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 8.2اإلصدار ، Ciscoمن   Packet Tracerحاكي الشبكات م

 
 ؟Ciscoمن   Packet Tracer ما المقصود ببرنامج محاكي الشبكات .1س
ت تأليف النشاط  عبارة عن برنامج تعليم وتعلّم شاملة لتكنولوجيا الشبكات توفر مزيًجا فريًدا من المحاكاة الواقعية والتجارب المرئية والتقييم وقدرا  Cisco Packet Tracerإن برنامج    ج.

الطالب والمعلّمين على التعاون وحل المشكالت وتعلّم المفاهيم في بيئة اجتماعية تتسم    Packet Tracerوفرص التعاون متعدد المستخدمين والمنافسة. ستساعد الميزات المبتكرة لبرنامج  
 : Packet Tracerبالجاذبية والحيوية. فيما يلي بعض مزايا برنامج 

لية في الوقت الحقيقي والتي تكون مخفية عادةً توفير بيئة تعليمية واقعية للمحاكاة والتصور تكمل معدات الفصول الدراسية، بما في ذلك القدرة على رؤية العمليات الداخ •
 على أجهزة حقيقية 

 تحقيق التعاون والتنافس بين المستخدمين المتعددين في الوقت الحقيقي من أجل التعلم الديناميكي •

 ات، واأللعاب تحقيق التأليف وترجمة أنشطة التعلّم المنظمة مثل التمارين المعملية والعروض التوضيحية، والمسابقات، واالختبار •

 تمكين الطالب من استكشاف المفاهيم وإجراء تجارب واختبار فهمهم لبناء الشبكات  •

 السماح للطالب والمعلمين بتصميم الشبكات المعقدة وبناؤها وتكوينها واستكشاف األخطاء وإصالحها باستخدام األجهزة الظاهرية  •

 المحاضرات والمجموعات والتمارين المعملية الفردية والواجبات المنزلية واأللعاب والمنافساتدعم مجموعة متنوعة من فرص التدريس والتعلّم مثل  •

في مجاالت مثل تقديم   Cisco Packet Tracerلتحسين وظائف برنامج  (  APIدعم توسيع الميزات من خالل التطبيقات الخارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات )  •
 وإمكانية الوصول والتفاعل مع المعدات الفعلية.   المناهج والتقييمات واأللعاب
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 ؟ Ciscoمن   Packet Tracerكيف يمكنني الحصول على برنامج محاكي الشبكات   .2س
   .Cisco Networking Academy®مجانًا لجميع المعلّمين والطالب والخريجين في  Ciscoمن  Packet Tracerيتوفر برنامج محاكي الشبكات  ج.

 :NetAcad.comيُرجى اتباع التعليمات التالية لتنزيل البرنامج من بيئة تعلم 
   Ciscoمن   NetAcad.comبتسجيل الدخول إلى قم  .1
 Packet Tracerتنزيل برنامج < الموارد حّدد  .2

 

  االستخدام! لمعرفة كيفية التنزيل والتثبيت وبدء SkillsForAll.comعلى " Getting Started with Cisco Packet Tracer"  على للحصول التسجيل مجانًاكما يمكنك  
 

 ؟NetAcad.comماذا لو لم يكن لدي حساب على موقع   .3س
لتسجيل   SkillsForAll.comأو حساب    NetAcad.comمصادقة المستخدم. يلزم وجود حساب    Ciscoمن    Packet Tracerيتطلب أحدث إصدار من برنامج محاكي الشبكات    ج.

   .Ciscoمن   Packet Tracerالدخول عند بدء تشغيل برنامج محاكي الشبكات 
 

للوصول الكامل إلى    SkillsForAll.comعلى  "  Getting Started with Cisco Packet Tracerمن معلمك أو التسجيل مجانًا في "  NetAcad.comيرجى طلب حساب  
 .Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات 

 

 ؟ Ciscoمن   Packet Tracer 8.2لجديد في برنامج محاكي الشبكات . ما ا4س 
تجربة تعليمية أفضل. وهو يتضمن تحسينات إلمكانية الوصول واألمان وإصالحات األخطاء لتحسين جودة   Ciscoمن   Packet Tracer 8.2يوفر لك برنامج محاكي الشبكات  ج.

