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بروتوكوالت الترقيم والعنونة
Numbering & Addressing Protocols
يمكن تقسيم بروتوكوالت الفضاء الترقيمي  Numbering Spaceألنظمةة االتصةاالت الحديثةة والتقليديةة
إلى مجموعتين رئيستين األول يختص بالترقيم واآلخر بالعنونة (انظر الشكل :)1

شكل ()1

 .Iبروتوكوالت الترقيم :Numbering Protocols
تضطلع منظمة الموارد الرقمية ) Numbering Resource Organization (NROالمنبثقة عةن االتحاا
الاالولي لصتصاااالت ) International Telecommunication Union (ITUبمهمةةة إ ارة وتنظاايم
وتخصيص المجاالت الترقيمياة  Numbering Rangeضةمن الفضةاء الرقمةي لشةبكات التبةديل الهاتفيةة
العامة) Public Switched Telephone Network (PSTNعبةر مجموعةة مةن البروتوكةوالت ضةمن
سلسلة  E.164التي تعتمد على الترقيم العشري .Decimal Numbering
لدى انتشار الشبكة الهاتفية المتنقلة ) Public Land Mobile Network (PLMNأنةي بالمنظمةة نفة
المهام المذكورة عبر تطوير مجموعة من البروتوكوالت ضمن نف السلسلة فكانت السلسلة  E.214التي
تعتمد كةذل علةى التة رقيم العشةري هةي الحاضةن الرقمةي لشةبكة الهةاتم المتحةر  PLMNمةن خة ل
تخصيص منطقة ترقيمية  Zoneمن المناطق الترقيمية المتاحة لشبكة الهاتم الثابت  PSTNضةمن خطةة
التةرقيم الوطنيةة ) National Numbering Plan (NNPلكةل دولةة مةن الةدول األعضةاء فةي االتحةاد
الدولي.
• فضاء الترقيم :Numbering Topology
ونميز بين األنواع التالية:
 .1فضاء ترقيم الهاتف الثابت :Fixed-Phone
ويختص بتوفير مجاالت ترقيمية لشبكة التبديل الهاتفية العامة  PSTNلمستخدمي الهةاتم الثابةت Fixed-
 .Phoneباستخدام بروتوكول E.164
.2فضاء ترقيم الهاتف المتحرك :Mobile-Phone
ويختص بتوفير مجةاالت ترقيميةة لشةبكة التبةديل الهاتفيةة العامةة  PLMNلمسةتخدمي الهةاتم المتحةر
 .Mobile-Phoneباستخدام بروتوكول E.212, E.214
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 .3فضاء ترقيم الجيل الجليل ):Machine-to-Machine (M2M
ويخةتص بتةوفير مجةةاالت ترقيميةة ألجهةةزة الجيةل الجديةد مةةن الشةبكات التفاعليةةة Next generation
) ( Network (NgNكالسيارات  IP-Carوالتجهيزات المنزلية  Home-Managerوتجهيةزات المصةانع

ووسائل اإلنتاج وتجهيزات المكننة الزراعية الخ ) ...باستخدام بروتوكول الجيل الجديد من بروتوكةوالت
االنترنت  IPv6أو ما يعرف بة ).Next generation Internet Protocol (IPnG
مصحظة :يشكل فضاء ترقيم الهاتم المتحر  Mobile-Phoneجزءاً صةييراً مةن فضةاء تةرقيم الهةاتم
الثابت ( Fixed-Phoneانظر الشكل :)2

شكل ()2

• بروتوكاو التارقيم العشارش لشابكة الهاااتف الثابات E.164 Decimal Protocol of
:(Fixed-Phone) PSTN
وهي مجموعة من البروتوكوالت التي تستخدم مجال محدد من العناصر هو مجال األرقام العشرية:
}[0-9] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

يبين الشكل ) (3بنية ومخط الترقيم فةي البروتوكةول  E.164الخةا
الجيرافية:

بخطة التةرقيم للشةبكات الهاتفيةة

الشكل ) (3مخطط الترقيم في البروتوكول E.164

وهو عبارة عن توصية لتعريم خطة الترقيم ل تصاالت الدولية وخطة التةرقيم الوطنيةة لشةبكة التبةديل
الهاتفية العامة  PSTNللهواتم الثابتة  Fixed-Phonesوبعض الشبكات األخرى .باإلضافة إلى تعريةم
شكل األرقام الهاتفية من ناحية طول الرقم الهاتفي كما يلي:
• الطو األعظمي :Telephon Number
] )Telephon Number = [ 15 digits (Max.

