
TELNET & SSH 

 د فادي تركاوي



 تعريف

 ٌستخدم وتطبٌق بروتوكول هوTelnet :باإلنجلٌزٌة نت تل•

  بروتوكول بعد عن ٌستعمل حاسوب إلى الدخول لتسجٌل
TCP/IP. على أوامر بإصدار للمستخدم التطبٌق وٌسمح 

 .محلٌا دخوله مسجل المستخدم أن لو كما البعٌد الحاسوب

 رسومٌة، ال نصٌة تداخل واجهة الغالب فً التطبٌق وٌستعمل•

 .مجانٌة تلنت برامج توفر التً اإلنترنت مواقع بعض هنالك

 األالت على االوامر لموجه وصول ٌؤمن انه نقطة أهم•

 البعٌدة

 

 



 خدمات 

ولكنه سٌعرض ، كمتصفح وٌب ألي موقع  Telnetاستخدام ال ٌمكنك •
وذلك ألن خدمة ، للصفحة  Sourceلك مصدر الصفحة حصرا أي ال 

كانت ُتستخدم عندما كانت مواقع االنترنت مجرد نصوص  Telnetال 
....... 

باستخدام فهو ٌعمل  FTP Clientأٌضا ك  Telnetاستخدام ال وٌمكن •
  ........ Telnetأوامر ٌتم إدخالها من خالل ال 

وقراءة  POP Mailأٌضا تصفح االٌمٌل  Telnetمن خالل ال وٌمكنك •
وهذا طبعا اذا كان االٌمٌل ، رسائلك الواردة وارسال ما ترٌد من رسائل 

 ........ Post Office Protocolوهو اختصار ل  POP Mailمن نوع 
 Hotmailو  Yahooطبعا ٌختلف عن اٌمٌل الوٌب المستخدم حالٌا مثل 

:  ومن المواقع التً تقدم مثل هذه الخدمة مثال  ......
http://www.hotpop.com  كما أن لTelnet  خدمات أخرى ال

حاجة لذكرها هنا ألن معظمها أصبح قدٌما وربما عدٌم الفائدة نوعا ما 
........... 

 



   telentتشغيل 

كما ٌمكنك تشغٌله من متصفح  ......... Telnetثم نكتب  ==== Start === Runمن  Telnetٌمكنك تشغٌل •
 :  ولضبط إعداداته حتى ٌعمل بشكل صحٌح نقوم بالتالً  ///:telnetاذهب الى االكسبلورر و اكتب === 

وضع عالمة ) ثم نقوم بتفعٌل  Preferences==== ثم اختر منها  === Terminalإذهب الى القائمة •
جاهز للعمل  Telnetواآلن  Block Cursorو  Local Echoو  VT - 100/ANSIعلى كل من ( الصح 
 Remoteاختر  Connectمن القائمة  ........... FTPكبروتوكول نقل الملفات  Telnetاستخدام ال ..... 

System  ثم اكتب فً الHost Name  اسم الموقع المراد التشبٌك علٌه مثال ذلك :FTP.Yahoo.com 
عندما ٌتم نجاح االتصال سٌطلب منك ..........  21بورت  FTPواكتب كذلك البورت وغالبا ما ٌستخدم ال 

المستخدم ) قم بإدخالهما اذا كنت تعرفهما أو ادخل بواسطة  Passو الباسوورد  Userادخال اسم المستخدم 
عندما ٌطلب منك ادخال اسم ..... اذا كان الموقع ٌدعم هذه الخدمة ومثال ذلك  Anonymouns( المجهول 

(  المستخدم المجهول ) ثم أدخل كلمة السر وفً هذه الحالة  User Anonymouns: المستخدم اكتب ما ٌلً 
بعد ذلك  Pass @ your mail: اكتب له برٌدك أو أي برٌد إذا لم تشأ بإدخال برٌدك الشخصً ومثال هذا 

ٌظهر لك ما ٌدل على أنه تم االتصال والدخول الى الكمبٌوتر الذي تتصل به وغالبا ما تكون الرسالة كالتالً 
 :230 Logged in anonymously  واآلن ٌجب أن تعمل ما ٌشبه صٌغة اتصال بٌنك وبٌن الموقع وذك

