
عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 

 

 ثإلفذثس ثألًٍ(CCNA Wireless )    ًضجح ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز

 ثدلوذٓز

ٌّّ ثُذّٖ إيلًفقذو ًٖٓ ًثاله  ؤىِوًػِِ  ثهلل  سعًٌٍثُغالّ ػِِ  ًثُقالردغْ ثهلل   

ثٌُضجح ؽجَٓ هذس  ثظ ٌٌّٕ ىزْحب دجعْ ثهلل يف حتنري ًضجح دؼنٌثٕ ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز ٗذذؤ

يف ػجمل ثُؾذٌجس  ًَ ٓج ّشده ًػلضجؽو ثُوجساغلذ  فضَثُنٌع ٖٓ ثُؾذٌجس  ثثدلغضيجع دٌَ ٓج ّضؼِن هبز

 ػَٔ  ًْلْوؽشؿ  إيل دجإلمجكز  ثُؼِْٔزثٌُضجح جبجٗخ ٖٓ ثُضيذْوجس  ثىز ؤخشيف ٓذػٌٓج  ثُالعٌِْز

point Access  َثُؼَٔ   ثّنلغ هبز إٕٗغجٍ ثهلل  ُِوجسا جدجُنغذ ًجٓال رؤُقٌسصٌٌٕ  فض 
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ٌٌّٕ ٓغٌثه  إٕ ثهلل   ٗغجٍ زُ ٌُثُذُ ثُ جؽجسّ جٌُؽو ًفذه جقثُؼَٔ خجُ ثثدلغٌِٕٔ مجْؼج ًغلؼَ ىز

 .ثجلنز

 ًثُضٌُْق ؾْٔغثُض ؤهٌّ دو ىٌ ًَ ٓج عٌف  ٌٖ ىزث ثٌُضجح ًُ دضإُْق ؤهٌّ ًدذًٕ ؽي كجِٗ ملًُِؼِْ 

ًدؼل   CCNA Wireless, QS_Wireless_Networking عْغٌٌ ًضجح ٓنيج زٓقجدس سلضِل رلٌٔػز ٖٓ 

فضَ  ًثالعضْؼجحثُليْ  ٓذغو ًعيَ ًذريٌٌّٕ ىزث ثٌُضجح ًدؾٌَ  فضَ ثٌُضخ ثدلرتمجز دِـز ثُؼشدْز

 .ٖٓ ُو ػالهز هبزه ثجملجٍ ثُؾذٌجس ًّغضلجد ًَ  ٖٓذلزث ثُنٌع ثُليْ ثُققْـ  ُِوجسا ّضغنَ

 .ؿري ٓوقٌد ؤُ خو  ؤً إٓالةِٓغذوج ػِِ ؤُ خيج  ؤعق ًؤخريث
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ثٌُجصخٓؼٌِٓجس ػٖ   

     ُُْذْج  دنـجصُػذذ ثُغالّ فجحل ثُشثؽذ . 

  ٓجؽغضري يف ػٌِّ ثحلجعخ ثٓيل ٖٓ ؤًجدؽلْز ثُذسثعجس ثُؼِْج دنـجصُ عنز

 . 4ٖٓ  3223مبؼذٍ  2102

 ثحلجعٌح دنـجصُ  ددٌِّ ػجيل يف دشرلز ثحلجعخ ثٓيل ٖٓ ٓؼيذ ثُؼجيل ُِضونْجس

 .72مبؼذٍ  2114يف عنز 

  مبؼذٍ  2115ددٌِّ ػجيل يف ثُِـز ثالصلِْضّز ٖٓ ثدلؼيذ ثُؼجيل إلػذثد ثدلذسدني عنز

 .ؽْذ ؽذث

  ؽيجدثسMCSA ,  MCITP , MCTS  , CCNA  , TOFEL , 

ICDL      

  فضَ ٓغضٌُ  ثالصلِْضّزدًسثس يف ثُِـزupper intermediate     يف ٓشًض ثُِـجس

 .ثُذسثعجس ثُؼِْج دنـجصُ دإًجدؽلْز
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 ِدًسر إدثسر ً ختيْو يف ٓشًض ثُضذسّخ دنٔجٕ ثالؽضٔجػ. 

 )سةْظ ًفذر ثُؾذٌجس يف ؽجٓؼز دنـجصُ )ثٌُِْجس ثُيذْز. 

 ُٓضؼجًٕ يف هغْ ثُؾذٌجس يف ثدلؼيذ ثُؼجيل ُِضونْجس ثحلجعٌح دنـجص. 

 .ػنٌ ٓؤعظ ُؾشًز صؼٔري ُِضونْز ثدلؼٌِٓجس 

 ز دنـجصُ ثألىِْز ًدؼل ثدلؼجىذ ثألخشٍٓضؼجًٕ يف ؽجٓؼ. 

 ثالٌُرتًِٗ  ػنٌثِٗ ػِِ  ثسؤً ثٗضوجدؤً ٓالفظجس  جسؤُ صؼِْو

Abdo_it83@yahoo.com 

  

mailto:Abdo_it83@yahoo.com
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 ثحملضٌّجس

 ٓوذٓز ػٖ ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز  -0ثألًٍثُلقَ 

 دؼل ثدللجىْْ يف ثُؾذٌجس -ثُلقَ ثُغج0ِٗ

  modulation صونْجس ثُرتْٓض -ثُلقَ ثُغجُظ0

 IEE 802.11ٓؼجّري ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز  -0ثُشثدغثُلقَ 

 MODES OF WIRELESS LAN -ثُلقَ ثخلجٓظ0

 ؤٌٗثع ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز -ثُلقَ ثُغجدط0

 ؤٖٓ ثُؾذٌجس -ثُلقَ ثُغجدغ0

 ثُالعٌِْزؤىْ ثُؾيجدثس يف ثُؾذٌجس  -0ثُغجٖٓثُلقَ 

 ثُضيذْوجس ثُؼِْٔز  -0ثُضجعغ ثُلقَ 
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 ثألًٍثُلقَ 

 -0 ٓوذٓز ػٖ ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز

 ُنوَ  ًدغْيز ٓشٗج حبْظ صٌكش ىشّوزًذذَّ ُِؾذٌز ثُغٌِْز  ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز ثُؾذٌز صؼضرب 

ًىِ دزُي  ,نجىْغْزـثٌُيشًٓثدلٌؽجس  فْظ صوٌّ ىزه ثُؾذٌز دذظ ثدلؼٌِٓجس ػٖ ىشّن ,ثُذْجٗجس

إيل ثالصقجالس ثُغٌِْز ًىٌزث مجؼش ؽذٌز ثالصقجالس ثُالعٌِْز دني صٌفَْ ثُذْجٗجس  صضَّ ثحلجؽز

 .ًعيٌُز ثٌُفٌٍ إيل ثدلغضخذّ يف ؤُ ٌٓجٕ

ثحلشّز ثدليِوز  صؼيِ كيِ  ,ونْز ؤخزر يف ثالٗضؾجس دغذخ ثُغيٌُز ًثدلشًٗز يف ثعضخذثٓيجفْظ ىزه ثُض

ؤُ ؤٗو دئٌٓجٕ ثُؾخـ ثعضخذثّ  ,ثصقجٍ ٓؼْنز دنويز دثػِ ألٕ صذوَ ٓوْذث ًٓشصذيج ً ال ,ُِؾخـ

 ًحبشّز ًجِٓز يف ؤٍ ٌٓجٕ دثخَ ٗيجم ثُؾذٌز.  ؽيجصه ثحملٌٍٔ ٌٓفال دجُؾذٌز دذًٕ ًعْو
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 -Wireless network0  دؼل ٓضثّج ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز

 .دنجء ؽذٌجس يف ثألٓجًٖ ثدلؼضًُز ثُيت ّقؼخ صٌفِْيج دجألعالى 

 ثحلشّز يف ثُضنوَ ُذؼل ثدلغضخذٓني يف ؽذٌز عٌِْز.صٌكش دسؽز ٖٓ   
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 .صٌكري ثصقجالس يف ثألٓجًٖ ثدلضدمحز 

دضٌكري ثالصقجٍ ثدليٌِح ألُ عذخ  ثألعالىصٌكري ثصقجالس ٓؤهضز ُؾذٌجس عٌِْز يف فجٍ كؾَ ىزه  

 ًجٕ.

 ؽيجص ٓضقَ العٌِْج. إيلجىْز ٖٓ ثُذْجٗجس ػَِ ؽذٌز عٌِْز ْثدلغجػذر يف ػَٔ ٗغخز ثفض 

 .صٌكري ثصقجالس ُِٔغضخذٓني ًغريُ ثُضنوَ 
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 -0زدؼل ثألعذجح ثُيت عجػذس ػِِ ثٗضؾجس ىزه ثُضونْ

 ثُضيٌسثس ثدلضالفوز يف ثُضونْجس ًثدلنضؾجس ثُالعٌِْز.

 ٗنشث ُِضنجكظ ثدلضضثّذ دني ثدلقنؼني.,ثألعؼجسثدلضٌثفَ يف  ثالطللجك

ثٌُذرير ثُيت صٌكشىج ُِٔغضخذٓني يف ثُضنوَ دًٕ ؤٕ ّؤعش  ثحلشّزثُيِخ ثدلضضثّذ ػَِ ىزه ثُؾذٌجس دغذخ 

 رُي ػِِ ػِٔيْ.

 -ػٌْح ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز0

 .ٓؼشمو ُالخرتثم دؾٌَ ًذري 

 ٓؾجًَ ٓغ ثُضذثخَ يف ثُذْجٗجس ػنذٓج ٌٌّٕ ىنجى ؤًغش ٖٓ ؽذٌز العٌِْز يف ٓذنَ ًثفذ. 

 ُذْجٗجس ثهذَ دٌغري ٖٓ ثُؾذٌجس ثُغٌِْز.عشػجس ٗوَ ث 

 ذلج صإعريثس ؽجٗذْو ػَِ فقز ثإلٗغجٕ. 
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 -0 زْؤالعٌِٗظشر صجسؼلْز ػِِ ثُؾذٌجس 

 
 

 

ػشكش  ثُالعٌِْزٌُٖ ثُؾذجى  ً  1990 عنز يف إيل ثُنٌس  صشٍمل  ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ٕؤ ٖٓ ثُشؿْ ػِِ

  William سصؾَ ًِّْج ثدظٌ ّذػَ دشّيجِٗ كٌِِ ٖٓ هذَ ىزه ثُضونْز  دضًؽ دذؤ كوذ , هذَ ىزه ثُضجسّخ دٌغري

Herschel   ّثدلشةِ ًهذ  ثُيْق علَؤ  ثجملشدر ُِؼني ٓشةْز ؿري ؤؽؼز ؤً ىْق ثًضؾق ػنذٓج  1822يف ػج

ىزث  ؤدثًهذ  ,ألعلج ظيشس حتش ىْق ثألؽؼز ثحلٔشثء -مسِ ىزث ثُيْق دجألؽؼز حتش ثحلٔشثء

ؤٕ ثدلٌؽجس ؤّنج ًثُزُ ؤعذش   ,Wave theory ْزغنجىْـثٌُيشًٓثيل ظيٌس ٗظشّز ثألٌٓثػ  ثالًضؾجف

 .ثٌُيشًٓـنجىْغْز صغضيْغ ثُغري دغشػز صغجًُ عشػز ثُنٌء
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ّلٌش  ؤٕٖٓ ثُوجسا  ؤسّذًىشّوز ثُشدو  ثدلغضخذٓزثُؾذٌجس ثُالعٌِْز ًثُضونْجس  ؤٌٗثعهذَ ثخلٌك يف   

ث ؽيجص صِِْٓ كجٕ صِِْٓ ّغضوذَ ىز  ؤيل ُِٓق فٌصِ ٖٓ ؽيجص  ؤسعَ ؤٕ ؤسّذؼنذٓج جس كحلظ ٓؼِ

 دْنيْ ُْظ ىنجى ؤُ ثصقجٍ عٌِِ  ِؽيجصُ ًؽيجص صِْٓ إٗجدجُشؿْ  رذًدؼدهجةن ٓ ؤًس ظجثدلِق  يف حل

 ّغٔغ وؤّنج ػنذٓج ؤسّذ ؤٕ ثصقَ دضِْلٌٕ دؾخـ ٌٓؽٌد يف ٌٓجٕ دؼْذ كجٗ كٌْق مت ىزث ثالصقجٍ 

ًال جتذ ذلج  ػنيجٖٓ ثألعتِز ثُيت سمبج صغجٍ ث يف حلظجس ًؤّنج ًؤّنج ًًغري ثمسغ فٌصو  ًثٗإفٌصِ 

ٗوَ  ٌٌّٕ ُِوجسا ثحلن دجٕ ّؼشف ًَ فـريه ًًذريه ػِِ ًْلْو ثالصقجٍ ً إٕ ؤفذذشذلزث ؤؽجدو   

ٌٓؽو  ؤًًمٌؿ كؼنذٓج ّغٔغ ًِٔز صشدد  ؤًغش ثُقٌسرصٌٌٕ  فضَصلقْال  ؤًغشثُذْجٗجس يف ثذلٌثء دؾٌَ 

جثٗوٌٌُث ضلنج دجُْيب ّؼشف ىِ ىزه ثٌُِٔجس ًػِِ ٓجرث صذٍ  ًْق ٓ كْؼشف ٓج هنجر ؤً   bandwidth ؤً

 ٍدإًهقذُ ثدلقيِقجس رثس ثُؼالهز ؤًال  ؤعقدغشد ثُلٌٍ  ؤهٌّعٌف  ثُلٌٍ ًٖٓ صسػو

 ثألٌٓثػصنضؾش ىزه حبْظ  زْغثٌُيشًٓـنجىْػٖ ىشّن ثدلٌؽجس  ُالعٌِْزؤثُؾذٌجس  ثصنضوَ ثُذْجٗجس ػرب

ذلج فلجس زلذدر   ًهنجرفْظ  ًَ صشدد  سلضِلز ًهنٌثس يف ثُيْق ثدلـنجىْغْز ػٖ ىشّن صشددثس

 . ثإلؽجسثس ىزث عشّغ كْؾخ ػِْنج صشْٓض  دؾٌَ  ثإلؽجسثسًٌُفٌٍ ىذه 
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 -:ثحملِْز ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف ثُذْجٗجس إسعجٍ يف صغضخذّ ؤعجعْز صونْجس ؤسدغ  ىنجى

  Radio Single-Frequency ؤفْجًٗج ًصغَٔثُرتدد  ؤفجدّز ثُشثدٌّ ٌٓؽجس .0

   Narrow-Band High-Frequency Radioثُنيجم مْوز ثُرتدد ػجُْز ثُشثدٌّ ٌٓؽجس .2

   Spread-Spectrum Radio   ثالٗضؾجسُ ثُيْق سثدٌّ ٌٓؽجس .3

   Infraredثحلٔشثء حتش ثألؽؼز ٌٓؽجس .4

 -0ثألًىلثعضخذٓج  ًثألًغشثعنني ٖٓ ىزه ثُضونْجس  ؤىْىنج عٌف ٗضٌِْ ػِِ 

 Narrow Band   ثُوذسر ًفذثس ٖٓؤالف  ُؼؾشثس صقَ ػجُْز إسعجٍ ىجهز صغضخذّ ىزه ثُضونْز 

 رُي ً ثٌٌُِْٓرتثس ٓتجس إىل دجإلؽجسر ّقَ ؤٕ ّغضيْغ ثٌُيشًٓـنجىْغِ ثُيْق ٖٓ مْن  إلسعجٍ "ثٌُثس"

 ٓغذوج زلؾٌص  ٓشخقز صشددثس ّصغضخذ ً ؿريُ ً ثُضِلجص ً ثإلرثػز زليجس ّغضخذّ
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 ؼلضـ ً ISM ثدلشخـ ؿري ثُرتددثس ٖٓ ىشصض ؽْؾج 2.4 صشدد ػِِكجٗو ّؼَٔ  Spread Spectrum إٓج 

 ؽٌسػ ًثدلٌعْوجس Lamarr ىذُ  ثدلٔغِز  دٌثعيز 1942 عنز يفيج ثخرتثػ مت ُوذ ً دجإلؽجسثس ثُشهْٔز

Antheil ً ثُضيذْوجس يف ًثعغ ٗيجم  ػِِ يجثعضخذثٓ مت ً ىزث الًضؾجكيْ  ثخرتثع دشثءر ػِِ فقال 

 دػْ ً ثدلضقذر ثٌُالّجس يف الصقجالس ث ػٖ ثدلغتٌُز FCC ٓؤعغز ًهجٓش 1980 ّ ػج ؽجء فضَ ثُؼغٌشّز

 ثٗضؾجس ً ثالصقجالس ً ثدلؼٌِٓجس صٌنٌٌُؽْج ػقش دضًؽ ٓغ ثُضونْز ههبز ثحلوْوِ  ثالٗضؾجس دذؤ عْ ثُضونْز ه ىز

 WLAN ًWPAN GPS ؽذٌجس
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 ثُونجر صشدد ًجَٓ ػِِ إسعجذلج عْ ٓنيج ًَ صؼِْْ ؤً صشْٓض ً ثإلؽجسر صوغْْ دٌثعيز spread spectrum ّؼَٔ ً

ثُضونْز عٌف ٗضٌِْ ػِْيج دضٌعغ ىزث  ً ًثفذ ًهش يف إؽجسر ٖٓ ؤًغش صنوَ إٕ صغضيْغ هبزث ً ثدلغضخذٓز

 يف ثُلقَ ثُغجُظ.

