
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دور وشعات ثنوٍلٍزّا المػلٍمات فَ ثؽٍِػ ورفع ه فاءة شبنات 
 مػلٍمات النلّات
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 مجدى عبد الستار البرى/ م
 استشارى مشروع تطوير ورفع كفاء شبكات ومراكز معلومات الجامعات



 اًعاف مشػوع رفع ه فاءة شبنات ومػاهؼ مػلٍمات الرامػات

 

 من الشبنات والمػلٍمات وبػامذ الصماِة من الفّػوؿات بشبنة مػلٍمات الرامػة وفػوغٌارفع  .ه فاءة هظم الصماِة وا 

ثؽٍِػ شبنات المػلٍمات بالنلّات. 

 هظم إدارة ومجابػة ثشغّو شبنات مػلٍمات هو زامػة من طالل بػامذ مجؽٍرةثؽٍِػ. 

 بالشبنة المٍشعة للمػلٍمات لنو زامػة مع رفع ؿػغات الػبػ باإلهجػهت رفع ؿػغة الػبػ. 

إغعاد وثرٌّؼ بػظ الكاغات الجعرِؾّة بالرامػات بمؾجلؼمات اؿجظعام الجنوٍلٍزّا فُ الجػلّم. 

ثعرِب النٍادر البشػِة بالرامػات غلَ هّفّة إدارة وضّاهة ومجابػة ثشغّو شبنات المػلٍمات. 

عمان ثصكّق االؿجفادة الكطٍى من هو الظعمات المجاشة بشبنات مػلٍمات الرامػات. 

زٌؼة وبػامذ شبنات مػلٍمات الرامػات
 
 .عمان الجؽٍِػ والجصعِح المؾجمػ ال

عمان االؿجفادة الكطٍى من شبنة الفّعٍِ هٍهفػاهؽ والبح المػىئ المجٍفػة بالرامػات فَ الػملّة الجػلّمّة. 
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 اًم الظعمات المكعمة من طالل شبنة مػلٍمات الرامػة

طعمة االهجػهت. 

مّن وشماِة المػلٍمات
 
 .ثا

 ثٍفّػ الظٍادم  ووشعات الجظؼِن والوؾض االشجّاؼَ المؽلٍب لمشارِعICTP  

ثٍفّػ شبنات الؿلنّة لبػظ هلّات الرامػة. 

العغم واالشػاف الفوَ لرمّع هلّات ووشعات الرامػة 

لَ و ثٍفّػ هؾض اضلّة من بػامذ ماِنػوؿٍفت وثٍفّػ بػامذ الصماِة عع الفّػوؿات
آ
زٌؼة الصاؿب اال

 
 .ضّاهة ا

ضّاهة ومجابػة ثشغّو زمّع ازٌؼة الػبػ الشبنَ بنلّات الرامػة. 

 هشػ ومجابػة مٍلع الرامػة واؿجغافة مٍالع اطػى. 

 ثشغّو وشعات الفّعٍِ هٍهفػاهؽ بالرامػة واالشػاف الفوَ غلٌّا. 

 الجػاون مع بالَ مشارِعICTP بالرامػة فّما ِظص شبنة مػلٍمات الرامػة. 

ثٍفّػ ازٌؼة وهكاط ربػ شبنَ للنلّات ووشعات الرامػة. 
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 الٍعع الصالَ لشبنات ومػاهؼ مػلٍمات الرامػات 

 ث لنو زامػة/مّرا بت68شبنة مػلٍمات مٍشعة للجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ بؾػغة ثشغّو. 

 َ  هجػه  ت المجاش  ة بالرامػ  ات لجط  و ال
 
ث بم  ا ِؾ  مس بج  ٍفّػ ؿ  ػغة اهجػه  ت /زّر  ا ب  ت 2رف  ع ؿ  ػغات اال

 .  مواؿبة من داطو الرامػات

 مّن م    ن
 
زٌؼة وب    ػامذ شماِ    ة وث    ا

 
ثص    عِح وثؽ    ٍِػ مػاه    ؼ وش    بنات المػلٍم    ات بالرامػ    ات وم    عًا ب    ا

االطج  ػا و وهظ  م ال  جصنم ف  ُ ال  عطٍل غل  َ الش  بنةو وث  ٍفّػ ازٌ  ؼة ط  ٍادم ووش  عات ثظ  ؼِنو وب  ػامذ 
 . للصماِة من الفّػوؿات

شبنة مؤثمػات مػئّةVideo Conference  فُ زمّع الرامػات المطػِة. 

