبكة العادیة في تخزین االیبھات لكل جھاز زبون داخل 

.) للجھازIPحالة استخدام اسم الجھاز یقوم بتحدید رقم (الشبكة الن فى
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:)DNSخطوات تنزیل الـ (
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager(
Rightنضغط علیھا بزر الفأرة األیمن () ثم Rolesنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2

click (نختار و)Add Roles () ثمNext(.
حتىنتبع الخطوات ثم ) Nextثم ()DNS Server(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3

.النھایة

:جدیدة) Zone(إنشاء منطقةخطوات 
.)DNSنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1
Forward Lookup(نختار منھانافذة تظھر لنا - 2 Zones (نضغط علیھا بزر ثم

.Next)نختار () ثم New Zoneالفأرة األیمن ونختار (
منطقة )Primary Zone(بھا ثالثة خیارات ھي منطقة رئیسیةنافذة تظھر لنا - 3

Stub) منطقة فرعیة (secondary Zone(ثانویة Zone فنختار الخیار األول (
.Next)نختار (ثم 
نختار ثم ) To all DNS server in this domain(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4
)(Next.
) التي سیتم استضافتھا مثل Zone(نكتب فیھا اسم الـنافذة تظھر لنا - 5
)yahoo.comنختار () ثم(Next ثم)(Next إنھاء ثم)finish(.
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:)IP) مع عنوان (Zoneالـ (اسم خطوات ربط 
Newنختار (ثم ) Zone(اسم الـ) علي Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (- 1

Host(.
علىثم نضغط لسیرفر الخاص بالجھاز ا) IPنقوم بكتابة عنوان الـ (نافذة تظھر لنا - 2
)Add Host موافق (على) ثمOk (على) ثمDone(.

:)oneZالـ (اسم إلي )www(إلضافة اللقب
Newنختار (ثم ) Zone(اسم على) Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (- 1

Alias(.
على) ثم نضغط wwwنكتب () Alias nameوفي مربع حوار (نافذة تظھر لنا - 2
)Browse( علي اسم نقوم بالنقر المزدوج نافذة فتظھر لنا) النطاقDomain ( ثم

.)Okثم موافق ()Zone(اسم الـعلى) ثم Forward Lookup Zones(على
command(إلىھب وإلختبار الخطوة السابقة نذ- 3 prompt(األمر ونكتب
)ping www.yahoo.com) ثم إدخال (Enter.(

:IIS (Internet Information Servicesخطوات تنزیل (
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager(
Rightر الفأرة األیمن (نضغط علیھا بز) ثم Rolesنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2

click ونختار ()Add Roles () ثمNext(.
.)Nextثم ()Next(نختار) ثم Web Server IIS(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3
) ثم Installثم ()Next) ثم (HTTP Redirection(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4
)Close(.

:رفرالسیإلى) Local Page(خطوات إستضافة صفحة محلیة
نختار ) ثم Administrative Tools() نختار Startإبدأ (من قائمة - 1
)Manager)IIS((.
) علي اسم السیرفر ونختار Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (نافذة تظھر لنا - 2
)Sites علیھا بزر الفأرة األیمن ونختار (نضغط ) ثمAdd Web Site(.
مثل )site nameفي صندوق حوار (الصفحةنقوم بكتابة اسم نافذة تظھر لنا - 3
)yahoo.com(وجود فیھ الصفحة في صندوق حوار م، ثم نحدد مسار الملف ال
)physical path() ثم نحدد عنوان ،IP( ، ثم نكتب عنوان اإلستضافة مثل
)www.yahoo.com() في صندوق حوارHost name () ثم موافقOk(.
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ظھر فی)Explore(نضغط عليصفحة أخري فتظھر لنا الصفحة نضغط علي اسم - 4
) ثم نضغط بزر Renameنضغط علیھ بزر الفأرة األیمن ثم نختار (اسم الصفحة لنا 

.)Copyالفأرة األیمن ونختار (
نختار منھا نافذة ) فتظھر لنا Default Document(علىنقوم بالنقر المزدوج - 5
)Add بلصق اسم الصفحة في مربع الحوار) ثم نقوم.
نختار منھا نافذة ) فتظھر لنا Directory Browsing(علىنقوم بالنقر المزدوج - 6
)Enable(.
Internetمتصفح اإلنترنت (إلىنذھب- 7 Explore( نكتب شریط العناوینعلىثم