ويتضمن التحديثات  8.1و Packet Tracer 8.0على أساس إصداَري برنامج محاكي الشبكات   Ciscoمن   Packet Tracer 8.2البرامج. تم تصميم برنامج محاكي الشبكات 
 التالية: 

 

لبرنامج محاكي الشبكات   • إذا رغبوا في  ،  Packet Tracer (PTTA)األنشطة التعليمية  التي تقدم تلميحات للدارسين بشكل مستمر  وهو نوع جديد من األنشطة 
 تجربة تعليمية أكثر خصوصية وعدالة. لتوفير(" PTTAالتعليمية )  Packet Tracerالحصول عليها. تم تصميم ميزة "أنشطة 

عّزز المهارات األساسية    ألجهزة إعداد الكابالت الموجودة على الحامل. واقعية تجربة للحصول على إلى التمرين المعملي االفتراضي الوضع المادي المحّسنيدعوك   •
الجهاز ) الجهاز من(  Rack & Stackمثل موضع  كابالت  الجهاز، وإعداد  الكابل  وتشغيل طاقة  اختيار  )بما في ذلك  منفذ  إلى  األخطاء   منفذ  وإدارته( واستكشاف 
  وإصالحها، والمزيد.

يمكنك  .  APIC-EMو(  Ciscoمركز بنية الشبكة الرقمية من  )  Cisco DNA Centerفي العالم الحقيقي مثل    SDN، تشبه وحدات تحكُّم  وحدة تحكّ م في الشبكة •
ب على نهج إدارة شبكة   ية على مركزية باستخدام نموذج وحدة التحكُّم في الشبكة. تمنحك وحدة التحكُّم في الشبكة، التي تتم إدارتها باستخدام واجهة المستخدم الرسومالتدرُّ

بسرعة، ودفع تغييرات    الويب أو باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، لوحة تحكُّم مركزية لعرض حالة الشبكة، وتحديد المشكالت واكتشافها وإصالحها
باإلضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى وحدة التحكُّم في الشبكة من تطبيقات العالم الحقيقي التي تعمل على جهاز    التكوين إلى جميع األجهزة الُمدارة في وقت واحد.

 متة بنيتك التحتية.  لتنفيذ البرامج النصية الخاصة بأت،  Postmanأو  Pythonالكمبيوتر الخاص بك، مثل متصفح أو 
 

  ؟ " Packet Tracerميزة "أنشطة  التعليمية" عن  Packet Tracer"أنشطة  ميزة  ما مدى اختالف  . 5س 
( pksz.ملفات  )   Ciscoالتعليمية" من    Packet Tracer( على تعليمات متطابقة لجميع الدارسين. بينما تزود ميزة "أنشطة  pka.ملفات  " )Packet Tracerتحتوي ميزة "أنشطة    ج.

   كل داِرس بتلميحات ديناميكية لمستوى الدعم المناسب فقط، مباشرةً عند حاجتك إليها.
 

  ؟ (" PTTAالتعليمية )  Packet Tracerون مطلوًبا لفتح أحد "أنشطة يك Ciscoمن    Packet Tracrأي إصدار من برنامج محاكي الشبكات  . 6س 
  أو إصدار أحدث. Ciscoمن  Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات  8.1(، يلزمك اإلصدار pksz.التعليمية" )ملفات    Packet Tracerلفتح الميزة الجديدة "أنشطة  ج.
 

 متوفرة؟  Ciscoمن  Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات  هل ال تزال اإلصدارات األقدم من  .7س
السابقة مدعومة.  ج. تعد اإلصدارات  لم  الشبكات    ال،  إلى أحدث إصدار من برنامج محاكي  الترقية  الجديدة   Ciscoمن    Packet Tracerنشجعك بشدة على  الميزات  لالستفادة من 

   والتحسينات األمنية وإصالحات األخطاء.
 

 أو اإلصدارات األحدث؟ Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات  8.1.0ل خيار "االحتفاظ بتسجيل الدخول" في اإلصدار  كيف يعم .8س
مت ميزة "االحتفاظ بتسجيل الدخول" لمنحك الوصول )لمدة    ج. أو إصدار أحدث دون   Ciscoمن    Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات    8.1.0أشهر( إلى اإلصدار    3ُصّمِ

وتر الخاصة فقط. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر عاًما أو مشترًكا،  يوصى باستخدام ميزة "االحتفاظ بتسجيل الدخول" ألجهزة الكمبي  الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات االعتماد في كل مرة.
لمنع المستخدمين اآلخرين   Ciscoمن    Packet Tracerفينبغي عدم استخدام خيار "االحتفاظ بالتسجيل الدخول" أو يجب عليك التأكد من تسجيل الخروج قبل إغالق محاكي الشبكات  

 انات االعتماد الخاصة بك.للكمبيوتر من تسجيل الدخول باستخدام بي
 

 ؟8.2اإلصدار ، Packet Tracerمع   Packet Tracerهل يمكنني استخدام األنشطة التي تم إنشاؤها في إصدار سابق من   .9س
واإلصدارات األعلى.   Packet Tracer 7.3.0بشكل كامل األنشطة التي تم تأليفها في إصدار برنامج محاكي الشبكات  Packet Tracer 8.2نعم. يدعم برنامج محاكي الشبكات  ج.