 

 ؽذٌجس يف ػِْو ىٌ دلج ٓؾجدو دؾٌَ ثحلجعخ ؽذٌجس يف ثُشثدٌّ مبٌؽجس ثالصقجٍ ّؼَٔدؾٌَ ػجّ  إٗجؤُ 

 ًّوٌّ ٓؼني صشدد دجعضخذثّ إؽجسثصو دئسعجٍ ّوٌّ ثدلشعَ كججليجص ثإلرثػز،

 ثالخضالف . ثإلؽجسثس ثعضوذجٍ ٖٓ ّضٌٖٔ ٌُِ ثدلشعَ ثجليجص صشدد ٓغ ُْضٌثكن صشدده دنذو ثدلغضوذَ ثجليجص
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 دئسعجٍ صوٌّ ثُشثدٌّ مبٌؽجس ثُؾذٌجس ؤٕ ىٌ ثإلرثػز ًؽذٌجس ثُشثدٌّ فجعخ ؽذٌجس دني ٌُفْذ ث 

 . ثُقٌصْز ثُشعجةَ ًُْظ ثُذْجٗجس
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 ثُلقَ ثُغجِٗ

 دؼل ثدللجىْْ ثدلئز  يف ثُؾذٌجس ُالعٌِْز

 دؼْذر ٓغجكجس إىل ثإلؽجسثس إلسعجٍ ثٌُيشًٓـنجىْغْز ثألٌٓثػ ثُالعٌِْز ثالصقجالس صغضخذّ

 دي؟ ثخلجفز ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ديجهز ٖٓ ثدلشعِز ثألٌٓثػ ًؽيز حتذّذ ٖٓ عضضًٌْٖٔق  ًٌُٖ 

 ثدلذجِٗ ػَِ ؤً ثُـشكز مٖٔ ثدلٌصػز ثألؽْجء ػَِ ثألٌٓثػ ىزه ثٗؼٌجط ػنذ عْقذط ثُزُ ٓج

 ؤٕ دًٕ ثُالعٌِْز ُِؾذٌز ديجهجس ػذر ثعضخذثّ ؽلٌني ىَ ثخلجسؽْز؟ ثٌُفِز مبغجس ثحملْيز

 ثُذؼل؟ دؼنيج ػَِ صؾٌػ

 -صؼشف ثألص0ِ ؤٕكْؾخ ػِْي  ىزه ثألعتِز ًٌُِ صليْ 

 ثٌُيشًٓـنجىْغْزثدلٌؽو 

 صضغذخ ًثُيت فنؾشصو يف ثُقٌصْز ثحلذجٍ ٖٓ صزدزدجس دئىالم ثدلغجٍ عذَْ ػَُِضٌمْـ ٓج ىِ ثدلٌؽو هٌّ 

 يف ًصنضؾش ثدلـين كْ صـجدس ثذلٌثء مـو يف ثُذًسّز ثُضـريثس ىزه .كٔو يف ثذلٌثء مـو صـْري يف دذًسىج



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 ثُذقرير ىزه ػرب ّنضؾش ثميشثح دئفذثط حبرير يف ثدلشِٓ ثحلؾش ّضغذخ آٓج .ثُقٌس دغشػز ثُيِن ثُلنجء

 .ٌٓؽز ؽٌَ ػَِ

ً ٌٓؽجس ثُذقجس ًثحملْيجس ًٌُٖ   ثٌُيشًٓـنجىْغْزٌّؽذ صؾجدو ًذري  دني  ثدلٌؽجس  ؤخشؤُ مبؼين 

حتَٔ يف  ثٌُيشًٓـنجىْغْزٌٓؽجس ثُذقش حتَٔ يف دثخِيج ْٓجه ًثدلٌؽجس  ؤٗجثُلشم دني ىزه ثدلٌؽجس ىٌ 

 .دثخَ دْجٗجس

  .زلذدّٖ ٌٓؽز ًىٌٍ صشدد إىل دجإلمجكز ٓؼْنز عشػز ثدلٌؽز دتضِي

 -:ثُضجُْز ثدلؼجدُز ًكن ثُذؼل ّذؼنيج ثخلٌثؿ ىزه رتصذوع

 ثدلٌؽز ىٌٍ  x ثُرتدد = ثُغشػز

 ؤػَِ دني ثدلغجكز ٓغَ صِْيج، ثُيت ثدلٌؽز يف ثُنويز ذلزه ثدلٌجكب ًثجلضء ٓؼْنز ٗويز دني ثدلغجكز ثدلٌػ ىٌٍ ؽلغَ

 ثدلغَٔ ًثفذر يف ٓؼْنز ٗويز خالٍ دتشس ثُيت ثٌُجِٓز ثألٌٓثػ ػذد كيٌ ثُرتدد ؤٓج .ٓضضجُْضني ٌٓؽضني هٔيت

Hertz ٖٓثُض.  

 ) .دجألٓضجس ثدلٌؽز ىٌٍ ّوجط فني يف ثذلشصض ؤً (ثُغجْٗز/دًسر)دجٍ ًثُرتدد ( ثُغجْٗز/ٓرت) دٌفذر ثُغشػز صوجط
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 ٖٓ ٗويز ًؤدؼذ ثدلٌؽزٓشًض  دني ثدلغجكز ًىِ Amplitude ثُغؼز صذػَ ؤخشٍ خجفْز ؤّنجً ثألٌٓثػ دتضِي

 دني ثُؼالهزثُضجيل ٌّمـ  ثدلغجٍ عذَْ ػَِ ثدلجةْز ثدلٌؽز ثسصلجع ؤعلج ػَِ إُْيج ثُنظش ؽلٌٖ ًثُيت هٔضْيج، إفذٍ

 .ثالسصلجع ً ثدلٌؽز ىٌٍ ثُرتدد،

 

 ثُرتدثدثس

 ػنذ ثُلٌس ػَِ صوشّذجً ْٓـجىشصض 100 ّؼجدٍ صشددثً ّغضخذّ ًثُزُ ثُذجٍ إىل (FM) ثإلرثػِ  ثإلسعجٍ ؼليش

 ًفضَ 1 دني صشددثذتج صرتثًؿ ًثُيت ثحلٔشثء حتش ًثألؽؼز ثُشثدٌّ دني ثٌُثهؼز ثدلنيوز صغَٔ .ثُشثدٌّ ػٖ ثحلذّظ

 فضَ عنضْٔرتثً 30 دني ذلج ثدلٌجكتز ثدلٌؽز ؤىٌثٍ ًصرتثًؿ (Microwave)ثُقـشّز دجألٌٓثػ ؿْـجىشصض، 300

 .ِْْٓٔرت1
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 مٖٔ ّؼَٔ ًىٌ ؽٌْػجً، ثُقـشّز ثألٌٓثػ ثعضخذثٓجس ثًغش Microwave Oven ثُقـشّز ثألٌٓثػ كشٕ ّؼضرب

 صشًش ثُيت ثحلضّ مٖٔ ثجملجٍ ىزث ّوغ .,ٓؼيج عنضؼجَٓ ثُيت ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ٓؼجّري صشددثس رلجٍ ٗلظ

ًىزُ ثدلذٍ ثُرتددثس ىِ ثُيت ػِِ صشخْـ  ثحلقٌٍ إىل ثحلجؽز دًٕ ثُؼجٓز ُإلعضخذثٓجس ٓلضٌفز

 .ؽجء ثهللإٕ ثٌُضجح عٌف ٗشًض ػِِ يف ىزه 

حبظ صوٌّ  ًثُيذْز ثُؼِْٔز ثُقنجػْز، ثُضيذْوجس فضٓز صذػَ ًىِ صشخْـ، ػَِ ISM band  صوٌّ

 هذ ًثُيت ثٌُيشًٓـنجىْغْز ثُيْق ٖٓ ثدلضذوْز ثألؽضثء ؿجُذْز ػَِ فجسٓز هٌثٗني دضيذْن ػجدر ثحلٌٌٓجس

 ثإلرثػِ ثُذظ ألؿشثك ثدلغضخذٓز صِي عْٔج ال ىجةِز، ٓذجُؾ مٔنيج ُِؼَٔ صشخْـ ػَِ ثحلقٌٍ ٌِّق

 صضْـ ثُذًٍ ؿجُذْز كئٕ رُي ٖٓ ثُشؿْ ػَِ .ثُذْجٗجس ٗوَ ًثصقجالس ثُقٌصْز ثالصقجالس إىل إمجكز ًثُضِلضٌِّٗ

 .صشخْـ إىل ثحلجؽز دًٕ ثُؼِْٔز ثُقنجػْز، ثُضيذْوجس فضّ ثعضخذثّ



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

  



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 ثٌُيشًٓـنجىْغْزثُيْق 

فْظ صنضؾش ىزث ثُرتدد يف ثذلٌثء ثجلٌُ  ثُرتددثس ٖٓ ًثعغ رلجٍ مٖٔ ىْغْزًٓـنجثٌُيش ثألٌٓثػ صنضؾش

 ىزث ٖٓ ثدلإٌُكز ثألؽضثء ؤًغش ثُنٌء ّؼضرب ىْغًِٓـنجثٌُيش دجُيْق ىزثمٖٔ ػذر صشددثس  سلضِلز 

 ثٌُثهؼز ثُرتددثس ػَِ ثٌُضجح ىزث يف ثىضٔجٓنج عْنقخ ثدلشةِ ثجلضء ّؾٌَ ًىٌ ُإلٗغجٕ، دجُنغذز ثُيْق

  , 802.11b   ثدلٌجكتز ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ٓؼجّري يف ؿْـجىشصض ًثدلغضخذٓز 22402-2.484 ثجملجٍ مٖٔ

802.11g ًٌٍمٖٔ ؤّنجً ثألعٌثم يف ثدلضٌكشر ثُضؾيْضثس دؼل صؼَٔ .(صوشّذجً عنضْٔرتثً 12.5 ّؼجدٍ ٌٓؽز ى 

 .a812200 ًٖٓ ثٓغِضوً عنضْٔرتث 5 صوشّذجً ّؼجدٍ ٌٓؽز ُيٌٍ ًثدلٌجكب) ؿْـجىشصض 5.805 -5.1706)  رلجٍ
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 يف ثدلغجس ثدلٌؽجس صإعشدؼل ثُؼٌثةن ثُيت 
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  absorption ثإلٓضقجؿ

 ٓوذثس ّؼضٔذ ).ٓج ٓجدر( ٓج ُؾِء ثخرتثهيج ػنذ ػجّ دؾٌَ صضخجٓذ ؤً جىْغْزًٓـنثٌُيش ثألٌٓثػ صنؼق

 دجُنغذز ؽلجكجً ثُنٌثكز صؽجػ ّؼضرب فني كلِ .ثدلخرتهز ثدلجدر ًىذْؼز ثألٌٓثػ ىزه صشدد ػَِ ثدللوٌدر ثُوذسر

 إىل دجإلمجكز ثُنٌء ًغجكز ٖٓ ًذرير ; هغيجً ػلؾخ ثُؾٔغْز ثُنظجسثس يف ثدلغضخذّ ثُضؽجػ كئٕ ُِنٌء

 .ثُذنلغؾِ كٌم ثإلؽؼجع

 -:(ثدلجٌّشًُ ثُنـرير ) ُألٌٓثػ ثٓضقجفجً ثدلٌثد ؤًغش  ثُضجُْضني ثدلجدصني صؼضرب

 هذسر ًثٓضقجؿ ثالىضضثص صغضيْغ ًدجُضجيل ثدلؼجدٕ، مٖٔ حبشّز صضقشى ؤٕ ُإلٌُرتًٗجس ؽلٌٖ  -0.ثدلؼجدٕ

 .ثُؼجدشر ثألٌٓثػ

 ثألٌٓثػ ىزه ىجهز ثٓضقجؿ . يف ّضغذخ شلج فٌذلج ثدلجء ؽضّتجس صضثفْ يف ثُقـرير  ثألٌٓثػ صضغذخ . -0ثدلجء

 ثخرتثم ٖٓ ٗضٌٖٔ ُٖ ؤٗنج ؤُ ,ٓغجُْز ٓجفز ٌٓثد ًثدلجء ثدلؼجدٕ ثػضذجس ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس رلجٍ يف ؽلٌننج

 ؤعنجء ثالٗضذجه ػِْنج ّضٌؽخ .ٓنيج  ثُوذسر دؼل مبشًس صغٔـ هذ ثدلجء ٖٓ ثُشهْوز ثُيذوجس ؤٕ ٓغ  ثدلٌثد ىزه

  .رُي إىل ًٓج ٓنخلنز ًسىٌدز،ؿٌّْ مذجح ٓيش، :زلضِٔز ؤؽٌجٍ ػذر ًؽٌد إىل ثدلجء ػٖ ثحلذّظ
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 ؤُ .ٖٓ(ثألخشٍ ثحلْز ثٌُجةنجس إىل دجإلمجكز  ثإلٗغجٕ ؽغْ ؿجُذْزثدلجء  صضؾٌَ ,ؤٗلغنج ػٖ ؤخريثً ُنضقذط

 ثألخيجء ٖٓ . ثالٓضقجؿ ٖٓ ثٌُغري يف صضغذخ ثدلجء ٖٓ ًغِز ًذرير ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس دجُنغذز ٗؼضرب هذ ؤٗنج

 صغذْضيج ثدلإىٌُز ًثدلنجىن ثدلٌضذجس ثإلٗرتٗش، ٓوجىِ ثدلٌجصخ، يف ثٌٌُُػ ٗوجه ػنذث صشًْخ  ّنجُذ ثُؾجةؼز

 .ثُنجط ٖٓ ثٌُغري ثخرتثم ػَِ ثُالعٌِْز ثإلؽجسر ٓؼو جترب دؾٌَ

 

  reflection  طثالٗؼٌج

 ثدلجةْز ثألعيـ صؼضرب :ٓؼْنز خٌثؿ رثس مبٌثد ثُضوجةيج ػنذ ثدلشةِ ُنٌءًج دتجٓجً ثُالعٌِْز ثألٌٓثػ صنؼٌظ

 فْظ ُِـجّز، دغْيز هجػذر ًكن ثالٗؼٌجط ّضْ . ثُالعٌِْز ُألٌٓثػ ثُؼجًغز ثدلٌثد ؤًغش ٖٓ ًثدلؼذْٗز

 .ػنو ثٗؼٌجعيج صثًّز ٓغ ثُؼجًظ ثُغيـ إىل ثدلٌؽز ًسًد صثًّز صضغجًٍ
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عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 ثُضؾٌّؼ

 ثُؾذٌجس رلجٍ يف !ؤّنجً فلشثً صغجًُ هذ دَ ،ؤعنني صغجًُ ال هذ ًثفذ + ًثفذ كئٕ ثألٌٓثػ ٓغ ثُضؼجَٓ ػنذ

 ػٖ ثُنججتز ثالميشثدجس ػٖ ثُضؾٌّؼ ٓقيِـ ّغضخذّ Interference ُِضؼذري ثألؾلَ مبؼنجه ثُالعٌِْز

 ثُؾذٌجس يف ثُضؾٌّؼ ػٖ ثحلذّظ ؤٕ ؤُ .(ٓغالً ثجملجًسر ثُونٌثس  ثُالعٌِْز ُإلؽجسثس ثخلجسؽْز ثدلقجدس

 ًّؼضرب .ثُقـشّز ثألٌٓثػ ٓقجدس ٖٓ ًؿريىج ثألخشٍ ثُؾذٌجس ػٖ ثُنججتز ثالميشثدجس مجْغ ّؼين ثُالعٌِْز

 ؤً ثدلٌضظز ثحلنشّز ثدلنجىن يف عْٔج ال ثُالعٌِْز، ثٌُفالس دنجء صٌثؽو ثُيت ثُؼوذجس ؤىْ ٖٓ ثُضؾٌّؼ

 .ثدلـِن ثدلغجفجس
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 ثُلقَ ثُغجُظ

 modulationثُرتْٓض 

 صونْجس ثُرتْٓض

ّؼضرب ثخضْجس صونْز ثُرتْٓض ٖٓ ثُؼٌثَٓ ثذلجٓز ثُيت صؤعش دؾٌٍَ ًذريٍ ػَِ ٗوَ ثُذْجٗجس مٖٔ ٓؼْجسٍ زلذد. 

دلجػِْزٍ ؤًغش ًِٔج ثصدثدس عشػز ٗوَ ثُذْجٗجس ثُيت ؽلٌٖ حتوْويج. ٖٓ ؽيزٍ  ٓضٓضرًِٔج ًجٗش ثُذْجٗجس 

 جُزٍ ّضيِخ جتيْضثسٍ ٓضيٌسرٍ هجدسرٍ ػَِ صشْٓض ًكي صشْٓض ثُذْجٗجس.ؤخشٍ كئٕ ثعضخذثّ صونْز صشْٓضٍ كؼّ

ػَِ كٌشرٍ دغْيزٍ ُِـجّز ذتذف إىل  IEEE 802.11صؼضٔذ صونْجس ثُرتْٓض ثدلخضِلز ثدلغضخذٓز يف ٓؼجّري 

ثعضخذثّ ؤًرب ػشكٍ ُِقضٓز ِّضّ ٗظشّجً إلسعجٍ "دش" ًثفذ ٖٓ ثُذْجٗجس ُِضـِخ ػَِ ثُضؾٌّؼ. صوٌد 

إىل صونْجس ثُرتْٓض ثدلخضِلز. عنذني كْٔج ِِّ ؤًغش  ثُشثدٌُّْخ ثدلخضِلز ُنؾش ثُذْجٗجس مٖٔ ثحلضٓز ثألعج

 -ىزه ثُضونْجس ؽٌْػج0ً
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 FHSS ثُيْق ثدلٌصع ػرب صـْري ثُرتدد

ػَِ ٓذذؤ ثإلسعجٍ مٖٔ صشددٍ ًثفذٍ دلذرٍ ٓؼْنزٍ، ًٖٓ عْ ثإلٗضوجٍ دؾٌَ ػؾٌثةِ  FHSSصؼضٔذ صونْز 

إىل صشددٍ آخش، ؤُ ؤٕ ثُرتدد ثحلجَٓ ُإلؽجسر )ثحلجَٓ( عْضـري ٓغ ثُضٖٓ ؤً ؤٕ ثدلشعَ عْوٌّ دضـْري ثُرتدد 

ذثس حتضٌُ دًسّجً صذؼجً ُضغِغٍَ زلذدٍ دؾٌٍَ ٓغذن. ػلون ثدلشعَ ثُضضثٖٓ ٓغ ثدلغضوذَ دلنَ ٓشؽ

( ًثُيت دتضذ ٖٓ ISM) IEEE 802.11ًصٓنيج. صوغْ فضٓز ثُرتددثس ثحملذدر يف ٓؼجّري  ثالٗضوجالسصغِغَ 

ْٓـجىشصض ًّضْ ثُضنوَ دني ثُرتددثس ًَ  0هنجر ػشك ًٍَ ٓنيج  79ؿْـجىشصض إىل   224835ًفضَ   22411
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ثحملذدر ٓغذوجً. مل  04إلفذٍ ثُونٌثس ثُـ  ِِِْٓ عجْٗز. ّضْ ثُضنوَ دولضثسٍ فٌٍ صشددٍ ٓشًضٍُ 411إىل  311

 ّؼذ ىزث ثُرتْٓض ٓغضخذٓجً يف ثدلنضؾجس ثحلجُْز.

