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  عملي

  
  

  مدرس المادة االستـــــاذ 
  هالبھر
  
 عبدالرحمن عبید : كتابة الدورس الطالب 

X.M.T  
 

 I.Tتخصص تكنولوجیا المعلومات 
 

  
 
 
 

 [محاضرات مادة شبكات موسعة]
  االستـــاذ البھره تدریس)  العمــــــليالجـــــــــــزاء ( جمیع محاضرات مادة شبكات موسعة 

 جــــــــــامعة سباء

 كلیة الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات
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Model 
17.10 
17.20 
17.21 

Serial 
1600 
1700 
2600 
3400 

  ؟ Routerتعریف الروتر 

  ھو عبارة عن جھاز یشبة الكمبیوتر من ناحیة وجود بعض القطع مثل 
1- RAM 
2- ROM 
3- CPU 
 نظام تشغیل خاص فیة -4

اال انھ لیس بجھاز كمبیوتر و عملة االساسي الموائمة بین الشبكات المختلفة بغض النظر عن نوع البروتكول 
  المستخدم فیھا و نوع نظام التشغیل

  متى نعتبر الشبكة انھا شبكة موسعة ؟

  اذا احتوت احد االدوات التالیة 
1- Router 
2- GateWay 
3- WiFi 
4- WiMAX  

  بعض انواع و طرازات روترات سیسكو ؟

1700مثال لطرازات مودیل   

 Ethernetیحتوي على منفذین 
  4قبل للتوسع الى  

منافذ  4یحتوي على 
Ethernet   4قبل للتوسع الى  

  انواع التوصیل بین الروترات ؟

1- Ethernet 
2- Fast Ethernet 
3- Serial 
4- ISDN  
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  ؟ Router واجھــــــــــــــــات

  للروتر عدة واجھات و نذكر منھا التالي
 User Execute Modeواجھة المستخدم  -1

 <Router       شكل المحث في ھذة الواجھة 
 Privilege Execute Modeواجھة االمتیازات  -2

 #Router       شكل المحث في ھذة الواجھة  
 Router> Enable          طریقة الدخول الیھا 

 Global Configuration Modeواجھة االعدادات الھامة  -3
 #Router(Config)      في ھذة الواجھة  شكل المحث

 Router# Configuration Terminal    طریقة الدخول الیھا
   Interface Configurationواجھة اعدادات المنافذ  -4

 #Router(Config-If)      شكل المحث في ھذة الواجھة 
 Router# Interface {type}{No}     طریقة الدخول الیھا 

 Int e0 , int s0 , int f0  : مثال 
  مالحظة

  و في اعدادات الروتر نستطیع كتابة اختصار لكل كلمة حیث ان نظام تشغیل الروتر سیتعرف علیھا
  في لوحة المفاتیح و سیكمل نظام تشغیل الروتر باقي الكلمة  Tabاو نكتب ثالث احرف من الكلمة و نضغط مفتاح 
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 وصف لالمر االمر
Show Version  یعرض اصدار الروتر 

Show Flash  یعرض محتویات الذاكرةFlash 
Show Interface  منافذ الروتریعرض  
Show Protocols تكوینھا المضبوط البروتوكوالت یعرض 
Show Memory الموجھ، ذاكرة عن إحصائیات یبین 

Show Stack ویعرض الَقطع وروتینات للعملیات المكدس استعمال یراقب 
 .للنظام استنھاض إعادة آخر حصول سبب

Show Processes النشطة العملیات عن معلومات یعرض. 

Show CDP  في درس الـCDP 
Show CDP Detail  في درس الـCDP 

Show Buffer ملقم الشبكة على الدارئات لتجمعات إحصائیات یزود  
Show Startup-Config  یعرض التكوین المحفوظ و محتویات الذاكرةNVRAM 

 Routerامر الحفظ في الروتر 

 NVRAMالى ذاكرة  RAMالحفظ في الروتر عبارة عن نسخ الملف الفعال الموجود في ذاكرة 
Router#  Copy    running-config   startup-config 

  ؟  Showبعض اوامر الـ 

  ؟   DB9ماھو اختصار : الواجب 

  انتھت المحاضرة
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 وظیفتة  اسم االمر
HostName تغییر اسم الروتر 

Enable Passowrd غیر مشفرة( نعمل كلمة سر للواجھة الخاصة(  
Enable Secret مشفرة( نعمل كلمة سر للواجھة الخاصة(  
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 Router Configurationاعدادات الروتر 