 وقد ال تعمل بعض الميزات.  Packet Tracerإذا واجهت رسالة تحذير، فهذا يعني أن النشاط قد تم تأليفه باستخدام إصدار سابق من برنامج محاكي الشبكات 
 

 ؟Packet Tracerمع إصدار سابق من   8.2اإلصدار  ،  Packet Tracerهل يمكنني استخدام نشاط جديد تم إنشاؤه في   .10س
  8.2إال مع اإلصدار  Packet Tracerاكي الشبكات  من برنامج مح 8.2( التي تم تأليفها أو حفظها باستخدام اإلصدار  pka.ملفات " ) Packet Tracerال يمكن استخدام "أنشطة    ج.

 ستعرض رسالة عدم توافق.، Packet Tracerمن  8.2تحميل ملفات بيانات اإلصدار  Packet Tracerمن البرنامج أو إصدار أحدث. ال يمكن لإلصدارات السابقة 

http://www.netacad.com/
https://skillsforall.com/course/getting-started-cisco-packet-tracer
https://skillsforall.com/course/getting-started-cisco-packet-tracer
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 واستخدامه لكن معّلمهم يستخدم إصداًرا سابقًا؟ Packet Tracer 8.2ماذا لو قام الطالب بتنزيل محاكي الشبكات    .11س
بإنشاء نشاط جديد أو حفظ نشاط تم إنشاؤه في األصل في إصدار سابق من محاكي الشبكات    8.2اإلصدار  ،  Packet Tracerيُرجى مالحظة أنه إذا قام طالب يستخدم محاكي الشبكات    ج.

Packet Tracer  ،من محاكي الشبكات    فلن يتم فتحه بشكل صحيح في إصدار أقدمPacket Tracer  .  إذا قام الطالب بإرسال النشاط إلى معلّم يستخدم إصداًرا أقدم منPacket  
Tracer  ،  من برنامج محاكي الشبكات    8.2سيتم عرض رسالة خطأ. سيتعيّن على المعلّم الترقية إلى اإلصدارPacket Tracer  في    لفتح الملف، أو سيتعيّن على الطالب إعادة عمله

لمهام الواجبات   Packet Tracerلمنع حدوث ذلك، يُرجى التأكد من أن الطالب يستخدمون اإلصدار نفسه من برنامج  .  Packet Tracerاإلصدار األقدم من برنامج محاكي الشبكات  
من    Packet Tracerبشدة بالترقية إلى أحدث إصدار من محاكي الشبكات  المنزلية التي يستخدمها المعلّم وفي التمين المعملي للفصل الدراسي. نحن نوصي جميع الطالب والمعلمين  

Cisco . 

 Packet Tracerتثبيت برنامج 

على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في المنزل أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة    Ciscoمن    Packet Tracerهل يمكن للطالب والمعلّمين تثبيت محاكي الشبكات    .12س
 الشخصية؟ 

يؤدي هذا إلى تمكين الطالب من  .  Networking Academyمجانًا على أي معلّم أو طالب أو خريج من    Ciscoمن    Packet Tracerنعم. يمكن توزيع برنامج محاكي الشبكات    ج.
 الممارسة والتعلُّم االستكشافي. على أي جهاز كمبيوتر خارج الفصل الدراسي للواجب المنزلي و Ciscoمن   Packet Tracerاستخدام برنامج محاكي الشبكات 

 

 وتشغيله؟   Ciscoمن    Packet Tracer 8.2على أي األنظمة األساسية يمكنني تثبيت برنامج محاكي الشبكات   .13س
  64بت و  32)إصدار    11و  10و  Microsoft Windows 8.1مع األنظمة األساسية التالية:    Ciscoمن    Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات    8.2يتوافق اإلصدار    ج.

 بت(.  64أو إصدار أحدث )إصدار    10.14اإلصدار  macOSبت( و 64إصدار  )  Ubuntu 20.04 LTSبت( و
 

 ؟ Ciscoمن  Packet Tracer 8.2اصة ببرنامج محاكي الشبكات ما متطلبات النظام الخ  .14س
 وتشغيله بنجاح، يجب استيفاء الحد األدنى من المتطلبات األساسية التالية: Packet Tracer 8.2لتثبيت برنامج محاكي الشبكات  ج.
 