 

  DSS Direct Sequence Systemsثُيْق ثدلٌصع ػرب ثُضضجدغ ثدلذجؽش 

)ًثُيت صذػَ ؤفْجٗجً دجُنؾْؼ رُ ثُؼؾٌثةْز ثُضثةلز  bitsإسعجٍ عِغِزٍ ٖٓ ثُذضجس  DSSSصضيِخ صونْز 

pseudo-random noise  ًّشٓض ذلج ثخضقجسثً دـPN ٍيف ٓوجدَ ًَ دش ٖٓ ثُذْجٗجس. ّضْ ثعضذذثٍ ًَ دش )

دغِغِزٍ ٓضٔٔزٍ. حتذد  1دغِغِزٍ زلذدرٍ ٖٓ ثُذضجس يف فني ّغضذذٍ ًَ دشٍ ػلَٔ ثُؤْز  0ػلَٔ ثُؤْز 

ًثُغِغِز  1( ُضٔغَْ ثُشهْ 01001000111دضجً ) 00عِغِزً ٖٓ  802.11ٌٓثفلجس ثُيذوز ثُلْضّجةْز دلؼجّري 

ػٌمجًػٖ صوغْْ إؽجسر ثُذْجٗجس إىل ؤؽضثء  DSSS. ّوٌّ صشْٓض 1( ُضٔغَْ ثُشهْ 10110111000ثدلضٔٔز )

ّضْ إسعجذلج ػرب صشددثسٍ سلضِلزٍ درتْٓض ًَ دشٍ ٖٓ ثُذْجٗجس مٖٔ سصٍَ ؤىٌٍ ٖٓ ثُذضجس ّذػَ "سهجهز". 

 .2115إىل  0999عغٍ دني ثألػٌثّ إٗضؾش ثعضخذثّ ىزه ثُضونْز ػَِ ٗيجمٍ ًث
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  Orthogonal frequency-division multiplexing OFDM صشْٓض صوغْْ ثُرتدد ثدلضؼجٓذ

.ًىِ Discrete Multi-Tone Modulation (DMT)ًّذػَ ؤفْجٗجً صشْٓض ثُيذوجس ثدلضؼذدر ؿري ثدلرتثدو 

 Frequency Division Multiplexingصونْز صشْٓضٍ صؼضٔذ ػَِ كٌشر ثُرتْٓض ثدلذين ػَِ صوغْْ ثُرتدد 

(FDM). 

)ًثدلغضخذّ يف ثُشثدٌّ ًثُضِلضٌّٕ( ػَِ ٓذذؤ إسعجٍ إؽجسثسٍ ٓضؼذدرٍ يف ٗلظ ثٌُهش  FDMّؼضٔذ صشْٓض 

سعجٍ ػرب ػذر )ػؾشثسٍ ًفضَ ّوٌّ ٓشعَ ًثفذ دجإل OFDMٌُٖ ػرب صشددثسٍ سلضِلزٍ. يف صشْٓض 

آالف( ثُرتددثس ثدلضؼجٓذر ثدلخضِلز. ثُرتددثس ثدلضؼجٓذر ىِ صشددثس ٓغضوِز ٖٓ ؽيز سًثدو ثُيٌس 
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صونْجس صشْٓضٍ ٓضيٌسرٍ يف مجْغ ٌٌٓٗجصو إلٗضجػ إؽجسثسٍ  OFDMثُنغيب دني ىزه ثُرتددثس. ّغضخذّ صشْٓض 

 صضٔضغ مبنجػزٍ ػجُْزٍ مذ ثُضؾٌّؼ.

 

MIMO Multiple Input/Multiple Output  

 ىزه ٌٓنش هذ ً ثجليجص ٗلظ يف ٓشعَ ً ٓغضوذَ ٖٓ ؤًغش ّثعضخذث كْيج ّضْ ثُيت ثُضونْجس ؤفذُ

 WIFI ثٌُثّشُظ ؽذٌجس ً ثجلٌثٍ  ُؾذٌجس ثحلذّغز ثألؽْجٍ  خجفز ثالصقجالس ثجلذّذر ػٌِّ  ثُضٌنٌٌُؽْج

ieee802.11n ٖٓ ثٌُهش ٗلظ يف ُإلسعجٍ ًثالعضوذجٍ ّ ٓغضخذ ٖٓ ؤًغش دتٌني  ػرب ثُذْجٗجس صذكن صّجدر 

 يف Base station ؤً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف  Access Point   ٕصٌٌ هذ ثُيت  ًثفذر ػَٔ زليز ػرب

 ؤعلج فْظ ثالٗضؾجس ػِِ ٓجًظ ثٌُثُ ؽذٌجس ثُضونْز ىزه عجػذس دَ كوو ىزث  ثدلٌدجَّ ُْظ  ؽذٌجس

 خذٓجس ّصوذ ًؾيز كجُ ثٌُثُ ؽذٌجس خقجةـ دني غلٔغ ثُزُ ً ثُؾذٌِّ ثُنظج ذلزث ؤعجعْز سًْضر

 ثدلٌدجَّ ثخلِْز ثُيت صوذّ ثخلذٓز ػرب زليجس ًؤدشثػ العٌِْز صـيِ ثدلذٕ. ؽذٌجس ً ثٗرتٗش
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 ثُشثدغ ثُلقَ

IEEE 0ًرلٌٔػجس ثُؼَٔ ثُضجدؼز ُو- 

ثدليٌس  –ًىٌ ٓنظٔز دًُْز ال ذتذف ُِشدـ   IEEEّؼضرب ثدلؼيذ ثُذًيل دلينذعِ ثٌُيشدجء ًثإلٌُرتًٕ 

، صونْز ثدلؼٌِٓجس ًصٌُْذ ثُيجهز دجالصقجالسثألعجعِ ُِٔؼجّري ثُذًُْز، ًػَِ ًؽو ثخلقٌؿ صِي ثدلضؼِوز 

 ؤخشٍ هْذ ثُضيٌّش. 411ٓؼْجسثً هْذ ثالعضخذثّ ً  911ثٌُيشدجةْز. ؽلِي ثدلؼيذ رلٌٔػزً ٖٓ 

 

ًثُيت صضنٖٔ ٓؼْجس ؽذٌجس  IEEE 802 LAN/WANؽٌْػجً رلٌٔػز ٓؼجّري  IEEEٖٓ ؤًغش ٓؼجّري 

 (.IEEE 802.11( ًٓؼْجس ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز )IEEE 802.3ثإلّغشٗش )

 ُؾذٌجس ثدلنجىن ثحملِْز ًثحلنشّز IEEE 802ٓؼجّري  

(. MAN)( ًؽذٌجس ثدلنجىن ثحلنشّز LANإىل ؽذٌجس ثدلنجىن ثحملِْز ) IEEE 802صؾري ػجةِز ٓؼجّري 

دجُؾذٌجس ثُيت صنوَ فضّ ثُذْجٗجس ٓضلجًصز ثألفؾجّ )ٓوجسٗزً دجُؾذٌجس  IEEE 802ّنققش صؼشّق ٓؼجّري 

 (.cellsثُيت صنوَ ثُذْجٗجس مٖٔ ًفذثسٍ هقريرٍ رثس فؾٍْ ٌٓفذٍ صذػَ دجخلالّج 
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العٌِْز ُِؾذٌجس ثُ IEEE 802.16ُِؾذٌجس ثُالعٌِْز ًٓؼْجس  IEEE 802.11ٖٓ ىزه ثألؽضثء ٓؼْجس 

 ثُغشّؼز. 

 IEEE 802.11ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز  ثدلؼْجس  صجسّخ 

 دذغجىز دإٗو ٓؼْجس ؽذٌجس ثإلّغشٗش ثُالعٌِْز. IEEE 802.11ؽلٌٖ صٌفْق ٓؼْجس 

ثٌُفٌٍ إىل ثحلجَٓ دضقغظ دشًصًٌٌٍ  0997ثُزُ ؤىِن يف ثُؼجّ  IEEE 802.11ُوذ فذد ثدلؼْجس ثألفِِ 

ًأُْز ثٌُفٌٍ إىل ثحلجَٓ، دتجٓجً ًٔج ىٌ ثحلجٍ يف ؽذٌجس ثإلّغشٗش.  CSMA/CA ثُنجهَ ٓغ جتنخ ثُضقجدّ

 CSMA/CAػَِ ٗلظ آُْز ثٌُفٌٍ. إال ؤّٕ كجػِْز دشًصًٌٌٍ  IEEE 802.11صؼضٔذ مجْغ صؼذّالس ثدلؼْجس 

مؼْلز ؽذثً ٗضْؾز صنقْضو دوغوٍ ًذريٍ ٖٓ ػشك ثحلضٓز يف عذَْ مٔجٕ ًعٌهْز إسعجٍ ثُذْجٗجس. 

 .CSMA/CAىزه ثحملذًدّز يف مجْغ ثُضونْجس ثدلؼضٔذر ػَِ دشًصًٌٌٍ  صضٌثؽذ

 

ْٓـجدش يف ثُغجْٗز ُإلسعجٍ  2ً  0ؤّنجً عشػضني ؤعجعْضني ُنوَ ثُذْجٗجسIEEE 802.11  0ػلذد ٓؼْجس 

ؿْـجىشصض. ػَِ ثُشؿْ ٖٓ  224ؤً ثألٌٓثػ ثُشثدٌّّز ثُؼجِٓز درتدد  Infrared (IR)ػرب ثألؽؼز حتش ثحلٔشثء 
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ػذّ ًؽٌد ؤُ صيذْنٍ ػٍِِٔ فضَ ثٕٓ ُإلسعجٍ ػرب ثألؽؼز حتش ثحلٔشثء، إال ؤعلج ٓجصثُش ؽضءثً ٖٓ 

 ثدلؼْجس ثألفِِ.

ٌُنيج عشػجٕ  IEEE 802.11ظيشس يف ثألعٌثم ػذر ٓنضؾجسٍ فٔٔش ًكوجً ٌُِٔثفلجس ثألفِْز دلؼْجس 

ػَِ ثدلؼْجس ثألعجعِ يف  bثُضؼذَّ دؼذ إهشثس  IEEE 802.11bٓج ثعضذذُش مبنضؾجسٍ ٓضٌثكوزٍ ٓغ ٓؼْجس 

 .0999ثُؼجّ 

 IEEE 802.11ثجلٌثٗخ ثُضونْز دلؼجّري 

ثُيذوضني ثألًىل ًثُغجْٗز ٖٓ ظلٌرػ  – IEEE 802ًٔج ىٌ ثحلجٍ يف مجْغ ٓؼجّري   IEEE 802.11ّـيِ ٓؼْجس 

OSI ( ُثدلؼْجسOpen Systems Interconnection( ًىِ ثُيذوز ثُلْضّجةْز )L1 ًىذوز ) ًفِز ثُذْجٗجس

(L2.صذني ثُلوشر ثُضجُْز ٓوضنْجس ىجصني ثُيذوضني يف عْجم ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز .) 

 (PHY 802.11ثُيذوز ثألًىل )

 

ُِذْجٗجس ثُيت ّشؿخ  0ًثٌُثفذثس  1صنيِغ ثُيذوز ثُلْضّجةْز مبئز ٗوَ ثإلؽجسثس ثدلضؼِوز دجألفلجس 

 ثدلشعَ دئسعجذلج إىل ثدلغضوذَ دؾٌَ فقْـ.
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 َٓ ثُيذوز ثُلْضّجةْز دؾٌَ سةْظ ٓغ0 صشْٓض ثُذْجٗجسصضؼج

 IEEE 802.11صؼذّالس ٓؼجّري 

)ًثُيت هذ فووش إٗضؾجسثً ًثعؼجً يف ثُغٌم دلنَ ٓنضؾجسٍ ٓضٌثكوزٍ رثس ؤعؼجسٍ  a، b ًgصؼضرب ثُضؼذّالس 

. ٖٓ ثُضؼذّالس ثألخشٍ مٖٔ ٗلظ ثُؼجةِز ً 802.11ٓؼوٌُزٍ( ؤًغش ثُضؼذّالس ؽٌْػجً مٖٔ ػجةِز ٓؼجّري 

n  ًىِ ػذجسر ػٖ حتغْنجس ًصيٌّشثس ؤً صققْقجس دلٌثفلجسٍ عجدوزٍ مٖٔ ىزه ثُؼجةِز. عنِوِ كْٔج

 .a, b, g, nِِّ ٗظشرً ػَِ ثُضؼذّالس 

 IEEE 802.11b 

غشػجسٍ ؤًرب ُذػْ ٗوَ ثُذْجٗجس د 802.11حتغْنجسٍ ػٖ ثدلؼْجس ثألفِِ  IEEE 802.11bّضنٖٔ ٓؼْجس 

ْٓـجدش يف ثُغجْٗز(. ّغضخذّ ىزث ثدلؼْجس ٗلظ ؤعٌِح ثٌُفٌٍ إىل ثُنجهَ ثحملذد يف ثدلؼْجس  00ً  525)

 .802.11ثألفِِ 

 

ًثحملذدر ؤّنجً يف ثدلؼْجس  DSSS ثُيْق ثدلٌصع ػرب ثُضضجدغ ثدلذجؽشصونْز  IEEE 802.11bّغضخذّ ٓؼْجس 

 ثألفِِ.
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ْٓـجدش  00ٗظشّجً ؤٕ صنوَ ثُذْجٗجس دغشػز  802.11bؽلٌٖ ألُ ديجهزٍ ُِؾذٌز ثُالعٌِْز ٓضٌثكوزٍ ٓغ ٓؼْجس 

يف ثُغجْٗز، إال ؤعلج عضوٌّ دضخلْل ىزه ثُغشػز )ًكن ٓوْجط ثإلخضْجس ثدلضٌّْق ُغشػز ٗوَ ثُذْجٗجس( إىل 

يف فضّ ثُذْجٗجس. صؼضرب ثُغشػجس  ْٓـجدش يف ثُغجْٗز يف فجٍ فذًط ؤُ مْجعٍ 0ًٖٓ عْ إىل  2عْ  525

ثُذْٗج ُنوَ ثُذْجٗجس ؤهَ فغجعْزً ُِضؾٌّؼ ًثُضالؽِ ألعلج صغضخذّ ؤعٌِدجً ؤًغش ًعٌهْزً ُرتْٓض ثُذْجٗجس 

 )ؤُ ؤٕ ثُؼالهز دني ثإلؽجسر ًثُنؾْؼ صقذـ ؤكنَ يف ثُغشػجس ثُذْٗج(.
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IEEE 802.11a 

( ٗلظ ثُربًصًٌٌٍ ثألعجعِ ثحملذد IEEE 802.111bيف ٓؼْجس ّغضخذّ ىزث ثدلؼْجس )دتجٓجً ًٔج ىِ ثحلجٍ 

صشْٓض ؿْـجىشصض ًّغضخذّ صونْز  5مٖٔ فضٓز ثُرتدد  IEEE 802.11aيف ثدلؼْجس ثألفِِ. ّؼَٔ ٓؼْجس 

ْٓـجدش  54شلج ّؼيْو ثُوذسر ػَِ دٌِؽ عشػزٍ هقٌٍ ُنوَ ثُذْجٗجس صؼجدٍ  OFDM صوغْْ ثُرتدد ثدلضؼجٓذ

، 24، 36، 48يف ثُغجْٗز. ؽلٌٖ ختلْل ىزه ثُغشػز دجعضخذّ ثإلخضْجس ثدلضٌّْق ُغشػز ٗوَ ثُذْجٗجس إىل 

 ْٓـجدش يف ثُغجْٗز إرث ٓج ثهضنش ثحلجؽز. 6ً  9، 02، 08



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 

. ٖٓ IEEE 802.11bث ثإلٗضؾجس ثٌُثعغ ثُزُ فووو ٗظريه فضَ ٌّٓنج ىز IEEE 802.11aمل ّذِؾ ٓؼْجس 

ػَِ ٗيجمٍ ًثعغٍ، مؼق  IEEE 802.11bٓؼٌهجس ثعضخذثّ ىزث ثدلؼْجس0 صٌثؽذ ثدلؼْجس ثُغجدن 

 ؿْـجىشصض. 5ثدلنضؾجس ثألًُّْز ثُيت فٔٔش ًكوجً ذلزث ثدلؼْجس ًثُوٌثٗني ثألًغش فشثٓزً يف فضٓز ثُرتددثس 

 IEEE 802.11g 

. IEEE 802.11gًؤػيِ ثإلعْ  2113يف فضّشثٕ ٖٓ ػجّ  802.11ػضٔجد ثُضؼذَّ ثُغجُظ دلؼْجس ُوذ مت ث

 ؿْـجىشصض. 224( مٖٔ فضٓز ثُرتددثس IEEE 802.11bّؼَٔ ىزث ثدلؼْجس )ؽإٗو ؽإٕ ٗظريه 

( شلج ؽلٌنّو ٖٓ دٌِؽ OFDM) 802.11aٗلظ صونْز ثُرتْٓض ثدلؼضٔذر يف ٓؼْجس  802.11gّغضخذّ ٓؼْجس 

ْٓـجدش يف ثُغجْٗز. ُنٔجٕ ثُضٌثكوْز ٓغ ثدلنضؾجس ثُؼجِٓز ًكن  54زٍ هقٌٍ ُنوَ ثُذْجٗجس صقَ فضَ عشػ

)ٓغَ صِي ثدلغضخذٓز  CCK+DSSSكئٕ ىزث ثدلؼْجس ّؼٌد إىل ثعضخذثّ صونْجس ثُرتْٓض  802.11bٓؼْجس 

ّ صشْٓض ْٓـجدش يف ثُغجْٗز يف فني ّغضخذ 525ً  00( ػنذ عشػجس ٗوَ ثُذْجٗجس 802.11bيف 

DBPSK/DQPSK+DSSS  ْٓـجدش يف ثُغجْٗز. 2ً  0ػنذ عشػجس 
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دجُذسؽز ثألًىل إىل صٌثكوْضو ٓغ  IEEE 802.11gّؼٌد ثُلنَ إىل ثُوذٌٍ ثٌُثعغ ثُزُ فظِ دو ٓؼْجس 

كْٔج ّضؼِن  802.11b. ّؼجِٗ ىزث ثدلؼْجس ٖٓ ٗلظ ٓؾٌِز عجدوو 802.11bثُضؾيْضثس ثُؼجِٓز ًكن ٓؼْجس 

 دجُضؾٌّؼ )ثدلٌثهغ ثحلنشّز ثدلضدمحز( ًرُي ٗضْؾز ثعضخذثٓو ُنلظ فضٓز ثُرتددثس.

