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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي
كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني
بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش
ميشود .در رشته تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي نصب تجهیزات  Passiveو  Activeشبکه و عیب یابی و پشتیبانی آنها
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند مستندسازی و مصرف بهينه
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي
فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و
راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس پنجمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پایه دوازدهم تأليف شده است .كسب
شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آینده شغلی و حرفه ای شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي
آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا دو واحد يادگيري است و هر
واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به
آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل
 12است .درصورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول ،فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد .کارنامه
شما در این درس شامل  ٥پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان ها نمره
قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد
تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد .همچنین این درس دارای ضریب  ٨است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين
اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو است كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود
را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته
شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني  www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي
يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است.
شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي
يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب
آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و
پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز

سخني با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر
دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب
حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی است که برای سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است .این کتاب دارای  5پودمان
است که هر پودمان از یک یا دو واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های
این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان گرامی می بایست برای هر پودمان یک
نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از
دو بخش تشکیل می شود که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از
ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله
مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است .این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند
یادگیری استفاده شود .کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد.
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی،
مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و
بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
الزم به یادآوری است ،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ٥پودمان بوده است و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت ،شایستگی های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس
استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند .همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  ٨در معدل
کل محاسبه می شود و دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «نصب تجهیزات شبکه» است که ابتدا به انواع تجهیزات  Passiveو  Activeشبکه و سپس با
استفاده از پالن شبکه به نصب این تجهیزات و تست آنها می پردازد.
پودمان دوم« :راه اندازی شبکه» نام دارد ،که در آن پیاده سازی شبکۀ گروه کاری به همراه مدیریت منابع ،اشتراک گذاری
آنها و تعریف مجوز انجام می گیرد .هم چنین به وسیلۀ سرویس های  DNSو  ،DHCPآدرس  IPبه رایانه ها تخصیص داده
شده و مدیریت می شود.
پودمان سوم :دارای عنوان «پیکربندی شبکه بی سیم و مودم» است .در این پودمان ابتدا با مفاهیم و انواع شبکۀ بی سیم
و معیارهای انتخاب تجهیزات شبکۀ بی سیم آشنا شده ،سپس شیوۀ استفاده از پیکربندی یک شبکۀ بی سیم و مدیریت
مودم  ADSLآموزش داده می شود.
پودمان چهارم« :مدیریت متمرکز منابع شبکه» نام دارد .در این پودمان با ایجاد سرویس دهندۀ  DCیک شبکۀ Domain
پیاده سازی شده و با استفاده از سیاست ها ،مدیریت متمرکز بر روی منابع انجام می شود.
پودمان پنجم :با عنوان«عیب یابی شبکه» است که در آن هنرجویان ابتدا با شبیه سازی یک شبکه به وسیلۀ نرم افزار مهارت
کسب کرده و سپس با اصول پشتیبانی و عیب یابی یک شبکه آشنا می شوند و قادر خواهند بود برخی عیوب اتصاالت شبکه
و اینترنت را برطرف کنند.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

پودمان 1

نصب تجهیزات شبکه

شبکه های رایانه ای امروزه بستر و پایه مبادله اطالعات حجیم در دنیای کار و کسب و آموزش و صنعت است .وجود شبکه های
رایانه ای سبب سرعت مبادالت داده ها و اشتراک منابع اطالعاتی و سخت افزاری می شود که تأثیر زیادی در کاهش هزینه ها
و مدیریت زمان دارد .رقابت در خدمات کار و کسب های مبتنی بر فناوری ،ارتباط مستقیم با تجهیزات و نحوه پیاده سازی،
ویژگی ها و نوع خدمات شبکه های رایانه ای دارد .انتخاب معماری مناسب شبکه و دستگاه های مورد نیاز راه اندازی شبکه
مانند کابل ،رک ،سوییچ و مودم براساس نیازسنجی محیط کار و کسب و طراحی مناسب براساس نقشه استاندارد و پشتیبانی
شبکه و تجهیزات آن براساس قراردادهای کاری برای جلب رضایت مشتریان از دیگر عوامل مهم توسعه شبکه است .در این
پودمان هنرجویان با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهند بود مفاهیم اساسی شبکه و توپولوژی ستاره ای را فراگرفته ،ضمن
آشنایی با کار با تجهیزات شبکه مانند انواع کابل و رک و سوییچ و مودم بتوانند براساس پالن شبکه ،آن را پیاده سازی کنند.