 هٍادر بشػِة معربي غلَ ادارة شبنات مػلٍمات الرامػات المطػِة. 

 زٌ   ؼة
 
للنلّ   ات بم   ا ِؾ   مس ب   االدارة الرّ   عة وال   جصنم ف   ُ ش   بنات   Distribution Switchesث   ٍفّػ ا

 .مػلٍمات النلّات
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الجػالع طالل من عٍئّة الّاف هابالت طالل من مٍلع 24 ربػ شالّا ِجم الرامػَ الصػم طارج والنلّات المرمػات ربػ ؿػغة لػفع 
 .مجظططة شػهات خالث مع

والنلّات للمرمػات دائػة 24 و المطػِة الرامػات مػلٍمات لشبنات دائػة 19 موٌا مواؿبة بؾػغات ربػ دائػة 44 وثشغّو ثٍفّػ 
 VPN/MPLS بوظام الرامػَ الصػم طارج

ث/زّرابت 2  بؾػغة  الرامػات مػلٍمات لشبنات اهجػهت طعمة ثٍفّػ  STM-1) 12 (. 

ازٌؼة ثٍفّػ Firewall ,Main router & distribution switch  و اؿٍان و الؾٍِؽ و دموٌٍر  و بٍرؿػّع لرامػات 
 . الؾادات فػع  و دمّاط

للرامػات الجالّة والمػعات االزٌؼة ثٍفّػ : 
 

 
 
 

 
ا ثم الجَ والبػامذ االزٌؼة زمّع غلَ الرامػات مػلٍمات شبنات مٌوعؿَ لجعرِب بػهامذ  لشػهات طالل من الػام ًغا ثٍفًّػ

 . االزٌؼة لٌغى المٍردة
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 2012/2013اهرازات المشػوع ًغا الػام 

 العذد النوع

Distribution switch  55 

Edge switch  592 

 Ipoque license upgrade 17 

wireless Access points 546 

faceplate 6405 



النلّة مػلٍمات لشبنة الصالَ الٍعع ثٍخّق. 

ضلّة الػطص ثٍفّػ
 
غمال وبػمرّات الجشغّو لوظم اال

 
 Microsoft Windows, Microsoft) المن جبّة اال

Office) غلَ المرلؽ بي لام الغي الجػالع طالل من شالّا المجاشة
 
 .ماِنػوؿٍفت شػهة مع للرامػات اال

ا الجُ و النلّة ازٌؼة غلَ الفّػوؿات عع الصماِة بػامذ ثصمّو  . الرامػات برمّع المشػوع وفًػ

للشبنة الٍضٍل فُ الجصنم بػامذ ثفػّو (Network Admission Control) ُثاشٌا والج
 
 .المشػوع ا

شبنة طالل من المجاشة والجؽبّكات الظعمات من والمؾجفّعِن للمؾجظعمّن الفوُ العغم ثكعِم 
 . الرامػة مػلٍمات

غؽال هافة مجابػة
 
زٌؼة فُ المٍزٍدة اال

 
 مػلٍمات شبنة مع بالجوؾّق وثٍخّكٌا وشلٌا والشبنات اال

 .الرامػة

دورِة ضّاهة بالنلّة المجٍفػة الشبنَ الػبػ هكاط ضّاهة وهغلم الشظطّة الصاؿبات ازٌؼة ضّاهة . 

الرامػة مػلٍمات شبنة مع بالجوؾّق بٌا المػلٍمات ثنوٍلٍزّا لجؽٍِػ النلّة اشجّازات دراؿة. 

ICTP www.ictp.org.eg 

 دور وشعات ثنوٍلٍزّا المػلٍمات بالنلّات ومؾئٍلّاثٌا



ا بالٍشعة  االزٌؼة والمػعات المؽلٍب ثٍفًّػ

 

ازٌؼة شاؿبات شظطّة. 