).Enterثم نضغط علي مفتاح اإلدخال () www.yahoo.com(عنوان اإلستضافة

:)FTPخطوات عمل تھیئة للـ (
نختار ) ثم Administrative Tools() نختار Startإبدأ (قائمة من - 1
)Manager)IIS((.
) علي اسم السیرفر ونختار Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (نافذة تظھر لنا - 2
)Sitesعلیھا بزر الفأرة األیمن ونختار (نضغط) ثمAdd FTP Site(.
FTPصندوق حوار (فيالموقعنقوم بكتابة اسم نافذة تظھر لنا - 3 site name( ثم ،

.)Nextثم نختار(الموقع وجود فیھ منحدد مسار الملف ال
) ثم No SSL(على) ثم نؤشر Nextثم نختار() IP(نختار عنواننافذة تظھر لنا - 4

.)Nextنختار(
) الخیارین Authentication(من مربع حوار نختارنافذة تظھر لنا - 5
)Anonymous & Basicن مربع حوار () ثم مAuthorization نختار (
)Allow access to all user) ثم نحدد الصالحیة (Read & Write ثم نختار (
)Finish(.
شریط العناوین نكتب على) ثم Internet Exploreمتصفح اإلنترنت (إلىنذھب - 6

ثم نضغط علي مفتاح اإلدخال ) ftp://192.169.1.1مثل () FTPللـ ()IPعنوان(
)Enter(.

:Remote Desktopخطوات عمل 
) ثم نختار Computer(علىمن سطح المكتب نضغط بزر الفأرة األیمن - 1

خصائص.
).Remote settingنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2
Allow connect from computer runningنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 3

any version of remote desktop() ثم موافقOk(.
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ثم نختار )All programsكل البرامج (إلىنذھب )Start(ابدأمن قائمة - 4
).remote desktop connection) ثم (Accessoriesالملحقات (

اتصال على) للجھاز المراد الوصول إلیھ ثم نضغط IPنكتب عنوان (نافذة تظھر لنا - 5
)Connect.(

DHCP Servertion Protocol)(Domain Host Configuraنظام
Windows Serverوجد في انظمة تشغیل الشبكات مثل (تخدمة عبارة عنيھ

تلقائیة لألجھزة ) بصورة IPمنح عناوین (بقومت) 2008 ,2003 ,2000
)Clients (المتصلة بالدومین ،) وھي تمكن من إدارة عناوینIPبصورة مركزیة (،

ةزجھ) لألIPن (اویتم تحدیث عنوی، )IPاء عناوین (طكما تقوم بمنع تعارض إع
)Clients.بصورة تلقائیة (

DHCP Serverفوائد 
) في الشبكة المحلیة، وھي IPاستخدام مثل ھذا البرنامج الخادم قد انھي مشاكل الـ (

المشاكل الناجمة عن تجھیز اإلعدادات بطریقة یدویة، وبالتالي یمكن أن یأخذ جھازین 
یجة للسھو البشري، أو وضع إعدادات خاطئة وغیرھا من ) نتIPداخل الشبكة نفس الـ (

األخطاء التي تنتج من السھو. فجاء ھذا البرنامج الخادم وأصبح ھو المسیطر الوحید 
على إعطاء العناوین. وأصبح كل ما علي مدیر الشبكة ھو عمل قائمة بالعناوین 

تلك العناوین ) بتوزیعDHCP SERVERالخاصة بالشبكة المحلیة وبعدھا یقوم الـ (
.بمعرفتھ بطریقة أوتوماتیكیة

:DHCP(Dynamic Host Configuration Protocolخطوات تنزیل الـ (
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager(
Rightنضغط علیھا بزر الفأرة األیمن () ثم Rolesنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2

click ونختار ()Add Roles () ثمNext(.
ثم )Nextثم ()Next) ثم نختار(DHCP Server(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3
)Next(.
) ثم Nextثم ()Nextثم نختار()Validate(علىنضغط نافذة تظھر لنا - 4
)Next(.
ثم )Next(نختار ) ثم Disable DHCP v6(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 5
)Next() ثمInstall) ثم (Close(.
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:)DHCPـ (للخطوات عمل تھیئة 
)DHCPنختار (ثم ) Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1
Rightنضغط علیھا بزر الفأرة األیمن (ثم )IPv4نختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2

click ونختار ()New scope () ثم نختارNext(.
.)Nextثم نختار () scopeنكتب اسم (نافذة تظھر لنا - 3
التي سیتم إعطائھا )IP) معین لعناوین (Rangeنقوم بتحدید مدي (نافذة تظھر لنا - 4

.)Nextثم نختار (لألجھزة تلقائیاً 
التي سنقوم ) IP) معین لعناوین (Rangeنقوم بتحدید مدي (نافذة تظھر لنا - 5