واحد یادگیری 1
شایستگی نصب تجهیزات شبکه

آیا تا به حال پی برده اید
برای راه اندازی یک کافی نت یا گیم نت به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟
چگونه می توان کارگاه هنرستان را به صورت استاندارد کابل کشی کرد؟
برای اتصال دو رایانه ،چگونه یک کابل استاندارد تهیه کنیم؟
رایانه ها در یک شبکه چگونه به هم متصل می شوند؟
هدف از این واحد شایستگی ،ایجاد زیرساخت شبکه  LANاست.

استاندارد عملکرد
ترسیم پالن شبکه به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار و پیاده سازی زیرساخت فیزیکی شبکه LAN
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شبکه رایانه ای
کوشا عضو شورای دانش آموزی هنرستان است .دیروز درجلسه شورا ،مدیر مدرسه مشکالتی را بیان کرد و به
دنبال راه حل آن بود .او می گفت ما ،در مدرسه تعدادی رایانه داریم که نیاز است:

منابع این رایانه ها شامل اطالعات ،عکس ،فیلم ،نقشه و ...به وسیله دیگر رایانه ها مورد استفاده قرار گیرد.
فقط یک چاپگر داریم که به طور مستقیم روی یکی از رایانه ها نصب شده است و بقیه سیستم ها به آن
اتصال ندارند و می خواهیم همه رایانه ها بتوانند اسناد خود را چاپ کنند بدون اینکه از لوح یا حافظه جانبی
برای انتقال اسناد استفاده کنند.
نرم افزاری داریم که روی یک سیستم
نصب است و می خواهیم بقیه رایانه ها نیز
آن را اجرا کنند.
یکی از رایانه ها به اینترنت دسترسی
دارد و الزم است بقیه هم امکان اتصال به
اینترنت را داشته باشند (شکل .)1
کوشا گفت پدر من مهندس رایانه است و
می تواند در مورد این مشکل به ما کمک کند.
فعالیت
گروهی

شکل 1ـ وضعیت رایانه های هنرستان

چگونه می توان مشکل این هنرستان را حل کرد؟ در این مورد با هنرجویان گفت وگو کنید.
در جلسه بعد پدر کوشا به هنرستان آمد و راه حل مشکل را برای مدیر توضیح داد و قرار شد کوشا با کمک پدرش
اقدامات الزم را برای رفع مشکالت ذکر شده انجام دهند.

حل مشکل :برای ایجاد این ساختار نیاز به برپایی شبکه رایانه ای داریم (شکل .)2
برخی اوقات الزم است به منظور تبادل اطالعات و استفاده مشترک از منابع سخت افزاری و نرم افزاری دو یا
چند رایانه را به هم متصل کنیم که به این ترتیب یک شبکه رایانه ای ایجاد می شود.

شکل 2ـ شبکه رایانه ای کوچک
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فعالیت
گروهی

به کمک هم گروهی خود منابع سخت افزاری و نرم افزاری هنرستان کوشا را مشخص کنید .چه منابع
سخت افزاری و نرم افزاری دیگری را می شناسید؟ جدول زیر را تکمیل کنید.
منابع سخت افزاری

چاپگر

منابع نرم افزاری

پرونده

کوشا برای تکمیل اطالعات خود مفاهیم مختلف شبکه را از طریق اینترنت جست وجو کرد و مفاهیم زیر را برای
خود یادداشت کرد.

