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file server))انمهفات خادو  

إن تبادل المعلومات كان والزال ضرورة منذ بداٌة ظهور الحواسٌب ، وظهرت 

طرق عدٌدة لتبادل المعلومات ولكن أفضلها على اإلطالق كان عن طرٌك وصل 

عدة أجهزة مع بعض عن طرٌك شبكة ، ومن ثم ٌتم تبادل المعلومات فٌما بٌنهم

: File serverماهو ال
هو عبارة عن مخدم ٌموم بتأمٌن عملٌات حفظ ونمل البٌانات ، وذلن من خالل 

 ftpإستخدامه لبروتوكول
ٌموم العمالء من خالل المتصفح أو من خالل برامج خاصة 

.بالتمكن من رفع أو تحمٌل البٌانات من وإلى السٌرفرFTPClientتسمى



FTP: File transfer protocol (برتوكول نقل الملفات:)

 هو عبارة عن برتوكول معٌاري بالشبكة ٌستخدم لنمل الملفات من جهاز الى اخر عبر

TCPوٌستخدم بروتوكول الشبكة  ̸ IP لنمل البٌانات. 

ftp  مبنً على نموذج الclient / server

 21رلم المنفذ الذي ٌستخدمه

:مثال 

، فبدالً من الذهاب الشخصً لو كان لدٌن شبكة وأحد االجهزة فٌه تحتاج الى تعرٌف ما  

عن طرٌك   ftp sreverالى هذا الجهاز و تثبٌت التعرٌف علٌه ، ندخل الجهاز على 

ipaddress   وبعدها ٌنزل التعرٌف والبرامج الذي ٌرٌدها  .



:أهداف بروتوكول نمل الملفات

.)برامج الحاسوب أو البٌانات)تروٌج اشتران الملفات •

.تشجٌع االستعمال غٌر المباشر أو الضمنً للحواسٌب البعٌدة•

.حماٌة المستخدم من االختالفات فً أنظمة تخزٌن الملف بٌن المضٌّفٌن المختلفٌن•

سرٌع التأئر بالتصنت ftp: مالحظة



 File server:و الclientكيفية حدوث اإلتصال بين ال

ماهو عنوان أو clientلبل أن ٌحدث اإلتصال بٌن المخدم والعمٌل ٌجب أن ٌعرف ال

حٌث أن شكل العنوان ٌشبه عنوان موالع اإلنترنت file serverالخاص بالURLال

:ftp://alhasebat.eduكما فً المثال التالftpًغٌر أنه ٌبدأ بالبادئة

عندها ٌعرف المتصفح أو ftpالعنوان مسبولاً بclientفعندما ٌكتب ال

وعندها ٌتم االتصال ftpأن اإلتصال المطلوب هو باستخدام بروتوكولftpclientال

وهنا ٌموم .، وعلٌنا اإلنتباه إلى أن ٌكون هذا البورت مفتوحاً 21من خالل البورت

السٌرفر بطلب كلمة السر واسم المستخدم فً حال تطلّب ذلن ، وبعدها ٌتم اإلتصال 

.بنجاح

إلى مسار معٌن حٌث client، ٌتم توجٌه الclientبعد أن ٌتم اإلتصال بٌن السٌرفر وال

لادراً على تحمٌل أو رفع الملفاتclientتتواجد الملفات المشتركة وبعدها ٌصبح ال

ftp://alhasebat.edu/


Terminal service server   :مخدم األجهزة الطرفية

حٌث ممكن  (remote login)ٌستخدم لتسهٌل الدخول عن بعد هو عبارة عن مخدم 

عن طرٌك الوصول لها   clientال  ان ٌنزل الخدمات المطلوبة علٌه وٌستطٌع بعدها

وانسيطرة عهيه عن بعذ وانعمم عهيه واستخذامه     RDPبرتوكول 

واالستفادة من كل ما ٌمدمه هذا الجهاز فً الشبكة  ، علٌه  كما لو كنا جالسٌن أمامه

ان ٌموم بالتحكم بجمٌع الشبكة عن طرٌك اي جهاز اخر ( المسؤول مثال)ٌستطٌع 

مهما كان النظام علٌه وال ٌشترط بالخدمات الطرفٌة ان ٌكون لدٌها مكونات صلبة 

ذات مواصفات عالٌة بل بلعكس تماما ، ٌمكن االستفادة من الخدمات الطرفٌة بألل 

، واٌضا ٌمكن الجهزة ذات موصفات للٌلة االسفادة من الملٌل من المكونات الصلبة 

.مواصفاته 

 