IEEE 802.11n 

إىل ثٌُفٌٍ إىل عشػزٍ ٗظشّزٍ هقٌٍ ُنوَ  IEEE 802.11n1ًثدلغَٔ  812200ّيذف ثُضؼذَّ ثألخري دلؼْجس 

ٓشثسٍ ٖٓ ٓؼْجس  802.11b ً01ٓشرً ٖٓ ٓؼْجس  41ْٓـجدش يف ثُغجْٗز شلج غلؼِو ؤعشع  541ثُذْجٗجس صؼجدٍ 

802.11a ٓغ كجسمٍ ؤعجعٍِ ٌّٖٔ يف  802.11. ّؼضٔذ ثدلؼْجس ثجلذّذ ػَِ ٗلظ ثُضؼذّالس ثُغجدوز دلؼْجس

( ًثُيت Multiple-Input Multiple-Output MIMOثخلشػ ثدلضؼذد ) - ثعضخذثّ صونْز ثُذخَ ثدلضؼذد

 صضيِخ ثعضخذثّ ػذّر ٓشعالسٍ ًػذّر ٓغضوذالسٍ ُضّجدر عشػز ٗوَ ثُذْجٗجس ًٗيجم ثإلسعجٍ.

 .2عضؾٌَ ٓغضوذَ ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز MIMOّذػِ دؼل ثخلربثء دإٕ صونْز 
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 802.11ِٓخـ دضؼذّالس ٓؼْجس 

 802.11كْٔج ِِّ ِٓخـ ٓوجسٕ ُِضؼذّالس ثألسدغ ثألًغش ؤمهْز دلؼْجس 

ثُغشػز ثُوقٌٍ ُنوَ  صونْز ثُرتْٓض ثُرتدد ثدلؼْجس

 ثُذْجٗجس

 ٓالفظجس

802.11a 5 ؿْـجىشصض OFDM 55 هنٌثس ؿري ٓضذثخِز. ال ٌّؽذ ؽٌدر  8 ْٓـجدش / ثُغجْٗز

 ُِخذٓز.

802.11b 4.5 ؿْـجىشصض DSSS, CCK 11 هنجر ٓضذثخِز. 15 ْٓـجدش / ثُغجْٗز 

802.11g 4.5 ؿْـجىشصض OFDM,  DSSS 55 هنجر ٓضذثخِز. ٓضٌثكن ٓغ ٓؼْجس  15 ْٓـجدش / ثُغجْٗز

802.11b. 

802.11n 4.5 ؿْـجىشصض ؟ OFDM 063  /553  / ْٓـجدش

 ثُغجْٗز ؟

ثُغجدوز  802.11ّؼضٔذ ػَِ ٓؼجّري 

ثُيت صغضخذّ ػذر  MIMOدئمجكز صونْز 

ىٌثةْجس إسعجٍ ًإعضوذجٍ إلصجفز هذسرٍ 

ؤػَِ ُنوَ ثُذْجٗجس ػرب ثعضخذثّ ثُرتْٓض 

 ثُلنجةِ.
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frequency Vs. distance 

 

*  
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 ثُلقَ ثخلجٓظ

Modes of 802.11 Wireless LANs 

 

AD-HOC 

  802.11 ٓؼجّري صغضخذٓيجىشّوز  ىِ  ً "ذلزث" ؤً " for this " ٓؼنجىج هذدْز الصْنْز ًِٔز ىِ

 دؼَٔ ثجليجصّٖ ؤفذ ّّوٌ فْظ ًعْو ؽيجص  إيل ثحلجؽز  ٕ دذً آخش جبيجص قجٍ ثإلص ؽيجص ّشّذ ػنذٓج

 ثالصقجٍ ديِخ ثٓخش ّوٌ عْثألٖٓ ً ثُضقون  ًؤعٌِح SSID ّوٌّ دضقذّذ ً  workgroupرلٌٔػز ػَٔ 

 ثألعجعِ ثإلسعجٍ دججليجص ٌٓثفلجس فذد ثُزُ ثجليجص ّغِٔ ً ثألًٍ ثجليجص ًمؼيج ثُيت ٌُِٔثفلجس ىذوج

basic service set ( BSS ) 
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 ؽيجص ػِِ ثالصقجٍ ّؼضٔذ ال فْظ independent basic service set IBSS صغِٔ ثُؼِْٔزًىزه 

 ٖٓ ؤًغش ٖٓ ؽذٌز ػَٔ صغضيْغ ثٗي فني كلِ ثُوقٌس دؼل ٖٓ صؼجِٗ كئعلج ثُؼِْٔز ىزه عيٌُز سؿْ ً ًعْو

 زهى صغِٔ ً كوو ًثفذ ؽيجص ٓغ ثال ثٌُهش ٗلظ يف  ثالعضوذجٍ ً عجٍ ثإلس ّغضيْغ ثجليجص ال ٕؤ ؤال ؽيجص

 ٗلظ يف دْنئج كْٔج ج ثدلشعَ ًال ثدلغضوذَ ثالصقجٍ كْي ّغضيْغ ال ثسعجٍ  ّ ٗظج  Half-Duplex   ثُؼِْٔز

 Full-Duplex  ٓغ ّضْ ٓغِٔج ثٌُهش

Network Infrastructure 

 ًَ ٕكئ ُزُي ً خيرير مؼق ٗويز ثُؾذٌز يف ثُؼِْٔجسٓؼججلز  ً ثُوشثسثس ثختجر يف ثدلشًضّز  ّػذ صؼضرب

 ؤؽيضر ىشّن ػٖ رُي ً سدييج ً ثُؾذٌز يف ثُضقٌْ ود ّضْ ٓشًضُ  ٗظجّ ثيل صضؾو ثٌُثهؼْز ً ثحلذّغز ثُؾذٌجس

  ًخذٓجس سةْغِ عريكش ػِِ ٌٓؽٌدر ٓشًضّز خذٓجس ىشّن ػٖ ػٖ ؤً ثُغٌّضؾجس ً ًجُشثًصشثس ثُؾذٌز

  DHCPثدلشًضّز ؤً ثُضٌصّغ ثدلشًضُ ألسهجّ ثُؾذٌجس  ثُذْجٗجس

ٕ دذً دذؼنيج صقجٍثإل هجدسر ثُالعٌِْز ثألؽيضر ٕؤ كربؿْ ثٌُثهغ زثى ػٖ دؼْذر ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس صٌٖ مل ً

 يف صٌؽذ ثُيت ثدلْضثس ٖٓىج ؿري ً ثألؽيضر ػذد يف ثُضٌعغ ً ُألٖٓ ٓلضوشر ؤعلج ثال AD-HOC ًعْو ًؽٌد

 .ثدلشًضّز ثُؾذٌجس
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ثجليجص  ُْظ كيٌ دٌّنش ثألًغظ ػٖ خجؿ دؾٌَ ٗضٌِْ ال ً ثُؾذٌز يف ثدلشًضّز  ػِِ ىنج  ٗضٌِْ ضلٖ ً

 ُؼَٔ عْغضخذّ ثُزُ ثجليجص ٕكئ ؤًغش ًثمقني ُنٌٖ ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف ثدلغضخذّ ثٌُفْذثدلشًضُ 

 عضضقَ ثُيت ثألؽيضر ؤٓج ً Infrastructure Device عْغِٔ ؿريه ؤً دٌّنش ؤًغظ ًٕج عٌثءثدلشًضّز  ىزه 

ثحلْض  ٕكئ ٓشًضُ ؽيجص ًؽٌد ػِِ عضؼضٔذ ثُيت ثألؽيضر ئٕك ُزُي ً station STA كغضغِٔثجليجص   هبزث

 ثخلِْز ؤً Basic Service Area BSA ثُذظ مبنيوز  عْغِٔو د غلٔؼيج ً وكْ عضضٌثؽذ ثُزُ

 دجُؾٌَ ًٔج دثةشّزىِ  ً Wireless Cellثُالعٌِْز
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 Hubثذلخ  ّؼَٔ ٓغِٔج العٌِْج ثألؽيضر الصقجٍ ٓشًضّز ًنويز دٌّنش ثألًغظ ّؼَٔ ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف

 ٗلظ يف ثالعضوذجٍ ً ثإلسعجٍ ّغضيْغ الو ًٌٗ يف ثذلخث ٓغ وّضؾجد كيٌ ثُؼجدّز ثُؾذٌز يف Bridge ثجلغش ً

 ً ّشعَ كوو ًثفذ سثدٌّ ٓغجس ػِِ ػلضٌٍ العٌِِ ؼنَمب ؤً Half Duplex  دنٔو ّشعَ وؤٗ فْظ ثٌُهش

 .ْوػِ ّغضوذَ

 وٓؼؼلضِق  ً MAC Address ُِؾيجص ثُلْضّجةِ ٕثُؼنٌث ػِِ ثػضٔجدث ّغضوذَ ً ّشعَ وؤٗ يف ثجلغش ٓغ وّضؾجد ً

 ؽذٌجس يف ثدلشعَ ثُلشّْ ّٕضٌٌ فْظ ثُغٌِْز ثُؾذٌجس يف ٓغْالذتج ٖٓ صؼوْذث ؤًغش ثُالعٌِِ ثُلشّْ ٕؤ يف

 ُِٔغضوذَ ثُلْضّجةِ ثُؼنٌثف ً source MAC source ُِٔشعَ ثُلْضّجةِ ثُؼنٌثف دنج كوو ؽضةْني ٖٓ ثإلّغشٗش

destination MAC address ؤؽضثء ؤسدغ ؤً عالط ٖٓ ثُالعٌِِ ثُلشّْ ٕكْضٌٌ ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف ؤٓج 

 جةِضّثُلْ ثُؼنٌثٕ  ىِ  ثُشثدؼز ً دٌّنش ثألًغظٕ ػنٌث ثُغجُغز ً ثدلغضوذَ ٕػنٌث ثُغجْٗز ً ثدلشعَ  ٕػنٌث ثألًٍ

 ثُالعٌِِ جليجص ثجلغش 

 workgroup bridge  ّؽجء ثهلل إٕو ػن عنضٌِْ ً عْغٌٌ ؽذٌجس يف ؤفْجٗجثدلغضخذ . 
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ESS extended Service Set 

 ً دٌّنش ؤًغظ ٖٓ ؤًغش  دجعضخذثّ ثُضٔذد ػِِ هجدس وؤٗ ثُنٔوىزث  ىٌ ٗلظ ُِنٌع ثُغجدن ًٌُٖ ؽلضجص

  extended service set ESS ثدلٔضذر دجُؾذٌز ثُؾذٌز ىنج  صغِٔ
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 ًجكز ُضغضيْغ SSID ُِؾذٌز كوو ًثفذ ثعْ ّثعضخذث ؤؽيضذتج ًَ يف ّضْ ثُؾذٌز هبزه قجٍ ثإلص ّضْ ٌُِ ً

 دني صذثخَ ٕ ىنج ٌٌّ ٕؤ ثّنج حتضجػ  ًٔج ثدلٌؽٌدر دٌّنش ثألًغظ ؤؽيضر ٖٓ ؤُ ػرب قجٍ ثإلص ثألؽيضر

 صغضيْغ ال Dead Zone ْٓضز ٓنجىن ٕ ػنذٗج الٌٌّ ًِ ثُغجدن  دجُؾٌَ ًٔج دٌّنش ثألًغظ ؤؽيضر خالّج

 .ثُْيج ثٌُفٌٍ  ثإلؽجسر

ػلذط  ال ًِ ؽجسذتج ػٖ سلضِلز Channel صشددّز هنجر ػِِ ثدلٔضذر ثُالعٌِْز ثُؾذٌز يف خِْز ًَ مذو ّضْ

ىزه  دني ُِنؾش ؽلٌنو صشددثس عالط b 802.11 b 802.11 ٓؼْجس ّؼيِ ً دٌّنش ثألًغظ ثؽيضر دني صذثخَ

 .ثخلالّج
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Point to Point mode   

ًىٌ ثالصقجٍ ٖٓ ٗويز إىل ٗويز ًثفذر كوو ؤُ ٓغال ٖٓ عيـ ػٔجسر ُؾشًز إىل عيـ ػٔجسر ؤخش ػَِ 

 ًذري ؽذث ًؿري ٌِٓق. ثُؾجسع ثدلوجدَ ًّؼضرب ثصقجٍ كؼجٍ ؽذث ًٓلْذ ُِؾشًجس دؾٌَ

 

 

 

Point to Multipoint mode  

ًىٌ ّؾذو إىل فذ ٓج ثٌُمغ ثُغجدن إال ثٗو ىنج ٌٌّٕ ثالصقجٍ ٓغ ؤًغش ٖٓ ٗويز ؤُ ػذر ٗوجه غلخ ؤٕ 

 ؽيز ثصقجٍ . 6-4ٗوٌّ دربرلز ثًغظ دٌّنش ًظلٌنيج ٖٓ ثالصقجٍ دؼذر ٗوجه ًػجدر صٌٌٕ ٖٓ 
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دٌّنش ػَِ ثدلذنَ ثألًٍ فضَ صضٌٖٔ ٖٓ إػيجء ثإلؽجسر إىل ثدلذجِٗ  الفظ ىنج ثٗو ّضْ دشرلز ثالًغظ

 ثألخشٍ .

 Repeater mode  

ّغضخذّ ىزث ثُنٌع ُضّجدر ثدلغجكز ثُيت ٖٓ ثدلٌٖٔ ؤٕ صقَ إُْيج ثإلؽجسر ًّغضخذّ ػجدر يف ثألٓجًٖ ثُيت 

 ٌّغش كْيج ثُؼٌثةن ًثحلٌثؽض ثجلـشثكْز.
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WiFi-Direct 

 هِْالو صضؾجد ىِ  ً كجُ ثٌُثُ ٓؤعغز ثفذثسثس ؤفذ ٖٓ ً 2010 يف صوشّذج ؽذث فذّغز ثُضونْز ىزه صؼضرب

 ٓغ ثدلنٌٕٔ يف وصضؾجد ثُؼٌظ ػِِ ً ٓؼيج ثدلنٌٕٔ  يف ختضِق  ٌُنيج ً Ad hoc صونْز ٓغ ّثُؼج ثُؾٌَ يف

 ثُؾٌَ يف ٓؼيج ختضِق ً Infrastructure ؽذٌجس

 ُْظ ثدلٌٌٕ زثى ً هبج إمجيف ٌٌٕٓ ٌُؽٌد ىذوج دْنيج كْٔج ثالصقجٍ صغضيْغ ثُضونْزىزه  صذػْ ثُيت كجألؽيضر

 ؤً ىجدؼز ؤً ًٔذٌْصش ؤً ٌٓدجَّ ًٕج عٌثء ثجليجص ٕؤ ثُ " soft Access " ّغِٔ ًّش عٌكش دَ جسدًّشى

 يف ثُنٔو ىزث ؤؽيضر صضْٔض ً ثخلجفْز ىزه ود آخش ؽيجص دإُ ّضقَ ً دٌّنش ًإًغظ ثُضؼجَٓ ّغضيْغ ًجٓريث

 ثُضٌعْن ُضقوْن ٓؼيج WIFI  Protected Setup صونْز دٓؼ مت ً WPA2 صونْز ػرب ثالصقجٍ صإٓني صغضيْغ ؤعلج
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ظليِ  ػِِ صضّذ ؤعلج ثُ ؽيجص ٖٓ ؤًغش ٓغ ثٌُهش ٗلظ يف ثإلصقجٍ صغضيْغ ؤؽيضذتج ٕؤ ثُضوْنز ىزه  يف ثألسًع

Ad-Hoc ً Infrastructure دْنيج كْٔج صضقَ ؤعلج يف Full-Duplex ثؽيضر صضقَ ٓغِٔج 

 دٌّنش ثألًغظ ؤً ثذلخ ُْظ ً ثُغٌّضؾجس

 

 
 هبج ثدلضقِز ُألؽيضر ثإلٗرتٗش ٓؾجسًز ػِِ هجدسر ثُضونْز ىزه صذػْ ثُيت ثألؽيضر

 ىزه ثُؼالٓز ػٖ كجحبظ ثُضونْز ذلزه ثجليجص دػْ ٖٓ صضإًذ ٌُِ ً
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Workgroup –WGB 

 ثُؾذٌز ؤؽيضر ًَ ًفٌٍ ّضؼزس العٌِْز دؾذٌز فـرير عٌِْز ؽذٌز سدو وًظْلض العٌِِ ؽيجص ىٌ

 عٌِْج وسدي ً هبج دٌّنش ؤًغظ ًمغ إٌٓجْٗز ُّؼذ ؤً هبج العٌِْز ًشًس ًؽٌد ػذ دغذخ إُْيج ثُغٌِْز

 ثُغٌِْز ثُؾذٌز دغٌّضؼ عٌِْج WGB ثصقجٍ  ػٖ ػذجسر ثُنجصؼ ثٌُمغ ؤً ثُضونْز ٕصٌٌ ً , ثٌُنرتًُش دإؽيضر

 يلثُضج ثُؾٌَ يف ًٔج ثُالعٌِْز ثُؾذٌز يف Root AP دٌّنش دجألًغظ العٌِْج ً
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 ثُلقَ ثُغجدط

 ؤٌٗثع ثُؾذٌجس ؤالعٌِْز

 يف ّّغضخذ ثُيت ً ّـيْيج ثُيت ثدلغجفز فغخ ّضقذد ٓنيج ًَ ؤٌٗثع ؤسدؼز إيل ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس صوغْْ ّضْ