زٌاز همبٍّثػ مصمٍل. 

 ؼابػة لّؼر. 

 َ(.شكّبة ادوات ضّاهة شبنات )مؾجلؼمات مع وثػهّب هكاط ربػ شبن 

مظؼون مواؿب من هابالت هصاؿّةو ده جات بالؿجّم .faceplate و الض 

 م  ن ب  ػامذ ثش  ػّو  الصاؿ  بات وب  ػامذ الصماِ  ة م  ن الفّػوؿ  ات و المجاش  ي م  ن غ  عد م  ن الوؾ  ض االض  لّة
 .الرامػةطالل شبني مػلٍمات 
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 مٌام فػِق غمو الشبنات بالٍشعة

  شبناتمٌوعس 
 مجابػة غمو الشبنة العاطلّة بالنلّة 
غمو شطػ للٍعع الصالُ لشبنة النلّة والمجؽلبات الصالّة والمؾجكبلّة. 
غؽال وه فاءة الشبنة ومػعل االؿجظعام

 
 .إغعاد الجكارِػ العورِة غن اال

 ضلّة ومغادات الفّػوؿاتمجابػة ثصمّو البػامذ
 
 .اال

ًعاف والؾّاؿات المؽلٍبة
 
 .الجوؾّق والجػاون مع إدارة شبنة الرامػة بما ِصكق اال

الكّام بػمو الجٍؿػات المؽلٍبة لشبنة النلّة الؾلنّة والالؿلنّة بالجوؾّق مع شبنة الرامػة. 
زٌؼة الفّعٍِ هٍهفػهؽ بالنلّة  .ثفػّو ا 
زٌؼة الصاؿب وملصكاثٌا

 
شػاف غلَ الطّاهة العورِة ال

 
 .اال

 هشؽة  .الٍشعةالجػاون فُ ثوفّغ بالُ ا 
 فوُ شبنات

 غؽال الشبنات إهشاء  .هكاط الػبػالعاطلّة بالنلّة وضّاهة ا 
 زٌؼة الصاؿب ضّاهة ضلّة وهؾض مغادات الفّػوؿاتوملصكاثٌاو وا 

 
 .ثصمّو البػامذ اال

 هشؽة الجػاون  .الٍشعةفُ ثوفّغ بالُ ا 
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 الخذماث المقذمت تقييم قياس مؤشراث آداء الوحذة و

   2013/ 3/ 30الى 2013/ 1/1فى الفترة مه 
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 البيان م

 حقييم سرعت االنخرنج بانكهيت 1

 .انشبكى بانكهيت انربظ اجمانى عذد نقاط   2

 .بانكهيتانمسجهت  ت يألعطال انشبكا 3

 .عذد اجهزة انحاسباث انخى ححمم برامج حشغيم اصهيت 4

 عذد اجهزة انحاسباث انخى ححمم برامج مضاداث انفيروساث بانكهيت 5

 .عذد اجهزة انحاسباث انشخصيت انمخىفرة بانكهيت اجمانى 6

 بانكهيت اجمانى عذد اجهزة انحاسباث انمخصهت بشبكت االنخرنج 7

 انمخىفرة بانكهيت عذد وحذاث انربظ انالسهكى 8

 حىفر خرائظ ورسىماث حفصيهت نشبكت معهىماث انكهيت ومساراحها 9

 انمخىفرة بانكهيت   Managed Edge switch انشبكى  عذد اجهزة انربظ 10

 انمخىفرة بانكهيت   Unmanaged Edge switch انشبكى  عذد اجهزة انربظ 11

 انمخىفرة بانكهيت   Distribution switch انشبكى  عذد اجهزة انربظ 12

 خطت نخطىير انخذمت بانكهيت  13

 .انجامعت  domainعذد اجهزة انحاسباث انمخصهت ب 14

 أخري مرحبطه بأنشطت انشبكاث خذماث 15



 بشبنة ومػهؼ مػلٍمات الرامػة ITغاللة وشعات ال  

  ثكٍم شبني مػلٍمات الرامػة بجعرِب المٌوعؿّن والفوّن بٍشعات الIT 

 والفوّن بٍشعات ال  بجكعِم العغم الفوُ للمٌوعؿّن ثكٍم شبني مػلٍمات الرامػةIT 

الجوؾّق الفوَ مع مٌوعؿَ الشبنة فَ زمّع اغعادت ازٌؼة الػبػ الشبنَ بالنلّة لبو الجوفّغ. 

