مدرسة الفرقان الثانوية لالناث
اليوم __________ :
التاريخ__________ :

االسم________________:
الصف الثاني عشر علمي  /ادبي

ورقة عمل شاملة مجابة لمادة الدرس اجهزة الشبكة المنزلية
❖ السؤال االول:أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :
 .1يعد جهازالموجه ADSLأكثر الشبكات استخداما وشيوعا وال يكاد يخلو بيت منه.
 .2بروتوكول  PPPيوجد بالطبقة الثانية طبقة ربط البيانات ويهدف الى انشاء اتصال مباشر.
 .3جهاز  Access Pointيقوم بانشاء شبكة محلية السلكية.
 .4من اهم مهام بروتوكول  : PPPالمصادقة وضغط البيانات وتشفير البيانات .
 .5عند ضبط بطاقة واجهة الشبكة واختيار برتوكول  IP / TCPاالصدار . IPv4
 .6يتصل جهاز توجيه بيانات الشبكة (الموجه) من خالل خط المشترك الرقمي غير متماثل ()ADSL
 .7يتم الوصول إلى صفحة إعدادات الموجه من خالل وضع عنوان  ipللموجه في شريط عنوان للمتصفح
 .8ال يحتاج بروتوكول  PPPOEإلى إعدادات اتصال لكل جلسة
 .9يوفر بروتوكول  PPPOEعرض نظاق مشترك لكل المستخدمين
 .10يفضل اختيار تشفير  WPA 2لقوته  ،في ضبط الموجه
 .11عند انشاء االتصال الالسلكي بين أجهزة الشبكة المنزلية  ،يحتاج الجهاز المستقبل إلى معرفة عنوان
 MACو  SSIDالخاص بالجهاز المرسل.
 .12نستخدم الزر  Serveyللبحث عن األجهزة في نطاق البث لنقطة الوصول
 .13عند ضبط بطاقة واجهة الشبكة واختيار برتوكول  IP / TCPاالصدار . IPv4
 .14وظيفة شبكة :Frame Relaryشبكات تقوم بتقسيم البيانات الى اجزاء مختلفة في الحجم تسمح
باعادة ارسال البيانات التي لم تصل دون الحاجة الى اعادة البيانات جميعها.
 .15بروتوكول  PPPOEعبارة عن نقطة الى نقطة PPPو شبكة نوع  Fram Relayمعا.
 .16تختلف الموجهات من حيث انواعها واشكالها والشركة وتتشابه وظائفها .
*************************************
❖ السؤال الثاني:عللي :
 .1زيادة سرعة االرسال في الشبكات من نوع  : frame relayصفحة 65
تقوم بتقسيم البيانات الى اجزاء تسمح باعادة البيانات التي حدث لها تشويش دون الحاجة الرسال جميع
البيانا.
 .2ال يحتاج برتوكول  PPPOEالى اعدادات اتصال مختلفة لكل جلسة :SESSION
النه يستخدم خيار الدائم والثابت لجميع مستخدمين فلسطين
 .3يفضل اختيار تشفير  WPA2اثناء برمجة الموجه  :لقوته
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**************************************
❖ السؤال الثالث:اذكري :
 .1خصائص ومميزات بروتوكول : PPPOE

 .2مهام جهاز نقطة الوصول : Access Point
 .1نقطة الوصول  .2نقطة الوصول  .3 clientمقوي االشارة السلكي
**************************************
❖ السؤال الثالث:اذكري وظيفة وقيمة كل مما يلي :
اسم الحقل
الوظيفة
IP
عنوان ثابت لشبكة االنترنت كهوية مستخدم
عنوان تلقائي لشبكة االنترنت من خالل الموجه

DHCP

برتوكول طبقة الثانية يهدف النشاء اتصال مباشر بين نقطتين طرفين

PPP

برتوكول يعتمد على برتوكول  PPPوااليثرنت

PPPOE

نوع اتصال (البروتوكول) مزود الخدمة

ISP connection Type

اعدادت ثابتة بين الموجه ومزود الخدمة
 ( VCI = 35 VPI = 8خاص لمستخدمي شبكة فلسطين)