).Next() ثمNext) ثم (Nextثم ()Nextثم () Add(نضغط بإعدادھا یدویاً ثم 
على) ثم نضغط DNS) بتاع (IPوعنوان (نقوم بكتابة اسم السیرفر نافذة تظھر لنا - 6
)Add() ثمNext) ثم (Nextثم ()Next) ثم (finish.(

) ونقوم بعمل األتي:clientنذھب للجھاز الـ (7-
) ثم نختار خصائص Network(علىمن سطح المكتب نضغط بزر الفأرة األیمن /1
)properties.(
) فتظھر لنا نافذة Change adapter setting(علىتظھر لنا نافذة نضغط /2

على) ثم نضغط Local Area Connection(علىنقوم بالنقر المزدوج 
)Internet Protocol Version 4() ثم من النافذة التي ظھرت نختارobtain

an IP address automatically.(
األمر نكتب) ثمcmd) ثم نكتب (Run) نختار تشغیل (Start(من قائمة إبدأ / 3
)ipconfig/release) ثم إدخال (Enter وذلك لحذف عنوان الـ ()IP (،السابق

نقوم بكتابة األمر )DHCP() جدید بواسطةIPعنوان () clientوإلعطاء الجھاز(
)ipconfig/renew() ثم إدخالEnter( .

):Backup & Recoveryطوات تنزیل (خ
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager(
نضغط علیھا بزر الفأرة األیمن ) ثم Featuresنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2
)Right click ونختار ()Add features () ثمNext(.
Windows(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3 Server Backup features ثم (

).Close) ثم (Installم (ث)Nextنختار(

:معین)Folder) أو مجلد (driverلدرایفر((Backup)خطوات عمل 
نختار ) ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1
)Windows Server Backup(.
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.)Next() ثم Backup Onceنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2
.)Next() ثم (Customمنھا نختار نافذة تظھر لنا - 3
منھ)Backupالمراد عمل (بھ المجلديذ) الdriver(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4

.)Next(ثم 
.)Next() ثم Local driver(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 5
.)Next(ثمیھف) Backup() الذي سیتم عمل driver(نختارنافذة تظھر لنا - 6
VSS Copyنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 7 Backup ثم ()Next( ثم)Backup (

).Closeثم (
.) منھ ثم نقوم بحذف المجلدBackupالدرایفر الذي تم عمل (إلىنذھب - 8
نختار ) ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأقائمة من - 9
)Windows Server Backup( ثم)Next.(

) ثم نختار Next(ثم )Next(ثم)Recoveryنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 10
)This server( ثم)Next( ثم)Next( ثم)Next() ثمRecovery(ثم
)Close.(

:Routing & Remote Access Servicesخطوات تنزیل 
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager(
Rightنضغط علیھا بزر الفأرة األیمن () ثم Rolesنختار منھا (نافذة تظھر لنا - 2

click ونختار ()Add Roles () ثمNext(.
) ثم Network Policy & Access Services(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3

).Next(م ) ثNextنختار(
ثم )Routing & Remote Access Services(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4
)Next ثم ()Install) ثم (Close.(

):Routing & Remote Access Servicesخطوات عمل تھیئة للـ (
Routing) ثم نختار (Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

& Remote Access(
ثم الدومینعلي اسم)Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (نافذة تظھر لنا - 2

Configure & Enable(نختار  Routing & Remote Access ( ثم
)Next(.
ثم Dial-up or VPN(Remote Access(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3
)Next(.
.)Next(ثم )Dial-up) و (VPN(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4
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م نختار موافق ) معین ثRange) ثم نحدد مدي (IPنافذة نختار عنوان (تظھر لنا - 5
)Ok() ثمNext) ثم (Next ( ثم)finish(.
) ثم نختار خصائص Ports(على) Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (- 6
)properties.(
).demand dial(على) ثم نؤشر Configureنافذة نختار منھا (تظھر لنا - 7
Phone and) ونختار (Control Panelلوحة التحكم (إلىنذھب - 8 Modem (

).Ok) ثم (Applyثم نحدد رقم الھاتف ثم (
على) فتظھر لنا نافذة نؤشر Add) ثم نختار (Modemمن النافذة نختار (- 9
)Don’t detect my modem) ثم (Next) ثم (Next.(

.)finish(ثم ) Next() معین ثم Portsنافذة نختار (تظھر لنا - 10
على) ثم نؤشر Network(لىعمن سطح المكتب نقوم بالنقر المزدوج - 11

)Connector) ثم (Next.(
على) ثم نكتب رقم الھاتف ثم نؤشر Dial directlyنافذة نختار منھا (تظھر لنا - 12