 بت(:  64إصدار ) Ciscoمن   Packet Tracer 8.2برنامج محاكي الشبكات 
o   :جهاز كمبيوتر مزود بأحد أنظمة التشغيل التاليةMicrosoft Windows 8.1    بت( أو    64)  11أو    10أوUbuntu 20.04 LTS  (64    أو )بتmacOS  

 أو أحدث.    10.14
o  وحدة معالجة مركزيةamd64)x86-64( 
o 4 جيجابايت فارغة من ذاكرة الوصول العشوائي 
o 1.4 جيجابايت فارغة من مساحة القرص 

 
 بت(:  32إصدار ) Ciscoمن   Packet Tracer 8.2ج محاكي الشبكات برنام

o  :جهاز كمبيوتر مزود بأحد أنظمة التشغيل التاليةMicrosoft Windows 8.1  بت(  32) 10أو 
o  وحدة معالجة مركزيةx86   متوافقة 
o 2 جيجابايت فارغة من ذاكرة الوصول العشوائي 
o 1.4 جيجابايت فارغة من مساحة القرص 

 

 ؟ Ubuntu Linuxعلى نظام التشغيل    Ciscoمن    Packet Tracer 8.2كيف يمكنني تثبيت برنامج محاكي الشبكات  .15س
  .واتّبع االرشادات التي تظهر على الشاشة" sudo apt-get install >absolute path to the .deb file"> ج. شغّل األمر 

 لن يثبت التبعيات المطلوبة(. <"sudo dpkg -i >absolute path to the .deb file" )الحظ أن استخدام 

 Packet Tracerاستخدام 

 

 ؟ Packet Tracerما البروتوكوالت التي يمكن نمذجتها باستخدام برنامج محاكي الشبكات    .16س
  ج.

 المدعومة   Cisco Packet Tracerبروتوكوالت   الطبقة 

 

 التطبيق 

FTP , SMTP, POP3, HTTP, TFTP, Telnet, SSH, DNS, DHCP, NTP, SNMP, AAA, ISR  

VOIP, MQTT, SCCP config and calls ISR command support, Call Manager Express , 

 

 النقل 
TCP and UDP, TCP Nagle Algorithm & IP Fragmentation, RTP 

 

 الشبكة 

BGP, IPv4, ICMP, ARP, IPv6, ICMPv6, IPSec, RIPv1/v2/ng, Multi-Area OSPF, OSPFv3  ,

EIGRP, EIGRPv6, Static Routing, Route Redistribution, Multilayer Switching, L3 QoS ,  

NAT, CBAC, Zone-based policy firewall, and Intrusion Protection System on the ISR  ,

GRE VPN, IPSec VPN, HSRP, CEF, SPAN/RSPAN, L2NAT, PTP, REP, LLDP 
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 واجهة/الوصول إلى الشبكة 

Ethernet )802.3(, 802.11, HDLC, Frame Relay, PPP, PPPoE, STP, RSTP, VTP  ,

DTP, CDP, 802.1q, PAgP, L2 QoS, SLARP, Simple WEP, WPA, EAP, VLANs , 

CSMA/CD, EtherChannel, DSL, 3/4 G network support 

 

 ؟ Ciscoجميع الميزات الموجودة في أجهزة   Packet Tracerهل يدعم   .17س
؛ يجب عليك دائًما Cisco IOSنماذج مبّسطة من بروتوكوالت الشبكات و  Packet Tracerيستخدم برنامج  .  Ciscoال. يدعم البرنامج مجموعة فرعية من الميزات من أجهزة    ج.

 س بديالً عن الممارسة على معدات حقيقية. لي  Packet Tracerمقارنة نتائجك بتلك التي تم الحصول عليها من معدات حقيقية. التدّرب على برنامج محاكي الشبكات 
 

 ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام معالج النشاط؟ .18س
إنشاء سيناريوهات شبكة مخصصة وإضافة    يسمح "معالج النشاط" للمستخدمين بإعداد سيناريوهات باستخدام النص وهياكل الشبكة األساسية والِحزم المحددة مسبقًا. يمكن للمستخدمين  ج.

هة واالستكشافية التي توفر مالحظات فورية  تعليمي. كما يتضمن "معالج النشاط" إمكانيات التقدير والمالحظات التي يمكن استخدامها إلنشاء عدد غير محدود من تجارب التعلُّم الموجّ   نص
 . NetAcadللمستخدمين. يمكن أيًضا حفظ هذه األنشطة ومشاركتها مع اآلخرين في مجتمع 

 

 باستخدام وظيفة تعدد المستخدمين؟  Packet Tracerلماذا ال يمكنني إعداد اتصال السلكي بنسخة أخرى من  .19س
ي فإن  إلنشاء االتصال. في اتصال متعدد المستخدمين، ال يمكن تحديد معلّمة المسافة، وبالتال  Packet Tracerيستخدم االتصال الالسلكي معلّمة مسافة تم تعيينها داخل كل مثيل من    ج.

 االتصال الالسلكي غير ممكن. 
  

 ؟Ciscoمن   Packet Tracerكيف يمكنني اإلبالغ عن األخطاء في أنشطة محاكي الشبكات    .20س
إلى مكتب الدعم العالمي. للوصول إلى "مكتب الدعم"، قم بتسجيل   Ciscoمن    Packet Tracerيُرجى اإلبالغ عن األخطاء واألخطاء المتعلقة بأنشطة برنامج محاكي الشبكات    ج.