VPI

اسم مستخدم وكلمة المرور

VCI
 Usernamepassword

تفعيل الشبكة  Enableالالسلكية

Broadcast SSID

اختيار اسم الشبكة الالسلكية

SSID

نوع تشفير المستخدم في شبكة لالسلكية

Encryption

كلمة المرور للمستخدم للشبكة الالسلكية

Pre – Shared Key
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❖ السؤال الرابع :أ ) بناء على الشكل التالي اجيبي عما يلي :
 .1الهدف من النافذة:ضبط اعدادت عنوان ip
بشكل يدوي للشبكة
 .2عنوان الشبكة:
192.163.10.101
.3
.4
.5
.6

عنوان الجهاز. 101 :
قناع الشبكة. 255.255.255.0:
عنوان البوابة االفتراضية:
192.163.10.101:
عنوان خادم اسماء النطاقات المفضل:
192.163.10.1

************************************
❖ السؤال الرابع :ب) بالنظر إلى صورة إعدادات الموجه نضبط في كل مربع مشار إليه باألرقام اذا
علمت ان عنوان الشبكة المبين بالدليل  192 .168.70.1وقناع الشبكة 255.255.255.0

اي رقم من  254 – 2ما عدا رقم 1

168 70

192

0
1

255 255
168 70

255
192

1

168 70

192

8

8

8

8
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❖ السؤال الخامس :اضبط اإلعدادات الناقصة في الصورة التالية واكملي الفراغات المناسبة :
 .1يتم معرفة نوع البرتوكول من
خاللTSP Connection type:
ومن خالل الشكل يتم اختيار:
PPPOE
 .2قيمة 8 : VPI
قيمة 35 : VCI
هو اختيار دائم الن  :ثابت
بين الموجه ومزود الخدمة
( خاص بفلسطين)
 .3اسم
المستخدك042000000@PROVIDER:
 .4رقم المرور123:
***************************************
❖ السؤال السادس  :باالعتماد على الشاشة التالية اكمل ما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5

متى نلجا لهذه الشاشة:ضبط اعدادات الشبكة الالسلكية.
لماذا تم اختيار _: Enableلتفعيل شبكة ال سلكية.
من اين يتم اختيار اسم الشبكة_SSID :وما اسم الشبكة بالشكل المجاور.Kamalnet:
من اين يتم اختيار نوع تشفير البيانات  Encryptionوما نوعه في الشكل المجاور WP2
mixedولماذا يفضل اختيار هذا النوع:لقوته.
اين يتم وضع كلمة مرور pre-shared-key :وما كلمة المرور بالشكل  M@13hij@m:وما هي
شروط اختيار كلمة المرور :معقدة تحتوي احرفا صغيرة وكبيرة ورموزا وارقاما التقل عن  8خانات

 .6المهمة االفتراضية لجهاز نقطة الوصول :امتداد ال سلكي لشبكة سلكية.
 .7من اين يتم اختيار نوع المصادقة:اسم المستخدم وكلمة المرور من مزود خدمة االنترنت ISP
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❖ السؤال السابع:حدد حاالت نقطة الوصول في كل صورة من الصور التالية

 )1الحالة :مستخدم نقطة الوصول access point
 )2وظيفتها_:امتداد ال سلكي لشبكة سلكية

 )1الحالة نقطة وصول access point client
 )2وظيفتها:يجعل منه مستخدم لجهاز نقطة وصول اخرى

 )1الحالة :مقوي االشارة االسلكية __wireless repeater
 )2وظيفتها:تقوية اشارة الالسلكية ليزيد مدى تغطيتها
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❖ السؤال الثامن :بالنظر إلى إعدادات نقطة الوصول في الحالة الثالثة فيم نستخدم كل رقم :

