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IT Interviewers answer 

70-410 

 

 :هناك طرٌقتٌن للتعامل بٌن األجهزة على شبكات الحاسب اآللً Domain و ال work group الفرق بٌن :السؤال األول

 WORK GROUPوهو ما نطلق علٌه  : (peer - peer) طرٌقة النظٌر للنظٌر -1

وبالتالً فال ٌتوفر  .. client و serverوفٌه تكون جمٌع األجهزة على نفس المستوى من الصالحٌات . أي ال ٌكون هناك 

لدى مدٌر الشبكة التحكم والسٌطرة الكاملة على أجهزة الشبكة ومستخدمٌها .. حٌث أن كل جهاز مستقل بمستخدمٌه.. وال 

 جهزة لال لاا توفرت لدٌه بٌانات الدخول للٌه والمخزنة على الجهاز نفسهٌستطٌع مدٌر الشبكة التعامل مع جهاز من األ
(Local Control) . داخل SAM file 

 

(Client - Server) : 2-  وهو ما نطلق علٌه DOMAIN  

تحكم فً جمٌع صالحٌات هاا الجهاز ٌ .. علٌه Active Directory ٌتم تنصٌب الـ (server) حٌث ٌكون هناك جهاز سٌرفر

األجهزة ومستخدمٌها على الشبكة. وتكون صالحٌات مدٌر الشبكة مسٌطرة على جمٌع األجهزة فٌها.. وهاا ٌزٌد معامل 

وأٌضا ٌسهل التعامل بٌن األجهزة ومستخدمٌها  .. األمان والحماٌة داخل الشبكة وٌوفر سهولة فً التعامل مع الموارد داخلها

 .داخل الشبكة

 ة أخرى لكن نفس المضموناجاب

 

A-Work-group: 

1- All the devices on the same level of powers.  

2-No there is a server and client (Local Control). 

3-password saved in SAM file in each host ha is can easy remove. 

B- Domain 

1- Domain controller controls the powers of all devices and users on the network (centralized 

administration). 

2- Increases the safety and protection within the network (because all database & password 

saved in active directory) and provides ease in dealing with the resources within the network 

 

 ؟ 2102أقل متطلبات لتنزٌل وٌندوز سٌرفر  :  جابة السؤال الثانىإ

 

 
 

 للدومين    join:ماهى االجراءات الالزمة لعمل  إجابة السؤال الثالث

  dhcpاما عن طريق     manualاما    userعند    dnsتثبيت  -1

  administrator user accountعن طريق     clientالدخول لل  -2
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1- YOU MUST MAKE SURE SERveses dns server and client is run 

2- in tcp/ip properties you  must inter in advanced option and make sure 

          check box is true "register this connection's addresses in dns" 

3- when you join client to domain make sure suffix in dns registered 

 

 

               اجابة السؤال الرابع:

 فقط      users 11من حق اليوزر العادى انه يعمل لحد  

 

 

  ? Active Directory ماهو ال :السؤال الخامس إجابة

 . Users والمستخدمٌن Services والخدمات Resources قاعدة بٌانات لكل موارد الشبكةهو عبارة عن 

بكل هاه األجزاء فً الشبكة والتحكم  Centralize Administrationبحٌث أنك تستطٌع من خالله عمل تحكم مركزي 

  authorization and authenticationبالصالحٌات الـ 

- ADDS عبارة عن خدمة Rule ٌرها من الخدمات الموجودة فً نظام التشغٌل السٌرفر ، وبمجرد أن تثبت هاه الخاصٌة كغ

 .أي تستطٌع من خالله التحكم المركزي باجزاء الشبكة Domain Controller ٌعتبر الجهاز

 او 

Active Directory is a special-purpose database, the directory is designed to handle a large 

number of read and search operations  

and it central store of all the domain objects & attributes 

networks. It is  Windows domainfor  Microsoftimplemented by  directory serviceis a  or

operating systems. Windows Serverincluded in most  

 

 osi layersماهى  اجابة السؤال السادس

هً عبارة عن وسٌط ٌربط اجهزة مختلفة فً طبٌعتها ببعضها البعض لٌسهل عملٌة االتصال وتبادل الموارد فٌما 

 طبقات تعتمد كل واحدة منها على األخر 7ٌتكون هاا الوسٌط من , بٌنها

 : و هم كالتالً

Application Layer(7) 

هً عبارة عن مجموعة من البروتوكوالت تقدم خدمات تستخدمها البرامج للوصول للً الشبكة وهً الطبقة التً 

  (البرامج الشبكٌة) تعمل فٌه التطبٌقات 

 T/FTP,HTTPS,SMTP,POP3,DNS,DHCP,SNMP : مثل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Presentation Layer(6) 

 وهً المسئولة عن ترجمة أي عملٌة علً الجهاز للً لغة الكمبٌوتر

 Data coding, Data compression, Data Encryption : مثال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Session Layer (5) 

وهً المسئولة عن تنظٌم تبادل الحوار بٌن الجهاز المرسل و المستقبل ومسئولة عن اإلحتفاظ بأخر جزء من 

 لعادة اإلرسال مرة أخري عند أخرنقطة توقف اإلرسال تحسباً لحدوث أي مشكلة فً اإلتصال ٌسهل

  Half Duplex = Coaxial Cable , UTP Cable = Full Duplex :مثال
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Transport Layer (4) 

 : التواصل وتعمل بطرٌقتٌن مختلفٌن ببروتوكولٌن مختلفٌن هماهً المسئولة عن تحدٌد نوع 

TCP: Connection Oriented 

UDP: Connection Less  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

(3)Network Layer 

ٌن األجهزة الطرفٌة والتً تكون علً شبكات مختلفة و مسئولة عن الرحلة الكاملة هً المسئولة عن اإلتصاالت ب

 IP من المرسل للً المستقبل و لختٌار أفضل مسار للرحلة و بتشتغل ببروتوكل ال Packets لل

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

(2)Data Link Layer 

 وهً المسئولة عن تحدٌد األجهزة االزم شراؤها لبناء الشبكة والك حسب البروتوكول المستخدم فً هاه الطبقة 

Ethernet-PPP أٌضا ٌتم تحوٌل ال Packets  ًللFramesوفً هاه الطبقة ٌتم لضافة ال Mac Address  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

(1)Physical Layer 

و هً التً تحدد كل ما ٌتعلق بالمكونات المادٌة االزة لتشبٌك جهاز الكمبٌوتر علً الشبكة ككارت الشبكةو 

ثم تحوٌلها للً اإلشارات مناسبة لنوع الكٌبل األسالك وهاه الطبقة مهمتها تحوٌل البتات الثنائٌة للً لغة الكمبٌوتر 

 المستخدم

 

 

 

 

 

 او 
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Open system interconnection is used for data network design operation specification & 

troubleshooting 

 

7-application layer: 1- Provide the means for end to end connectivity between individuals 

(user interface). 