 .1طو البا ئة اللولية ):Prefix Code (PC
] Prefix Code = [ 2-3 digits

أمثلة:
 -رمز بادئة دولية ثنائية الخانة :مثال ذل ( )00الرمز المستخدم معظم دول العالم
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 رمز بادئة دولية ثصثية الخانة :مثال ذل ( )010الرمز المستخدم في اليابان .2طو الرمز اللولي ):Country Code (CC
] Country Code = [ 1-3 digits

أمثلة:
 رمز دولي أحا ش الخانة :مثال ذل ( )1الرمز الدولي للواليات المتحدة األمريكية رمز دولي ثنائي الخانة :مثال ذل ( )49الرمز الدولي أللمانيا رمز دولي ثصثي الخانة :مثال ذل ( )963الرمز الدولي لسوريا .3طو الرمز القطرش ):National Code (CC
] National Code = [ 1-5 digits

أمثلة:
 رمز قطري أحا ش الخانة :مثال ذل ( )1الرمز القطري لمدينة فيينا رمز قطري ثنائي الخانة :مثال ذل ( )21الرمز القطري لمدينة حلب رمز قطري ثصثي الخانة :مثال ذل ( )216الرمز القطري لمدينة استانبول قطري ث ثي ورباعي وخماسي. .4طو رقم المشترك ) :Subscriber Number (SNوهو حاصل الطرح من العدد 15
] )Subscriber Number = [ 15 digits– (CC+NC

مثا :
00-963-21-2669990

• مكونات بروتوكو الترقيم :E.164 Protocol Components
تتألم مكونات بروتوكول الترقيم  E.164كما هو مبين في الشكل ) (4مما يلي:
 -1البا ئة اللولية : International prefix
يختلم رمز البادئةة الدوليةة المسةتخدم فةي كةل دولةة تبعةا ً لخطةة التةرقيم الوطنيةة  NNPل تصةاالت
الدولية المعمول بها في تل الدولة.
ففي حين تستخلم معظم و العالم الرمز) (00الموصى به من قبل االتحاد الدولي  ITUفإننةا نجةد أن
بعض الدول ال زالت تستخدم رموز أخرى مختلفةة فعلةى سةبيل المثةال فةإن معظةم جمهوريةات االتحةاد
السوفيتي السابق كروسيا وبي روسيا وكازاخسةتان وأوكرانيةا الرمةز) (810للولةوج إلةى الشةبكة الهاتفيةة
الدولية وتستخدم صربيا الرمز) (99بينما تستخدم اليابان الرمز).(010
 -2با ئة الحامل : Carrier prefix
نتيجة للزيادة الكبيرة في أنواع خةدمات االتصةاالت الجديةدة علةى صةعيد الخةدمات  Servicesوعلةى
صعيد المشتركين  Subscribersنجد أن بعض الدول لجأت إلةى اسةتخدام بادئةة جديةدة إضاافية لةم تكةن
موجودة من قبل وهي بادئة الحامل .Carrier prefix
فعلى سبيل المثال سيضطر المشتر بالخدمة الهاتفية فةي بلةد مثةل اليابةان إلةى تنضةيد رقةم يمكةن أن
يصل لياية ) (15 digitsخم عشرة خانة كي يستطع التواصل مع مشتر آخةر فةي نفة المدينةة لكةن
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ينتمي إلى شركة اتصاالت أخرى حيث يتوجب عليه تنضيد أربع خانات ) (4 digitsمخصصةة الختيةار
شركة االتصاالت المطلوبة كما يلي:
00XX Carrier selection codes