تعریف شبکه :ارتباط دو یا چند رایانه با یکدیگر به شکلی که قادر به اشتراک منابع با یکدیگر باشند.
کاربرد شبکه
اشتراک منابع نرم افزاری و سخت افزاری
صرفه جویی در زمان و هزینه ها
ارتباط برخط
مدیریت و پشتیبانی متمرکز

کوشا از پدرش پرسید :چگونه رایانه ها را به هم متصل کنیم؟

چیدمان و اتصال اجزای شبکه مطابق یک نقشه مشخص به یکدیگر را همبندی شبکه ( )topologyمی گویند
که برخی از انواع آن عبارت است از :خطی ،حلقوی ،ستاره ای و ترکیبی

کوشا با پدرش مشورت کرد و از او خواست بهترین نوع همبندی را که می توان در هنرستان استفاده کرد برای او
مشخص کند .پدر کوشا توضیح داد که همبندی خطی و حلقوی دیگر استفاده نمی شود ولی از همبندی ستاره ای
می توانند استفاده کنند.
در همبندی ستاره ای ( )Starتمام رایانه های داخل شبکه با استفاده از یک کابل مستقل به یک قطعه مرکزی
به نام سوییچ ( )Switchمتصل هستند (شکل .)3

شکل3ـ همبندی ستاره ای
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مزایای همبندی ستاره ای
در صورتی که یکی از کابل ها قطع شود ،هیچ تأثیری در کل شبکه ندارد و فقط رایانه مورد نظر از شبکه
خارج می شود.
امکان تبادل هم زمان و دوبه دو برای رایانه ها وجود دارد.
هزینه نگهداری آن کمتر و رفع عیب آن بسیار ساده تر از همبندی های دیگر است.
معایب همبندی ستاره ای
اگر به هر دلیلی قطعه مرکزی از کار بیفتد کل شبکه از کار خواهد افتاد.
با توجه به مشکلی که بیان شد کوشا پروژه ای به شرح زیر تعریف کرد و تصمیم گرفت با کمک پدرش آن را
انجام دهد.

هدف کلی :نصب و راه اندازی یک شبکه رایانه ای با حدود  10رایانه در یک هنرستان یا اداره کوچک و استفاده
از چاپگر در شبکه و فراهم آوردن امکان اتصال اینترنت به تمام رایانه ها و آماده سازی برای انجام پیکربندی
نرم افزاری روی رایانه ها.
فعالیت
گروهی

در محیط های مختلف چند نمونه دیگر از مشکالتی را مثال بزنید که برای حل آنها یا بهره گیری بهتر
از رایانه ها نیاز به ایجاد شبکه است.
در فاز اول پدر کوشا برای او توضیح داد که به چه وسایلی نیاز دارند و قرار شد عالوه بر توضیح پدر در مورد آنها
مطالعه کند و آنها را بشناسد.

برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه به تجهیزات پسیو ( )Passiveو تجهیزات اکتیو ( )Activeنیاز داریم.
تجهیزات Passive
به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید ،هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند ،پسیو گفته
می شود.
انواع تجهیزات Passive

 1کابل :برای ارتباط بین رایانه ها استفاده می شود.
کابل ها انواع مختلفی از جمله کواکسیال ،فیبر نوری و
 TPدارند و پرکاربردترین آنها در شبکه های  LANکابل
 TPاست.
کابل  TPیا ( Twisted Pairزوج به هم تابیده):
به زوج سیم مسی به هم تابیده شده کابل TPگفته
می شود .معموالً کابل  TPکه در شبکه های رایانه ای

استفاده می شود از  4زوج تشکیل شده است.

شکل 4ـ کابل TP
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به الیه ای که برای محافظت از داده های داخل کابل و جلوگیری از نویز روی سیم ها قرار می گیرد ،شیلد
( )shieldمی گویند .در برخی از انواع کابل  TPروی هر زوج سیم نیز یک الیه محافظ به نام فویل ()Foil
قرار می گیرد.
انواع کابل TP
Unshielded TP :UTP
Shielded TP :STP
Foil TP :FTP
Shielded Foil TP :SFTP
Shielded STP :SSTP

بدون فویل و شیلد

فویل دار
هر زوج دارای
فویل جدا
شیلددار و فویل دار
شیلددار و هر زوج
دارای فویل جدا

جدول 1ـ مشخصات انواع کابل TP
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نام گذاری بر اساس استاندارد