جهاز ٌحتاج إلى برنامج ماٌكروسوفت ، نضع هذا  200إذا كان هنان :  1مثال

وعندما ٌموم ال  Terminal service serverالتطبٌك على مخدم األجهزة  

CLINTES   باالتصال(REMOTE DISKTOP ) على المخدم ، ٌستطٌع الحصول

.على التطبٌك مباشرة والعمل علٌه 

إذا كانت األجهزة غٌر لادرة على تنصٌب تطبٌك لمٌكروسوفت عنده :  2مثال 

مثالً  ، فإنها تأخذ هذه الخدمة من السٌرفر مباشرة عند االتصال به وتعمل بسرعة 

.السٌرفر 



(RDP )Remote Desktop Protocol هو برتوكول سطح المكتب البعٌد و

فمط  TCP/IPتكنولوجٌا من ماٌكروسوفت للولوج إلى حاسوب معٌن من خالل اتصال

.Passwordو Usernameللحاسوب المراد الولوج إلٌه و طبعا IPبمعرفة ال

، (  Remote desktop)و كأنن تجلس على الحاسوب األخر البعٌد عنن RDPتعمل تمنٌة

حٌث ترى على شاشة حاسوبن شاشة الحاسوب األخر و تستطٌع النمر و الكتابة تماما و 

.كأنن جالس على الحاسوب األخر

من لبل المتخصصٌن  RDPغالبا ما ٌستخدم ال

للولوج إلى الخوادم حٌث ٌمكنه من شاشة حاسوبه 

إدارة جمٌع الخوادم فً ممر العمل دون الجلوس 

.أمامهم



(Terminal server)طريقة عمل مخدم األجهزة 

 ان(Terminal server ) مخدم األجهزة تنمل فمط واجهة مستخدم البرنامج إلى

(client ) مع اتصال جهازclient عبر الشبكة.

  ٌرسلclient معلومات عن نمرات المفاتٌح وحركة الفأرة عبر بروتوكول

.إلى مخدم الخدمات( RDP)سطح المكتب البعٌد( منظومة)

  كل مستخدم ٌسجل دخول . ثم ٌموم بارسال معلومات شاشة العمٌل بشكل بسٌط

وٌشاهد جلسته الفردٌة والتً تكون ُمدارة بشفافٌة من لبل نظام تشغٌل المخدم 

و ٌمكن  Terminal serverوٌكون مستمال عن أي جلسة عمٌل آخر لدم 

.المستخدمٌن التعامل مع جلساتهم وكأنها حاسبهم الشخصً



 real time communication)خوادو االتصال في  انينمن انيقيقي    

servers :) وتسمى عيادة بخيوادوchat أو خيوادو انذددةيأ أو خيوادو

وكيلن  تيذع  في  ( Internet Relay Chat)تمريير دددةيأ االرترري  

( Instant Messaging IM)بعييا اياييياا خييوادو انرسييا م ا ريييأ 

وتسييمل نهمسييتخذمين بت ييادل انرسييا م انىصيييأ واتييى متعييذدة 

.انوسا ط بشكم ة ه آر 



هو جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر موصل :  (Print Server) خادم الطباعة 

زبون خارجً  أو أكثر بإمكانه استمبال أوامر الطباعة من جهاز حاسوب طابعة  به

ٌموم بعدها خادم الطباعة بإرسال . شبكة حاسوبٌة موصل إلى خادم الطباعة عبر

.المناسبة التً ٌدٌرها( أو الطابعات)البٌانات إلى الطابعة 

:مالحظة

Print server   :هو جهاز ٌمكن من خالله ادارة جهاز الطابعة

Print device   : وهو جهاز الطابعة

Printer :هً عبارة عن برمجٌة  خاصة بالطباعة ننصبها على السٌرفر



Print server && file server

print server and file server queues print job to remote printer



Print server && file server

print server and file server queues print job to remote printer

:سنشرح آلٌة عمل خادم الطابعة مع خادم الملفات  بواسطة المثال التالً 

بفرض لدٌنا شركة  فً مدٌنة دمشك ولدٌها فرع اخر فً مدٌنة حماه

وٌرٌد لسم المبٌعات فً مدٌنة دمشك طباعة تمرٌر وإرسالها إلى لسم المبٌعات فً حماه 

ماذا سوف ٌعمل ؟

  عندما  ٌموم مدٌر لسم المبٌعات فً مدٌنة دمشك باعطاء امر الطباعة فعلٌاً ٌموم

( .file server)وهو مخدم الملفات (  printer)باالتصال على المخدم الذي ٌوجد به 

 ثم ٌموم بالبحث عن جهاز الطابعة الموجودة فً لسم المبٌعات بمدٌنة حماة وثم ٌموم

.  باالتصال بها 

 وبعدها جهاز الطابعة فً لسم المبٌعات بمدٌنة حماة ٌستلم امر الطباعة وٌموم بطباعة

.  التمرٌر عنده 



The End