                                   2-Deal with network application such as http , ftp , smtp. 

6-presentation layer: data format (encoding & decoding & compression & decompression of 

data) 

5-session layer: used to organize data exchange: establish & manage & terminate session. 

4-transport layer: 1-do flow control  

                                2- Error recovery & correction. 

3-network layer: 1-find the best path to destination  

                              2-ip addressing              

2_data link layer: 1-find the best time to send data. 

                                 2- Error detection. 

1-physical layer: describe the mechanical & electrical & maintain means to activate & 

deactivate physical connection for bit transmission to and from network devices. 

  

 

 بيعمل كال منهم LAYER :اذكر وظيفة كال من السويش والراوتر وعلى اى اجابة السؤال السابع

1 _switch: 1-operate at data link layer each port has its own collision & all device in the same 

broadcast (switch know mac address) 

2-router: operate in network layer each port has broadcast & collision domain. 

                  router regenerate signal & manage data transfer.but router do not pass broadcast 

 

  

 LAYER 3 هل ينفع السويتش يشتغل على: اجابة السؤال الثامن 
Some of switch can work in layer 3 because it’s know ip address 

 اجابات اضافٌة 

ترك السوٌتش هو عبارة عن جهاز ٌستخدم لربط بٌن أجهزة الكمبٌوتر لتكوٌن شبكة و ببساطة ممكن نقول هو عبارة عن مش

--------------- Data Link Layerوهً ما تسمً  2بٌتجمع علٌه كابالت االتصال المتصلة ٌاألجهزة وبٌعمل فً الطبقة رقم 

مع األخا باإلعتبار أن هناك أنواع من السوٌتشات تعمل فً الطبقة  --------------------------------------------------------

-----------------------------------------------و تأمٌن اإلتصال بٌنهم  Vlans ربط بٌن شبكات الوهً التً تستخدم لل 3رقم 

والاي ٌقوم بالنظر للى طبقات  Multi Layer Switch وأخٌرا هناك نوع ثالث من السوٌتشات ٌدعى ------------------------

بٌن  Load Balancing قد تصل للى الطبقة السابعة وله أستخدامات كثٌرة وأهمها توفٌر أعلى من الطبقة الثالثة والتى

لتوزٌعه على أكثر من سٌرفر كما ٌمكنه أتخاا قرارات بخصوص توجٌه الترافٌك اعتمادا  HTTP/HTTPS البروتوكوالت مثل

أما  ---------------------------------------------------------------------------على رقم المنفا الموجود على الطبقة الرابعة 
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بالنسبة للروتر هو عبارة عن جهاز ٌستخدم للربط بٌن الشبكات و قد تكون هاه الشبكات بعٌدة عن بعضها بمسافات كبٌرة و 

 Switchesوأخٌر تبسٌط لما سبق نقدر نقول فً جملتٌن  Network Layer و هً ما تسمً ب 3بٌعمل فً الطبقة رقم 

create a network & Routers Connect networks 

 

 التاسعإجابة السؤال 

UDP / TCP ما الفرق بينهما  

 

TCP هو اختصار لــ Transmission Control Protocol  

 عند استخدام هاا النوع من المنافا ٌرتبط الجهازٌن لرتباط مباشر ٌستمر الى األنتهاء من عملٌة 
 التصال و بهاه الطرٌقة ٌضمن وصول المعلومات بدقة و موثوقٌة لالك فإن االرسال ثم ٌنقطع ا

هاا النوع هو السائد عادًة و لكنه ٌشكل عبء على الكمبٌوتر لكونه مسئول عن مراقبة المعلومات المرسلة و التأكد من 

 ... وصولها

أو الرسائل المرسلة و لن كان  Sent لة تحت بندمثال ٌشبه هاا النوع من لرسال رسالة من خالل اإلٌمٌل البد ان تأتٌك الرسا

 .هناك خطاء فً عنوان البرٌد ٌأكد علٌك البرنامج بأنه ٌوجد خطاء فً عنوان البرٌد اإللكترونً أي أنها وسٌلة لرسال بضمان

 

 

UDP هو لختصار لـــ User Datagram Protocol  

 ٌرسل الجهاز حزم بٌانات و ٌطلقها فً فضاء شبكة األنترنت  بإستخدام هاا النوع من اإلتصال
 ... و كله أمل أن تصل الى مكانها الصحٌح

 هاا النوع من االرسال ال ٌشكل عبء على الجهاز أبداً و لكنه غٌر مضمون ان ٌصل
أل ونقول أٌهما أسرع ؟ مثال عملٌة الشات و التً تتم بدون تأكٌد علً كل رسالة مرسلة بٌن الطرفٌن أخٌراً لو حبنا نس

 .أسرع UPD فاإلجابة الصحٌة هو

 او 

 

Tcp : 1-connection oriented protocol . 

          2- Establish session before send data. 

          3-make recovery & control. 

          4-error detection & correction. 

Udp: 1-connection less protocol  

          2- error detection but not correction  

          3- no control. 

         4- no session  

 

 العاشر إجابة السؤال 

 :هناك أربع أنواع مشهورة للشبكات هً

 LANsالشبكات المحلٌة  .1

 MANsالشبكات اإلقلٌمٌة  .2

 WANsشبكات المناطق الواسعة  .3

 Internet شبكة االنترنت .4

 group وال ou : ما الفرق بين11س

Ou : is a container object ( user & computer ) within a domain that you can use to 

consolidate users & groups & computers & other objects & foe delegating administrative 
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rights & also for linking group policy . 

Group : some of users we can collect them in new object this object named group 

واخلٌهم فى  users -computers -.......etc عبارة بالظبط اى الفولدر حاجة تنظٌمٌة بجمع فٌها ou بالعربى ٌعنى

 و group policy ل عمللتسهٌ hr-it -sales .....etc مكان واحد لتسهٌل ادارتهم ودا طبعا حسب كل قسم مثال

delegation control  

من خالله بجمع مجموعة من المستخدمٌن داخل مجموعه واسمٌها حسب القسم او  object دى عبارة عن group أما

 share and permission المهمة لتسهٌل عمل

       

 

 كال منهما  وتكلم باستفاضة عن ميزات وعيوب  ipv4/ipv 6 : مالفرق بين 12س

 

 

 PowerShellفى   sconfig.cmd-get األوامر هذه معنى :ما 13س

Server Configuration tool (Sconfig.cmd) to configure and manage several common 

aspects of Server Core installations 

شاشة فٌها مجموعة ادوات ممكن عن طرٌقها مثال اغٌر اسم  ده عبارة عن امر بكتبو جوه البور شٌل بٌظهر لى