نام رایج

ISO/IEC

نوع شیلد روی زوج سیم نوع شیلد روی کل زوج سیم ها

UTP

U/UTP

ندارد

ندارد

STP

U/FTP

ندارد

فویل آلومینیم

FTP

F/UTP

فویل آلومینیم

ندارد

SSTP

S/FTP

رشته سیم

فویل آلومینیم

SFTP

SF/UTP

فویل ـ رشته سیم

ندارد

FFTP

F/FTP

فویل آلومینیم

فویل آلومینیم
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جدول2ـ رده های مختلف زوج به هم تابیده  CAT1تا CAT8

نام گروه

2

سرعت

فرکانس کاری

CAT1

 1 Mbpsحداکثر

CAT2

 4 Mbpsحداکثر

CAT3

16MHZ

 10 Mbpsحداکثر

CAT4

20MHZ

 20 Mbpsحداکثر

CAT5

100MHZ

 100 Mbpsحداکثر

CAT5e

100MHZ

 1000 Mbpsحداکثر

CAT6

250MHZـ200

 1 Gbpsحداکثر

CAT6a

500MHZ

 10 Gbpsحداکثر

CAT7

600MHZ

 10 Gbpsحداکثر

CAT7a

1GHZ

40 Gbpsـ 10حداکثر

CAT8

2GHZ

 40 Gbpsحداکثر

سوکت  :Rj45برای ارتباط کابل  TPبا تجهیزات شبکه استفاده می شود (شکل .)5
کاور سوکت

شکل 5ـ انواع سوکت  Rj45و کاور آن

کابل شبکه

سوکت Rj45

تجهیزات شبکه

شکل  6ـ اتصال سوکت  Rj45به تجهیزات شبکه
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 :keystone 3کیستون نوعی کانکتور است که برای برقراری ارتباط بین کابل مسی شبکه با سایر تجهیزات
شبکه مانند رایانه استفاده می شود (شکل  .)٧کیستون باید با نوع کابل از نظر رده بندی (، CAT5e ، CAT5
 CAT6 ، CAT6aو )...سازگار باشد (جدول .)2

کابل TP

Keystone

کابل TP

کابل آماده شبکه

Keystone

شکل7ـ کیستون و نحوه اتصال آن به پریز شبکه
4

پریز شبکه ( : )Boxدر انواع روکار و توکار وجود دارد و جهت نگهداری کیستون استفاده میشود (شکل.)8
پریز شبکه توکار
وکار

ریز ر

پ
Keystone
که داخل پریز قرار می گیرد

شکل8ـ انواع پریز شبکه

 5کابل  :Patch Cordکابل شبکه که دو سر
آن دارای سوکت  RJ45است .این کابل ها دارای
اندازه های استاندارد  2 ،1/5 ،1 ،0/5و  3متری و …
است و به صورت آماده در بازار موجود است (شکل.)9
شکل 9ـ کابل Patch Cord

فعالیت
کارگاهی

در کارگاه رایانه هنرستان در کجا از کابل  Patch Cordاستفاده شده است؟
 6داکت :محفظه ای است معموال از جنس پالستیک که برای قرار دادن کابل شبکه درون آن استفاده
می شود .اندازه داکت ،حجم کابل هایی را که درون آن قرار داده می شود ،تعیین می کند.
در بسیاری از موارد نیاز است که کابل ها از روی زمین عبور کنند .در این حالت برای مدیریت و محافظت
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کابل ها از داکت کف خواب یا زمینی استفاده می شود که دارای پارتیشن های داخلی است.