)Allow other) ثم (Next.(
علىنافذة نحدد اسم المستخدم وكلمة المرور واسم الدومین ثم نضغط تظھر لنا - 13

)Connect) ثم نختار (Setup connection anyway.(
) ثم نختار Network(علىمن سطح المكتب نضغط بزر الفأرة األیمن - 14

) ثم نضغط علیھا Dial-up connectionثم نختار ()Propertiesخصائص (
).Connectبزر الفأرة األیمن ثم نختار خصائص ثم اتصال (

):Windows Deployment Servicesخطوات تنزیل (
Serverنختار () ثم Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1

Manager.(
Rightنضغط علیھا بزر الفأرة األیمن () ثم Rolesتظھر لنا نافذة نختار منھا (- 2

click ونختار ()Add Roles () ثمNext(.
) ثم Windows Deployment Services(علىتظھر لنا نافذة نؤشر - 3

).Close) ثم (Install() ثم Next(ثم)Next) ثم (Nextنختار(

):Windows Deployment Services(خطوات عمل تھیئة
) ثم نختار Administrative Tools() نختار Start(ابدأمن قائمة - 1
)Windows Deployment Services(.
) علي اسم الدومین ثم Right clickنضغط بزر الفأرة األیمن (تظھر لنا نافذة - 2

Configure(نختار  Server () ثمNext() ثمNext) ثم (Yes(.
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Configureو ()Do not listen on port 67(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 3
DHCP option 60( ثم)Next(.

.)finish(ثم ) Respond to all(علىنؤشر نافذة تظھر لنا - 4
.)finish(ثم نافذة نلقي عالمة (صاح) تظھر لنا - 5

مكان األسطوانة:خطوات تحدید 
) نضغط بزر الفأرة األیمن Windows Deployment Services(نافذةمن - 1
)Right click (على)Boot Image) ثم نختار (Add Boot Image.(
) ثم نقوم بفتح Computer) ثم نختار (Browse(علىنضغط تظھر لنا نافذة - 2

ثم )Open) ثم (boot.wim) ونختار منھ (Sourcesاألسطوانة ثم نفتح ملف (
)Next) ثم (Next) ثم (Next ( ثم)finish(.
) نضغط بزر الفأرة األیمن Windows Deployment Services(نافذةمن - 3
)Right click (على)Install Image) ثم نختار (Add Install Image( ثم
)Next(.
) ثم Open) ثم (Install.wim) ثم نختار(Browse(علىنضغط تظھر لنا نافذة - 4
)Next(.
ثم ) Next) ثم (Next(تظھر لنا نافذة نقوم بتحدید إصدارة الویندوز ثم نختار - 5
)finish(.

-) للشبكات: DOSأوامر(
) داخل الجھاز، TCP/IPیستخدم ھذا األمر للتأكد من عمل برتوكول (:Pingاألمر 

) ونكتب فیھ Runویتم ذلك عن طریق فتح قائمة أبدا ثم نختار منھا األمر تشغیل (
ping 192.1.1.14

pingمثال (للتأكد من توصیل الجھاز باإلنترنت نكتب www.google.com.(
یستخدم ھذا األمر إلرسال رسائل إلى األجھزة عبر الشبكة، ویتم :Net sendاألمر 

) ونكتب فیھا Runا ثم نختار منھا األمر تشغیل (ذلك عن طریق فتح قائمة أبد
)Command ثم موافق، تظھر نافذة نكتب فیھا األمر (net send [computer

name] [message].
Net sendوإلرسال الرسالة إلى جمیع األجھزة نكتب األمر بالصیغة اآلتیة

*[message]
جھزة المتصلة بالشبكة، یستخدم ھذا األمر فى عرض اسماء األ:Net Viewاألمر 

) Enter) ثم نضغط علي(net view) نكتب األمر (commandفمثالً فى نافذة (
لتظھر أسماء جمیع األجھزة المتصلة بالشبكة.
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) أي یقوم TCP/IPیستخدم ھذا األمر لتحدید إعدادات برتوكول (: IPconfigاألمر 
ر داخل نافذة ) للجھاز، ویتم ذلك بكتابة األمIP Addressبتحدید رقم (

)Command) ثم نضغط على (Enter  .لیظھر رقم الجھاز (
یستخدم ھذا األمر في تحدید جمیع بیانات برتوكول :allIPconfig/األمر 

)TCP/IP( المتعلقة بالجھاز من رقمIP, MASK, Get way, DNS, MAC
Address).(

ملحوظة ھامة:
رقم –ح جھاز معین من داخل الشبكة على جھاز أخر عن طریق (اسم الجھاز كیفیة فت

)IP.(للجھاز (
ثم )\\IP) أو (\\) ونكتب فیھ (اسم الجھازRunنفتح قائمة أبدا ثم نختار األمر تشغیل (

)Enter تظھر نافذة الجھاز المحدد وبھا المجلدات والملفات المشاركة لھ داخل (
الشبكة. 

