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Domain Name System
نظام أسماء النطاقات



(DNS) Domain Name System   :

إلى ( domain name)هو عبارة عن خدمة على الشبكة ٌقوم بتحوٌل أسماء العناوٌن 

.وبالعكس   (Ipaddress)عناوٌن 

ما معنى ذلك ؟



:مثالًّ 

  عند كتابة عنوان(www.google.com)  فً المتصفح ، الكمبٌوتر ال ٌتعامل

مع أسماء فماذا ٌعمل ؟

  ٌذهب إلىdns server    وٌسأله عن عنوانIpaddress   ل(www.google.com.)

dns server  لدٌه قاعدة بٌانات تحوي االسم(domain name  )وبجانبه (Ipaddress)  له

 مثل 

www.google.com                                       173.194.35.18  

  ٌأخذIpaddress  الخاص بهذا العنوان وٌرسله إلى الجهاز الخاص بك.

 الجهاز الخاص بك مباشرة ٌأخذ هذا العنوان وٌتصل بشركة Google ًوٌنزل الصفحة بشكل تلقائ          .

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


        

؟ dns serverلماذا نستخدم    Ipaddressإذا كان الحاسوب ٌتعامل مع 

نستخدمه الن حفظ األسماء أسهل بالتذكر ،

.  dnsوهنا تكمن فائدة . نفس السبب الذي نحتفظ بالهاتف باألسماء ولٌس بأالرقام  



:  dns serverأنواع 

1- Cashing name server

2- Primary master

3- Secondary master



dns server التنظٌمً الهٌكل

Hierarchy structure

dns server   :ًمنظم بشكل هرمً كما فً الشكل التال  :



ولكل مدٌر قسم مدراء األقسام ، ٌأتً بعده ( مدٌر الشركة)بفرض لدٌنا شركة ، الشركة لها مدٌر 

....، وهكذا (موظفٌن)، ولكل مدٌر قسم ٌوجد ( األقسام رؤساء)مجموعة من 

:  نجد   dns serverوبالعودة إلى البنٌة الهرمٌة ل 

Root domain   : وكأنه مدٌر الشركة ).( ٌرمز له.

Top – level domain  : وكأنه مدراء األقسام فً المثال السابق حٌث أنRoot domain 

  .(com, gov, edu, org, au)ٌعلم عنوان مدراء األقسام مثل

Second –level domain  : حٌث كل مدٌر قسم ٌعلم عنوان الشركات ، مثال.com )  )

. Microsoftللشركات مثل   ipaddressٌعرف عنوان 



:مالحظة

•Edu   : ٌعرف عنوانipaddress   للجامعات.

•Gov   : ٌعرف عنوانipaddress   للحكومات.

•Org  : ٌعرف عنوانipaddress   للمنظمات.

•.com  : ٌعرف عنوانipaddress   للشركات.



 dns serverعمل  آلٌة 



ماذا ٌحصل ؟  www.facebook.comعندما ٌقوم المستخدم بفتح المستعرض وكتابة 

   www.facebook.comالموجود  عنده عن   host fileٌبحث فً  لجهازا( 1

   إذا كان موجود ٌأخذipaddress  مباشرة وٌتصل فٌه وٌحمل الصفحة.

 إذا لم ٌكن موجود

www.facebook.comل  ipaddressعن   dns serverٌقوم الجهاز بسؤال ( 2

Dns server    لدٌه قاعدة بٌانات ٌخزن فٌها اسم العنوان(domain name   ) و بجانبه عنوان

ipaddress  

Dns server ٌرى إن كان موجود عندهipaddress  أم ال.

 إذا كان موجود ٌأخذ ipaddress   وٌرسله إلى جهاز الكمبٌوتر و جهاز الكمبٌوتر عن طرٌق هذا

Ipaddress   ٌتصل مباشرة وٌحمل الصفحة.

 إذا كان غٌر موجود فً قاعدة بٌاناتdns 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


Root doman  ًٌعطipaddress   الخاص بالشركات والذي هو(.com. )

Dns server  ٌذهب وٌسأل(.com ) عنipaddress   ل

www.facebook.com

(.com ) ٌعٌد لهipaddress   لwww.facebook.com   .

 الٌقوم dns server   بأخذipaddress   وٌرسله إلى جهاز الكمبٌوتر.

  و جهاز الكمبٌوتر عن طرٌق هذاipaddress  ٌتصل مباشرة وٌحمل الصفحة.

وٌسأله عن   root domainبالذهاب إلى   dns serverٌقوم ( 3

ipaddress   للموقعwww.facebook.com .

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


Host file  :

: ٌتم الوصول إلٌه من  خالل

start    computer                windows        system 32           drivers         -  

etc         host 

:مالحظة



Dynamic Host Configuration Protocol

برتوكول اإلعداد الدٌنامٌكً للمضٌف



 :برتوكول اإلعداد الدٌنامٌكً للمضٌفما هو 

DHCP  وهو اختصار لـDynamic Host Configuration Protocol   وهذا

.بشكل تلقائً لألجهزة المتصلة بالشبكة IPالبرتوكول ٌعمل على تعٌٌن الـ 

خاص به لٌتم  IPكلنا نعرف أن كل جهاز ٌتصل بالشبكة ٌتحصل على عنوان 

تعرٌفه على الشبكة، وهذا الرقم ٌتغٌر فً كل مرة نسجل دخولنا إلى الشبكة طبعا 
ٌدوٌا، أما باألجهزة الخاص  IPباستثناء الشبكات الصغٌرة التً نقوم بإدخال عنوان 