 ثك  عِم ثكػِ  ػ ش  ٌػى لش  بنة المػلٍم  ات باشجّاز  ات ش  بنة النلّ  ة و االغؽ  ال المجن  ػرة و المؽل  ٍب م  ن
 .الض ..... شبنة الرامػة لجصؾّن الظعمة بالنلّة 

 ثكعِم ثكػِػ ربع ؿ وٍى لش بني مػلٍم ات الرامػ ة ب االزٌؼة والوك اط والظ عمات الج َ ث م اع افجٌا بمػػف ة
 .الٍشعة

 بظؽة ثؽٍِػ شبنة مػلٍمات النلّةؿوٍى لشبني مػلٍمات الرامػة ثكعِم ثكػِػ. 
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 األجهزة الواردة هذا العام لدعم شبكات معلومات الكليات

Router HP 6608  

 8 HIM slots 

 2  MPU (for management modules) slots 

 2  G SFP LX 

 8  port E1 

 2  port Gig-T 

Distribution Switch : HP 8212 zl 

12  I/O slots 

 2  dedicated management modules 

 24 ports Ethernet auto-sensing 10/100/1000 Base-T 

 24 ports Ethernet 1000 Base-X. 

 

 



 Distribution Switch : HP 8206 zl 
 

o  6  I/O slots  

o  2 management/fabric modules. 

o  24 Gig fiber GBIC based with 12 SFPs . 

o  48 10/100/1000 ports (RJ-45). 

 

 

 Edge switch: HP 2620-24-PoE+   
 

o 24 Ethernet ports 10/100 Mbps. 

o  2 10/100/1000  fiber ports (Mini GEBIC-LX). 

 

 

 تابع األجهزة الواردة هذا العام لدعم شبكات معلومات الكليات 



 تابع األجهزة الوراده هذا العام لدعم شبكات معلومات الكليات

 HP wireless solution 
 Indoor AP  and Outdoor AP 

 Controller: SUPPORT Up to 200AP 

 Passive components  
 UTP cable rolls  

 Racks 12U 

 plastic Ducts 2.5X2.5, 2.5X4.0, 4.0X4.0 

 Faceplates 

 UTP patch cords 3m, 1m 

 UTP patch panel 

 

 



مظططات وشعات ثنوٍلٍزّا المػلٍمات بالنلّات فَ اؼار الجػاون 
 المدمػ بّن وزارة الجػلّم الػالَ ووزارة االثطاالت وثنوٍلٍزّا المػلٍمات

 لطالس الجالّة االزٌؼة ثٍفّػ المجٍلع فمن المػلٍمات وثنوٍلٍزّا االثطاالت ووزارة الػالَ الجػلّم وزارة بّن المدمػ الجػاون اؼار فَ
ا إلخػاء ووذلم بالنلّات المػلٍمات ثنوٍلٍزّا وشعات  : وموٌا بالنلّات المػلٍمات ثنوٍلٍزّا ثفػّو هصٍ وثػظّمة دوًر
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quantity item 

284  SMC switch 24 port 10/100 Rj45 

100 Huawai Routers with serial port 

100 SHDSL (V.35+G.703)   

3550 UTP  Cat 6 patch cord 1m 

4270 UTP  Cat 6 patch cord 3m 

7600 UTP  Cat 5e  patch cord 1m 

7600 UTP  Cat 5e patch cord 3m 

150  Indoor Access point Linksys  

140 Wireless USB adaptor for pc’s 

8  24 U Network Rack  

18 switch 3COM 5500 24 port Fiber & 286 LX GBIC  

500 Data show Projector EPSON S7 (2500 ANSI) 

500 Tripod Screen 

250 Spare lamp for projector EPON S7 

920 Faceplate with accessories 



 

 شنػا 

 لصؾن االؿجماع
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