:Pingبرتوكول 
ما مع حاسب آخر حاسب)، یستخدم لفحص اتصال Dosھو من أوامر نظام التشغیل (

) مجموعة من حزم البیانات إلى ping) حیث یرسل األمر (Routerأو موجھ مسار (
الجھة األخرى في نفس الشبكة ویطلب منھا الرد بإشارات معینة على ھذه الحزم ثم 

یعرض النتائج بأكملھا على الشاشة.
:Pingفوائد األمر 

للتعرف على حالة الشبكة وحالة المستضیف (موقع ما أو صفحة).- 1
لتتبع وعزل األعطال في القطع والبرامج.- 2
الختبار وإدارة الشبكة.- 3
)loopback) لعمل فحص ذاتي للحاسب (pingیمكن استخدام األمر (- 4

):Pingطرق استخدام األمر (
) من قائمة البرامج.MS-DOS Promptباستخدام (-1
) فتفتح لنا نافذة الدوس.Cmd) ثم كتابة (Runأو باستخدام األمر تشغیل (-2

بین جھاز حاسب وجھاز ) وفحص التوصیل بین جھاز حاسب وآخر، أوPingولعمل (
)، فإننا نكتب األمر كالتالي:Server)، أو مع جھاز الخادم (Routerالتحویل (

Ping xxx.xxx.xxx.xxx
مثال:

Ping 192.168.1.110
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یمثل رقم تعریف الشبكة للجھاز المراد فحص االتصال معھ، كما یمكن (xxx)حیث 
.)DNSاستخدام اسم النطاق للحاسب (

:لامث
Ping yahoo.com

إذا عرض اختبار () نتیجة الرد فمعني ذلك أن ھناك اتصاالً فعلیاً بھذا الجھاز، ولكن 
إذا ظھرت نتیجة الفحص كالتالي:

"Request timed out" فھذا یعني عدم وصول رد من الجھاز الذي تم إرسال
الحزم لھ، وھذا یدل على عدة اشیاء منھا:

یعمل.الجھاز ال -1
خط التوصیل بین األجھزة فیھ خلل (ال یوجد توصیل).-2
زمن رد فعل الجھاز اآلخر أطول من ثانیة.-3
عدم وجود خط عودة الي الحاسب الشخصي المستخدم (أي أن التوصیل سلیم -4

والجھاز المراد االتصال بھ سلیم لكن السبب قد یكون في اعدادات الخادم) للرد 
والطریقة المستخدمة للرد.

):Pingمثلة على استخدام الـ (أ
) والمعاییر المستخدمة معھ، وكذاك Pingعاة وضع فراغات بین األمر (امرینبغي 

العنوان المراد االرسال لھ.
:الجھاز عن عمل الراوتر أو المودملفحص داخل ل-1

-tPing 127.0.0.1
:لفحص عن وجود خدمة اإلنترنت داخل الشبكةل-2

Ping www.yahoo.com –t

:بالموقع واظھار عنوان المستضیفلالتصال -3

Ping –a yahoo.com
ع وتسجیل المسار لخمسة قفزات:بالموقلالتصال -4

Ping –r 5 yahoo.com
) ھو packet، طول كل ()packetsرسائل (8بالموقع وارسال لالتصال -5

1000)bytes:(

Ping –n 8 –I 1000 yahoo.com



Network   Administration Course

Written By: Mahmoud 0917244420 MahmoudIshag31@gmail.com
32

بالموقع وتحدید توجیھ المصدر المفقود، ولنفترض أنھ مؤلف منلالتصال -6
في ھذه الحالة نقوم بكتابة ، )44.12.9.3–16.50.2.1-19.20.11.1(

:) بالصیغة االتیةPingاألمر (

Ping –j 16.50.2.1 19.20.11.1 44.12.9.3
) بالطریقة االتیة:Wordحفظ نتیجة االتصال في ملف (یمكن و

Ping yahoo.com>ping.doc
وإذا كنت تفحص أكثر من جھاز وترید أن تخزن ،مالحظة أن اسم الملف اختیاريمع 

النتائج في نفس الملف:
Ping yahoo.com>>ping.doc

وبھذا الدرس نكون قد وصلنا إلى نھایة الجزء الثاني من ھذه الدورة، وأخیراً ال تنسونا 
الم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.من صالح الدعاء والس
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