 السٌرفر وحاجات تانى كتٌر فى عبارة عن شورت كت لبعض السٌرفسٌس الموجودة فى الدومٌن كونترولر

 

أين مكان تخزينها وماهو اسم البروتوكول الذى يعمل فى  active directory بيانات قاعدة :ماهى اسم14س

active directory 

Ntds.ditاسم قاعدة البٌانات وهى اختصار( new technology directory service )  

 (c:windows\ system32\config\ntds.dit) وموجودة فى هاا المسار

 ldap واسم البرتوكول الاى ٌعمل بها هو

( Lightweight Directory Access Protocol) 

 للبحث 3268 &للصالحٌات  383ٌستعمل البورت رقم  LDAPال
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 وماهى مساحته sysvol:ماهو  15س

The System Volume (Sysvol) is a shared directory that stores the server copy of the domain's 

public files that must be shared for common access and replication throughout a domain 

It’s for permission & group policy 

50 mega 

 

 activeوماهى المساحة التى يحتاجها    installمساحة لكى اعمله  2112: كم يحتاج ويندوز سيرفر16س

directory 

 52لقاعدة البٌانات و  222مٌجا  252بٌحتاج  AD جٌجا باٌت أما 32الزم ٌكون عندى هارد دٌسك مساحته التقل عن 

 SYSVOL لل

 

 

 GC:باختصار ماهو  17س

gc= global cataclog 

 

Global catalog support queries for objec6ts throughout the forest.  

 Forest فً " object" هو عبارة عن " قاعدة بٌانات " داتابس ، تحتوي معلومات اولٌة عن كل

 

 . شبكةوٌمكنك تغٌٌر هاا ، لكن على االقل ٌجب ان ٌتواجد واحد بال ,,, GC كل دومٌن كونترولٌر هو

 

  active directory partitions:بإختصار اذكر انواع  18س

 هم عبارة عن أربعة بارتشن كل بارتشن لٌه مهمه 

1- domain partition :ٌحتوى على كل ما ٌخص الدومٌن من Computer Objects و User Objects و 

Groups , ......... 

 Attributes ىالتى تسم و كل مكون من هاه المكونات له خصائصه

 

2- 

Configuration Partition: 

 

وأٌضا بعض التطبٌقات  Sitesمثل لعدادات الـ  Active Directory ٌحتوى على كافة اإلعدادات الخاصه بالـ

 Domain هى أنه ٌتم نشر نسخه منه للى كافة الـ Partition األخرى تقوم بتخزٌن لعداداتها فٌه و مٌزة هاا الـ

Controllers الموجوده فى الـ Forest . 

 

3- 

 

Schema Partition: 

 

 First ٌحتاج للى User Name الخاصه بها مثال الـ Attributes و الـ Objects هى تعرٌفات كل الـ Schema الـ

Name و Last Name و هكاا و الـ Group تحتاج إلسم المجموعه و نوعها و هكاا. 

 

 Domain و كل الـ Schema Master خه الوحٌده القابلة للكتابة و ٌسمىالنس Domain Controller و ٌمتلك أول

Controllers األخرى تملك نسخه للقراءه فقط من الـ Schema Partition . 
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4- 

 

Application Partition: 

 

أن  Active Directory لختٌارى و ٌمكن لبعض البرامج التى تتكامل أو تستخدم بٌانات الـ Partition هاا الـ

 تستخدمه فى حفظ بٌاناتها 
سٌحتوى  Domain Controller و أى Replication أنك تستطٌع التحكم فى الـ Partition ومن ممٌزات هاا الـ

 .على البٌانات أو حتى جزء منها

 

 ومن الرسم الموضح ادناه نجد أن 
Schema Partition 

and  

Configuration Partition  بٌحصلهم وراثة من 

parent to child and tree  

 

 على مستوى الفورست common أما الدومٌن بارتشن فإنها

 

 فإنه بٌاخد االربعة بارتشن كلهم additional أما فى حالة

 

DNS 
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 domainجوه    join: ماهو أول جهاز بيعمل  19س

 اول جهاز بٌعمل جوٌن للدومٌن هوا الدومٌن كونترولر نفسه

 domain controllerوال   domain: ايه الفرق بين 21س

 الدومٌن هو النطاق بتاع الشبكة التى ٌدٌرها االكتٌف دٌرٌكتورى اما 
 الدومٌن كونترولر هو الماكٌنة او الجهاز اللى نازل علٌة وٌندوز سٌرفر ومتسطب علٌة االكتٌف داٌركتورى 

 

لكن هناك فرق بٌن جهاز نازل علٌة وٌندوز سٌرفر وجهاز اخر نازل علٌة وٌندوز سٌرفر + اكتٌف داٌركتورى الن 

 stand alone اللى نازل علٌة وٌندوز سٌرفر بس اسمه

  group distributionsوال     group security:ايه الفرق بين  21س

   group scope:تكلم عن  22س

مستخدم وفرع فى أسوان  111تمرين عملى لو أنا عندى فرع فى اسكندرية وفيه  11و9طبقا للسؤال   : 23س

وعندى داتا  TRUSTمستخدم  وبينهم طبعا  311مستخدم وفرع تانى فى القاهرة فى                     211فيه 

 ى واديلهم صالحيات عليهااسكندرية واسوان يشوفو الداتا د    فى القاهرة عاوز اخلى الناس اللى فى 

 23-22-21اجابة األسئلة رقم  

 فى هذه الرسمة 
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  SID: ماهو 24س

 :security identifier هو

 

A security identifier (SID) is a unique value of variable length used to identify a security 

principal or security group 

 

 للمستخدم وال ٌتغٌر مثال  ad بٌدٌة هو رقم

 administrator اسمة user لو عندنا

 و المستخدم دا عمل تشفٌر لبعض البٌانات و قام بعمل باسور لة لعملٌة الدخول
 طٌب لو واحد حاول ٌتدخل على هاا المستخدم و لم ٌستطٌع و الك لوجود باسورد

 administrator فا عرف ان المستخدم اسمة

 account لل Delete اع ان ٌقوم بعمل مسحفا استط

 administrator جدٌد بنفس االسم اللى هو ال user account و عمل

 مااا سٌحدث
 نفس الرقم هل ٌستطٌع ان ٌتدخل على الملفات المشفرة SID هل سوف ٌكون ال

 االجابة ال طبعا لٌة ؟؟
  SID علشان تم تغٌر ال

 

  sid ملحوظة علشان تشوف

 SID كاتب االمر االتى لكى ترى ال و run افتح

Whoami /user 

 

 rest password و لو قمنا بعمل

 سوف ٌتغٌر هاا الرقم 

 