 . NetAcadوانقر فوق "مساعدة" في الجزء العلوي من الصفحة، ثم حّدد دعم  Ciscoمن  NetAcad.comالدخول إلى 

 

 ؟Ciscoمن   Packet Tracerكيف يمكنني اإلبالغ عن األخطاء في تطبيق محاكي الشبكات   .21س
الشبكات    ج. برنامج محاكي  المتعلقة بمشاكل تشغيل  األخطاء واألخطاء  اإلبالغ عن  الشبكات    Ciscoمن    Packet Tracerيُرجى  المساعدة في محاكي  قائمة  النقر على  من خالل 

Packet Tracer    منCisco  ر. يُرجى ملء النماذج بالكامل لمنحنا أفضل فرصة ممكنة للتحقُّق  ثم تحديد "اإلبالغ عن مشكلة". سيتم نقلك إلى برنامج تتبع األخطاء التابع لفريق التطوي
بدالً   NetAcad.comفيرجى اإلبالغ عنه من خالل مكتب الدعم العالمي على  ،  Packet Tracerمن المشكلة وحلها. إذا كنت تقوم باإلبالغ عن خطأ في نشاط برنامج محاكي الشبكات  

   من ذلك.
 

في الفصل الدراسي، أو سؤال المعلّمين اآلخرين عن األفكار والتعليقات،    Ciscoمن    Packet Tracerدام برنامج محاكي الشبكات  أين يمكنني مناقشة استخ.  22س
 التي قمت بتطويرها؟  Ciscoمن  Packet Tracerأو مشاركة أنشطة محاكي الشبكات  

  NetAcad.comللوصول إلى المجتمعات، قم بتسجيل الدخول إلى    .Ciscoمن    Packet Tracerمناقشة مجتمع برنامج محاكي الشبكات  ج. للتعاون مع معلّمين آخرين، انضم إلى  
حيث يمكنك االنضمام   Networking Academyلى فتح صفحة مجتمع  وانقر فوق "مساعدة" في الجزء العلوي من الصفحة، ثم حّدد "منتديات المجتمعات". سيؤدي هذا إ  Ciscoمن  

 . Cisco Packet Tracerإلى مجتمع 
 

 ؟CCNA 7.02الذي يجب استخدامه في دورة    Ciscoمن   Packet Tracerما إصدار برنامج محاكي الشبكات   .23س
الجديد  PTSAاإلصدار األدنى لألنشطة الجديدة و  بت 64بسعة   Ciscoمن   Packet Tracerمن محاكي الشبكات   8.0.1يُعد اإلصدار  التدريبية، CCNA 7.0.2ج. بالنسبة لدورة 

بت من برنامج محاكي الشبكات    32ر  للعمل بشكل صحيح. ونظًرا للمجموعة الشاملة من الرسومات المضمنة، قد تواجه أنشطة سيناريوهات "االستكشاف" مشاكل في األداء في اإلصدا
Packet Tracer   منCisco  . 

 

 في وقت واحد؟  Ciscoمن  Packet Tracerمتعددة من محاكي الشبكات   هل يمكنني تثبيت إصدارات .24س
فقط، ولكن سيتم تشغيل تقييمات مهارات    macOSو  Windowsمثبّتة في وقت واحد لنظام    Ciscoمن    Packet Tracerج. قد يكون لديك العديد من إصدارات محاكي الشبكات  

 . Ciscoمن   Packet Tracerيًا باستخدام أحدث إصدار مثبّت من محاكي الشبكات افتراض  )Packet Tracer )PTSAsبرنامج محاكي الشبكات
 

 يعمل ببطء على جهازي. ما الذي يمكنني فعله لتحسين األداء؟ Ciscoمن  Packet Tracerمحاكي الشبكات  .25س
في إنشاء شبكات صغيرة إلى متوسطة الحجم. يُنصح باستخدام   Ciscoمن    Packet Tracerيسمح الحد األدنى من متطلبات النظام باالستخدام األساسي لبرنامج محاكي الشبكات  ج.  

لزيادة األداء. قد تسبب بعض برامج قارئ الشاشة تباطًؤا في األداء، ويرجع   والرسوم المتحركة الصوت خيارات  جهاز أسرع مع ذاكرة إضافية إلنشاء شبكات كبيرة. يمكنك إيقاف تشغيل
 للحصول على معلومات حول قارئ الشاشة.  Ciscoمن  Packet Tracerة اإلضافية الالزمة لالستعالم عن محاكي الشبكات ذلك إلى المعالج

 

 أو عدم عرضه بشكل صحيح. هل يمكنني ضبط إعدادات الخط؟ Ciscoمن  Packet Tracerيتم اقتطاع بعض النص في تطبيق محاكي الشبكات  .26س
من عالمة التبويب التفضيالت ← خطوط. يمكنك تعيين مقياس التطبيق بالكامل ليناسب احتياجاتك، وضبط   Packet Tracerيمكن تكوين أحجام الخطوط في تطبيق محاكي الشبكات    ج.