  ونعطیة كلمة سر للدخول ؟  Sanaاالن سنقوم بتغیر اسم الروتر الى 
Router> 
Router>en 
Router#config T 
Router(config)#Hostname Sanaa 
Sanaa(config)#enable Password 123 

Ctrl + Z  
Sanaa#copy run start 

Router#config T 
Sanaa (config) #enable Secret 1234 

Ctrl + Z  
Sanaa#copy run start 
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  عمل كلمة سر للروتر ككل ؟

Sanaa>en 
Sanaa#config T 
Sanaa(config)#line console 0 
Sanaa(config-line)#password 333 
Sanaa(config-line)#login 

Ctrl + Z 
Sanaa#copy run start 

CDP (CISCO Discovery Protocol)  

  المجاورة و المفعلة   CISCOیقوم بجلب كل التفاصیل عن اجھزة 
1- Show CDP Neighbors 
2- Show CDP Neighbors Detail 
3- Show CDP entry {XMT} 

 CDPالتعدیل على 

Sanaa(config)#CDP time 25  
Sanaa(config)#cdp holdtime 45  

  نكتب:   CDPالغالق بروتكول 
Sanaa(config)#no cdp run  

  :لتشغیلھ نكتب  
Sanaa(config)#Run cdp  
 

  كیف یتم الغاء كلمة السر نھائیًا: الواجب 

  انتھت المحاضرة
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Router> 
Router>en 
Router#config t 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
Router(config)#banner MOTD #,#AAA# 
 
Enter the text followed by the '#' to finish 
 
Sana Router 
# 

Ctrl + Z 
Router#copy run start 

 عمل رسالة ترحیبیة عند تشغیل الروتر ؟

ثم # ادخل الرسالة وعند االنھا اضغط 
Enter 

  لھ  IPلذالك یتوجب علینا الدخول لواجھة المنافذ لتحدید المنفذ الذي نرید عمل   IPفي الروتر كل منفذ لدیة 
Router(config)#int e0 
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 
Router(config-if)#no shutdown  

Ctrl + Z 
Router#copy run start 

  للروتر ؟  IPعمل 

 لنجعل المنفذ نشط

Router(config)#router rip 
Router(config-router)#network 10.0.0.1 

  ؟  RIPباستخدام   IPتوجیة الـ 



 

 

2شبــــكات : محـــــاضرات العملي  الرابعــــــــــــھ: المحــــــــــاضرة    

 X
M

T

  هالبھر: مدرس المادة  االستـــــاذ : محـــــاضرات العملي 
 )I.T(عبدالرحمن عبید : كتابة الدورس الطالب 

 

XMT (config) # ip host R2 10.0.0.2 

  للتعامل معة ؟  IPتكوین اسم للـ 

  اذن االتصال سلیم 5/5یقوم ھذا االمر بفحص االتصال بین االجھزة فاذا كانت االجابة 
XMT#ping 10.0.0.1 
XMT#ping R2 
Type escape sequence to abort. 
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds: 
..... 
Success rate is 0 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms 

 Pingامر الـ 

 RIPماھو اختصار : الواجب 

  انتھت المحاضرة
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  VTY؟ telnetاعداد 

Router>en 
Router#config t 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
Router(config)#hostname XMT1 
XMT1(config)#int e0 
XMT1(config-if)#ip address 192.168.0.1  255.255.255.0 
XMT1(config-if)#no shutdown  
XMT1(config-if)#exit 
XMT1(config)#line vty 0 4 
XMT1(config-line)#password 123 
XMT1(config-line)#login 

Ctrl + Z 
XMT1#copy run start 

    IPنقوم بعمل نفس االعدادات في الروتر الثاني مع تغیر رمز الـ 
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 Ip route:: یدوي    IPعمل 

XMT2(config)#ip route 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 
Ctrl + Z 

XMT1#copy run start 
  

  الدخول الى الروتر الثاني عن طریق الروتر االول

r2#telnet 192.168.0.1 
R1>ip host R2 192.168.0.2 
R1>en 
R1#config 
R1(config)#ip host R2 192.168.0.1 
R1(config)#ip route 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 

Ctrl + Z 
R1#copy run start 
R1#show sessions  
       Conn Host                 Address                Byte  Idle Conn Name 
*  1 192.168.0.1             192.168.0.1                0     9 192.168.0.1 
R1#disconnect 1 
Closing connection to 192.168.0.1 

  Flash & NVRAMحذف بینات الموجوده في 

R1#erase startup-config 
R1#reload 

 VTYماھو اختصار  : الواجب 

  انتھت المحاضرة



 

 