داکت زمینی

شکل10ـ انواع داکت

 7ترانک ( :)Trunkدر ترانک ها عالوه بر وجود فضایی مناسب برای عبور کابل ها می توان پریزهای شبکه
و برق را نیز با استفاده از ماژول های خاص روی آنها نصب کرد و در صورت نیاز محل و یا تعداد آنها را عوض
کرد .داخل محفظه ترانک برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی و دوام بیشتر کابل ها ،عایق مناسب وجود
دارد .ترانک ها قابلیت پارتیشن بندی دارند.
اجزای ترانک عبارت اند از:
پارتیشن :قطعه پالستیکی است که داخل شیار درون ترانک نصب می شود و آن را به دو یا سه قسمت
مجزا تقسیم می کند به این وسیله کابل شبکه و برق و تلفن و ...از یکدیگر جدا شده ،از ایجاد نویز جلوگیری
می شود (شکل .)11
مسدود کننده :برای انسداد ابتدا و انتهاي ترانک استفاده می شود تا هم نماي ظاهري آن زیباتر شود و هم
از نظر ایمنی نیز ترانک سربسته باشد (شکل .)12
درزگیر :هنگام قرارگیري ترانک ها در امتداد هم ،براي پوشاندن محل قرارگیري و همچنین اتصال آنها
به کار می رود .درزگیر شامل سه قطعه است که قطعه اصلی روي ترانک و دو قطعه دیگر در لبه هاي ترانک
قرار گرفته و ترانک را زیباتر می کند (شکل )13
قطعه اصلی

شکل13ـ درزگیر ترانک

شکل11ـ پارتیشن ترانک

شکل12ـ مسدود کننده ترانک

زاویه داخلی :برای اتصال ترانک ها در گوشه  90درجه داخلی دیوار به کار می رود.
زاویه خارجی :برای اتصال ترانک ها در گوشه  90درجه بیرونی دیوار به کار می رود.
زاویه تخت :برای اتصال ترانک ها به صورت قائم در یک سطح صاف به کار می رود.
سه راهی :برای اتصال ترانک ها در یک مسیر منتهی به سه جهت

زاویه داخلی

زاویه خارجی

		
به کار می رود.

زاویه تخت

شکل14ـ انواع زاویه اتصال ترانک و سه راهی

سه راهی
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ترانک ها نسبت به داکت فضای بزرگ تری برای کابل ها دارند و مقاوم تر و بادوام تر هستند .ترانک ها در
اندازه های  2تا  20سانتی متر موجود هستند.
فعالیت
منزل

فهرست انواع ترانک و داکت را به همراه جدول اندازه های استاندارد و قیمت آنها از کتاب همراه هنرجو
استخراج کرده ،بررسی کنید هر کدام در چه پروژه ای استفاده می شود.
قاب تکی یا قاب چند ماژول :این قاب ها برای
نصب پریز شبکه ،برق یا تلفن استفاده می شود .محل
نصب این قطعات به صورت  ٤٥×٤٥میلی متر است
(شکل  .)15قاب های موجود در انواع دو ،چهار ،شش
و هشت ماژول وجود دارند.

شکل 15ـ قاب تکی دو ماژول

 8آچار شبکه ( :)Crimperبرای پرسکردن سوکت
تلفن و شبکه استفاده می شود و دو تیغه در سمت
راست و چپ ،یکی برای قطع کردن کابل و دیگری
برای برداشتن روکش کابل دارد (شکل .)16
شکل16ـ آچار شبکه

 9سیملختکن(:)Cable Stripperبرای برداشتن روکش پالستیکی کابل و آمادهسازی برای سوکت زدن
مورد استفاده قرار می گیرد (شکل .)17

شکل17ـ سیم لخت کن

 10تستر ( :)Testerدستگاه تست کننده اتصال
شبکه برای اطمینان از صحت عملیات سوکت زنی و
کابل شبکه استفاده می شود و دارای انواع آنالوگ و
دیجیتال است.
تستر شبکه دارای دو قطعه جدا به صورت Master
و  Remoteاست و  8چراغ کوچک برای نمایش
درستی کارکرد کابل شبکه ،یک چراغ برای powerو

یک چراغ برای بررسی اتصال به زمین دارد.

10

شکل 18ـ Tester
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تستر  Flukeنمونه ای از تسترهای دیجیتال است .میزان اطالعاتی که از این دستگاه به دست می آید بیشتر
از سایر تستر ها است.

شکل 19ـ تستر  Flukeو نمونه ای از گزارش آن
فعالیت
منزل

انواع پارامتر های تست  Flukeرا بررسی و مشخص کنید هر پارامتر در چه جایی کاربرد دارد؟
در ادامه شناسایی تجهیزات ،کوشا از پدر خواست تست یک کابل آماده را به او یاد دهد.

