
بسم هللا والحمد  والصالة والسالم علي رسول هللا وآلھ وصحبھ وإخوانھ 
  :أجمعین

ً حصلت علي نسخة من امتحان في مادة الشبكات في كلیة علوم الحاسب في   قدرا
جامعة سعود في بالد الحرمین ولنلقي نظرة علي بعض األسئلة التي تحتاج إلي 

، حیث أن باقي vlsmوالـ subnettingبعض العملیات الحسابیة فیما یتعلق بالـ
  .االسئلة ھي أسئلة نظریة

  

  

  

  

  



   

  

A- في البدایة یقوم الدكتور بشرح الـtopology  ولم یذكر عدد األجھزة المطلوبة
في كل شبكة فقط وضع لنا التصور النھائي لتقسیم الشبكة، وعلي ذلك ولعدم توفر 

بكة سوف نعتمد علي أول شبكة المعطي المتعلق بعدد األجھزة المطلوبة في كل ش
ھو  subnet maskویظھر من ھنا أن الـ S1 172.16.2.0/23معطاة وھي

، وعلي ذلك تكون الشبكة 2ھنا ھو  1معني ذلك أن الفاكتور 255.255.254.0
وذلك  23/.172.16.6.0ھي  S3، والشبكة الثالثة S2   172.16.4.0/23 التالیة

ن في التصمیم المعطي متساویة العدد، ولك S1 S2 S3اعتمادا علي أن الشبكات 
وھذا خطأ ألن ھذا العنوان ھو ضمن  172.16.5.0/24تظھر الشبكة الثالثة 

إذا أراد أن یرسل  R1ألن  LOAD BLANCEوبالتالي ھنا یحدث  ، S2 الشبكة 
وجزء  R2سوف یرسل جزء من البیانات إلي  172.16.4.0/23  بیانات للشبكة
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یمكن الوصول إلیھا من ھاتین الجھتین  s2تبر أن ھذه الشبكة وذلك ألنھ یع R3إلي 
  .وھذا خطأ

وھما بین الراوترات أنفسھم وھنا ال نحتاج سوي  S4, S5بعد ذلك نأتي للشبكتین 
ألن الفاكتور ھنا یكون  30/فقط في كل شبكة ولذلك نختار الماسك  IP 2إلي 

ً لـ برودكاست واالثنین  الباقیین ھما لل ipو اسم الشبكة  IPوبالتالي ھناك   4مساویا
  :المستخدمین من قبل الراوترات، ولنعود للمثال

، وھنا كما أسلفنا نحتاج فقط إلي 172.16.8.0ھنا عندنا الشبكة التالیة تبدأ من 
2IP  وھي ھنا  172.16.8.0/30وبالتالي یكون اسم الشبكةS4 وبالتالي الفاكتور ،

  S5وأماالمسترك وھو ھنا الرابع،  Octetـوالذي سوف نضعھ علي ال , 4ھنا ھو 
  .172.16.8.4/30 فسوف تبدأ

  

B -   ھنا بمجرد النظر إلي األیبیھات نجد أنHOST B  والراوترR2  لیسا في
  شبكة و احدة لماذا؟

R2 EO 10.1.40.255/20 

HOST B E0 10.1.40.96/22 22/تحول إلي   255.255.252.0، ألن 
 20/بحیث یصبح  Bوبالتالي تصحیح ھذه الخطأ ھو بتعدیل الماسك للھوست 

C - 255.255.255.128   وھنا نحن نستخدمCLASS B  والمعرف أن ھذا الكالس  

وبالتالي ھنا  16/أو  DEFUALT SUBNETMASK 255.255.0.0یستخدم 
رض أن شبكة علي ف  512وبالتالي لدینا   9المستخدمة للشبكة  BITSیصبح عددال

ً " وھذا ھو الدیفلت حالیاً "والشبكة األخیرة مستخدمین  0الشبكة  وبالتالي أیضا
عنوان نطرح منھم   128أي عندنا في كل شبكة  7BITالباقي عندنا للھوست ھو 
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D-  در ممكن من االیبیھات للھوست ھنا نرید اختیار الماسك الذي یعطي لنا أكبر ق
 CLASSشبكة وعندنا  100وفي نفس الوقت اقل عدد من الشبكات، المطلوب ھنا 

B  7إذن المطلوب BIT  عنوان للشبكة والمتبقي  128للشبكة وبالتالي یصبح عندنا
9BIT  عنوان للھوست وھو أكبر عدد ممكن في ھذه  510للھوست إذن عندنا

  .موأعلالحالة، وهللا أعلي 

  

A-  إذن المطلوب  شبكات  8ونرید تقسیمھ إلي   192.168.1.0ھنا لدینا العنوان
 255.255.255.0،  والدیفلت ماسك ھنا 8یساوي  3اس   2ألن  bit 3ھنا 

وبالتالي الفاكتور ھنا  255.255.255.224وبذلك یكون الماسك في ھذه الحالة  
32  

192.168.1.0  

وأخر  192.168.1.33وان صالح ھو وھنا یكون اول عن 192.168.1.32
  عنوان البرودكاست 63ألن     192.168.1.62عنوان صالح ھو 

192.168.1.64  



  

  

ولكن المشكلة ھنا أن العنوان ال یعطینا اسم شبكة نبدأ منھ ألن المعروف أن اسم  
  الشبكة یكون رقم زوجي

  

B-   ھذا كالس   180.1.0.0ھنا لدینا الشبكة ً   255.255.248.0والماسك  Bطبعا

شبكة والفاكتور  32أي عندنا   5 المستخدمة للشبكة تساوي BITSمعني ذلك أن ال
  :إذن نضع الفاكتور في األوكتات الثالث وبالتالي تكون الشبكات 8بالطبع ھو 

180.1.0.0  

180.1.8.0  

180.1.16.0  

180.1.24.0  

180.1.32.0  

180.1.40.0  

180.1.48.0  

  وھكذا وهللا أعلي وأعلم

  تنسوني والمسلمین من صالح الدعاء وال

  وصلي هللا وسلم وبارك علي المصطفي وآلھ وصحبھ وإخوانھ أجمعین

  

  



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