2شبــــكات : محـــــاضرات العملي  الســـــــــادســــھ: ـــــاضرة المحــــ   

 X
M

T

  هالبھر: مدرس المادة  االستـــــاذ : محـــــاضرات العملي 
 )I.T(عبید  عبدالرحمن: كتابة الدورس الطالب 

 

  

19.21 

17.21 17.21 

19.21 

 Boson Network Designerصمم مثل ھذا المخطط ببرنامج 

Ethernet 

Bri 0 

  BRI؟ ISDNاعداد 

Router>en 
Router#config t 
Router(config)#hostname R1 
R1(config)#int Bri0 
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shut 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#isdn switch-type basic-ni 
R1(config)#int bri0 
R1(config-if)#isdn spid1 3217782010100 
R1(config-if)#dialer string 7782010 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#dialer-list 1 protocol ip permit 
R1(config)#int bri0 
R1(config-if)#dialer-group 1 

Ctrl + Z 
R1#copy run start 

  IP Addressو الـ   Hostnameنقوم بعمل نفس االعدادات بالروتر الثاني و لكن مع تغییر 
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ISDN  لدیھاSwitches محدده من قبل الشركة المزوده  

 Briماھو اختصار  : الواجب 

  انتھت المحاضرة
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 XMTو تسمیة   Switchو تغیر اسم الـ  Switchللـ   IPتغییر رقم الـ 

  رقم الروتر كما في المثال Default gatewayو نكتب 

  بشكل عام و لیس لمنفذ معین   Switchللـ   IPاالن سنقوم بتغیر رقم الـ 
 Switchلكل منفذ من منافذ الـ   IPیمكن اعطاء : مالحظة 

 IPنقوم بالدخول الى واجھة المستخدم و منھا الى واجھة االمتیازات كما في الروتر و نغیر رقم الـ 
 

>en 
#config t 
 (config)#hostname XMT 
XMT(config)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 
XMT(config)#ip default-gateway 10.0.0.2 

Ctrl + Z 

 Switchاعدادات الـــ 

  Switchلالجھزة المرتبطھ بالـ Mac addressاستعراض 

XMT#show mac-address-table 

  و استعراضھا كما في الروتر  CDPتستطیع ایظًا عمل اعدادات الـ 

XMT# show interface 

    Switchاستعراض جمیع منافذ الـ 
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   Switchعمل كلمة سر للـ 

XMT(config)#enable password level 1 we 

XMT>en 

XMT#config t 

XMT (config)#enables password level 15 XMT 

Ctrl + Z 

الن كلمة السر ) الخروج من واجھة االمتیازات فقط ( و العوده الیة   Switchاالن قم بتجربة الخروج من الـ 
  معمولة لواجھ االمتیازات فقط

  انتھت المحاضرة
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  ـ:عمل كال من ـالمطلوب:مثـــــــــال 

1- Hostname 
2- IP Address 
3- RIP 
4- IP Route   

  تكوین االعدادات

Router>en 
Router#config t 
Router(config)#hostname R1 
R1(config)#int e0 
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shut 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#ip route 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.1.1 
R1(config)#router rip 
R1(config-router)#network 192.168.0.1 

Ctrl + Z 
R1#copy run start  

 Hostnameو الـ   IPنعمل نفس االعدادات للروتر الثاني مع تغییر رقم الـ 

  انتھت المحاضرة
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  ـ:عمل كال من ـالمطلوب:مثـــــــــال 

1- Hostname 
2- IP Address 
3- IP Route  
4- IP Host 
5- Console Password 
6- Vty  :Telnet 

  لكل جھاز في الشبكة

 R1اعدادات الروتر االول 

Router>en 
Router#config 
Router(config)#hostname R1 
R1(config)#int s0 
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shut 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#ip route 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 
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R1(config)#ip host R2 192.168.0.2 
R1(config)#line console 0 
R1(config-line)#password 123 
R1(config-line)#login 
R1(config-line)#exit 
R1(config)#line vty 0 4 
R1(config-line)#password 123 
R1(config-line)#login 

Ctrl + Z 
R1#copy run start 

 R2 الثانياعدادات الروتر 

Router>en 
Router#config t 
Router(config)#hostname R2 
R2(config)#int s0 
R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 
R2(config-if)#clock rate 64000 
R2(config-if)#no shut 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#int s1 
R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shut 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#int e0 
R2(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shut 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#ip host R1 192.168.0.1 
R2(config)#ip host R3 192.168.1.2 
R2(config)#ip host R5 192.168.4.2 
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R2(config)#ip route 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 
R2(config)#ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2 
R2(config)#ip route 192.168.4.1 255.255.255.0 192.168.4.2 
R2(config)#line console 0 
R2(config-line)#password 123 
R2(config-line)#login 
R2(config-line)#exit 
R2(config)#line vty 0 4 
R2(config-line)#password 123 
R2(config-line)#login 

