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  أطخ............................. ةلالرسمن مزااي االتصال الكتايب أنه يبني ردود أفعال مستقبل ا .1

 لرسالةأنه يبني ردود أفعال مستقبل ا شفويمن مزااي االتصال ال

 خطأ....وقواعد العمل واألوامر والتتعليماتل يف املنظمات االتصال األفقي الذي يوضح السياسات واإلجراءات من أشكال االتصا .2

وقواعد العمل واألوامر يوضح السياسات واإلجراءات  األسفل( الذيإىل  األعلىمن )عمودي ل يف املنظمات االتصال المن أشكال االتصا
   والتتعليمات
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 هذه يرسل ما عقدة من إشارة تصل إليه وعندما به، تتصل التي العقد عناوين يخزنمن  وه  Switchالمحول 
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 ؟نتمي لها هذا العنوان يما هي الفئة التي  .1

 Aئة الف

 ؟ هذه الفئة متى تستخدم .2

 .كات الشب وال حاجة لوجود عدد كبير من كبير األجهزةيكون عدد عندما   Aة ئتستخدم هذه الف
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  IP:  125.12.0.255لعنوان حدد كال من عنوان الشبكة وعنوان النشر ل .4
 125.0.0.0: نوان الشبكةع

 125.255.255.255 :عنوان النشر

 أجب عن األسئلة املوالية  الثالث: التمرين 

 :ما هي الخطوات الواجب القيام بها مباشرة بعد اختراق الجهاز الشخص ي لستعادة السيطرة .1

 فصل الجهاز عن االنترنت وذلك لفصل الرابط مع املخترق  (1

 جهاز.الئة يإعادة ته (2

 .تثبيت برامج حماية (3

 االحتياطية.واملعلومات من النسخ  تالبيانا استعادة (4

 السحابية:عرف الحوسبة  .2

تعرف الحوسبة السحابية بانها تكنولوجيا تعمل على نقل املعالجة والتخزين الذي في الحاسب اال ما يسمى السحاب 

وهو في الحقيقة جهاز خادم يمكن الوصول اليه بالولوج لألنترنت وهكذا تتحول املعلومات إلى خدمات كما تعتمد هذه 

ة تحتية من الحواسيب التي توفر خدمة قواعد البيانات متطورة كما تقدم مساحات تخزينية عالية، التقنية على بني

وتوفر كذلك برامج لخدمة املستخدمين. فهي تقنية تقدم موارد الحاسب، وتستعملها كخدمة للمستخدم العادي من 

عرفة عالية ودون الحاجة للتحكم خالل الولوج لشبكة، االنترنت في أي وقت وأي مكان دون ضرورة وجود خبرة وم

 بالبنى التحتية التي تدعم هذه الخدمة

يت القواعد والبروتوكوالت التي بن ية خاصة بمؤسسة معينة وتستعملهي شبكة معلومات محل :عرف اإلنترانت .3

 املؤسسة.خارج  بأطرافداخلية ال يمكنها االتصال ، فهي شبكة عليها االنترنت