 ثُضونْجس ٖٓ دؼنج ّذني ثُضجيل ثُؾٌَ ً ثُؾذٌز صـيْيج ثُيت ثدلغجفز ٓغ صضنجعخ العٌِْز صونْز ٓنيج ًَ

 ثألسدغ ثألٌٗثع ىزه حتش ٓوغٔز ثُالعٌِْز ثدلغضخذٓز ثُؾذٌْز
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 PAN   (Personal Area Network )ثُؾخقْز  ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس

 ؽيجص ثصقجٍ يف دجألعجط ختضـ ً ؤٓضجس ػؾشر إىل ٓرت ٓغضٌُ ػِِ ثُؾخقْز دجُؾذٌجس ختضـ ىِ ً

 ثٌُجٓريثس ً ثُغٌجٗش ً دٌّنش ثألًغظ ً ثُيجدؼجس ٓغَ ثخلذْٓز ثألخشٍ ثألؽيضر دذؼل العٌِْج ثٌُٔذٌْصش

 .دثدلجًط ًثٌُْذٌْس ؤفْجٗج ً

 فـري ٌٕٓج يف عجٍثإلس فْض حلقش زلذًدّٖ ىجهز ً دوذسر العٌِِ إسعجٍ ّدجعضخذث ثُضونْز ىزه صضْٔض ً

  ,IrDA, Bluetooth, UWB, z-wavezigbee ٓغَ العٌِِ ؽذي صونْجس ثُؾذٌجس ىزه يف ّّغضخذ

 

  Infrared Data Association (IRDA)    ثحلٔشثء حتش ثألؽؼز صونْجس

 

 ٌٌّٕ ػنذٓج line of sight ُإلصقجٍ ثدلذجؽش IR Infrared حتش ثألؽؼز صونْجس ّثعضخذث ّضْ
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 ثألؽؼز ٕؤ سؿْ ً ًنرتًٍ  ثُشؽلٌس  ؤؽيضرّ صغضخذ ٓغِٔج ػجةن ثُ ّلقِئج ال ً ًثفذ خو ػِِ ثجليجصثٕ

 صقجٍ ثإل ّضإعش ً صقجٍثإل يف ثدلشةِ ثُنٌء خٌثؿ ّثعضخذث ػِِ ّؼضٔذ كيٌ ٓشةْز ثؽؼز ُْغش حتش ثحلٔشثء

 ثُؼجدُ ثُنٌءو د ّضإعش مبج 

 

 Bluetoothٌط عثُذٌِ دٌثعيز ثُالعٌِِ ثإلصقجٍ صونْز
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 ٓؾٌِز ً ثإلصقجٍ صؼذد ًٓؾٌِز ًثفذ ٗظش خو ػِِ ثألؽيضر صٌثؽذ ثؽرتثه ٓؾٌِز ثُضونْز ىزه  ػججلش

 ٕثألٓج صٌكش ٓغ ثٌُهش ٗلظ يف ؽيجص ٖٓ ؤًغش دنيقجٍ ثإلص حتون  ٕؤ صغضيْغ فْظ ثُغشػز ٓؾٌِز ًٕ ثألٓج

 .ُِذْجٗجس صذكن عشػز ٕمٔج ًًزُي ثُؾذٌِ

 ثُزُ ُِـشك ٓنيوْز ً ػِْٔز ً ٓنظٔز ىشّوز ىًِ قجٍثإلص ُؼَٔ master / slave ىشّوز ّثعضخذث ّضْ ً

 .ّثُنظج زثى وُ ؤٗؾِء

 يف ػِْٔجس  ٓشر ًَ ثُرتدد دضـْري ثألؽيضر ّصوٌ ً صضجىريؽْؾ2.48  إيل2.40 دني ٓج صشدد صغضخذ ثُذٌِصٌط صونْز

 ثإلصقجالس دني ثُرتددثس يف صذثخَ فذًط ؽذث ثُقؼخ كٖٔ ُزُي ً صقجٍثال

 

 UWB Ultra –widebandثإلصغجع  كجةوز ثُالعٌِِ ثإلصقجٍ صونْز

 ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌْز ثإلصقجالس ػجمل يف ثألفذط ثُضونْجس ٖٓ ثإلصغجع كجةن ثُالعٌِِثإلصقجٍ  ّؼضرب

 ًذرير دْجٗجس سعجٍإل ؽذث ٓنخلنز ىجهز رثس ثُنيجم ًثعؼز سثدٌّّز ٌٓؽجس ّصغضخذ كيِ ثّنج ثألػؾخ

 ثُؾخقْز ثُغٌِْز ثُؾذٌجس يف كجُ ثٌُثُ ً ثُذٌِصٌط ٓغَ ػٔالهز ثمسجء ؽجٗذج صضّـ هذ ىزه ثدلْضثس ً ؽذث
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 ٓؼْجس ٖٓ ثدلشثس ػؾشثس ؤعشع ٌزثى ىٌ ً 480Mbps ٖٓ ؤًغش إىل صقَ العٌِْج دْجٗجس ٗوَ عشػز ّذِؾ

 ثُؼَٔ ػِِ وهذسص ؤّنج ً وصٌثكوْض ٖٓ ثُذٌِصٌط ٓؼذثس ود ّضْٔض مبج  ؤّنج وٓؼذثص صضْٔض ً  802.11b ثُلجُ ثٌُثُ

 ػِِ ّؼضٔذ عٌّضؼ ؽيجص دٌثعيز سدييج دئٌٓجْٗز ثّنج وٓؼذثص صضْٔض ً ثٓىل ثُضٌفَْ ً ثُضؾـَْ دضٌنٌٌُؽْج

  UWB صٌنٌٌُؽْج

 WLAN(Local Area Network)ثحملِْز  ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس
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 ثُؾجةؼز ثُغٌِْز ُِؾذٌجس ثدلنجظشر ثُؾذٌجس صؼضرب ىِ ً ًؽٌْػج ثٗضؾجسث ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ؤًغش ىِ ً

 كجةوز العٌِْج ثُؾذٌِ صقجٍ ثإل خذٓز ِىً WI fi-- WIRELESS FIDELITY كجُ ثٌُثُ ؤّنج صغِٔ ً

 ثٌُٔذٌْصش ىشّن ػٖ ؤNotebook  PCً  ثحملٌٍٔ ثٌُٔذٌْصش ىشّن ػٖ ثُْيج ذخٌٍ ثُ ّضْ ً ًثُذهز ثُغشػز

 ." ثُؾخقِ ثُشهِٔ ثدلغجػذ  " ؤُ PDA ٓغَ  Pocket Pc ثحلْيب 

ىزه  ٖٓ ثالعضلجدر ًؽلٌني  wireless lan lan wireless lan العٌِْز زلِْز ؽذٌجس صونْز wi-fi ًصؼضرب

 دٌثعيز ثإلؽجسر هذسر دضّجدر ثدلذُ صٌعْغ ًصغضيْغ كوو ّهذ 100 ثً ٓرتث 45   ٓغجفز مٖٔ ثخلذٓز

 ػرب ثُذْجٗجس ُنوَ ) ثُشثدٌّ ( ًٌٓؽجس ؽذٌجس ّصغضخذ ثُضونْز ثْٓجٍ ىزه ػذر ثيل ثإلؽجسر ُضقَ ىٌثةْجس
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-Wi ج دجٍالعٌِْ ثُذْجٗجس ٗوَ عشػز ًصقَ ٓؼذْٗز ثُـري ثجلذسثٕ ًثحلٌثؽض ثخرتثم ػَِ هجدسر ً ىِ ثالعري

Fi ٖٓ 11 ثُغجْٗز يف دجّش ْٓؾج 54  ثىل . 

ًصٌؽذ يف ثدلٌثهغ ثُؼجٓز ٓغَ ثُلنجدم ًثدليجسثس ًثجلجٓؼجس ًثدليجػْ ًؤفذقش ؽشًجس ثُيريثٕ صوذّ 

 ىزه ثخلذٓز ػَِ ٓنت ىجةشثذتج.

  WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)عٌِْز ُشدو ثدلذٕثُؾذٌجس ثُال

 صٌنٌٌُؽْج ىِ WorldWide Interoperability for Microwave Access WorldWide ؤً ٓجًظ ثٌُثُ

 ثُرتددُ ثدلذٍ ٕث عجدوجذتج ػٖ ختضِق  ً ٓوجّْغيج ُضٌفِ  ieee 802.16ثدلؼْجس   ّصغضخذ العٌِْز

 دغشػجس ؿجُذج ّصوذ ً ثجليجس ثدلخضقز ٖٓ ذلج صشثخْـ ثفذثس ٖٓ الدذ ً ثألؽش ٓذكٌع ثدلغضخذّ ذلج 

 دجّش ًٌِْ 2148 , دجّش ًٌِْ 0124 , دجّش ًٌِْ 512 ٓجًظ ثٌُثُ خذٓز ًعشػجس

 ثٌٌُِْٓرتثس ٓتجس ػٖ ٓغجفضيج صضّذ ٓنجىن ثدلٌدجَّ ختذّ ؤدشثػو صؾذ العٌِْز ؤدشثػ ػربسعجٍ  ثإل دظ ّضْ ً

 ثٓضجس عالعز ثسصلجع ػِِ DESH ىٌثةْجس ؤىذجم ػرب ثعضوذجٍ ثإلسعجٍ  ّضْ ً
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 WirelessWAN (wide area network)     ثدلٌعؼز ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس

 ّصغضخضذ ثُيت ً ثحملٌُٔز ثذلٌثصق ؽشًجس ػرب ؿجُذج ّصغضخذ كيِ ثدلٌعؼز ثُالعٌِْز ُِؾذٌز دجُغنذز

 ؽذٌجس ػذر دني ثٗضوجٍ ثألسعجٍ  ىشّوز ىٌ كْيج ثدليْ  ً ثُقنجػْز ثألهٔجس ًزُي ً ثُالعٌِْزثدلٌؽجس 

 ؽخقْز ثً كشدّز ؽذٌجسؽذٌجس كشدّز ثً ؽخقْز  فيت ؤً ٓذٕ ؤً زلِْز
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 ثُغجدغثُلقَ 

 ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ؤٖٓ

 ؽخـ دئٌٓجٕ ؤٗو إال ثألٓضجس ٖٓ ٓتجس ػذر ّضؾجًص ال هذ ثُؼجدّز ثٌٌُُػ ٗويز صـيْز ٓذٍ ؤٕ ٖٓ ثُشؿْ كؼَِ

 يف ّغضقَْ ؤٗو ػٖ ػذث  .ٓشصلغ سدـ رً ىٌثةِ خالٍ ٖٓ ثُؾذٌز ىزه إىل ثٌُفٌٍ ٗغذْجً دؼْذ فِ يف ّويٖ ٓج

 ؽلٌٖ .ثجلـشثيف ٌٓهؼو دلؼشكز ثدلغضخذّ ىز ؤعش صولِ ثُؾذٌز إىل دجٌٌُُػ سلٌٍ ؿري ٓغضخذّ ثًضؾجف  فجٍ

 العضخذثٓيج ًختضّنيج ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ػرب ثدلنوٌُز ثدلؼٌِٓجس ًجكز  دضؾْٔغ ّوٌّ ؤٕ ٓغضخذّ ألُ ؤّنجً

 ػنذ صضٌهق ثُالعٌِْز ثألٌٓثػ دإٕ صؼضرب ؤال  ػِْي ّنذـِ ُزُي .ثُؾذٌز ذلزه ثفرتثكْز مشدز ُضٌؽْو الفوجً

 .مبؤعغضي ؤً دي ثخلجفز ثدلذجِٗ فذًد

 ذتذده هذ ثُيت ثدلخجىش ؤؿِخ ٖٓ ثُالعٌِْز ثُؾذٌْز ثُذْتز صإٓني ػَِ ثُرتًْض ثإلٌٓجٕ هذس عنقجًٍ ًىنج

 عضغجػذ ثُيت ثألٌٓس دؼل دضنلْز ثُنغذز ىزه ٖٓ ٗورتح ؤٕ ثإلٌٓجٕ هذس ػِْنج ًٌُٖ % 100 ؤٖٓ ٌّؽذ كال

 .ثإلٌٓجٕ هذس آٓنز ثُؾذٌز ؽؼَ ػَِ
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 ٖٓ فْظ ثدلٌجٕ ًثألؽيضرؤٖٓ ثدلؼذثس 

 

Switches , routers ,Access point  

 ثُربثؿِ دجعضخذثّ ثجلذثس ػَِ ُِضغذْش عوخ ػَِ حتضٌُ ثُيت ثٌٌُُػ ٗوجه ؤً ثجملّٔؼجس ثدلذذالس، صغذْش ؽلٌٖ

 ؤً ثألؽيضر دلظ ثفضٔجالس ُضخلْق ثإلٌٓجٕ هذس ػجٍ ثسصلجع ػَِ ثُضؾيْضثس ىزه درتًْخ  ىنج ّنقـ 

 ؤعالًيج.

 ثألعالى

 إىل ُضضقٌٍ ثذلٌثء يف ٓؼِوز صشًيج ػَِ ثألعالى دكٖ ًّلنَ دئفٌجّ، ًصغذْضيج ثألعالى إخلجء دًٓجً ّنذـِ

 عْؾنذيج دالعضٌْْز رلجس مٖٔ ثألعالى صشًْخ إٕ .هنْخ ؤً دغِْ هقذ دًٕ ُويؼيج ؤً ُِـغَْ ٓنؾش

 ثدلنجىن يف ثجلِْذ ٓغضٌٍ حتش عْ 30 ػٔن ػَِ ثجملجسُ ىزه دكٖ غلخ .ًثُوٌثسك ثحلؾشثس سلجىش

 ُضٔشّش ثعضخذثٓيج ٖٓ صضٌٖٔ ٌُِ فجُْجً حتضجؽو ثُزُ ثحلؾْ ٖٓ ؤًرب رلجس دؾشثء ؤّنجً ىنج ٗنققي .ثُذجسدر

 .ثدلغضوذَ يف إمجكْز ؤعالى ؤّز
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 ثٌُيشدجةْز ثُوذسر

 صغذْش رُي صؼزس فجٍ يف ًؽلٌٖ خجفز، خضثةٖ مٖٔ ثٌُيشدجةِ ثُضْجس ًدتذّذثس ٓوجدظ  محجّز دًٓجً ّلنَ

 ثُضـزّز عِي ُضغذْش الفن ؽشّو ثعضخذثّ ٓغ ثجلذسثٕ ػَِ ؤً ثدلٌضخ ىجًُز ؤعلَ ثدلوجّظ  ىزه

 ًثعضخذّ ثدلوجدظ ٖٓ ؿريىج ؤً جتيْضثس مٖٔ ٓغضخذٓز ؿري ٓأخز ؤّز صرتى ال .ثدلوذظ يف ثٌُيشدجةْز

 ثٌُيشدجةِ ثُضْجس إٗويجع ػذّ UPS إلؿالم الفوجً ؽشّيجً

 ثدلجء

 UPSٖٓ صشًْخ. صإًذ ًثُشىٌدز ثدلجء صإعريثس ٖٓ جتيْضثصي حلٔجّز ثحلزس دسؽجس ؤهقَ صٌخِ ػِْي ّنذـِ

 صـيْز ؤّنجً فجًٍ .ثُلْنجٗجس ُضؾنخ ثألسك عيـ ػٖ عْ 30 ػٖ ّوَ ال ثسصلجعػِِ  مبج ثُضؾيْضثس،

 ػجُْز ؤٓجًٖ يف ثُضؾيْضثس ثعضخذثّ ػنذ ؤّنجً ّضٌؽخ .إُْيج ًثُشىٌدز ثدلجء دخٌٍ ؽلنغ دؾٌَ جتيْضثصي

 ثدلشصلؼز ًثحلشثسر ثُشىٌدز صضغذخ .ثُشىٌدز ٖٓ ُِضخِـ ٓالةْ دؾٌَ ثُضؾيْضثس ىزه ذتٌّز صضْ ؤٕ ثُشىٌدز

 .ؽْذر ذتٌّز رثس خجفز خضثةٖ يف زلْٔز صٌٖ مل ٓج ثُضؾيْضثس دئصالف
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 ثألخشٍ ُِؾذٌز ثُضيذّذثس ثألٓنْز

 ثدلضؼٔذّٖ ؿري ثدلغضخذٓني

 ٓغضخذِٓ ثصقجٍ صٌثصش ثصدّجد ٓغ دجُنجط ٌٓضظز ٓنيوز يف ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ػذد ثصدّجد ّرتثكن

 .ثخلجىتز دجُؾذٌجس ثحملٌُٔز ثحلٌثعخ

 دجُؾذٌز ثإلصقجٍ صؼزس فجٍ يف ٓضجفز ؽذٌز دإُ ثإلصقجٍ ثُالعٌِْز ثُؾذٌز صدجةٖ دشرلْجس ؿجُذْز ختضجس

 ٓؼٌِٓجس دزُي ّشعَ هذ دإٗو ّذسُ ؤٕ دًٕ ثُؾذٌز ىزه دجعضغٔجس رُي دؼذ ثدلغضخذّ ُْذذؤ ثدللنِز،

 ثإلعرتثصْؾْز ثدلٌثهغ يف ؽذّذر ًٌُػ ٗوجه دئػذثد رُي ثدلخشدني دؼل ّغضـَ هذ .سلضِلز ؽذٌز إىل فغجعز

 .ٓؼٌِٓجذتْ ًثُضوجه ثخلربر هِِِْ ثدلغضخذٓني العضويجح

 دجُؾذٌجس فقشثً ثالصقجٍ ٖٓ ثُضجًذ دإمهْز ثدلغضخذٓني صٌػْز يف ثدلؾٌِز ىزه ُضؾنخ ثألًىل ثخليٌر صضؾَِ

  .ًثدلٌعٌهز ثدلؼشًكز
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 war driversثحلشح  عجةوٌ

 ثحلشح ٌعجةو ّيضْ  1983  ثُؼجّ يف ػشك ًثُزُثحلشح  ؤُؼجح" ثُؾيري ثُلِْْ ٖٓ ثمسيج ثُظجىشر ىزه صؾضن 