ملحوظة هامة لو حد عمل تشفٌر لملف ومشى من الشغل ال ٌستطٌع ارجاع هاا الملف اال الشخص اللى عمله تشفٌر 

 certificate عامل حسابة اندل ٌحصل وٌكون عاملنفسة ٌقدر ٌرجع الملف او ٌلغى التشفٌر اال لو كان  admin وال

server 

 

يوزر دول  311يعملى   active directoryوعاوز اسكربت اطبقه جوه   USER 311: عندى فرع فيه 25س

  ITقسم  HR  151 ACCOUNT  11يوزر قسم  51كاآلتى   GROUPSوجوه             OUSويقسمهم جوه 

51 SELES   31SELES OUTDOOR            11 MANAGER  

   Dsadd user cn=George.samuel,ou=user,ou=IT,dc=ww,dc=com –pwd P@ssw0rd –mustchpwd yes  

  child ou &primary ouطبعا مع اختالف   user’sونكرر ها األمر بعدد 

 اوال دعونا نتعلم كٌفٌة اضافة مستخدم عن طرٌق الدوس 
open >>>cmd  

dsadd user cn=george.samuel, ou=user,ou=IT,dc=ww,dc=com -pwd P@ssw0rd -

mustchpwd yes 

 تعالو ندرس هاا الكود ونتعلم كٌفٌة اضافة مسخدم عن طرٌق الدوس 
dsadd user <<<  دى الدالة اللى او أمر فتح عملٌة اضافة المستخدم 

cn =cname  ودى بنكتب فٌها اسم المستخدم 

ou=user دى معناها ال child ou اى sub ou املٌن الوممكن نغٌرها بس الزم االول نكون عou  

ou=IT ودى الراٌمرى OU اللى الٌوزر ٌنتمى الٌها 

DC=WW  وهنا بنكتب اسم الدومٌن 

-PWD  ودى معناها الباسوورد ونكتب بعدها الباسورد اللى عاوز الناس كلها لما تدخل اول مرة تكتبها 

-MUSTCHPWD YES ا انى بفعل خاصٌة ان الٌوزر ٌغٌر الباسوورد لما ٌجى ٌعمل لوجن بعد ماٌدخل ودى معناه
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 الباسوورد السابقة 

 بتاعه suffixواسم الدومٌن وال   primary ou /sub ouمستخدم دفعة واحدة مع مراعاه  222طرٌقة أخرى العداد 

for  /L %i in (1,1,200) do dsadd user  cn=user%i ,ou=user,ou=IT,dc=ww,dc=com –pwd P@ssw0rd –mustchpwd yes 

 

 superوماهو    public IPوال    private IPوالفرق بين     ADDRESSINGفى   CLASSES: انواع 26س

netting  

IP classes  

1-class A: first octet range: 1-126  

2-class B: first octet range: 128-191 

3-class C: first octet range: 192-223 

4-class D: first octet range: 224-239 ____ Reserved for Multicasting 

5-class E: first octet range: 240 – 254 ___Experimental; used for research 

_______________________________________________ 

Public IP addresses 

A public IP address is any valid address, or number, that can be accessed over the Internet. 

Internet standards groups, such as the Network Information Center (NIC) or the Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA), are the organizations responsible for registering IP ranges 

and assigning them to organizations, such as Internet Service Providers (ISPs). 

In the Cloud (n) system, a public IP address is an identifier assigned to a virtual router on the 

network. Any resources that will be available over the Internet will require a public IP address. 

Public IP addresses can be added in the Cloud Console. 

Private IP addresses 

A private IP address is any number or address assigned to a device on a private TCP/IP Local 

Area Network that is accessible only within the Local Area Network. For a resource inside the 

Local Area Network to be accessible over the Internet, a device within the Local Area Network 

must be connected to the Internet with a public IP address, and the networking must be 

appropriately configured. The same Internet standards organizations have reserved the 

following three IP address ranges that will never be registered publicly: 

First IP in block Last IP in block 

10.0.0.0 10.255.255.255 

172.16.0.0 172.31.255.255 

192.168.0.0 192.168.255.255 

A private IP address is assigned to each instance created in the Cloud (n) system. Consequently, 

each instance may only have one private IP address, and additional private IP addresses cannot 

be added. 

___________________________________________________ 

Super netting, also called Classless Inter-Domain Routing (CIDR): is a way to aggregate multiple 

Internet addresses of the same class.  

The original Internet Protocol (IP) defines IP addresses in four major classes of address 

structure, Classes A through D. Each class allocates one portion of the 32-bit Internet address 

format to a network address and the remaining portion to the specific host machines within 

the network. 

Using super netting, the network address 192.168.2.0/24 and an adjacent address 

192.168.3.0/24 can be merged into 192.168.2.0/23. The "23" at the end of the address says 

that the first 23 bits are the network part of the address, leaving the remaining nine bits for 

specific host addresses.  

Super netting is most often used to combine Class C network addresses and is the basis for 

most routing protocols currently used on the Internet. 

 



https://www.facebook.com/ITInterviewer 

بينهم مع العلم     SUbETTINGمستخدم وعاوز اعمل  21أقسام وكل قسم فيه  5:لو أنا عندى فرع فيه  27س

             CALSS Cاننا هانشتغل فى 

5 DEP 

20 users 

2^H-2>= 20 

2^5-2>=20 

Then new subnet mask is 255.255.255.11100000= 255.255.255.224 

Then the 1 DEP 

The network IP is: 192.168.1.0 

The first IP: 192.168.1.1 

The last IP: 192.168.1.30 

The broadcast IP: 192.168.1.31 

_ 

Then the 2 DEP 

The network IP is: 192.168.1.32 

The first IP: 192.168.1.33 

The last IP: 192.168.1.62 

The broadcast IP: 192.168.1.63 

___ 

Then the 3 DEP 

The network IP is: 192.168.1.64 

The first IP: 192.168.1.65 

The last IP: 192.168.1.94 

The broadcast IP: 192.168.1.95 

______ 

Then the 4 DEP 

The network IP is: 192.168.1.96 

The first IP: 192.168.1.97 

The last IP: 192.168.1.126 

The broadcast IP: 192.168.1.127 

________ 

Then the 5 DEP 

The network IP is: 192.168.1.128 

The first IP: 192.168.1.129 

The last IP: 192.168.1.158 

The broadcast IP: 192.168.1.159 

 

 dhcp: ماهو  28س

Dynamic host configuration protocol 

 :سٌرفس تقوم بتوزٌع اعدادات الشبكة مثل ال

IP address 

DNS  

Default gateway 

Wins 

 dhcp server    & dhcp client: ماهو بورت  29س

Dhcp server number of port 67 

Dhcp client number of port 68 
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  dhcpمن   ipلل    client: تكلم عن خطوات  ومراحل استالم  31س