وعند ارسالك لهذا  , PASVوٌتم ذلك باستخدام االمر .......... حتى ٌتم إرسال واستقبال الملفات من خاللها 
الخاص به و المنفذ  IPاالمر سٌرد علٌك السٌرفر الذي تتصل به برقم مؤلف من ستة خانات وهً تشمل ال 

 Entring Passive 227: مثال ما ٌرسله لك السٌرفر . المفتوح الذي سوف تستخدمه للشبك على الموقع 
Mode 208,189,65,69,14,48  

 



   Telnetمبدأ عمل 

كما انه طرفٌه لإلدخال واإلخراج فقط ثم  userٌعمل الجهاز المستخدم •
ٌترجم برنامج تلنت العمٌل الطلبات التً ٌدخلها المستخدم من أوامر 

ورموز عن طرٌق لوحة المفاتٌح الى صٌغة معٌارٌة تناسب نظام 
 التشغٌل

برنامج تلنت العمٌل الصٌغة المعٌارٌة الى صٌغة طرفٌة وهمٌة ٌترجم •
(NVT)  وهى اختصار لكلمةNetwork Virtual Terminal  ثم ترسل

 الخادمالى برنامج تلنت  TCP/IPالبٌانات عن طرٌق البروتوكول 

الى صٌغة تالئم نظام تشغٌله  (NVT)برنامج تلنت الخادم الصٌغة ٌفسر •
 العمٌلوٌعالجها ثم ٌرسل المعلومات الناتجة الى الجهاز 

برنامج تلنت العمٌل النتائج من الجهاز الخادم وٌعرضها على ٌتلقى •
 شاشة جهاز المستخدم و ٌوضح الشكل التالً هذه العملٌات



   Telnetمواقع 

 main frameتوجد هذه المواقع على أجهزة كمبٌوتر فوق متوسطة •
systems  تعود ملكٌتها الى شركات خاصة أو جهات حكومٌة وتتنوع

محتوٌاتها وتخدم مجاالت متعددة وٌستلزم الدخول الى هذه المواقع 
وكلمة  user – idاشتراكاً فى هذه المواقع ٌمنح فٌها المشترك اسماً 

وال تسرى هذه الحالة على كل المواقع فقد توجد  . passwordمرور
منها مواقع عامة لعامة للزوار مع المحافظة على آلٌة الولوج المحكومة 

 ببعض التعلٌمات اإلرشادٌة 

  -التقارٌر التقنٌة -بعض المواقع على سبٌل المثال قواعد البٌانات الرسمٌة•
مواقع وكالة  –فهارس الكتب بما فٌها مكتبة الكونجرس األمرٌكٌة 

 . الفضاء األمرٌكٌة ناسا

باإلضافة الى العدٌد من الخدمات األخرى مثل تشغٌل األلعاب التفاعلٌة •
 إنشاء األشكال البٌانٌة  –السرٌعة 

 



 



 



SECURE SHELL (SSH) 

• Another popular remote login application 

program is Secure Shell (SSH). SSH, like 

TELNET, uses TCP as the underlying 

transport protocol, but SSH is more secure 

and provides more services than TELNET. 

 



 



• 1. SSH and Telnet commonly serves the same purpose 
 ان االداتان تخدمان نفس الغرض•

2. SSH is more secure compared to Telnet 
 س س اتش اكثر امانا من التلنت•

3. SSH encrypts the data while Telnet sends data in plain text 
 اس اس اتش ٌشفر البٌانات بٌنما التلنت ٌرسل البٌانات بشكل صرٌح•

4. SSH uses a public key for authentication while Telnet does not 
use any authentication 

 توثٌق  ان اس اس اتش ٌستخدم مفتاح عام للتوثٌق بٌنما تلنت ال ٌستخدم اي عملٌة•
5. SSH adds a bit more overhead to the bandwidth compared to 

Telnet 
 اس اس اتش ٌضٌف عبئ للحزمة مقارنة مع التلنت•

6. Telnet has been all but replaced by SSH in almost all uses 
 باكثر الحاالت ب اس اس اتشان تلنت تم استبداله •

 