کارگاه  1تست کابل آماده شبکه ()Patch Cord
 1کابل را به تستر متصل کنید.
یکی از سوکتهای کابل شبکه را به کانکتورMaster
تستر و سوکت دیگر کابل را به کانکتور  Remoteتستر
متصل کنید (شکل .)20
 ٢تستر را روشن کنید.
 ٣چراغ های تستر را در هر دو بخش  Masterو
 Remoteبررسی کنید.
تمام چراغ ها با شماره متناظر در بخش  Masterو
 Remoteباید هم زمان و به ترتیب از شماره  1تا شماره
 8روشن شوند .در این صورت مطمئن می شویم که کابل
به درستی کار می کند.

شکل20ـ تست کابل شبکه
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یادداشت

در صورتی که چراغ های با شماره متناظر هم زمان روشن نشوند و یا یکی از شماره ها روشن و چراغ
متناظر روشن نشود ،کابل مشکل دارد.
کوشا کابل را تست کرد و از پدر پرسید آیا می توانیم برحسب نیاز یک کابل شبکه بلند تر درست کنیم؟ پدر از
کوشا خواست در مورد استانداردهای اتصال کابل به سوکت تحقیق کند تا طریقه ایجاد کابل پچ کورد را برای او
توضیح دهد .کوشا با جست وجو در اینترنت و مطالعه کتاب کابل کشی شبکه اطالعات زیر را به دست آورد.

استانداردهای اتصال سوکت  RJ45و کیستون به کابل

دونوع استاندارد  T568Aو  T568Bبرای کابل کشی به وسیله سازمان ( TIAانجمن صنعتی مخابرات) ارائه
شده است که تفاوت آنها تنها در رنگ بندی اتصاالت است (شکل  21و .)22

سفید آبی٥ .
نارنجی٦ .
سفید قهوه ای٧.
قهوه ای٨ .

سفید سبز١ .
سبز٢ .
سفید نارنجی٣ .
آبی٤ .

شکل 22ـ رنگ بندی کابل شبکه استاندارد T568A

سفید آبی٥ .
سبز٦ .
سفید قهوه ای٧.
قهوه ای٨ .

سفید نارنجی١ .
نارنجی٢ .
سفید سبز٣ .
آبی٤ .

شکل 21ـ رنگ بندی کابل شبکه استاندارد T568B

برای اینکه یک رایانه بتواند به شبکه متصل شود،
باید با استفاده از کابل آن را به کیستون متصل کنیم.
به کابلی که سوکت دو سر آن با یک استاندارد به کابل
متصل شده است ،کابل  Straightمیگویند.
به کابلی که سوکت یک سر آن با استاندارد  Aو
سوکت سر دیگر آن با استاندارد  Bبه کابل متصل
شده باشد Xover ،یا  Crossoverمی گویند .از این
کابل برای اتصال مستقیم دو رایانه به یکدیگر استفاده
می شود (شکل .)23
شکل23ـ کابل Crossover
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درحال حاضر با توجه به هوشمند بودن تجهیزات شبکه فرقی ندارد که از کدام نوع کابل کراس یا استریت
برای اتصال مستقیم دو رایانه و یا تجهیزات شبکه استفاده کنیم و بیشتر از کابل استریت استفاده می شود
(شکل .)24

شکل 24ـ اتصال مستقیم دو رایانه

سؤاالت مختلف زیر برای کوشا پس از مطالعه پیش آمد که با کمی دقت و مطالعه و جست وجوی بیشتر در اینترنت
به آنها پاسخ داد.
کنجکاوی

ـ اگر ترتیب رنگ ها به صورت دیگری چیده شود ،آیا کابل شبکه کار می کند؟
ـ استفاده از استانداردهای گفته شده چه مزیتی نسبت به بقیه حالت ها دارد؟
ـ در برخی از کابل های موجود در بازار فقط  2زوج از سیم ها به سوکت متصل است .چرا؟ میزان سرعت
انتقال داده را در این حالت بررسی کنید.
کوشا قصد دارد با کمک پدر یک کابل شبکه ایجاد و آن را تست کند.