 حبجعخ ٓغِقني ٓشًذجذتْ دوْجدر ُزُي ًّوٌٌٕٓ ثُالعٌِْز، ُِؾذٌجس ثُلْضّجةْز ثدلٌثهغ" دئغلجد

 الفوجً ثدلؼٌِٓجس ىزه دٓؼ ّضْ .عْؾذًعلج ثُيت ثُؾذٌجس ًٌٓثهغ ؤمسجء ُضغؾَْ ثإلجتجىجس ٓضؼذد ًىٌثةِ

 يف ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ٌٓثهغ صظيش سعٌْٓز خشّيز إىل ُضقٌِّيج آخشًٕ عجةوٌٕ مجؼيج ثُيت ثدلؼٌِٓجس ٓغ

 ّوٌٌٕٓ ثُيت ثدلؼٌِٓجس ؤٕ إال ُِؾذٌز ٓذجؽش ذتذّذ ؤُ ثحلشح عجةوِ ٖٓ ثألػظْ ثُغٌثد ّؾٌَ ال .ٓج ٓذّنز

 ٗويز صٌمّغ ثحلشح عجةوٌ ٌّضؾق ؤٕ ٓغالً ثُذذّيِ ٖٓ ّذذً هذ .ثدلخشدني دؼل هذَ ٖٓ صغضغٔش هذ دضؾْٔؼيج

 ثدلؼٌِٓز ىزه ثعضـالٍ ثدلخشدني ألفذ ؽلٌٖ .ٓج ؽشًز ؤً فٌٌِٓ ٌٓضخثً ىجّ ٓذنَ دثخَ زلْٔز ؿري ًٌُػ

 ىزه ثٌٌُُػ ٗويزصشًْخ  ثألعجط يف ّضْ ال ؤٕ ثدللرتك ٖٓ ؤٗو ٓغ .ثُؾذٌز ىزه إىل ؽشػِ ؿري دؾٌَ ٌُِفٌٍ

 .ؤمهْز ثألٓش صثدس ثحلشح عجةوٌ ػنيج ٗؾشىج ثُيت ثدلؼٌِٓجس ؤٕ إال محجّز، دًٕ
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Denial of service 

 ؤّنجً ّرتثكن ؤٗو إال ثُضٌجُْق يف ًذري  ًكش ٓغ ثدلشخـ ؿري ثُرتددثس ىْق ثعضخذثّ ّرتثكن

 ؽلٌٖ  service (DoS)  denial ofثخلذٓز  إّوجف هبؾٔجس ثُوْجّ عيٌُز يف ّضؾَِ عِيب ؽجٗيب ػجسك ٓغ

 ًٌُػ ٗويز صؾـَْ صضؼذٍ ال كجةوز دغيٌُز ثُؾذٌز مٖٔ مجز ٓؾجًَ  الكضؼجٍ ثُنويز ىزه ثعضـالٍ ُِٔخشدني

 2.4 درتدد ّؼَٔ آخش ؽيجص ؤُ ؤً كْذٌُّ إسعجٍ ؽيجص العٌِِ، ىجصق هٌّز، إسعجٍ ثعضيجػز رثس

 ٓغَ ثخلذٓز إّوجف ىؾٔجس ٖٓ ؤخشٍ ألؽٌجٍ ؤّنجً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس جتيْضثس ؿجُذْز صضؼشك .ؿْـجىشصض

  ARP table ثإلٗلقجٍ ىٌكجٕ

 ثدلنِِز ثٌٌُُػ ٗوجه

 ّوٌّ ًآخش ثدلٌعٌهني ثدلغضخذٓني هذَ ٖٓ خجىب دؾٌَ إػذثده ّضْ ٌٗع :ثدلنِِز ثٌٌُُػ ٗوجه ٖٓ ٌٗػجٕ ىنجى 

 ػَِ دجحلقٌٍ ثُؾذٌز ٓغضخذٓني ؤفذ ّشؿخ هذ .ثُؾذٌز ؤرّز ؤً ثُذْجٗجس جتْٔغ دـْز درتًْذو ثدلخشدٌٕ

 ُذسؽز ٓؼوذر ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ػَِ ثدليذوز ثألٓنْز ثُضذثدري دإٕ ّؼضرب هذ ؤً ثدلٌضخ دثخَ ؤكنَ صـيْز

 ٓغذن إرٕ ػَِ ثحلقٌٍ دًٕ سخْقز ًٌُػ ٗويز درتًْخ ثدلغضخذّ ىزث ّوٌّ هذ .دذهز ثصذجػيج ٓؼيج ّقؼخ

 دٌمغ ٗنققي .ثُؾشًز ُؾذٌز ثُذثخِْز ثألٓنْز ثُضيذّذثس ؤؽٌجٍ مجْغ ؤٓجّ ثُذجح كضـ هذ دزُي ٌٌُْٕ
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 إرٕ دًٕ ثُؾشًز ؽذٌز مٖٔ ًٌُػ ٗوجه ؤُ صشًْخ ٓنؼجًدجصجً دتنغ ثحلجالس ىزه فْجٍ ؽذثً ًثمقز عْجعز

 .ٓغذن

 دوذسر صضٔضغ ًٌُػ ٗوجه دجعضخذثّ صشًْذيج ّضْ ًثُيت ثدلنِِز ثٌٌُُػ ٗوجه ٖٓ ثُغجِٗ ثُنٌع ٓغ ثُضؼجَٓ ّقؼخ

 ثدلغضخذٓني صنَِْ دـْز ثحلجُْز ُِؾذٌز خذٓجس رلٌٔػجس ٓؼشّف ٗلظ ُضغضخذّ ًإػذثدىج ٓشصلؼز إسعجٍ

 فذًط ثفضٔجٍ ختلْق ؽلٌني .ثألعجعْز ثُؾذٌز ًٌُػ ٗوجه ثُؾذٌز ESSID ٖٓ دذالً ثُنويز هبزه ُإلصقجٍ

 .ثُذًثّ ػَِ ثدلضيٌسر ثُضؾلري صونْجس ثعضخذثّ دإمهْز ٌٓظلْي صٌػْز ػرب ثدلؾٌِز ىزه

 ثدلضيلِني

 .ؽذثً فؼخ ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ػَِ ثدلضيلِني ٓغ ثُضؼجَٓ دإٕ عجدوجً رًشثٗج  

 ػرب ثدلنوٌُز ثُذْجٗجس مجْغ ُضؾْٔغ Kismetدشٗجٓؼ  ٓغَ خجِٓز ٓشثهذز ؤدثر ثعضخذثّ ٓغالً ُِٔضيلَ ؽلٌٖ

 جتْٔغ ثدلضيلَ ىزث ػَِ ؤّنجً ّغيَ .ؤٓشه ثٌٗؾجف ؼلؾَ ؤٕ دًٕ ؽذثً دؼْذر ٓغجكز ٖٓ ثُالعٌِْز ثُؾذٌز

 ؤعنجء ٓذجؽشر ثدلؾلشر ؿري ثُذْجٗجس هشثءر ؽلٌنو آٓج الفوجً، محجّضيج ٌُغش ؽْذ دؾٌَ ثدلؾلشر ؿري ثُذْجٗجس

 .ثُؾذٌزثُالعٌِْز ػرب ثٗضوجذلج
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   ثدلؾجًَ ىزه آعجس ٖٓ ثُضخلْق ػَِ عضغجػذى ثُيت ًثُضونْجس ثألدًثس دؼل

 

 Authenticationثذلٌّز  ٖٓ ثُضقون

 ٖٓ ُِضقون ثدلغجيل ثحلَ ّضؾَِ .ثُؾذٌز ٌٓثسد ثعضخذثّ ٖٓ دتٌْنو هذَ ٓغضخذّ ؤُ ىٌّز ٖٓ ثُضقون ٖٓ دذ ال

 ثحلَ ىزث صيذْن ٌُٖ ثٓخشّٖ، هذَ ٖٓ صؤقو ًال صـْريه ؽلٌٖ ال كشّذ صؼشّق سٓض ٓغضخذّ آٍ ٓنـ  يف ثذلٌّز

 .ًثُقؼٌدجس دجدلؾجًَ زللٌف ثُؼِْٔز ثحلْجر يف

 سٓض ٖٓ هشدجً ثدلْضثس ؤًغش ثُالعٌِْز ثُؾذٌز جتيْضثس يف MAC ثُنجهَ إىل دجٌُفٌٍ ثُضقٌْ ػنٌثٕ ّؼضرب

   .ثُلشّذ ثُضؼشّق

 Ethernetعٌِْز  ؤً العٌِْز ؽذٌز ؽيجص ؤُ صقنْغ ؤعنجء دضجً 48 ىٌُو ّذِؾ ًثُزُ ثُشهْ ىزث حتذّذ ّضْ

 ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ًٌُػ ٗوجه مMAC filteringٖٔ ٌو ؤُؾذ ػنجًّٖ صقلْز ًظْلز صلؼَْ ػرب ؽلٌننج

  .ٓغضخذّ دٌَ ثخلجفز ثُؾذٌز ديجهزِ  ػِ دنجءً ثدلغضخذّ ىٌّز ٖٓ ثُضقون

 .ثُؾذٌز إىل دجٌُفٌٍ ثدلخٌُز ثُؼنجًّٖ ٖٓ دثخِِ ػنٌثٕ MAC جبذًٍ ثحلجُز ىزه يف ثٌٌُُػ ٗويز حتضلظ

 مٖٔ ثدلغضخذّ ذلزث MAC ػنٌثٕ ػٖ دجُذقظٓج ثالصقجٍ هبج  ٓغضخذّ ػلجًٍ ػنذٓج ثٌٌُُػ ٗويز عضوٌّ
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 صٌفَْ ثٌٌُُػ ٗويز عرتكل ثجلذًٍ مٖٔ ثُؼنٌثٕ ىزث ًؽٌد ػذّ فجٍ ًيف ثدلخٌُز ثُؼنجًّٖ ؽذًٍ

 .ثُالعٌِْز دجُؾذٌز ثدلغضخذّ

 دؼل ػٌْح ىزه ثُضونْز

 ٗويز آٍ مٖٔ ثُؼنجًّٖ ؽذثًٍ إدثسر ألٕ ٗظشثً ثذلٌّز ٖٓ ثُضقون دلؾجًَ  ثألٓغَ ثحلَ صؾٌَ ال ثُْٓز ىزه ٌُٖ

 مٖٔ ًإدخجذلج ثُضدجةٖ جتيْضثس MAC مجْغ ػنجًّٖ ػَِ ثحلقٌٍ ًّضيِخ ثُؼَٔ ٖٓ ثٌُغري ّضيِخ ًٌُػ

  .ثٌٌُُػ ٗوجه ؽذثًٍ

 ثدلغجٍ عذَْ ػَِ ٓج دلخشح ؽلٌٖ .خجفز دشرلْز ؤدًثس دجعضخذثّ ٓج جليجص ػنٌثٕ صـْري إٌٓجْٗز ػٖ ػذث

 ٖٓ ثُضٌٖٔ ًدجُضجيل ثُؼنٌثٕ ىزث دضؤـ دذًسه ُْوٌّ ٓؼْنز العٌِْز ؽذٌز يف ثدلغضخذٓز ثُؼنجًّٖ ٓشثهذز

  .ٓؾشًع ؿري دؾٌَ دجُؾذٌز ثإلصقجٍ MAC ٓنغ يف عْلْذ

 ؤٗو إال دجُؾذٌز ثإلصقجٍ ٖٓ ثُلنٌُْني دؼل ؤً ثدلضؼٔذّٖ ؿري ثدلغضخذٓني ثُؾذٌز ػنجًّٖ صقلْز ؤٕ ٓغ

 .ثحملرتكني ثدلخشدني ىؾٔجس فذ ػٖ مبلشده ػجؽض
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Closed network 

 Service Set Identifier  .ثخلذٓجس رلٌٔػز ٓؼشّف دئسعجٍ ػجدر ثُالعٌِْز ثُؾذٌز يف ثٌٌُُػ ٗوجه صوٌّ

SSID  صوٌّ ال .ُِٔغضخذّ ثمسيج ًػشك ثُؾذٌز إغلجد ٖٓ ثُؾذٌز ىزه صدجةٖ ُضٌٔني ثُغجْٗز يف ٓشثسػذر 

 ُِٔغضخذًّدجُضجيل ال دذ   SSID ثخلذٓجس رلٌٔػز ٓؼشّف دئسعجٍ ثدلوجدَ يف ثدلـِوز ثُؾذٌجس يف ثٌٌُُػ ٗوجه

 ؤًضؾجف ٖٓ ثٓخشّٖ عْٔنغ شلج ثٌٌُُػ، دنويز ثإلصقجٍ ٖٓ ّضٌٖٔ ٌُِ ٓغذن دؾٌَ ثدلؼشّف ىزث ٓؼشكز ٖٓ

 .ثُالعٌِْز ثُؾذٌز صؼشّق دشرلْجس دجعضخذثّ ًثخضْجسىج ثُؾذٌز ًؽٌد

 ػٌْح ىزه ثُضونْز

 إدخجٍ   ىِخ ػٖ عضنؾْ ثُيت ثألخيجء ًغشر  يف ؤًذلج ّضؾَِ ثُؼٌْح ٖٓ ػذد ػَِ ثُضونْز ىزه صنيٌُ

 ثُذػْ ىِذجس يف ًذري ثصدّجد إدخجٍ يف عْضغذخ شلج ثدلغضخذّ هذَ ٖٓ ّذًّجً SSID ثخلذٓجس رلٌٔػز ٓؼشّف

 ثحلشح عجةوِ دشثعٖ يف ثٌُهٌع ٖٓ عْقْٔيج ٓغَ ثدلشثهذز ؤدًثس ػٖ ؽذٌضي إخلجء ؤٕ آٓج .ًثُؾٌجًٍ ثُلين

 ثُالعٌِْز ُِونٌثس ٓؼشكضيْ دًٕ عْقٌٍ شلج ثألخشٍ ثُؾذٌجس ٓقِٔٔ ؤػني ػٖ ؤّنجً عْخلْيج ٌُنو

صشًْخ  ًدجُضجيل رلجًسر ؽذٌجس ؤّز غلذ ؤٕ دًٕ ٌُِٔهغ مبغـ ؽريثٗي ؤفذ ّوٌّ هذ .ؽذٌضي يف ثدلغضخذٓز

 ىجصني ٖٓ ًَ صؾٌّؼ يف عْضغذخ شلج ؽذٌضي مٖٔ ثدلغضخذٓز ثُونجر ٗلظ مٖٔ ُِؼَٔ ثجلذّذر ؽذٌضو

 .ثُذؼل دؼنئج ػَِ ثُؾذٌضني
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 صؾلري ثُذْجٗجس

 ثُضؾلري صونْجس دجعضخذثّ ؽلٌننج .ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف ثذلٌّز ٖٓ ثُضقون ؤعجُْخ ؤكنَ ثُضؾلري ّؼضرب

 ىزه ثُضقون ٗضْؾز ثعضخذثّ ًدجُضجيل ؽخقْضو صؤـ ٓؼيج ّقؼخ دذهز ثدلغضخذّ ىٌّز حتذّذ ثدلضيٌسر

  .دجُؾذٌز ُإلصقجٍ ثدلالةٔز ثُقالفْجس ثدلغضخذّ ىزث دلنـ

 ػرب ثدلنوٌُز ثُذْجٗجس ػَِ ثإلىالع ٖٓ ثدلضيلِني ٓنغ ػرب ثحلٔجّز ٖٓ إمجكْز دسؽز ؤّنجً ثُضؾلري ّنْق

 .ثُالعٌِْز ثُؾذٌز

WEP 

 ثخلقٌفْز ُؼذجسر ثخضقجس ًىٌ ثُالعٌِْز، ثُؾذٌجس يف ؽؼذْز ثُضؾلري ؤعجُْخ ؤًغش   WEP صؾلري ؽلغَ

  ٓؼجّري ٓغ ثدلضٌثكوز ثُضؾيْضثس صذػٔيج مجْغ ًثُيت Wired Equivilant Privacy  ثُغٌِْز ُِؾذٌز ثدلٌجكتز

802.11 a/b/g ًصوشّذج. 