 أحجام النص لمختلف مربعات الحوار اختياريًا.
 

  في "مدير المهام" لدّي )أو أداة مماثلة(؟ Ciscoمن  Packet Tracerلماذا أرى اثنتين من عمليات برنامج محاكي الشبكات  .27س
عمليتين للتطبيق: العملية األساسية، باإلضافة إلى عملية ملحقة )باستخدام أقل للذاكرة( لمساعدة   Ciscoمن    Packet Tracer، سيبدأ برنامج محاكي الشبكات  8.1منذ طرح اإلصدار   ج.

 العملية األساسية عند االقتضاء.
 

 أو اإلصدارات األحدث؟  Ciscoمن  Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات  8.1أين ذهبت وظيفة "إعادة تعيين النشاط" في اإلصدار   .28س
 أصبحت وظيفة "إعادة تعيين النشاط" في "قائمة الملفات".  ، Ciscoمن   Packet Tracerمن برنامج محاكي الشبكات   8.1منذ طرح اإلصدار  ج.

https://community.cisco.com/t5/networking-academy/ct-p/netacad
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 أو تعديله؟ ("  PTTAالتعليمية )  Packet Tracerهل يمكن للدارسين إنشاء أحد "أنشطة  .29س
 أو تعديلها.  PTTAنشاء أنشطة وحدها إ Ciscoكال. في الوقت الحالي، بإمكان شركة  ج.
 

الخاص بي، أتلقى رسالة خطأ نصها "عذًرا، ال يمكننا    Netacad.comباستخدام حساب    Packet Tracerعند تسجيل دخولي إلى برنامج محاكي الشبكات    .30س
 كيف يمكنني حل المشكلة؟  هذا."   Ciscoمرتبط بحساب  NetAcadالعثور على حساب 

 هناك سببان محتمالن لحدوث هذا الخطأ: يمكن أن يكون  ج.
ولكنك لم تسجل في دورة تدريبية. يرجى التسجيل في أي من الدورات التدريبية المتاحة وسيصبح بإمكانك  NetAcad.comقد يحدث هذا الخطأ إذا قمت بالتسجيل على   (1

 تسجيل الدخول. 
 يرجى االتصال بمكتب الدعم لحل هذه المشكلة. . Ciscoوتسجيل الدخول إلى  NetAcad.comقد يكون هناك عدم توافق بين عناوين بريدك اإللكترونية بين  (2

 

 كيف يمكنني إعادة كبل في غير موضعه إلى لوحة التحكم لخزانة األسالك؟ ، Packet Tracerفي الوضع المادي الخاص ببرنامج محاكي الشبكات  .31س
وتضغط مع االستمرار على زر الماوس األيسر، ثم تحّرك الماوس إلى فتحة كبل لوحة التحكم المتوفرة مع االستمرار في الضغط   الكبل،يجب أن تضع مؤشر الماوس فوق موصل  ج.

 على زر الماوس األيسر. عندما تصبح فتحة كبل لوحة التحكم مميزة يمكنك تحرير زر الماوس األيسر وسيعود الكبل إلى لوحة التحكم.
 

التي يجب أن أدرسها أوالً إذا كنت مستخدًما جديًدا لبرنامج محاكي الشبكات   Ciscoالتدريبية من  Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات    ما هي دورة .32س 
Packet Tracer؟ 

ساعتان( هي دورة تدريبية تقديمية سريعة لهؤالء المستخدمين الجدد لبرنامج محاكي الشبكات )  "Getting Started with Cisco Packet Tracer"ج. الدورة التدريبية 

Packet Tracer  . ُمصممة لتعرفك على بيئة المحاكاة االفتراضية والتقليد في برنامج محاكي الشبكات هذه الدورة التدريبيةPacket Tracer  منCisco ، وتعرض الميزات الحديثة

التي تتضمن    Skills for Allو Cisco Networking Academyوأحدث واجهة مستخدم أيًضا. يجب أن تُكمل هذه الدورة التدريبية قبل البدء في الدورات التدريبية األخرى من 

 . Packet Tracerأنشطة برنامج محاكي الشبكات 
 

 ؟Ciscoمن  Packet Tracerما هي الدورة التدريبية الُموصى بها إذا كنت أريد البدء في ممارسة مهارات الشبكات باستخدام برنامج محاكي الشبكات  .33س
ساعات( هي ما تحتاج إليه. ستحصل على نصائح قيّمة لممارسة مهارات الشبكات باستخدام   3" )Exploring Networking with Cisco Packet Tracerالتدريبية "ج. الدورة 

ة وتكوينها في شبكة مكتبية صغيرة، وتتعّرف على كيفية انتقال الِحزم عبر الشبكة باستخدام وضع ستتعلم كيفية توصيل األجهز . Ciscoمن  Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات 

  Getting Started withلوا الدورة التدريبية "المحاكاة، وتستكشف كيفية استخدام وحدة التحكم في الشبكة إلدارة الشبكة وتكوينها. هذه الدورة التدريبية ُمصممة للمتعلمين الذين أكم

Cisco Packet Tracer "  . 