 -3الرمز القطرش ):National Code (NC
إن الرمز القطري ) National Code (NCأو الرمةز المحلةي للمنطقةة )Local Area Code (LAC
هو رمز متيير بحسب خطة الترقيم المتبعة ضمن كل دولة .ويمكن أن يكون ذو طول موحد ضمن الدولة
الواحدة كما هو متبةع سةورية فةي حيةث يتكةون مةن خةانتين ) (2 digitsوكةذل فةي تركيةا أو الواليةات
المتحدة األمريكية حيث يتكون من ث ث خانات ) .(3 digitsأو متيير الطول كما في ألمانيا والنمسا حيث
يتكون من ) (1 to 5 digitsتبعا ً لحجم المدينة وعدد سكانها .لكننةا ن حةأ أن الةدول التةي اعتمةدت طةول
ثابت للرمز المحلي للمنطقة ) (LACوقعت في مشكلة من نوع آخر كأن تضطر إلةى اسةتخدام أكثةر مةن
رمز محلي للمنطقة الواحدة مثال ذل استخدام رمزين لمدينة استانبول  Istanbulفي تركيةا همةا LAC
).(212 &216
 -4الرمز اللولي ):County Code (CC
كذل فإن الرمز الدولي ) International Code (CCهو رمةز متييةر بحسةب خطةة التةرقيم المتبعةة
ضمن كل دولة .فمث ً نجد أن عدد الخانات المخصصة لطول الرمز الدولي لدولة مثةل سةورية هةو ث ثةة
خانات  (963) 3 Digitsولدولة مثةل ألمانيةا هةو خانتةان  (49) 2 Digitsفةي حةين هةو خانةة واحةدة 1
 (1) Digitsلدولة مثل الواليات المتحدة األمريكية.
 -5رقاام المشااترك ) :Subscriber Number (SNبطةةول يختلةةم بحسةةب عةةدد سةةكان المدينةةة وعة دد
المقاسم العاملة فيها.

الشكل ) (4مكونات الترقيم E.164
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• مكونات بروتوكو الترقيم العشرش لشبكة الهاتف المتحرك E.214 Decimal Protocol
:of (Mobile-Phone) PLMN
وهو عبارة عن توصية من توصيات االتحاد الدولي  ITUلتعريةم خطةة التةرقيم ل تصةاالت الدوليةة
لشبكة االتصاالت المتحركة  PLMNوبعض الشبكات األخرى والتي تتشار مع  E.164من حيث البنيةة
األساسية ومن حيث تعريم شكل األرقام الهاتفية بطول أعظمي يبلغ كذل  15-digitsوالتةي تتييةر تبعةا ً
لخطة الترقيم الوطنية  NNPالمعمول بها لدى كل دولة كما هو مبين في الشكل ):(5

الشكل ) (5مخطط الترقيم في البروتوكول E.214

• خطة الترقيم :Numbering Plan
يفترض أن يكون للمقسم الهاتفي  Exchangeالمقدرة على معرفة وتحليل منظومة الترقيم المرتبطةة
معه والتمييز بين األجزاء المختلفة المكونة لها حتى يستطيع تنفيذ المهمةة األساسةية الملقةاة علةى عاتقةه
والتي تتمثل في تحقيق الارب الفيزياائي بايا المشاترك الطالا  (A) Dialed Subscriberوالمشاترك
المطلوب  (B) Dialing Subscriberوفق خطة محددة بشكل مسبق تسمى خطة الترقيم Numbering
 .Planتختلةةم خط ة التةةرقيم مةةن دولةةة ألخةةرى بسةةبب جملةةة مةةن العوامةةل أهمهةةا المسةةاحة الجيرافية ة
والتقسةةيمات اإلداريةةة وعةةدد السةةكان لةةذل يطلةةق علةةى خطةةة التةةرقيم لدولةةة مةةا بخطةةة التةةرقيم الوطنيةةة
).National Numbering Plan (NNP

• خطة الترقيم الوطنية ):National Numbering Plan (NNP
تعريف :خطة الترقيم الوطنية لشبكات االتصاالت  PSTNهي خطة تةرقيم خاصةة بكةل دولةة عضةو فةي
االتحاد الدولي ل تصاالت .يتم وضعها من قِبَل مكاتب استشارية خاصة أو عامةة بعةد اعتمادهةا مةن قبةل
الهيئات الوطنية الناظمة لقطاع االتصاالت في كل دولةة (مثةال سةوريا :الهيئاة الوطنياة الناةماة لقطاا
االتصاالت في سوريا) .ويتولى مشغل الشبكة تنفيذ خطة الترقيم (مثال سوريا :السورية لصتصاالت).