 ّنذـِ .ثٌٌُُػ ًٗويز ثُضدٌٕ دني ثدلنوٌُز ثُذْجٗجس ُضؾلري دش 40 ديٌٍ ٓؾرتًج ٓلضجفجً ثُضونْز ىزه صغضخذّ

  .ثُالعٌِْز ثُؾذٌز دجعضخذثّ ّشؿخ صدٌٕ ًَ إىل إمجكز ثٌٌُُػ ٗويز مٖٔ ّذًّجً ثدللضجؿ ىزث إدخجٍ
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 .ثدلالةْ ثُضؾلري  ٓلضجؿ ؽلضِي ٓجمل ال WEP صؾلري ْٓضر صلؼَْ فجٍ يف ثٌٌُُػ دنويز ثإلصقجٍ ُِضدٌٕ ؽلٌٖال 

 ٖٓ ّضٌٖٔ ُٖ ٌُنو ثُؾذٌز ػرب ثدلنوٌُز MAC ًثُؼنجًّٖ ثُذْجٗجس ػَِ ثإلىالع ٖٓ ثدلضيلَ ثُضؾلري ىزث ؽلنغ ُٖ

 إمجكز ػٖ ػذث ثذلٌّز ٖٓ ُِضقون ٓؼوٌُز آُْز ٌّكش شلج ألعلجٓؾلّشر، ثُذْجٗجس فضّ مٖٔ ثحملٌُٔز ثدلؼٌِٓجس هشثءر

 .ثُالعٌِْز ُِؾذٌز ثخلقٌفْز ٖٓ هغو

 غلخ ٓؾرتى صؾلري ٓلضجؿ ػَِ ؤعجعجً ّؼضٔذ ألٗو ٗظشثً ثدلضٌكشر ثُضؾلري فٌٍِ ؤكنَ WEP ثػضذجس ؽلٌٖ ال

 ثٌُِٔز ىزه ؤفذقش فجٍ يف ثُغش ًِٔز صـْري ػِْٔز ٖٓ عْؼوذ شلج ثُؾذٌز، ٓغضخذِٓ مجْغ دني صؾجسًز

 ّؼين آٓج .ثُؾذٌز مٖٔ ثٌٌُُػ ًٗوجه ثُضدجةٖ مجْغ إػذثدثس صؼذَّ ُنشًسر ًرُي  ٓخش ؤً ٓج ُغذخ ٓؼشًكز

 ثٓخشّٖ ثدلغضخذٓني دْجٗجس ػَِ ثُضِقـ ٖٓ ثُؾذٌز إىل دجٌُفٌٍ ثدلخٌُني ُِٔغضخذٓني ؽلٌٖ دإٗو رُي

 .ثدلؾرتى ثُضؾلري ٓلضجؿ دلؼشكضيْ

 ثدلنضؾني دؼل ؤٕ رُي ٖٓ ًثألعٌؤ ثخرتثهو، إٌٓجْٗز ٖٓ ّغيَ شلج عِء دؾٌَ ؿجُذجً ثُضؾلري ٓلضجؿ ثخضْجس ّضْ

 ثُضؾيْضثس ىزه ػَِ ثدلؼضٔذر ثُؾذٌجس دؼل ٖٓ غلؼَ شلج ُِـجّز سدُء ثُضؾلري آُْجس  دضيذْن هجٌٓث هذ

 .ثدلخشدني ٖٓ ىؾٔجس ٌُِغري ػشمز

 إمجكزػرب آُو دؾٌَ ثُضؾيْضثس ٖٓ ثُؼذّذ يف WEP صؾلري آُْجس دضقغني ثدلنضؾني دؼل هْجّ ٖٓ ثُشؿْ ػَِ

 ٓغ ٓضٌثكوز ؿري ثُضؼذّالس ىزه ؤٕ إال ؤعشع صذجدٍ آُْجس ًصيذْن ثُضؾلري ٓلضجؿ ىٌٍ ّجدرًض ثُضؼذّالس دؼل
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 .ثُذؼل دؼنيج ٓغ سلضِلني ٓقنؼني هذَ ٖٓ ثدلنضؾز ثُضؾيْضثس صؾـَْ إٌٓجْٗز دًٕ ػلٌٍ شلج ثألعجعِ ثدلؼْجس

 إفذثس ؤفذط إىل ثُضؾيْضثس مجْغ صؾـَْ دشثٓؼ صشهْز ػرب آُْجس يف ثألٓنْز ثُغـشثس دؼل جتنخ ؽلٌني

  WEP .ٓضٌكش

 آُْجس ثُالعٌِْزثُؾذٌجس  جتيْضثس مجْغ صذػْ فْظ ثُؼجُْز، صٌثكوْضو يف ثألعجعْز WEP صؾلري هٌر صٌٖٔ

 ثخلْجسثس ؤًغش  ُْظ ؤٗو ٖٓ ثُشؿْ  ًػَِ .ثُالعٌِْز ثُؾذٌز ٓؼجّري ٓغ ُضٌثكويج ؤعجعِ ِخًٔيWEP صؾلري

  .ثٗضؾجسثً ؤًعؼيج ؤٗو إال هٌرً ثدلضجفز

WPA 

 ثحملِٔ دشًصًٌَ ثٌُفٌٍ ثُذْجٗجس ًفِز ىذوز مٖٔ صؼَٔ ًثُيت ثألخشٍ ثذلٌّز ٖٓ ثُضقون دشًصًٌٌالس ٖٓىٌ 

 ػٌْح ُضؾجًص خقْقجً فْٔ ًثُزُ WPAؤً    WPA Wi-Fi Protected Access  ثُالعٌِْز ُِؾذٌز

 خجؿ صؾلري ٓلضجؿ ثعضخذثّ ؽلٌنو آٓج دٌغري ؤهٌٍ صؾلري WPA ٌّكش دشًصWEPًٌٌٍ دشًصًٌَ  عجدوو

 ثُضدٌٕ ٖٓ ًَ ىٌّز ٖٓ ُِضقون SSL Certificates ؽيجدثس فضَ ؤً ٓغضخذّ دٌَ خجؿ ٓلضجؿ ٓؾرتى،

 دوجػذر ثإلصقجٍ ػَِثُوجدس   802.1xدشًصًٌٌٍ  دجعضخذثّ ثذلٌّز ٖٓ دجُضقون WPA  ّوٌّ .ثٌٌُُػ ًٗويز

 ٖٓ ُِضوَِْ. دشًصٌآًٍ خالٍ ٖٓ ًدغشػز دًسّجً ثدللجصْـ صـْري ؤّنجً ؽلٌٖ.  RADIUS ٓغَ  خجسؽْز  دْجٗجس

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) . 
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 .ثدلخضِلني ثدلنضؾني جتيْضثس دني ثُضٌثكوْز ٓؾجًَ  ٖٓ ثُغيٌس ىزه ًضجدز  ػنذَ  دجدلوجد WPA دشًصًٌٌٍ ّؼجِٗ

 ًٔج ثُضؾيْضثس ىزه صؾـَْ دشثٓؼ إفذثسثس ؤفذط إىل دجإلمجكز ؽذّذر جتيْضثس ثُربًصًٌٌٍ ىزث ّضيِخ

 .ثإلػذثدثس ٖٓ ثٌُغري إىل ػلضجػ

 .جتيْضثذتج جبْٔغ ثُضقٌْ ؽلٌني العٌِْز ؽذٌز صشًْخ  ؤسدس فجٍ يف ثُربًصًٌٌٍ ىزث دجعضخذثّ ٗنققي

 ًٗويز ثُضدٌٕ ٖٓ ًَ ىٌّز ٖٓ ثُضقون خالٍ ٖٓ ثدلنِِز ثٌٌُُػ ٗوجه ٓؾٌِز جتجًص ٖٓ WPAدشًصًٌٌٍ  ؽلٌنّي

 . WEPدشًصًٌٌٍ   دٌغري صلٌم ْٓضثس ؤّنجً ًؽلنقي ثٌٌُُػ

هذ ّؾَٔ ًجدٌعج يف ثُؾذٌجس ثُيت حتضٌُ ػِِ جتيْضثس ٖٓ ػذر ٓنضؾني   WEPدشًصًٌٌٍ ٌُٖ ثػضٔجد 

ُزُي ٓجصثٍ ,ُِـجّز زلذًدرًيف ثحلجالس ثُيت صٌٌٕ كْيج ٓؼشكز ثدلغضخذٓني مبذجدا ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز 

 ٓغضخذٓج يف ثٌُغري ٖٓ ثُؾذٌجس فضَ ٌّٓنج ىزث.  WEPدشًصًٌٌٍ 

WAP personal And WAP Enterprise  

 WAPًؤًغش ثٗضؾجس ىزه ثألّجّ فْظ ٌٌّٕ ثُضؼجَٓ يف   WAPزثٕ ثُضونْجس ٖٓ إفذثط صونْجس صؼضرب ى

Personal   ؤٓجثالًغظ دٌْٗش ٓذجؽشه  جدالًغظ دٌْٗش ًٓؼ صضقَ  ؤٕ صشّذ  ثُيت  ثألؽيضرٓؼج WAP 

Enterprise     ًٌٌٍ802.1كضغضخذّ دشصx     ٌٖعريكري ٖٓ ثالصقجٍ دوجػذر دْجٗجس ٌٓؽٌد ػِِ ثُزُ مب

 .ؤً ثُضقون ػٖ ىشّن ثُذقٔز ؤً هشْٗز ثُؼني ًؤعجُْخ ؤخشٍ
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SSL 

 SSLدجعْ ثخضقجسثً ًثدلؼشًكز Secure Sockets Layer ثٓٓنز ثدلنجكز ىذوز صونْز صؼضرب (

 .ىزث ٌّٓنج يف ؽؼذْزً ثُنيجّز إىل ثُنيجّز ٖٓ ثُضؾلري صونْجس ؤًغش 

  

  ثُؼجّ ثدللضجؿ ػَِ ثدلؼضٔذ ثُضؾلري ٗظجّ ػَِ صوشّذجً ثٌُح سلذٓجس مجْغ يف ثدلغضخذٓز ثُضونْز ىزه صؼضٔذ

public key cryptography ثُؼجٓز ُِٔلجصْـ ثُضقضْز ثُذنْز ؽجٗخ إىل public     key infrastructure (PKI) 

 .ثإلٗرتٗش ؽذٌز ػرب ثدلنوٌُز ثُذْجٗجس حلٔجّز

 . SSL صونْز صغضخذّ دإٗي ّؼين . httpsّذذؤ ػنٌثٗو دؼذجسر   ثإلٗرتٗش ؽذٌز ػَِ ٌٓهغ إىل دخٌُي إٕ
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SSH 

  scpدتجٓج ًٔج صؾٌَ دشًصًٌٌالس   Telentىٌ ثُذذَّ ثألٖٓ ُربًصًٌٌٍ  SSHّؼضوذ ثٌُغريًٕ دإٕ دشًصًٌٌٍ 

 ًsftp ثُذذثةَ ثألٓنز ُربًصًٌٌيل  ثrcp and ftp   ًٌٌٍثيل ثٕ دشصssh   ُْٖظ رلشد دشًًًٌٍ ؤٖٓ ٌُِفٌٍ ػ

ثُذؼْذ  ثخلجدّدؼذ جليجص ٓج.ّغضخذّ ىزث ثُربًصًٌٌٍ ثُضؾلري ثدلؼضٔذ ػِِ ثدللضجؿ ثُؼجّ ُِضقون ٖٓ ىٌّز 

 .دللضجؿ ثُؼجّ مبخضٕ ٓؤهش ُذقٔز ٓلضجؿ ثُضؾلري  ثُضقضْز ثُذنْزًصؾلري ثُذْجٗجس ثدلنوٌُز. ًٔج ّغضذذٍ 
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 ثُغجٖٓثُلقَ 

 ؽيجدثس ثُؾذٌجس ثُالعٌِْزدؼل ؤؽيش 
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 سيسكو شهادات

 

 

عْغٌٌ ثُؾشًز ثالًيل يف ثُؾذٌجس ػِِ ٓغضٌُ ثُؼجمل ًىِ يف رلجٍ ثُؾذٌجس صؾذو ؽشًز 

 Associateٌْٓشًعٌكش يف رلجٍ ٗظْ ثُضؾـَْ ًثُربثٓؼ صضٌٌٕ ٓغجسس عْغٌٌ ػِِ عالط ٓشثصخ ًىِ 

,professional ,expert   ًْىزه  ثدلشثصخ صؾذو ثدلشثس ثالًجدؽلْز يف ثجلجٓؼجس ثُذٌجٌُسٌّط عْ ثدلجؽغضري ع

 ثُذًضٌسثر ًؤٕ ًجٕ ىزث ثُضؾذْو كْيج ثٌُغري ٖٓ ثُنظش ٌُٖ كِنرتك رُي 

 ؽذٌز ػِِ ٓغضٌُ ٓضٌعو ٓغَ  إدثسرحتضـ دضخشّؼ ٓينذعِ ؽذٌجس ّغضيْؼٌٕ   Associateكٔشفِز 

 CCNA ,CCDA   ثٓج ثدلشفِز ثألفرتثكْزProfessional    كضؼيْي ًجَٓ ثدلؼٌِٓجس ألدثسر ىزه ثُؾذٌز
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كيٌ ٓغضٌُ ّؾيذ حلجِٓز دجخلربر   EXPERTؤٓج ٓغضٌُ ثخلذري       CCIP,CCDPػِِ ٓغضٌُ ثًعغ 

ىزث   Architechػِِ هٔز ثذلشّ ًىِ  ٓغضًٌٍفجُْج عْ ثدسثػ   CCDE,CCIEًثُؤز يف ىزث ثجملجٍ ٓغَ 

 كينجى  دؾٌَ ؼلـ ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز إٓجدؾٌَ ػجّ 

CCNA wireless 

 

 ٓؼججلز ً دػْ ً صنلْز ً ُضقْْٔ ثُالصٓز ثدليجسثس ًشلجسعز ٓؼشكز ثُش ثُذثسط ٓنيؾيج ً ثُؾيجدر زهصؤىَ ى

 ثدلؤعغجس يف رُي ً عْغٌٌ ختـ ثُيت ثُؾذٌجس صِي حتذّذث  ً ثُالعٌِْز ثحملِْز ثُؾذٌجس ؤخيجء

 20 18فْق يف ؤىِن ٓج ٌٗػج فذّظ ٓنيؼ ثدلضٌعيز ًىٌ  ً ثُقـرير
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CCNP wireless 

 

 

زلرتف يف  ؤفذقشًصؼضرب ىزه ثُؾيجدر  مبغجدز ثُشخقز ثدلٔنٌؿ ُي ٖٓ ؽشًو عْغٌٌ ًصؾيذ ثٗي 

 .ثُؾذٌجس ثُالعٌِْز ًصغضيْغ ثحلَ ثدلؾجًَ ثُقؼذز ًثدلؼوذر

 دسثعز صغضيْغ ًِ CCNA ؽيجدر هذِيج ًٖٓ CCNA wireless ؽيجدر ػِِ فجفال ٕصٌٌ ثٕ الدذ ًدجُيذغ

 ُؾشًز ثجلذّذر ثُرتصْذجس ثىالم ٖٓ عنز دؼذ ثجملٌٔػز ىزه ًُذس CCNP wireless ثإلفرتثكْز ثُؾيجدر

 ؽيجدثس ٖٓ ؤخٌثذتج ؿشثس ػِِ CCWP صغْٔضيج صٌٌفثٕ  ثدلضٌهغ ٖٓ ًجف ًهذ ثُؾذٌجس ػجمل يف عْغٌٌ

 2119عنز ًظيشس  ثإلفرتثكْز عْغٌٌ
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CCIE wirless 

 

 
 

 ٌُِ ً , هبج فجدلني ّوٌٌٕٓ ً ّٕنجٌٓ ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ّػٌِ دثسعِ ّؤفال ٓنضيِ ً ثدليجُخ  ؿجّز ىِ

 ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ألعجعْجس ػْٔن ً عِْْ كيْ رً ٕصٌٌ ٕؤ كالدذ ثٓضالًيج ٖٓ دجإلهرتثح نلغيُ دغين

 دإؽيضذتج صجٓز ػِْٔز ًٓؼشكز ثُنظشّز

 

 CWNPؽيجدثس ٓؤعغز 

 

سلققز  ؿري كيِ ثُالعٌِْز ثُؾيجدثس ػجمل يف ؽٌْػج ثُؾيجدثس ثًغش ٖٓ CWNP ٓؤعغز ؽيجدثس صؼضرب

 .هْجعِ العٌِِ ؽيجص إُ ٓغ ُِضؼجَٓ ثٌُجيف ثُؼِْ صؼيْي دَ دؼْنيج ؽشًز دلنضؾجس

 رُي ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ؽغذ يف ؽذّذر دٓجء مخ يف CWNP ٓؤعغز دذؤس 2010 ّػج علجّز ٓغ
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 دضقْْٔ ؼلضـ ثٓخش ً CWAP ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ؤدثء دضقَِْ ؤفذمهج ؼلضـ ؽذّذّٖ ٓغجسّٖ دضذؽني

ثدلغضٌُ  يف رُي ً ٓغجسثس عالط دني ثإلخضْجس كشفز ُؼٔالةيج ٓؼيْز CWDP ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس

 ؤٖٓ ؽيجدر ػِِهجفشث كوو  ًرُي دؼذ ؤٕ ًجٕ ىزث ثدلغضٌُ  professional levelثإلفرتثيف ُؾيجدثذتج 

 إؽذجسُ ًٔغجس CWSP ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس

* 
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 إٌُْْ دجخضقجس ؽيجدس ىزث ثُؾشًو

CWTS® – Certified Wireless Technology Specialist 

 

 ًٔغضٌُ صؼضرب ً CWNP ؽيجدثس يف ثُالعٌِِ ثُغِْ دذثّزيف  ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ؤخقجةِ ؽيجدر

 ثألؽخجؿ ؤً ُِٔذضذةني دجألعجط ٌٓؽيز ىِ ً ثُضجيل ثدلغضٌُ إيل صضخيج ٕؤ صغضيْغ ًّ ِٓض ؿري ثدضذثةِ

 .العٌِْز صٌنٌٌُؽْج ثُ ٓغ ثُضؼجَٓ ذلْ ّغذن مل ثُزّٖ
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CWNA® – Certified Wireless Network Administrator 

 

 

 

 صنؾـ مل ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس يف ثُؼجمل ٓغضٌُ ػِِ ثألؽيش ثُؾيجدر ىِ ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ٓذّش ؽيجدر

 ػٖ ؤٕ صضػليج يف ثألسدؼز مبنجىؾيج CCNP Wireless ؤً CCNA Wireless ؤىِوش ؤف دؼذ فيت عْغٌٌ

 ٓج ًَ صؼيْي دَ , ٓج ؽشًز ؤؽيضر يف ٓضخققز ال ً ٌٓؽيز ؿري كيِ ػشثهضيج ثيل دجإلمجكز كجُؾيجدر ػشؽيج

 ثًرب ؤفذ ٖٓ ؽؼِيج ٓج ىزث ً ثألؽيضرثدلقنؼز  ثُؾشًز ػٖ ثُنظش دـل العٌِْز ؽذٌز إلدثسر ِّضٓي

 صٌنٌٌُؽْج يف ثُؼجِٓني سًثصخ إفقجةْجس ػِِ عشّؼز دنظشر ً إٗضؾجسث ثدلؼٌِٓجس صٌنٌٌُؽْج ؽيجدثس

 .ثُؾيجدر ىزه ؤٕ صؼشف ٌٓجٗو صغضيْغثدلؼٌِٓجس 
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CWSP® – Certified Wireless Security Professional 

 

 هذ وؤظن كال ثُؾذٌجس ػجمل يف ثُشكجىْز هذَْ ٖٓ ؤدلؼٌِٓجصِ ثألٖٓ ثيل ثحلجؽز ؤٕ ّشُ صثٍ  ال ثُذؼل ًجف ٕإ

 صإٓني ؽؼَ شلج ثُوشفنز ً دلخجىش صؼشمج ثُؾذٌجس ؤًغش ؤفذقش ثُيت ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس ٓغ ٓغذوج صؼجَٓ