 

من  Packet Tracerإنترنت األشياء( باستخدام برنامج محاكي الشبكات  ) IoTما هي الدورة التدريبية الُموصى بها إذا كنت أريد البدء في ممارسة مهارات  .34س 
Cisco؟ 

ما تحتاج إليه. ستتعّرف على أجهزة إنترنت األشياء المتوفرة على برنامج محاكي الشبكات   ساعات( هي 3" ) loring IoT with Cisco Packet TracerExpالتدريبية "ج. الدورة 

Packet Tracer   منCisco ، تؤثر على أجهزة إنترنت األشياء. ستتعلم  وستتعلم كيفية توصيل األجهزة ومراقبتها في شبكة منزلية ذكية وكيفية تعديل عناصر التحكم البيئية التي قد

 .  " Started with Cisco Packet TracerGettingالتدريبية "هذه الدورة التدريبية ُمصممة للمتعلمين الذين أكملوا الدورة  كيفية إنشاء جهاز إنترنت األشياء الخاص بك.

 

 ما هي موارد التعلُّم المتاحة أمامي؟. Ciscoمن  Packet Tracerأنا مستخدم متقدم لبرنامج محاكي الشبكات  .35س
  Packetمن قائمة برنامج محاكي الشبكات  يمكنك الوصول إلى ملفات المساعدة )، Ciscoمن  Packet Tracerج. لمعرفة المزيد حول العديد من ميزات برنامج محاكي الشبكات 

Tracer  ) التي تحتوي على وثائق شاملة حول كل الميزات تقريبًا في برنامج محاكي الشبكاتPacket Tracer .هنا للتعّرف على  البرامج التعليمية  وباإلضافة إلى ذلك، اعثر على

خبراء برنامج محاكي  حيث يمكنك التفاعل مع    Cisco Packet Tracerمجتمع برنامج محاكي الشبكات الميزات اإلضافية التي قد تكون مهتًما بها. كما يمكنك االنضمام إلى )المعلم(  

 اآلخرين.  Packet Tracerالشبكات 

 

 ؟ NetAcad.comعلى   Introduction to Packet Tracerهل تم اإلعالن عن تاريخ انتهاء دورة حياة الدورة التدريبية  .36س
وسيكون تاريخ بدء الفصل الدراسي  ( EOLإلى نهاية عمرها )  Introduction to Packet Tracerج. نعم. ستصل اإلصدارات باللغتين اإلنجليزية واألوكرانية من الدورة التدريبية 

 حتى ذلك الحين.   NetAcad.comالموجودة على  Introduction to Packet Tracer. يمكنك متابعة استخدام الدورة التدريبية 2022يوليو  31األخير في 

  Packet Tracerلتسجيل المتعلمين في أحدث الدورات التدريبية لبرنامج محاكي الشبكات  Skills for Allإشراف معلّم حول قد يبدأ المعلمون في االستفادة من تجربة المتعلمين تحت  

.   tracer-packet-tps://skillsforall.com/topics/ciscoht اعثر على الدورات التدريبية على. SkillsForAll.comالمتوفرة اآلن على  Ciscoمن 

 الخاصة بهم.  NetAcad.comباستخدام بيانات اعتماد  SkillsForAll.comيمكن أن يصل المتعلمون إلى 

 

 متوفرة للمتعلمين المعيّنين ذاتيًا؟ )Introduction to Packet Tracer )NetAcad.comهل ال تزال الدورة التدريبية  .37س
على   Ciscoمن  Packet Tracerكي الشبكات ج. ال، للحصول على أفضل تجربة تعلُّم، سيُعاد توجيه المتعلمين المعيّنين ذاتيًا الجدد إلى الدورات التدريبية المحّدثة لبرنامج محا 

SkillsForAll.com . 
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 7من   7صفحة  العامة.  Ciscoو/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. هذا المستند من معلومات شركة   Ciscoمحفوظة لشركة  2022النشر © لعام  حقوق 

 

الدورات التدريبية الجديدة الثالث لبرنامج   NetAcad.comبالفعل على   Introduction to Packet Tracerهل يجب أن يدرس المتعلم الذي درس  .38س
 ؟ SkillsForAll.comعلى  Packet Tracerمحاكي الشبكات 

الستكشاف أحدث واجهة لبرنامج محاكي   Ciscoمن  Packet Tracerامج محاكي الشبكات ج. نعم، يجب أن ينتهز المتعلمون الفرصة للتسجيل في الدورات التدريبية الجديدة لبرن

( PTTAالتعليمية )  Packet Tracerواالطالع على أحدث الميزات )مثل وحدة التحكُّم في الشبكة، والوضع المادي المحّسن(، واستكشاف أنشطة ، Packet Tracerالشبكات 

 الجديدة.