 

 dhcp server الكالٌنت بٌعمل برودكاست ٌبحث عن 1-

 offer بٌرد dhcpسٌرفر ال -2

 الكالٌنت بٌعمل رٌكوست  -3

 acknowledgement السٌرفر بٌعمل -4

 lease time وٌرسل االٌبً وبقٌة االعدادات وال

 scopeبعد عمل ال   subnetmaskوهل يمكن تعديل  supper scope:ماهى  31س

super scope حاجه تنظٌمٌة عندما ٌكون عندك اكثر من scope تعمل لها مانجمنت من مكان واحد 

  scope بعد عمل ال subnetmask ال ٌمكن تعدٌل ال

 define user classes     &define vendor classes:ماهو  32س

define vendor classes حسب نوع الشركة مثالً اجهزة كومباك تعطٌها اعدادات  تعطً انواع محددة من الكالٌنت

 مختلفه عن باقً الكالٌنتس 

 

define user classes  ًتعطً مستخدمٌن محددٌن اعدادات اي بً محددة الٌاخاها اال مجموعة محددة من المستخدمٌن ال

 تطبق علٌهم 

وعاوز  A&Bوعندى جهازين   A (192.168.1.0/24)   &B(10.10.10.0/8)اسكوب  2:عندى   33س

 والعكس مع الجهاز اآلخر       Bاللسكوب        ياخذ من  Bجهاز 
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  Failoverمامعنى :  34س

ان واحد وقع التانى ٌقوم  configurations علٌهم نفس dhcp 2انى بٌكون عندى  dhcp جوة fail overمعنى 

 محدود downtime تبقوا عارفٌن بٌبقى فٌه بدالة ولكن مش فى نفس الوقت علشان

 

 ولماذا يتم ذلك  dhcp: هل هناك طريقة لضغط قاعدة بيانات  35س

ولٌس معناها ضغط بالمعنى التقلٌدى ولكن ممن المعروف انها قاعدة  dhcp هناك طبعا طرٌقة لضغط قاعدة بٌانات

جهاز من فترة االٌجار بٌفضل مكانه فاضى فالكود اللى هاكتبه دلوقتى  بٌانات متصممة باالكسٌس فكل ما بٌتحزف

والكود اهو ومجرب واللى ٌحب ٌجرب وٌتأكد بس خدوا بالكم  dhcp على بعضا علشان تسرع database بٌضم

  cmd قبل ماتنفا الكود وعلى الفكرة الكود هاتكتبوه جوه dhcp الزم توقفوا السٌرفس بتاعت

 

jetpack c:\windows\system32\dhcp\dhcp.mdb temp.mdb 

 

  lease duration: تكلم عن  36س

ماٌوصل الكالٌنت لنصف الفترة المحددة ٌقوم  وبعد dhcp المده الً بنمنحها لعمر اعدادات الكالٌنت الً بٌاخاها من ال هً

ٌستنى لحد  clientواا لم ٌالقى رد من  ip% ٌتم تغٌٌر 52وفى مدة   اٌام 8االفتراضٌة هً  بعمل طلب للتجدٌد .. المدة

 بتاعة لحد تانى ip% وبعد بٌعتبر ان الجهاز ده مات وٌبدأٌوزع ال8.75

  

 

  exclusion     &reservation: ما الفرق بين  37س

Exclusion 

  ماٌوزعهاش لحد dhcp انك تحدد اٌبٌهات عشان ال

reservation 

 mac address الٌاخاه اال هو وٌتم الك عن طرٌق الانك تحجز اي بً معٌن لجهاز معٌن 

  dhcpالخاصة بال  databaseلل   backup restoreما هى خطوات : 38س 

 وتحدٌد مكان للباك اب backup والك عن طرٌق النقر على اسم السٌرفر ثم عمل dhcpٌتم عمل باك اب لل

 وتحدٌد مكان الً فٌه الباك اب restore عملٌتم عمل رٌستور والك عن طرٌق النقر على اسم السٌرفر ثم 

  

 multicast scopeماهى : 39س

 

 

 واهى وظيفته وكيف يعمل ؟  dnsماهو : 41س

  domain name system/serviceهو 

  resource locatorووظٌفته 

 علشان ٌتم بٌمر بمجموعة من المراحل     name resolutionو 

Machine cash    -                           run >>>cmd>>>ipconfig /displaydns 

Hostsfile         c:\windows\system32\drivers\etc 

Dns 
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 الى االنترنت  clientمن بداية  dnsاشرح بالرسم والتوضيح مع الشرح خطوات البحث فى : 41س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dns is the domain name system  

 وفً الشبكة المحلٌة ٌستخدم لتحدٌد السٌرفرات التً تقدم خدمة معٌنة كخدمة وٌستخدم لتحوٌل العناوٌن من اسماء الى اٌبٌهات
 الكٌربروس والجلوبل كاتالوج مثال
 : خطوات البحث فً ال دي ان اس

 ٌبدأ الكالٌنت ٌشوف فً الكاش تبعه

  localhost ثم ٌشوف ال

 المحدد بكرت الشبكة DNS Server وااا ماشاف اجابه ٌشوف ال

  DNS Server ثم ٌقوم ال

  zones ٌشوف ال

 وٌشوف الكاش تبعه
  forwarder ااا لم ٌستطع االجابة ٌشوف ال
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  iterative  &recursiveوتكلم بالتفاصيل عن  query:ما هو انواع  42س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 query انواع ال

Recursive  

ٌجٌب اجابه واضحه ٌا نعم  هان عٌن من الدي ان اس سٌرفر مع شرطمب استعالم عن اي بً ان الكالٌنت ٌقوم بطل وهو

نٌابه عن  الكالٌنت ٌستعٌن بسٌرفر اخر .. او ٌقوم السٌرفر بعمل االستعالمات كامله موجود االٌبً هاا او ال من دون ماٌخلً

  من اآلخر لو بتعرف جاوبنى لو مش عارف ابحثلى عن اإلجابة (                                      (الكالٌنت
 

Iterative  

باالستعالم ااا وجد االجابه او ٌحول الكالٌنت  عندما الكالٌنت ٌقدم استعالم محدد للدي ان اس سٌرفر فان السٌرفر ٌقوم وهو

 ف() لو بتعرف جاوبنى ولو مش عارف قولى انك مش عار     ع دي ان اس سٌرفر ثانً

Authoritative      ،،،،،،،yes /no    ٌأما ٌعرف وٌقولك واما ال ٌعرف وٌقولك 

Authoritative non........yes    ٌدور فً الكاش لو ملقٌش ٌدور فً  -1ٌأما ٌعرف واما ٌعمل الخطوات التالٌة

forwards  
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  dnsفى   zoneماهى انواع  :43س