• نظام خطة التنضيل :Dialing Plan
يوجد نوعين لنظام التنضيد:
 .1نظام تنضيل مفتوح  :Open Dialing Planأي أن طول الرقم الهاتفي غير موحد ويكون متناسب
مع حجم الوحدة اإلدارية في الدولة الواحدة (مدينة كبيرة – مدينة صييرة – قرية الخ )...
 .2نظام تنضيل مغلق  :Closed Dialing Planأي أن طول الرقم الهاتفي موحد بيض النظر عن حجم
الوحدة اإلدارية في الدولة .مثال ذل النظام المتبع في إيطاليا وبطول .(10) Digits
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• أمثلة لخط الترقيم الوطنية ):National Numbering Plan (Examples
 خط الترقيم األوربية :European Numbering Plansيبين الشكل ( )8مقارنة لتوزيةع المنةاطق الترقيميةة  Zonesلةث ث دول متجةاورة تنتمةي إلةى االتحةاد
األوربي وذات كثافة سكانية متفاوتة ) (<100 Millionهي النمسةا ) (8 Millionوإيطاليةا)(58 Million
وألمانيا ).(82 Million

الشكل ) (8خطط الترقيم الوطنية  NNPلبعض الدول األوربية

فمن ناحية نظام التنضيل  Dialing Planالمتّبةع فهةو مفتاوح  Openويصةل ليايةة  (13) Digitsبالنسةبة
للنمسا و  (12) Digitsأللمانيا بينما يكون مغلق  Closedويكون  (10) Digitsبالنسبة إليطاليا.
ومن ناحية توزيع المناطق  Zonesفنجد أن خطة التةرقيم الجيرافيةة تحتةل حصةة األسةد فةي كةل مةن
النمسا وألمانيا ففي النمسا تشيل  (7) Zonesويتراوح الرمز القطري ) Local Area Code (LACبةين
 (1) Digitللمدن الكبيرة كالعاصةمة فيينةا و (4) Digitللمةدن الصةييرة وفةي ألمانيةا تشةيل (8) Zones
ويتةةراوح الرمةةز القطةةري ) (LACبةةين  (2) Digitللمةةدن الكبةةرى و (5) Digitلمةةدن ألمانيةةة الشةةرقية
السابقة؛ التي تم استيعاب كامل خطتها الجيرافية في منطقة واحدة هةي المنطقةة ) (3علةى حسةاب رمةوز
قطرية من الشكل ) !(3XXXXبينمةا تشةيل منطقةة واحةدة هةي المنطقةة ) (0بالنسةبة إليطاليةا ويتةراوح
الرمز القطةري ) (LACبةين  (2) Digitللمةدن الكبيةرة و (4) Digitللمةدن الصةييرة وبالتةالي يجةب أن
يبتدئ الرقم المحلي والرقم القطري بالرقم ) (0بعك ما هو سائد في معظم دول العالم بتخصيصه كبادئةة
للنداء القطري .National Call Prefix
أما بالنسبة لخطة الترقيم غير الجيرافية فبةالرغم مةن تجةاوز كثافةة مشةتركيها كثافةة مشةتركي خطةة
الترقيم الجيرافية (  %112مقابل  %43في النمسا  %123مقابةل  %43فةي إيطاليةا  %102مقابةل %66
في ألمانيا) فهي تشيل جزء من منطقة واحدة في كل من النمسا وألمانيا أو منطقةة واحةدة فقة كمةا هةو
الحال في إيطاليا .ففةي النمسةا تقةع فةي المنطقةة ) (6وبرمةز قطةري ) (LACمؤلةم مةن  (3) Digitمةن
الشكل ) (6XXوفي ألمانيا تقع في المنطقة ) (1وبرمز قطري ) (LACمؤلم من  (2) Digitمن الشةكل
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) (1Xبينما تقع في المنطقة ) (3وبرمز قطري ) (LACمؤلم مةن ثة ث خانةات  (3) Digitمةن الشةكل
).(3XX
أما من ناحية حجز سعات ترقيمية للمستقبل فنجد أن إيطاليةا قةد حشةرت كامةل خطتهةا الجيرافيةة فةي
منطقة واحدة )المنطقة  (0في حين نجد أنها قد خصصت أربع منةاطق )المنطقةة  (2&5&6&9للخةدمات
المستقبلية في حين تتبع كل من النمسا وألمانيا طريقة إلحةا مةا يسةتجد مةن خةدمات آنيةا ً فةي جةزء مةن
المناطق  Zonesالتسعة المتوفرة ) (1-9مثال ذل حجز أجةزاء مةن المنطقةة ) (1وتخصيصةها لخةدمات
الطوارئ وتخصيصها بالرمز ) (11Xوتخصيص خدمات التصةويت  Votingبةالرمز ) (13وتخصةيص
خدمات الشبكات الوهمية الخاصة  VPNبالرمز) (18وتخصيص خدمات الولةوج إلةى شةبكات االنترنةت
 Internetبالرمز) (192Xوحجز جةزء مةن المنطقةة ) (3لخةدمات  VoIPوتخصيصةها بةالرمز)(32X
وحجةةز جةةزء مةةن المنطقةةة ) (8&9لخةةدمات االتصةةاالت المجانيةةة الخاصةةة  Free Tollوتخصيصةةها
بالرمز) (800وتخصيص خدمة  Premium Rateبالرمز).(900X
 خط الترقيم اآلسيوية :Asian Numbering Plansيبين الشةكل ) (9مقارنةة لتوزيةع المنةاطق الترقيميةة  Zonesلدولةة آسةيوية ذات كثافةة سةكانية منخفضةة
) (<100 Millionهي تركيةا ) (71 Millionمةع دولتةين أوربيتةين همةا إيطاليةا) (58 Millionواليونةان
).(10 Million