1

لكتابة اسم مستخدم الشبكة الالسلكية

2

عنوان  macللجهاز الالسلكي المرسل

3

للكشف عن كافة االجهزة المرسلة الالسلكية في نطاق نقطة الوصول

4

الختيار نوع التشفير

5

لكتابة كلمة المرور والشبكة الالسلكية

 .1ما هي المهمة لجهاز نقطة الوصول حسب الواجهة :
تقوية اشارة الالسلكية ليزيد مدى تغطيتها
 .2ما وظيفة الزر : Surveyللكشف عن كافة االجهزة الالسلكية في نطاق نقطة الوصول
 .3ما اسم الشبكةtp – link-pocket – 3020 – 130919 :
 .4ما عنوان 00-0A-EB-13-09-19 : mac
 .5كلمة المرور الخاصة 321:
***************************************
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❖ السؤال التاسع:من خالل الشكل التالي اجيبي عما يلي :
 .1متى تظهر الشاشة التالية:
بعد الضغط على Survey
 .2وظيفة الشاشة التالية:
توضح االجهزة الالسلكية في
نطاق نقطة الوصول
 .3ما وظيفة االعمدة:
(_)1عنوان MAC
(_)2عنوان SSID
( )3نوع البرتوكول
❖ السؤال العاشر :عرفي ما يلي :
خط المشترك الخدمات التي توفر اتصال االنترنت باستخدام نقل البيانات الرقمية بين المودم
.1
الرقمي  DSLوخط الهاتف
خط المشترك
هي احد انواع خط المشترك الرقمي وهي تقنبة لنقل البيانات بشكل اسرع
الرقمي غير
.2
عبر خطوط الهاتف النحاسية
متماثل ADSL
هي برتوكول الطبقة الثانية في نموذج  OSIويهدف الى انشاء اتصال مباشر
 .3بروتوكول PPP
بين نقطتين
.4

Ethernet

شبكة مثل شبكة الداخلية الي مؤسسة او منزل مكونة من مجموعة من
المستخدمين يتشاركون على نفس الخط ضمن بروتوكوالت خاصة بهم

.5

بروتوكول
PPPOE

هو احد بروتوكالت االنترنت الذي يعتمد على برتوكول نقطة الى نقطة
PPPويعتمد على الشبكات من نوع Frame Relay

.6

شبكة
fram realy

.7

جهاز نقطة
الوصول

تقوم بتقسيم البيانات الى اجزاء مختلفة الحجم تسمح باعادة ارسال البيانات
التي لم تصل او حدث لها تشويش دون الحاجة الى اعادة ارسال البيانات
جميعها مرة اخرى.
هو جهاز يقوم بانشاء شبكة محلية ال سلكية تتصل نقطة الوصول بجهاز
توجيه سلكي او مخرج شبكة عبر كابل وتقوم بتوصيل اشارة  Wi-Fiالى
نقطة معينة
7

اعداد المعلمة  :دعاء صيام

نقطة الوصول
ACCESS
POINT
مستخدم نفطة
الوصول AP
Client

.8
.9

هو الوضع االفتراضي لجهاز نقطة الوصول حيث يكون مجرد امتداد ال
سلكي لشبكة سلكية
وضعية تجعل جهاز نقطة الوصول مستخدم لجهاز نقطة وصول اخر
وضعية تجعل نقطة الوصول مقوي اشارة السلكية ضعيفة لتزيد مدى تغطيتها
السلكيا

.10

مقوي الشبكة

.11

زر reset

زر في جهاز الموجه يعمل على اعادة ضبط الجهاز الى اعدادات المصنع

.12

المصادقة

من مهام برتوكول  PPPعن طريق اخذ اسم المستخدم وكلمة المرور
***************************************

❖ السؤال الحادي عشر :اذكري ما يلي :
أ ) عدد الخطوات التي نقوم بها لضبط إعدادات بطاقة الشبكة .
 1الدخول إلى لوحة التحكم
 2الدخول إلى مركز الشبكة والمشاركة
 3اختيار عنوان تغيير إعدادات المحول
 4استعراض خصائص االتصال المحلي
 5النقر المزدوج على بروتوكول (  )TCP/IPاإلصدار الرابع()IPv4
 6ضبط اإلعدادات بما يتناسب ونطاق عنوان  IPلجهاز الشبكة (الموجه)
ب) عدد الخطوات التي نقوم بها لبرمجة الموجه .
 1كتابة عنوان ) (IPالخاص بالشبكة في شريط عنوان المتصفح
 2إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول
 3اختيار الخيار  Easy Setupومن ثم NEXT
 4ضبط إعدادات ( )VPI ، VCI ، ISPومن ثم النقر على NEXT
 5ضبط إعدادات الشبكة الالسلكية (إن وجدت) مثل اسم الشبكة ونوع التشفير وكلمة المرور
ومن ثم النقر على APPLY
ج) عدد أهم مهام بروتوكول . PPP