1.    Primary Zone: وهً تحمل النسخة األصلٌة Master من السجالت فً الدومٌن. 

2. Secondary Zone:    ًوتحمل نسخة ثانوٌة من النسخة األصلٌة للسجالت، كإحتٌاط فً حال حدوث مشكلة ف

 .Zone Transfer خالل عملٌة تدعى Primary Zone النسخة األصلٌة. وٌتم تحدٌثها بشكل تلقائً من

3.    Stub Zone: وتحمل فقط سجالت NS  

4. Integrated  zone :   لٌة أٌضا من السجالت فً الدومٌن ولكنها ألكثر أماننا ألنها تحفظ تحمل النسخة األصوهى

 داخل قاعدة بٌانات األكتٌف داٌرٌتورى 

 وٌمكن تحدٌد   طرٌقة عمل أي reverse lookup أو forward lookup  العمل باالتجاهٌن DNS ٌستطٌع            

Zone              أثناء تعرٌفها: 

Forward Lookup Zone: ل   .للنطاق المعلوم IP وضع االفتراضً بالبحث عن عنوانا

 Reverse Lookup Zone: بأن ٌكون عنوان IP معلوماً، والمطلوب لٌجاد اسم النطاق الخاص به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة هامة

 forwardsأنواع 

1-standard 

2-conditional 

3-root hints 

 ملحوظة هامة
طبعا انتو عارفين مابين الجهاز والدى ان اس  تانى  dnsل  forwardلو أنا عامل 

 localيبقى بردوا العالقة مابين الدى ان اس بتاعى واللى هوا  Recursiveالعالقة 

dns   وما بينdns forward   ها تكون بردواRecursive 

عن  dnsمن ضمن الملحوظات في االنترفيوا انه ممكن يسألك في 

aging/scavenging 

  7+7وتقوله  تجازبه dnsالسؤال لدا بيبين مدى اتقانك لل 

if machine do not make restart make scavenging 

أيام  7يستنى  recordلل  updateأيام لو ملقيش الجهاز عامل  7انه بعد 

 ويمسحه من السجالت بتاعته ,,,,,,السؤال دا مهم ياجماعة
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 zone : تكلم بالتفاصيل عن مميزات وعيوب كل44س

  

 dnsداخل   record: اذكر  مع الشرح انواع  45س

 SOA:     أي Start of Authority ٌُنشأ مع بداٌة تعرٌف أي وهو ٌحمل بعض المعلومات  .Zone وهً سجل 

 Zone مثل اسم السٌرفر الرئٌسً والشخص المسؤول، وكالك رقماً تسلسلٌاً ٌوضح عدد عملٌات االفتراضٌة

Transfer التً حدثت بٌن Primary Zone وSecondary Zone. 

  A:    وهوHost record   مثل االعتٌادٌةالاي ٌمّثل عناوٌن مواقع اإلنترنت mwww.google.co   أو عناوٌن

 .مثالً  pc1.domain.local أجهزة الكمبٌوتر فً أي دومٌن

 NS:    أي Name Server وهً سجالت تحدد أسماء السٌرفرات األخرى )من خارج الـ( Zone  المخّولة بإجراء

 .DNS عملٌات

    CNAME: أي Canonical Name  ًوتسمى أٌضا Alias. وتقوم بتعٌٌن اسم مخصص ألي سجل A.  مثالً لدٌك

، .http://www.domain.comٌحمل الموقع اإللكترونً  webserver.domain.comسٌرفر لسمه الفعلً

 المتعارف علٌه  باالسمله  CNAME ٌمكن عمل

  MX: أو Mail Exchanger  ًعن هاا السجل من أجل تحدٌد المسار  باالستفسارٌقوم برنامج البرٌد اإللكترون

 abcde@gmail.comالاي ٌجب على رسالة البرٌد اإللكترونً أن تسلكه للوصول للى وجهتها. مثالً فً العنوان 

باستخدام  الخاص به IP ومن ثم توّجه الرسائل للى عنوان gmail.comالخاص بسٌرفر  MX ٌتم البحث عن سجل

 .SMTP بروتوكول

 PTR:  اختصار Pointer. ًوٌتواجد فقط ف reverse lookup zone  النطاق الاي ُعرف  اسملإلشارة للى

 (.A عنوانه )وهو عكس عمل سجل

  SRV: أو Service Location ًتستخدم بشكل خاص ف Active Directory  ًالخاصة بسٌرفرات وٌندوز. وه

المتوفرة فً الدومٌن مع األجهزة التً تقدم هاه الخدمات. لهاا السبب  servicesخدمات سجالت تعمل ربطاً بٌن ال

بشكل جاري، لا ال ٌمكن أن تعمل بدونه. وحتى أثناء تعرٌفها  DNS على Active Directory بالاات ٌعتمد عمل

ٌُط Domain Controller )ولنشاء أول DCPROMO ألول مرة )أي من خالل تشغٌل األمر  لب تثبٌتسوف 

DNS . 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.domain.com/
mailto:abcde@gmail.com
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 nas &sanوالفرق بين   storageاذكر بالتفاصيل انواع : 46س

 

  dynamic desk & basic deskبين الفرق بين : 47س

  Basic Disk  

Basic disks are the storage types most often used with Windows. The basic disk manages 

the data by primary partition, extended partition and logical partition on the disk. In 

Windows, the basic disk can have four primary partitions or three primary partitions, 

one extended partition. On basic disk, each partition is an isolated unit. Partitions on 

basic disks do not allow us to share or spilt data with other partitions. 

  Dynamic Disk  

Compared with Basic Disk, the main character of Dynamic disk is that dynamic disk is 

able to split or share data among two or more dynamic hard disks on a computer. A 

single dynamic disk, for example, may actually be made up of storage space on two 

separate hard disks. Furthermore, dynamic disk can copy data among two or more hard 

disks to prevent from the chance of a single disk failed. This function improves 

reliability but requires more hard disks. 

 

 fat32/ntfsاذكر الفرق بين  :48س

 
FAT32 

 

 .الواحد للبارتشن جٌجاباٌت 2 من أكبر للمساحات -

 .فقط جٌجاباٌت 4 سعه حتً الواحد الملف مع ٌتعامل أن ٌستطٌع -

  XP نوافا منها و األحدث النوافا نظم مع نستخدمه أن ٌمكن و 89 نوافا تشغٌل نظام مع ظهر -

 NTFS نظام للً Fat32 نظام من التخزٌن وحدات بتحوٌل نقوم أن بسهوله ٌمكننا -
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NTFS  

New Technology File System 

 

 XP & NT & 2000 تشغٌل نظام من مدعم هو و العالٌة التخزٌنٌه السعات و الملفات مع التعامل فى اقوى و أفضل فهو

 

                     معها بالتعامل لهم ٌصرح الاٌن للمستخدمٌن سر كلمه بإعطائها سواء التخزٌن وحده علً المخزنة للملفات أكبر تامٌن ٌتٌح -