الشكل ) (9مقارنة خطة الترقيم الوطنية لدولة آسيوية مع خطط دول أوربية

• المناطق العالمية للترقيم :World Numbering-Zones
لقد تم تقسيم العالم بحسب توصيات االتحاد الدولي  ITUوفق الترقيم العشري المتبع فةي الوقةت الحاضةر
إلى تسعة مناطق  .Zonesتتضمن المنطقة األولى  Zone1دول قارة أمريكا الشةمالية (الواليةات المتحةدة
وكندا ودول البحر الكةاريبي) وتضةم المنطقةة الثانيةة  Zone2دول قةارة أفريقيةا بينمةا تحتةل دول قةارة
أوروبةا المنطقتةين الثالثةة والرابعةة  Zone4& Zone3أمةا المنطقةة الخامسةة  Zone5فتضةم دول قةارة
أمريكا الجنوبية والمنطقة السادسة  Zone6تضم ك ً مةن دول قةارة أقيانوسةيا ودول جنةوب الباسةيفيكي
والمنطقةةة السةةابعة  Zone7تضةةم روسةةيا والةةدول المجةةاورة لهةةا "دول االتحةةاد السةةوفييتي السةةابق" وتةةم
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تخصيص المنطقة الثامنة  Zone8لدول شر آسيا باإلضافة إلى الخةدمات الخاصةة Special Services
أما المنطقة التاسعة واألخيرة  Zone9فقد تم تخصيصها لكل من دول غرب وجنةوب آسةيا باإلضةافة إلةى
دول الشر األوس كما هو مبين في الشكل )(10
PRESENT WORLD ZONES

7

8

3&4
9
6

1

2
5

الشكل ) (10مناطق الترقيم العالمية الحالية World Numbering-Zones

• االستخلام الخاص لبعض المناطق : Special Usage of Zones
 -1استخدام الرقم ) (0كبادئة قطرية .National Prefix
 -2استخدام الرقم ) (00كبادئة ولية .International Prefix
 -3استخدام الرقم ) (1كمعرف للشبكات الخاصة .Private Networks
 -4استخدام الرقم ) (8كمعرف لمنظومة الشبكات المجانية .Free Toll