 هذَ ػجّ دؾٌَ ؽذٌْز ٓنظٌٓز ؤُ صإٓني يف ثُضلٌري ثُالصّ ٖٓ ؤفذـ دَ ذلج  دثةٔج ٓشثدكج ثُالعٌِْز ثُؾذٌز

 ثٌُثّشُظ يف ثدلضخققز ثُؾيجدثس ً ثدلنجىؼ ػٖ ثدلؤعغجس ثدلغؤُز ً ثُؾشًجس صٌٖ مل ً إٗؾجءىج يف صذذث ٕؤ

 ثٌُثهغىزث  ػٖ دؼْذر

CWDP® – Certified Wireless Design Professional 
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 صقْْٔ يف ثحملرتف ؽيجدر إفذثس يف CWNP ؤؿشس ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس صقْْٔ يف ٓضخقـ ثيل ثحلجؽز

و ثٓضقجٗجص صذذؤ مل ً 2011 دذثّز ٓغ ؤىِوج ثُزّٖ ثجلذّذّٖ ثدلغجسّٖ  ؤفذ ثدلنيؼ ىزث ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس

 ثُغيٌس ىزه ًضجدز حلظز فيت

 Wireless 5ٓنيؼ ًؽيجدثس 

 

  خجسػ صونْجس يف ؤًغش دضٌعغ ٌُٖ ً ثُالعٌِْز ثُؾذٌجس صونْجس يف ؼلٌك  ً ٗظشُ ٓنيؼ

 WIFI ٍمل ّنجٍ ثُؾيشه ًٔج ٗجُضيج ثُؾيجدثس ثالخش ًٌُٖ. 
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 ثُضجعغثُلقَ 

 -ثُؼِْٔز0 ثُضيذْوجس

يف  ثجلجٗخ  نجٗنلز ٓج دتج صنجًُ إٕظ ضلجًٍ هذسر ثدلغضيجع ْحب ثُؼِِٔ خؽجء ثهلل ٗذذؤ يف ثجلجٗ ؤًٕؤالٕ 

ثجلجٗخ ثُؼِِٔ ػِِ  ٗيذنفضَ صٌٌٕ ؤُقٌسه ؤًمـ ُِوجسا فْظ عٌف   LABSثُنظشُ دؾٌَ 

 .ًٓؼذثس فغخ ٓج ُذّنج ٖٓ ؤؽيضر 

 AD Hocًْلْو ػَٔ  -1

 ssererww ealػَٔ ؽذٌز ُالصقجٍ وْجّ دشدو ثُؾذٌز هبزث ثُنٌع ٖٓ ثُشدو ؤًال غلخ ػِْنج ًُِ

 basic service set ( BSS )ؽذٌو العٌِْز ذلْ ًُؼَٔ ىزث ثًأل ٗوٌّ دئػذثد جملٌٔػز ثألؽيضر  ثدلشثد ػَٔ 

 ًىٌ ثجليجص ثُزُ ػلذد ثعْ ؤُؾذٌو ًٓغضٌُ ثألٖٓ ُو ًُِوْجّ دزثُي ٗلضـ 

 lrosten   ----< lrosten ala wnaesls rrlore  >--ؽيجص ثٌُٔضذٌصري
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----<lrosten ssererww  ealasr  
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-<------daa<------reraor al aa ntr lrosten 

 



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 

 

 



عبد السالم صالح الراشدي                                                                           
                                        

 

 <-------wro pu a ssererww aa ntr lrosten 
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 مت صظيش ًثؽيز ثالػذثدس ثالخريه 

ثُوجدّ  ثُؾٌَ ػٖ ىشّن إدخجٍ سهْ ثُغشُ ُِؾذٌز  wrrpesosّضْ ًضجدز ثعْ ثُؾذٌز ًّضْ ػَٔ 

ْزصٌمـ ىزه ثُؼِٔ
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 ؤُؾذٌوًىٌ ثعْ   alrashdi ًثالعْ ثُزُ عٌف ّظيش ُِؾْٔغ ىٌ ُالعٌِْزُذّو ؽذٌو  ؤفذـ ؤالٕ

ؤً ؽيجص ًثُ ٓجًظ    ADSLثٕٓ ػِِ عذَْ ثدلغجٍ ؤسّذ ٓؾجسًو ؤُ ؽِ ًُنلرتك إٕ ُذُ ؽيجص ٓغَ 

ؤؽجسًو ٓؼج رلٌٔػو  ٖٓ ثالؽيضه حبْظ ّغضلذًث ٖٓ ثُنش مجْؼج  إُْٕذْج ًؤسّذ   ًٔج ٌّؽذ ػذٗج ىنج يف

 -ًُِؼَٔ ىزث ٗوٌّ دجالص0ِ

 ثألصًِٔج يف ثُؾٌَ    sharingضجس ثجليجص ثدلشثد ٓؾجسًضو عْ طلٗوٌّ دؼَٔ ًِْي ؽلني ػِِ 
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 ًٔج يف ثُؾٌَ ثألصِ ّضْ ثخضْجس سّظيش ُي رلٌٔػز ٖٓ ثالخضْجسث
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 ssererww lrosten ٗوٌّ دجخضْجس  ssererwwجس ثدلؾجسًز ػٖ ىشّن ّْضْ ثخض

rtlrrrostl  الٕ ؤُؾذٌو ٓشدٌه دؾذٌز العٌِْز 

  Local area network دجخضْجسثدلؾجسًز ػٖ ىشّن ثٌُجدَ ٗوٌّ  ؤسدٗج إرثٓج ث

 . ٌُِشًثس  ثُالعٌِِ PI دؼذىج صِوجةِ ّضْ إػيجء

 ُِربثٓؼ ًثُ ٓجًظ فضَ ّضْ صلؼَْ ثدلؾجسًز ٓؼج دجهِ ثالؽيضهconnectعْ  disconnectدؼَٔ  مت ٗوٌّ

 

  ثالٗرتٗشألؽيضر ثُيت صشّذ ثحلقٌٍ ػِِ  ُِخيٌر ثالخريه دجُنغذز ٗإصِ ؤالٕ

 ًجالصِ  PCHI دِ ػٖ ىشّن  ؤُثًال ٗنجًذ ثٕ ًشس ثُؾذٌز ػلقَ ػِِ 
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 ثخليٌر ثالخريه  ىِ ثالصقجٍ دؾٌذز ثالعٌِْز ٓؼج ًضجدز ثُشهْ ثُغشُ ُِؾذٌز

 

 

 شثهلل ًَ ثالؽيضه عٌف صوٌّ مبؾجسى ثالٗرتٗ ؽجء ٕإ  ًؤالٕ

 

--------------------------------------------------------  
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Network Infrastructure  -2(Access point ) 

ًعٌف ٗغضخذّ يف    Access pointؤالٕ عٌف ٗضؼِْ عٌّج ًْلْز سدو رلٌٔػو ؤؽيضه العٌِْز ػٖ ىشّن 

 ًٔج يف ثُؾٌَ ثُضجيل   Ciscoٖٓ ؽشًز   Linksysٖٓ ٌٗع    Lab  Access pointىزث 
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 ّضْ ػَٔ ثػذثدثس ُالًظ دٌْٗش ديشّوضني 

ًجدَ ثُؾذٌجس  ػٖ ىشّن   ( Console)صٌفَْ ثٌُجدَ ٓذجؽشر دجالًغظ دٌْٗش     ػٖ ىشّن -:ثالًيل

RJ45  ًىٌ ثألفـ ًثألكنَ ًٔج يف ثُؾٌَ ثُضجيل 
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 WAN ّوغ كْيج ثٌُغري كؼنذٓج ّشّذًٕ ثُذخٌٍ ػِِ ثالػذثدثس ثالًغظ دٌْٗش ّنغ ثٌُجدَ ػِِ دٌسس  ؤخيجءىنجى   إٕٓؼج ٓالفظز 

 ًىزث خيج ًذري  ًٔج يف ثُؾٌَ ثُضجيل   internetثً   
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ػٖ ىشّن ؽيجص ؿري ٓضقَ ٓذجؽشه دجالًغظ  ثإلػذثدثس ُالًغظ دٌّنشًىٌ ثُذخٌٍ ػِِ -عجْٗج 0  

 (Telnet) دٌْٗش

ثًال ثالصقجٍ دجالًغظ دٌْٗش فْظ ّظيش ثعْ  غلخ ػِْنج ثالًغظ دٌْٗش  ُِذخٌٍ ػَِ ؤػذثدثسً 

 ًٔج يف ثُؾٌَ ثُضجيل  Linksysثالًغظ ثُذٌْٗش ثالكرتثمِ ًىٌ ٗلظ ثعْ ثُؾشًز 
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 09220682120ؤً  09220682020ػجدر ّضْ ًضجدضو يف ثالعلَ ًّذذؤ ٓغال ً IP Addressٓؼشكو  عجْٗج غلخ  

 ثألصًِٔج يف ثُؾٌَ   Internet explorer  كنوٌّ دذخٌٍ ػِِ ؤُ 
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rfg 

   IP   ٖٓDHCPٓؼج ٓالفظز ثٕ صلؼَ ًشس ثُؾذٌجس ّإخز 
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ًدؼذ رثُي ّيِخ ٓني ؤدخجٍ ثعْ ثدلغضخذّ ًًِٔو ثدلشًس دجُنغذو ثعْ ثدلغضخذّ  يف ؿجُخ صٌٌٕ 

admin  ًِٔز  ًؤفْجٗج 0234 كإفْجٗجٌُِِٔز ثدلشًس  دجُنغذزثٓجadmin   يف ىزث ثالًغظ دٌّنش ًِٔز

   adminثدلشًس 

 ثُضجيل  ثُنجكزرصظيش ُنج   admin ًِٔز ثدلشًس  admin ًثعْ ثدلغضخذّ زدؼذ ًضجد
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عٌف صظيش ػذر هٌثةْ ًٔج يف ثُؾٌَ ثُغجدن عٌف ٗضٌِْ ػَ ثُوٌثةْ ثُيت عٌف ضلضجػ ثُْيج يف صٌٌّٖ 

 ًثُوٌثةْ ىِ ؤُؾذٌوىزث 

Setup 

  ؤمهوثُيت ٖٓ   basic setupحتضٌُ ػِِ ػذر هٌثةْ ٖٓ ؤمهو 

Internet setup          َثرث ًجٕ ُذّي ثٗرتٗش ًصشّذ مجْغ ثالؽيجصه ثدلضقَ دجالًغظ دْنش صذخ

ثجليجص ثُزُ عٌف ّذخَ ػِِ ثُنش ثٓج ّذًّج ثً ػٖ ىشّن   IP Addressدٌضجدو  ّػِِ ثٗرتٗش كضٌٌ

DHCP  

Network sepup 

 ثٓضجع ثالًغظ دٌْٗش ًصغضيْغ صـريه    Ip Addressكيِ 

DHCP Server setup 

 IPحتذّذ ثدلذٍ  ثّنج ّضْ  IP Address   ٖٓDHCPًكْو ّضْ صلؼَْ ثً ػذّ صلؼَْ خذٓز ثحلقٌٍ ػِِ 

Address    ذه ثالؽيجصه ؤُ ٓغال عٌف ّوٌّ دضقذّذ ثدلذُ ؼلثُزُ عٌفIP Address     ٖٓ ّذذث ٓغال

  0922068202211ًّنضيِ 092206820251
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 ًٔجيف ثُؾٌَ ثُضجيل
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 ٓنيج ؤّنجرلٌٔػز هٌثةْ  ْيجًك  Wireless ؤٓج ثُوجةْ ثُغجْٗز كيِ 

Basic setup wireless 

 GH 5صشدد  ثُيت صغضخذّ ًٔج رًشٗج عجدوج   IEE 802.11 Aخجؿ  ضؤؽ ؽضؤّٖصضٌٌٕ ٖٓ 

 GH 224ًثُزُ ّغضخذّ صشدد    IEE 802.11 G,Bثٓج ثجلضء ثُضجِٗ ًىٌ ثُزُ عٌف ٗشًض ػِْو كْخـ 

 ٗشّذهثعْ ثالًغظ دٌْٗش ٖٓ ثالعْ ثالكرتثمِ ثيل ؤُ ثعْ  صـري  ٗغضيْغ ٖٓ ىزث ثُوجةْ

ُالًغظ دٌْٗش فْظ ُٖ صظيش ثعْ ثالًغظ دٌْٗش ُالؽيجصه  broadcast ؤّنج ٗغضيْغ ثُـجء خجفْز  

 ًثُؾٌَ ثُضجيل دٌمٌؿ ثُقٌسر ؤًغش   ثحملْيز
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Wireless security  

ًىِ محجّز ثالًغظ دٌْٗش ٖٓ ثُذخٌٍ ثُـري جثُيت غلخ ػِْنج ثُوْجّ هب ثألؽْجء ؤىْفْظ ّؼضرب ٖٓ 

فْظ ًَ ؽِ ؽخـ ّشّذ ثُذخٌٍ ػِِ ثالًغظ دٌْٗش  ًثحلٔجّزضؾلري ثُٗظجّ  دجخضْجس ً ٓغشؿ دو

 ثُؾذٌز ٖٓ ثُذخٌٍ ثُـري ٓقشفز دْوػٖ ىشّن ًِٔز ثُغش ًدضجيل محجّز  وغلخ ثُضقون ٓن

  security  Wep ,WPA WPA2 WPA personal WPA  ٓغال ثخضْجس ٌٗع ثُضؾلري  كْيج ؤّنج ّضْ

enterprise  

 WPA 2 personal ًعٌف طلضجس يف ىزث ثدلغجٍ 
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 فْظ ّضْ ثدخجٍ ًِٔز ثدلشًس ثُيت ٖٓ ثالكنَ ثٕ صٌٌٕ ٓؼوذر ًفؼذو ثُضخٔني 
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Wireless Mac filter 

 

ثٓضجػيج يف    MAC Addressّضْ ختضّٖ  ثحلٔجّز ًعٌهج فْش ّغٔـ كوو ُالؽيضه ثُيت ؤٌٗثع ؤًغشفْظ صؼضرب 

ثالًغظ دٌْٗش دذخٌٍ ًثالصقجٍ دجُؾذٌز ثُالعٌِْز كوَ ثٕ ّضْ ثالصقجٍ دجالًغظ دٌْٗش كجٕ ثالًغظ 

كغٌف   MACثُزُ ّشّذ ثالصقجٍ دو كجرث ًؽذث ىزث  ثجليجص Address  MAC دٌْٗش صوٌّ  دجُذقظ ػِِ

 . ّغٔـ ُو دجالصقجٍ دجُؾذٌز

ٌُِشس ثُؾذٌجس حبْظ ال ّضٌشس ىزث ثُشهْ يف مجْغ ثٌٗثع  كيٌ ػنٌثٕ كشّذ  MAC Addressدلٖ ال ّؼشف 

 IEEEصؼيِ  24ُِؾشًز ثدلقنغ  bit  24 48ًشثًثس ثُؾذٌجس يف ثُؼجمل ًّضٌٌٕ ٖٓ 
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Administrations 

فْظ ٗغضيْغ ٖٓ خالذلج صـري ثعْ ثدلغضخذّ ًًِٔز ثدلشًس فْظ  Management   ًٖٓ ؤىْ هٌثةٔيج  

ًِٔز ثدلشًس ًثعْ ٖٓ ثدليْ صـريىْ فيت ال ّضغين الفذ ثُذخٌٍ ػِِ ثالًغظ دٌْٗش ًصـري ثػذثدذتج الٕ 

 ألعلج ثكرتثمْزجلْٔغ  ٓؼٌِٓزثدلغضخذّ 
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 statusؤخش ثُوٌثةْ ثُيت عٌف ٗضٌِْ ػِْيج ىِ 

 3دؼشك فجُز ًًمغ ثالًغظ دٌْٗش ًصضٌٌٕ ٖٓ  خجفزًٌُٖ صٌٌٕ  ؤػذثدًىِ ال ّضْ كْيج صٌٌٕ 

 هٌثةْ

Router 

 IPثٌُهش ثحلجيل الًغظ دٌْٗش ٓؼٌِٓجس ػٖ   MAC Addressٖٓ فْظ  Routerًصؼشك ٓؼٌِٓجس ػٖ 

Address  فْظ ٖٓ 

Internet IP address 

Subnet mask 

Default gatewayDNS   
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Local network 

 subnet mask   ًMac Addressثالًغظ دٌْٗش ً   Ip Address دْجٗجس ػَ ًحتٌٍ

    IP Addressٖٓ فْظ ثُضلؼَْ ًػذّ ثُضلؼَْ ًدذثّز ًعلجّز سٗؼ   DHCPثّنج حتضٌٍ دْجٗجس ػَِ 
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wireless network  

  Name Mac Address Access point  ,Mode ,ًحتٌُ دْجٗجس ػِِ ًَ ٖٓ  

 ثالًغظ دٌْْٗش ًسهْ ثُونجر ثدلغضخذٓز يف ػِْٔز ثالصقجٌٍٗع ًثعْ ًػنٌثٕ 
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 ثخلجدتز

يف علجّز ىزث ثٌُضجح ؤدتٖ ٖٓ ثهلل إٕ ّلْذ ىزث ثٌُضجح ثدلغٌِٕٔ مجْؼج ًثٕ صؼْ ثُلجةذر ثجلْٔغ ًثٕ ؤعق 

 ضٌَٓثفِز جتْٔغ ًصٌُْق ثٌُضخ ف يف ِٗإرث فذط ٓين ؤُ صوقري ؤً خيج ًؤدتٖ ٖٓ ثهلل ؤٕ ّغجػذ

  ثسدذ ًؤخريثّضغنَ ُِوجسا ثُليْ ثُققْـ ًثُذغْو ٌَُ ٓج ُو ػالهز دضونْز ثدلؼٌِٓجس ًػِْ ثحلجعٌح 

غلضه ثهلل ػين ًَ  إٕ ًؤدتٖٓغجػذر  ًؤُٓؼٌِٓز  ًؤُٖٓ ًجٕ ُو ثُلنَ ػِْج يف ؤُ ؽِ  ؤٕ ثؽٌش ًَ

 .خري ًثُغالّ ػِِ خري خِن ثهلل زلٔذ فِِ ثهلل ػِِ ًعِْ 

 

 

 