1
2
3

المصادقة
ضغط البيانات
تشفير البيانات
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د) اذكر خصائص ومميزات بروتوكول .PPPOE

***************************************
❖ السؤال الثاني عشر :رتب خطوات كل مما يلي :
أ) رتب خطوات ضبط نقطة الوصول في حالة معيد (مقوي اإلشارة )
اختيار مصدر البث بالضغط على Connect
( ) 4
(  ) 1اختيار عنوان  Quick Setupومن ثم النقر على NEXT
(  ) 2اختيار نوع حالة نقطة الوصل Repeater
 ) 5ضبط اسم الشبكة وكلمة المرور ونوع التشفير والضغط على Next
(
 ) 6عرض الحالة والمعلومات عنها والضغط على Finish
(
 ) 3استعراض أجهزة البث في نطاق النقطة من خالل زر Survey
(
ب) رتب خطوات ضبط إعدادات بطاقة الشبكة :
(  ) 2الدخول إلى مركز الشبكة والمشاركة
(  ) 6ضبط اإلعدادات بما يتناسب ونطاق عنوان  IPلجهاز الشبكة (الموجه)
(  ) 4استعراض خصائص االتصال المحلي
(  ) 1الدخول إلى لوحة التحكم
(  ) 3اختيار عنوان تغيير إعدادات المحول
(  ) 5النقر المزدوج على بروتوكول (  )TCP/IPاإلصدار الرابع()IPv4
جـ) رتب خطوات ضبط نقطة الوصول في حالة مستخدم نقطة وصول:
(
(
(
(
(
(

4
2
1
5
6
3

)
)
)
)
)
)

اختيار مصدر البث بالضغط على Connect
اختيار نوع حالة نقطة الوصل Client
اختيار عنوان  Quick Setupومن ثم النقر على NEXT
ضبط اسم الشبكة وكلمة المرور ونوع التشفير والضغط على Next
عرض الحالة والمعلومات عنها والضغط على Finish
استعراض أجهزة البث في نطاق النقطة من خالل زر Survey
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د) رتب الخطوات لضبط إعدادات الموجه :
(
(
(
(

2
3
1
5

(

4

) إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في شاشة تسجيل الدخول
) اختيار الخيار  Easy Setupومن ثم NEXT
) كتابة عنوان ) (IPالخاص بالشبكة في شريط عنوان المتصفح
) ضبط إعدادات الشبكة الالسلكية (إن وجدت) مثل اسم الشبكة ونوع التشفير وكلمة
المرور ومن ثم النقر على APPLY
) ضبط إعدادات ( )VPI ، VCI ، ISPومن ثم النقر على NEXT

هـ) رتب خطوات ضبط جهاز نقطة الوصول في حالته االفتراضية :
(
(
(
(

 ) 2اختيار نوع حالة نقطة الوصل Access Point
 ) 3ضبط اسم الشبكة وكلمة المرور ونوع التشفير والضغط على Next
 ) 1اختيار عنوان  Quick Setupومن ثم النقر على NEXT
 ) 4عرض الحالة والمعلومات عنها والضغط على Finish
***************************************

السير نحو النجاح رحلة ال نهاية لها ،توقف
قليال عن السير وارجع لما قطعته
في رحلتك وصحح أخطائك وطو ر مهاراتك واشحذ همتك وانظر للحياة
بتفائل
وسعادة ثم أكمل مسيرتك نحو النجاح.

بالتوفيق للجميع  ....دعواتكم
اعداد معلمة المادة :دعاء صيام
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