 .IIبروتوكوالت العنونة :Addressing Protocols
تضةةطلع هيئةةة تخصةةيص أرقةةام اإلنترنةةت )Internet Assigned Numbers Authority (IANA
بالتعاون مع االتحاد الةدولي ل تصةاالت ) International Telecommunication Union (ITUبمهمةة
إدارة وتنظيم وتخصيص مجاالت العنونة  Addressing Rangeضمن فضاء العنونةة لشةبكات االنترنةت
العالمية  Internetعبر مجموعة من البروتوكوالت ) Internet Protocols (IPومجموعة من التوصيات
) Request For Comment (RFCالتةةي تعتمةةد علةةى التةةرقيم السةةت عشةةري Hexadecimal
.Numbering
تم اعتماد النسخة الرابعة مةن بروتوكةوالت االنترنةت ) .Internet Protocol version4 (IPv4بارتفةاع
نسب ولوج مستخدمي الشبكة  Users-Accessلم تعةد مجةاالت العنونةة فةي هةذي البيئةة ذات الطةول 32
 Bitsالذي يوفر مجال عنونة يبلغ  4.3×109عنوان أي بمعدل  0.65 Address/Personلكل شةخص مةن
سةكان العةالم الةةذي يبلةغ تعةةدادي ) (Earth population 6.5×109األمةةر الةذي أدى إلةةى التنبةؤ بنضةةوب
العناوين والترويج إلى تبني نسخة الجيةل الجديةد مةن بروتوكةوالت االنترنةت Internet Protocol next
) generation (IPngأو ما يعةرف بالنسةخة السادسةة مةن بروتوكةوالت االنترنةت Internet Protocol
) version6 (IPv6ذات الطول  128 Bitsالقادرة على خلق مجال عنونة هائل .3.4×1038

 -1بروتوكو العنونة :IPv4 Protocol
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وهو بروتوكول عنونة يتألم من أربع مستويات بطول  32-Bitsتم تطويري من قِبَل Internet
) Engineering Task Force (IETFعام  1981يُكتب على شكل أربع مجموعات كما هو مبين في
المثال التالي:
]Format: [XXX-XXX-XXX-XXX

وعليه يكون مجال العنونة  4.3×109مما يعني أن حصة الفرد من العناوين حةول العةالم أقةل مةن عنةوان
واحد ) (0.65باعتبار أن عدد سكان العالم  ( 6.5×109كما هو مبين في الشكل( 6

الشكل ) (6مستويات الترقيم في البروتوكول IPV4

 مساوئ بروتوكو العنونة :Disadvantages of IPv4 (Exhausted) IPv4• عدم احتواء العنوان  IPv4على العنوان الفيزيائي  Physical Addressوذل بسةبب محدوديةة الطةول
وبالتالي افتقاري إلى إمكانية معرفة الكيان الصلب والذي يعبر عنه بالسؤال ]?[who
• الحاجةة إلةى عمليةة ترجمةة إضةافية ) Address Resolution Protocol (ARPلةرب معلومةات
العنوان والذي يعبر عنه بالسؤال ]? [whereمع معلومات عنوان الكيان الصلب ][who
• توقع نضوب مجال العنونة ( IPv4-Deplationعام )2011

 -2بروتوكو العنونة :IPv6 Protocol
وهو بروتوكول عنونة ة يتةألم مةن ثمةان مسةتويات بطةول  128-Bitsكمةا هةو مبةين فةي الشةكل ) (7تةم
تطةويري مةن قِ َبةل ) Internet Engineering Task Force (IETFعةام  1994يُكتةب علةى شةكل ثمةان
مجموعات كما هو مبين في المثال التالي:
]Format: [XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Ex.:
][2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7334
][2001:0db8::8a2e:0370:7334
وعليه يكون مجال العنونة  3.4×1038مما يعني رفع حصة الفرد من العناوين حول العالم بشكل هائل.

الشكل ) (7مستويات الترقيم في البروتوكول IPV6

 مزايا بروتوكو العنونة :Advantages of IPv6• احتو ووال العنو ووا  IPv6عل وول العنو ووا اليي ي ووا ي  Physical Addressوبالت ووالي امكاني ووة معرف ووة ال ي ووا
الصلب واإلجابة علل سؤال ]?[who
• عدم الحاجة إلى استخدام بروتوكةوالت إضةافية ) Address Resolution Protocol (ARPلةرب
معلومات العنوان مع معلومات عنوان الكيان الصلب
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• فضاء عنونة هائل من مرتبة  3.4×1038مما يفسح المجال إلى حجز مجاالت عنونة ضخمة لتوفير
مجاالت عنونة لشبكات ) Machine to Machine (M2Mالمستقبلية فض ً عن عنونة شبكات
) Human to Human (H2Hحيث تشير إحصائية  RIPEلعام  2011إلى حجز مجال 4.307×109
عنوان والذي يوازي كامل المجال المتاح وغير المتاح للعنونة  IPv4للبرازيل

***

حلب 2020/3/22
مع كل التمنيات بالنجاح والتوفيق
مدرس المقرر :اللكتور حسا مسلماني
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