  .الملفات فٌرتش طرٌق عن متقدم تأمٌن مستوي ٌقدم أو

 فلن (admin) الجهاز كمالك لك بالنسبة Encryption file system الملفات تشفٌر مثل ٌمتلكها التً األمن بخصائص ٌتمٌز -

 .الملفات هاه دخول ٌستطٌع فلن جهازك بدخل سوف الاي األخر المستخدم أما فرق ٌجد

 بالنسبة خاصة و اقل مساحه فً الملفات تخزٌن علً لقدرته الك و التخزٌن وحده من المتاحة للمساحات أفضل لستخدام ٌتٌح -

  .الحجم صغٌره للملفات

 FAT16 & FAT32 السابقة النظم من أعلى بكفاءة ٌعمل الهارد ٌجعل -

 عند الضائعة الملفات استعادة ٌمكنه كما لصالحها و األخطاء مراقبة ٌمكنه حٌث األخرى النظم من العمل فً استقرارا أكثر -

 .كارثة أي دوثح

  .علٌه المخزن الملف لسعه أقصً حد ٌوجد ال -

  AT32   نظام للً NTFS نظام من التخزٌن وحدات بتحوٌل نقوم أن ٌمكننا ال -

 .)النظام هاا مع التعامل من تتمكن لن (ME أو 89) النوافا نظم أن عٌوبه من -

  win Nt , 2000 أو win xp pro على طفق تعمل و win xp home على تعمل ال ممٌزاته أن عٌوبه من -

 Floppy Startup المرنة الطوارئ اسطوانة باستخدام بتشغٌله قمت لاا الحاسب مع تتعامل لن NTFS بنظام التخزٌن وحدات -

Disk 

For infrastructure Active directory database must be on NTFS partition only 

  logicalوكم هايمكون   primaryلو عندى هارد كم هايكون : 49س

  logical 01 ٌدعم SCSIأما    ide/sata فً logical 36 و فقط primary 4 ٌدعم العادى الهارد

 

  extended partitionايه هوا اال  :51س

     انه على وٌتعامل 4رقم وٌأخا  logical partitions كل بداخلة بٌحوي فولدر أو وعاء عن عبارة هو

primary وأول logical partition البارتشن ترتٌب فً 1  رقم خاٌأ و جواه  

 

 

 

تيرا هل استطيع تقسيمه وتنزيل نظام تشغيل ام ال مع التوضيح بالرسم  3ماذا افعل لو عندى هارد  :51س

 والشرح

  GPTنعم ولكن البد من تحويلة الى 

 

  refs (resilient file system)ماهو : 52س

الجدٌد الملفات نظام صمم  ReFS (Resilient File System) التشغٌل أنظمة احتٌاجات لتلبٌة, المرن الملفات نظام أو 

المستقبلٌة و الحالٌة . 
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نقارن عندما  Windows  من التشغٌل نظام مع  Apple  تشغٌل نظام أن لألاهان ٌتبادر ما أول فإن  Apple ثباتا أكثر 

أنظمة لدى باستمرار انهٌار حاالت تسجل بٌنما  Windows 

أنظمة مطوري وجه فقد لاا  Windows  للبٌانات سلٌمة بنٌة أجل من المشكلة هاه نحو اهتمامهم  

خالل من, منها الكثٌر تقلٌل أو الزرقاء الشاشة حاالت بإٌقاف والك : 

(أوتوماتٌكٌا) سالمتها ضمان و البٌانات تدعٌم      *  

(لصالحها و المعطوبة ناتالبٌا عزل) األخطاء من الحماٌة و      *  

 التخزٌن مساحات ضمن البٌانات ادارة و استدعاء و التخزٌن حٌث من البٌانات مع بالتعامل أعلى مرونة تحقٌق و      *

 الكبٌرة

بالمٌزة البٌانات تصنٌف      *  B+ trees ًالمستوٌات متعددة عنها فروع و أصول بشكل البٌنات تصنٌف تعنً والت 

(الملفات نظام رموز من كبٌر حد للى ٌقلل و ٌبسط وواضح واحد هٌكل وجود ٌشبه بما)  

مع عالٌة درجة على توافق للى باإلضافة  NTFS نظام اسس على مبنً فهو ( NTFS) 

بٌن ما التحوٌل ٌمكن ال أنه اال  NTFS و ReFS 

اعتماد ٌمكن ال كما  ReFS لإلزالة القابلة األقراص لدى حتى ال و اإلقالع اجل من  Removable Storage. 

مٌزات من بعض وهناك  NTFS لدى معتمدة غٌر  ReFS التشفٌر: مثل  (EFS), المساحة حصص نظام و, الضغط 

 .quotas للمستخدمٌن

 

 

 

 مع التوضيح بالرسم مع ذكر أمثلة  11& الريد  5&الريد 1& الريد 1مالفرق بين الريد : 53س

 

 -: RAID 0 : أوالا 

تعمل هاه التقنٌة على توفٌر مساحة كبٌره على السرفر بحٌث ٌتم دمج هاردٌن مع بعض بحٌث تصبح كأنها هارد واحد مثالً 

 جٌجا باٌت  522هاردٌسك كل واحد بمساحة  2لاا كان لدٌنا عدد 

تتوزع البٌانات على جٌجا باٌت حٌث  1000فإنه وسف ٌظهر لدٌنا كأنه هاردٌسك واحد بحجم  RAID 0 وأردنا لستخدام نظام

كال الهاردٌن ،وتتٌح هاه التقنٌة اداء سرٌع فً عملٌة القراءه والكتابة ولكن فً حالة حدوث أي مشكلة او تلف على هارد 

 . واحد فإن الهارد اآلخر لن ٌعمل وهاه اكبر سلبٌه فً هاه التقنٌة
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 -: RAID 1 - Mirror : ثانيا  

 األول للهارد تضاف بٌانات أي ان أي اآلخر الهارد من نسخة الهاردات احد جعل اردنا حالة فً النوع هاا ٌستخدم

 وٌمكننا البٌانات نفقد لن فإننا الهاردات احد فً مشاكل أي حدوث حالة فً بحٌث الثانً للهارد نسخها ٌتم سوف

اآلخر الهارد من فوراً  سٌعمل بل النظام ٌتوقف ولن اآلخر الهارد من لستردادها  

 بٌانات أي من نسخة بعمل ٌقوم بحٌث التلف من البٌانات حفظ وفً القراءه فً السرعه فً تتمثل النوع هاا لٌجابٌات

العمل عن النظام توقف عدم واٌضاً  اآلخر الهارد على  . 