ٌدوٌا لذلك ٌتحصل المستخدم  IPفً الشبكات الكبٌرة فمن الصعب إدخال عنوان 

تلقائٌا ولكن كٌف ٌتم ذلك ؟ IPعلى عنوان 



تقنٌات التوزٌع
:ثالث تقنٌات لتوزٌع العناوٌن DHCPٌدعم

(automatic allocation)التوزيع اآللي .للعمٌل IPمتحول عنوان DHCPٌسند:
(dynamic allocation)التوزيع الديناميكي ٌؤجر بروتوكول التشكٌل الدٌنامكً :

.)أو لحٌن تخلً العمٌل عن العنوان المسند)للعمٌل لفترة محددة  IPعنوان
(manual allocation)التوزيع الدوري المضٌف بروتوكول إنترنتتسند عناوٌن:

.لنقل العناوٌن المسندة للعمالء DHCPالشبكة، وٌستخدم ؤولمن قبل مس
التوزٌع الدٌنامٌكً هو الوحٌد بٌن التقنٌات الثالث الذي ٌسمح بإعادة استخدام عنوان لم 

ٌعد مستخدما من قبل العمٌل الذي كان هذا العنوان قد أسند إلٌه، لذا فإن التوزٌع 

الدٌنامٌكً مفٌد بشكل خاص إلسناد العناوٌن لعمٌل ٌرٌد االتصال بالشبكة بشكل مؤقت 
لمجموعة من العمالء الذٌن ال ٌحتاجون إلى  IPأو للتشارك بمجال محدد من عناوٌن

فً شبكة معٌنة قد تستخدم واحدة أو أكثر من التقنٌات السابقة وذلك اعتمادا  .IPعنوان

.على سٌاسة مسؤول الشبكة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA




DHCP DISCOVER  :االستكشاف1) وألن  IPطالبا فٌه عنوان broadcastٌرسل العمٌل:

 255.255.255.255فإنه ٌستخدم  DHCPوال ٌعلم عنوان مخدم IPهذا العمٌل ال ٌملك عنوان

.كعنوان المصدر 0.0.0.0كعنوان الوجهة و

DHCP OFFERالعرض2) إلى مخدمات DISCOVERالدٌنامكًبعد أن ٌصل بروتوكول التشكٌل :

DHCP تقوم بإرسال رسالة على شكلbroadcast تتضمن:

عنوانIP المعروض.
قناع الشبكة.network mask
ًالعنوان الفٌزٌائMAC للزبون

 مرسل العرضالدٌنامكً عنوان مخدم بروتوكول التشكٌل

مدة اإلٌجارlease period بالساعات.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Network_mask&action=edit&redlink=1


DHCP REQUESTالطلب( 3 وقبوله  DHCPبعد استالم العمٌل لعرض واحد من قبل مخدم:

ٌتضمن عنوان المخدم broadcastالعنوان المعروض، ٌقوم بإعالن قبوله عن طرٌق إرسال

الذي أرسل العرض

جمٌع مخدماتDHCP  التً قدمت عروض أخرى لهذا الزبون ولم ٌقبلها تقوم بالتراجع عن

أما العنوان المقبول فٌوسم بأنه  availableعروضها ووسم العناوٌن المعروضة كعناوٌن متاحة

..unavailableغٌر متاح

DHCP ACKNOWLEDGMENTاإلقرار4) إلى  DHCP REQUESTبعد وصول:

إذا كان العنوان  NACKأو عدم قبول ACKالمخدم الذي تم قبول عرضه ٌرسل إشارة قبول

.broadcastالمطلوب غٌر متاح وذلك على شكل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadcast&action=edit&redlink=1


DHCPتجدٌد إٌجار

األصلً  DHCPاإلٌجار من مخدم (renew)من مدة اإلٌجار ٌحاول الزبون تجدٌد 50% بعد انقضاء

من مدة اإلٌجار ٌحاول  87.5% ٌستمر الزبون بمحاولة التجدٌد هذه وعند إكمال .IPالذي أجره عنوان

إن انتهت مدة اإلٌجار ٌرسل الزبون. للحصول على إٌجار جدٌد DHCPالزبون االتصال بأي مخدم

DHCP DISCOVER من جدٌد طالبا الحصول على عنوانIP فهو لم ٌعد ٌملك عنوانا.

: Client Reservationحجز الزبون 

 IPكل الوقت، لذا بعد إسناد عنوان  IPتستخدم هذه الطرٌقة للتأكد أن الحاسب ٌأخذ نفس عنوان 
 MAC Address(العنوان الفٌزٌائً)اعتمادا على العنوان الفٌزٌائً للزبون  DHCPمن قبل مخدم 

:فإن التالً مطلوب لحجز الزبون

.MACالعنوان الفٌزٌائً  -1
.IPعنوان  2-

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1


:  Exclusion Rangeالمجال إقصاء 

 (Static Address)فالحواسٌب ذات العناوٌن السكونٌة  IPٌستخدم الدخار مجموعة من عناوٌن 

DHCPكالمخدمات قد تستخدم هذا المجال وهذه العناوٌن ال تسند من قبل مخدم 

:   dhcpفائدة برتوكول 

توفٌر الوقت 1)

تسهٌل عملٌة الصٌانة واإلدارة2)