Ctrl + Z 
R2#copy run start 

 R3اعدادات الروتر الثالث 

Router>en 
Router#config 
Router(config)#hostname R3 
R3(config)#int s1 
R3(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 
R3(config-if)#clock rate 64000 
R3(config-if)#no shut 
R3(config-if)#exit 
R3(config)#int e0 
R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 
R3(config-if)#no shut 
R3(config-if)#exit 
R3(config)#ip host R4 192.168.3.2 
R3(config)#ip route 192.168.3.1 255.255.255.0 192.168.3.2 
R3(config)#ip route 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 
R3(config)#line con 0 
R3(config-line)#password 123 
R3(config-line)#login 
R3(config-line)#exit 
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R3(config)#line vty 0 4 
R3(config-line)#password 123 
R3(config-line)#login 

Ctrl + Z 
R3#copy run start 

 R4اعدادات الروتر الرابع 

Router>en 
Router#config 
Router(config)#hostname R4 
R4(config)#int e0 
R4(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 
R4(config-if)#no shut 
R4(config-if)#exit 
R4(config)#ip host R3 192.168.3.1 
R4(config)#ip route 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1 
R4(config)#line con 0 
R4(config-line)#password 123 
R4(config-line)#login 
R4(config-line)#exit 
R4(config)#line vty 0 4 
R4(config-line)#password 123 
R4(config-line)#login 

Ctrl + Z 
R4#copy run start 

  فقط   IPاالعدادات الخاصة بالروتر الخامس نفس االعدادات مع تغیر رقم الـ 

 Pingباستخدام جملة التاكد من الربط انھ سلیم 

 R2#ping R1 
 R2#telnet R3 و ھذا یعني ان الربط سلیم           123و سیطلب كلمة السر التي ادخلناھا و ھي    
 

  انتھت المحاضرة
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2501 2501 

 Boson Network Designerصمم مثل ھذا المخطط ببرنامج 

  اعداد الروتر االول  __ربط الروتر بجھاز الكمبیوتر مباشره

Router>en 
Router#config t 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
Router(config)#hostname R1 
R1(config)#int s0 
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 
R1(config-if)#clock rate 64000 
R1(config-if)#no shut 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#int e0 
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
R1(config-if)#no shut 
R1(config-if)#exit 
R1(config)#ip route 10.0.0.1 255.0.0.0 10.0.1.1 

Ctrl + Z 
R1#copy run start 

 
  اعداد جھاز الكمبیوتر االول

  عن طریق الدوز  IP addressنعطي جھاز الكمبیوتر 
C:>ipconfig /ip 192.168.0.2 255.255.255.0 

   Default Gatewayنحدد لجھاز الكمبیوتر 
C:>ipconfig /dg 10.0.0.1 
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  اعداد الروتر الثاني

Router>en 
Router#config 
Router(config)#Hostname R2 
R2(config)#ip address 10.0.1.1 255.0.0.0 
R2(config)#int s0 
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0 
R2(config-if)#no shut 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#int e0 
R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shut 
R2(config-if)#exit 
R2(config)#ip route 10.0.1.1 255.0.0.0 10.0.0.1 

Ctrl + Z 
R2#copy run start 

  الثـــــانياعداد جھاز الكمبیوتر 

  عن طریق الدوز  IP addressنعطي جھاز الكمبیوتر 
C:>ipconfig /ip 192.168.1.2 255.255.255.0 

   Default Gatewayنحدد لجھاز الكمبیوتر 
C:>ipconfig /dg 10.0.1.1 

 Pingالتــــــــاكد من االتصال عن طریق الـ 

 IPو نقوم ایظا بنفس العمل من الجھاز الثاني مع تغیر رقم الـ من جھاز الكمبیوتر االول نقوم بما یلي 
C:>ping 10.0.1.1 

سلیماذن الربط  5و اذ طبع لنا بان عدد الحزمھ المستقبلھ ھي   
C:>ping 192.168.1.2 
 

  انتھت المحاضرة



 

 

 

 

                                         :كتــــــــــــابة المحاضرات الطالب
 تخصص تكنولوجیا المعلومات: عبدالرحمن محمد صالح عبید 

Email:xmt2ye@yahoo.com 
 XMTاالمبراطور
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