 

 

 - : RAID 5 : ثالثاا 

 

هاردٌسك على األقل حٌث ٌعمل  3ات علٌه حٌث انه البد من توفر هاا النوع ٌتمٌز بأداء افضل مع ضعف احتمال فقدان البٌان

وهو مجموعة المعلومات عن الهاردٌسكٌن السابقٌن  parity هاردٌسك واٌضاً ٌوجد ماٌسمى 2على توزٌع البٌانات بداخل 

 سكات و ٌوزعهاردٌ 2وٌحجز مساحة هاردٌسك كامل أي الهاردٌسك الثالث لال انه الٌظهر فً النظام ولنما ٌظهر فقط 

parity بشكل عشوائً بداخل الهاردٌسكٌن السابقٌن . 

هاردٌسك وفً حالة تلف أي واحد منهم فإنه  2كما ٌتٌح هاا النوع اداء عالً وقدرة على حفظ البٌانات حٌث انها توزع على 

 . الخاص به الموجود على الهاردٌسكات األخرى parity ٌتم القرائه من

 

 

 -: RAID 6 :رابعا  

 

لل تطوٌر هو و  RAID 5 هارد من اكثر تعطل حالة فً البٌانات فقدان لحتمال قل لكن و  

ال ان اي  Parity هاردسكات 4 ال االقل على ٌحتاج وهاا هاردسكٌن على كنسختٌن توزع  . 
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 -: RAID 10 : خامسا  

تقنٌة انواع من نوعٌن بٌن تجمع تقنٌة وهً  RAID ًه RAID0 + RAID1  

عمل مع هاردسكٌن على البٌانات بتوزٌع تقوم انها أي  Mirror من زوجً عدد للى تحتاج وهً ٌسك هارد لكل 
األقل على هاردٌسكات 4 تكون ان بشرط الهاردٌسكات  . 

 

 

 

 وبإختصار 

Simple volumes just like the primary or logical partition of basic disk. If there is only 

one dynamic disk, we can only create simple volume. A simple volume can be extended 

within the same disk or onto additional disks. If a simple volume is extended across 

multiple disks, it becomes a spanned volume.  

Spanned volumes consist of at lease two dynamic disks. The areas of unallocated space 

used to create spanned volumes can be different sizes. Spanned volumes are organized 

sequentially and are not fault tolerant. It also can be extended and mirrored. After a 

partition is extended, no portion of it can be deleted without deleting the entire spanned 

volumes.  

Striped volumes are composed of free space on two more disks, which is similar to 

spanned volumes. However, the difference is that stripped volumes can improve the 

writing and reading speed of data by adding data to all disks at the same time. A striped 

volume cannot be mirrored or extended and is not fault tolerant.  
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Mirrored volumes are also known as RAID 1. A mirrored volume is a fault-tolerant 

partition that stores an exact copy of data from another disk. Mirrored volumes need 

two disks; if one disk fails another can be unaffected and work normally.  

RAID-5 volumes require three disks at least. RAID-5 is a combination of striped and 

mirrored volume. It is fault tolerant and has a high writing and reading speed of data. 

RAID-5 volumes are available only on computers running server operating systems.  

From the introduction above, we may have a general understanding about dynamic disk 

and the five types of dynamic volumes. With a dynamic disk we can perform disk and 

partition management without restarting computer.  

 

 ايه  security   denyفى د وواخ allow لوعندى فولدر ومعموله شير وعندى يوزر واخد على الشير : 54س

 اللى هاتتطبق

for folder permissions the Deny will be applied because windows execute the most restrictive 

permissions not care if it sharing permissions or security permissions 

 األكثر تقيدا هي اللى هاتتطبق 

 

 يمكن ان نستخدمها فى اى شركة  تكلم باستفاضة عنها وعن اهم االشياء التى    gpoماهى :55س

GPO group policy object is used to customize the permissions of users & computers in active 

directoryor deploy softwares & scripts over OUs ,so the admin can hide control panel for 

example or RUN window or anything to limit the user interface according to business needs 

اى اعدادات الريجسترى ولكن بشكل مفهوم تتيح لى التحكم على مستوى   regediteالجروب بولسى هً عبارة عن 

المستخدم وعلى مستوى الماشين أما بالنسبة للسيرفر في أيضا على مستوى المستخدمين وأيضا على مستوى 

ام األمان لألجهزة النك عن طريقها بتمنه المستخدمين من استخدام سيرفسيس اليعلمون األجهزة فهى بمثابة صم

 عنها شيء وبها يضرون أنفسهم والمنظومه كلها 

 أما عن التطبيقات التي تستخدم فهى كاآلتى

 وذلك في حاله لو انتا مخلى مستخدم معين بور يوزر  tcp/ipمنع المستخدمين من استخدام  -1

  cmdو  runمن استخدام  منع المستخدمين -2

  partitionsمنع المستخدمين من التعامل مع  -3

  cd/usbمنع استخدام  -4

  homefolderعمل اسكربت لل  -5

  desktopأو   my documentل  redirectعمل  -6

 وكل مايخنق المستخدمين اعملة علشان تترتاح انتا
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 MBR vs. GPT:ماالفرق بين 56س

 

MBR(master boot record) 

 قبل ٌوجد وهو جدا صغٌر جزء انه أي باٌت 512 عن عباره والسٌكتور دٌسك الهارد فً موجود سٌكتور اول هو

 boot  سٌكتور البوت علٌه وٌطلق  البارتشن من جزء لٌس أنه أي دٌسك الهارد على الموجودة البارتشن كل

sector 

 -:على وٌحتوي

1- Partition table (64byte) 

2- Magic No. (2byte) 

4- Boat loader (446byte) 

 

GPT = Guid Partition Table 

  029 حوالى برٌمٌري برتشن من أكثر ٌقبل .1

تٌرا 2 من اكبر مساحه بٌقبل .2  

تشغٌل لنظام صالح .3  windows 8 / 7 

الملفات علً للحفاظ بٌانات بٌسجل .4  

تشغٌل نظام ٌقبل ال .5  windows xp 

 

 

 hyper vاشرح بالتفصيل وظيفة : 57س

 على نفس الجهاز فى نفس الوقت Virtual Machineتمكين المستخدم من انشاء اكثر من  هى

 VM تستطيع تشغيل نظام تشغل كامل داخل نظامك الحالى الذى يعمل عليه برنامج ال

هو واحد من ضمن عدة برامج يمتاز بالسرعة والتوافق مع أنظمة مايكروسوفت كما أيضا في     hyper vوال 

لتوفير  hyper vالسيرفس الجديدة يمكن تطبيق األنظمة الوهمية هذه على أنها محاكاه حقيقية بال األنظمة 

 الكثير من الهاردوير 

مع تحيات صفحة 
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 نرجو من الجميع المشاركة والتفاعل 

  11143739545م/مؤمن هاني         مراجعة 

 11158798352اعداد م/محمد عبد هللا       

 11151612491  م/جورج صموئيل         
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