 

 ؟" Introduction to Packet Tracerكيف يمكنني الحصول على شارة "  :39س
يغطي هذا التقييم المفاهيم والمهارات الرئيسية المقدمة في الدورات التدريبية  . SkillsForAll.comالمتوفر على  Introduction to Packet Tracer. يجب أن تجتاز اختبار ج

  Exploring IoT withو""، Exploring Networking with Cisco Packet Tracerو""، Getting Started with Cisco Packet Tracerالثالث التالية: "
Cisco Packet Tracer ." 

النهائي للدورة ستكون قادًرا على الحصول على الشارة باجتياز التقييم ، NetAcad.comعلى " Introduction to Packet Tracerبالفعل في الدورة التدريبية " إذا كنت مسجالً 
 التدريبية.

 

 الخاص بي؟  Macلماذا يستخدم سطر األوامر لدّي تحويل النص إلى كالم أو التعليق الصوتي الذي ينطق بُمخَرج األمر على جهاز  :40س
تحويل النص إلى كالم إلى سطر األوامر للنطق بُمخَرج األمر  ج. لمتطلبات إمكانية الوصول والقيود المفروضة على سطر األوامر باستخدام برامج قراءة الشاشة، تمت إضافة آلة 

 افتراضيًا. يمكنك تعطيل هذا السلوك في التفضيالت وتحديد خانة االختيار للخيار "تعطيل تحويل النص إلى كالم بسطر األوامر". 
 

 لماذا ال تظهر عالمات التبويب في تكوينات جهازي؟  :41س
< إظهار/إخفاء عالمة التبويب وإلغاء تحديد أي عنصر -يمكنك إصالح هذه المشكلة باالنتقال إلى التفضيالت . Packet Tracerمج محاكي الشبكات ج. ربما قد تلفت تفضيالتك لبرنا

االفتراضي. للقيام بذلك، يجب عليك حذف ملف   يخفي عالمات التبويب التي تريدها. إذا لم تتمكن من الوصول إلى عالمة التبويب هذه، فيمكنك إعادة تعيين تفضيالتك يدويًا إلى اإلعداد
PT.conf  منWindows" :C:\Users\....\Cisco Packet Tracer 8.2.0 ،"وmacOS " :~/Cisco Packet Tracer 8.2.0و "Linux " :~/pt وإعادة تشغيل "

 ليحل محله االسم الذي استخدمته. "  Cisco Packet Tracer 8.2.0ت، فاستبدل "إذا قمت بتغيير االسم االفتراضي أثناء التثبي. Packet Tracerبرنامج محاكي الشبكات 
 

 الخاص بي معطَّل، كيف يمكنني إصالح هذا األمر؟ PTالخاص بي، ومشغل امتحان    PTSAلم يبدأ اختبار  :42س
  Windows" :C:\Users\.....\Ciscoمن  PT.confعليك حذف ملف إلصالح هذا األمر، يجب .  Packet Tracerج. ربما قد تلفت تفضيالتك لبرنامج محاكي الشبكات 

Packet Tracer 8.2.0 ،"وmacOS " :~/Cisco Packet Tracer 8.2.0و "Linux " :~/pt وإعادة تشغيل برنامج محاكي الشبكات "Packet Tracer . إذا قمت بتغيير
 ليحل محله االسم الذي استخدمته. " Cisco Packet Tracer 8.2.0االسم االفتراضي أثناء التثبيت، فاستبدل "

 

 ؟ Cisco Packet Tracerلماذا تحتوي مربعات الحوار لدّي على نافذة سوداء فارغة ونتيجة لذلك ال يمكنني استخدام برنامج محاكي الشبكات  :43س
( وهما غير مدعومين. ربما أيًضا قد تم  8.1)وليس  8أو   Windows 7قيام المستخدمين باستخدام ج: يُرجى التحقق من استيفائك للحد األدنى من متطلبات النظام. يؤدي هذا عادةً إلى 

 تثبيت برنامج تشغيل رسومات قديم لديك مما قد يتسبب أيًضا في حدوث هذه المشكلة. 
 

نة وال يمكن ، PKAعندما أحاول استخدام وظائف معينة مع ملف   :44س  ني استخدامها؟تظهر رسالة تفيد بأن الوظائف مؤمَّ
نة تكون حسب تصميم مؤلف   فقد صمم المؤلف النشاط بحيث يطلب منك عدم استخدام تلك الوظائف المحددة لتحقيق أهداف التعلم. . PKAج. الوظائف المؤمَّ
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