کارگاه  2ایجاد کابل Straight
 1کابل  TPبه اندازه موردنیاز تهیه کنید.
 ٢استاندارد  Aیا  Bرا انتخاب کنید.
 ٣سر کابل را لخت کنید.
روکش کابل را با استفاده از سیم لخت کن به اندازه
 2سانتی متر بردارید .دقت کنید که سیم لخت کن
را زیاد نچرخانید ،زیرا ممکن است به سیم های زیر
روکش آسیب برساند(شکل .)٢٥

شکل25ـ لخت کردن سر کابل

 ٤کابل شبکه را از داخل کاور عبور دهید.
(شکل .)26
بعد از سوکت زدن نمی توانید کاور کابل را قرار دهید.

شکل26ـ وارد کردن کاور سوکت سر کابل
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 ٥با توجه به استاندارد مورد نظر سیم ها را کنار هم مرتب کنید.
با توجه به استاندارد ،سیم ها را براساس رنگ ها مرتب کرده ،در فاصله  12تا  13میلی متری از روکش کابل،
سیم ها را با استفاده از سیم چین یا بخش تیغه آچار شبکه قطع کنید .توجه داشته باشید که زاویه سیم چین
و سیم های مرتب شده حدودا ً  90درجه باشد (شکل .)٢7

شکل 27ـ مرتب کردن سیم های رنگی مطابق استاندارد

 ٦سیم ها را داخل سوکت قرار دهید.
بعد از قرار دادن سیم ها داخل سوکت ،کابل را محکم به داخل سوکت فشار دهید تا همه سیم ها به انتهای
سوکت برسد .دقت کنید که مقداری از روکش کابل نیز در داخل سوکت قرار گیرد (شکل .)٢8

شکل28ـ قرار دادن سیم ها در سوکت
٧

با استفاده از آچار شبکه سوکت  RJ45را پرس کنید (شکل .)29

شکل 29ـ پرس کردن سوکت RJ45
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٨

کابل را تست کنید.

کوشا پس ازسوکت زدن کابل آن را تست کرد و کابل را به پدر نشان داد .پدرش با ارائه چند تصویر برای او
توضیح داد اتصاالت غیر استاندارد کابل به سوکت باعث قطع شدن شبکه می شود.
روکش کابل بیش از اندازه برداشته
شده است.

سیم ها تا انتهای
سوکت نرسیده اند و
به سیم فلزی اتصال
پیدا نکرده اند

شکل30ـ اتصاالت غیر استاندارد
فعالیت
کارگاهی

ـ یک کابل استریت ایجاد کرده ،آن را تست کنید.
ـ یک کابل کراس ایجاد کرده ،آن را تست کنید.
ـ تست کابل استریت و کراس چه تفاوتی دارد؟
 ٩ابزار پانچ ( :)Patch toolاز این ابزار برای اتصال کابل  TPبه کیستون ،بیرون کشیدن سیم پانچ شده و
قطع کردن اضافه سیم استفاده می شود.

شکل31ـ Patch tool

کارگاه  3اتصال کابل به کیستون
در این کارگاه از یک متر کابل  TPو یک کیستون استفاده کرده ،کابل را به کیستون متصل می کنیم.
 1سرکابل را لخت کنید.
حدود  4سانتی متر روکش کابل را با استفاده از سیم لخت کن بردارید.
 2استاندارد مناسب برای اتصال کابل به کیستون را انتخاب کنید.
استاندارد انتخاب شده باید با استاندارد کابلهای شبکه یکسان باشد.
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 3زوج سیم ها را مطابق استاندارد در شیارهای کیستون قرار دهید.
کیستون هردو استاندارد  Aو  Bرا دارد .درپوش کیستون را بردارید و سیمها را براساس ترتیب رنگی مشخص
شده در کیستون و براساس استاندارد انتخاب شده در مرحله  ،٢درون شیارهای مربوطه قرار دهید (شکل .)32

شکل32ـ قرار دادن سیم های کابل در کیستون

 4با استفاده از آچار پانچ سیم ها را به طور کامل در شیار قرار دهید (شکل .)33
دراین حالت قسمت اضافه سیم نیز قطع می شود.
بعضی از انواع کیستون ها اهرمی دارند که نیاز به آچار ندارند و با پایین آوردن آن سیم ها در شیار قرار گرفته،
اتصال برقرار می شود.
هم زمان با فشار آچار پانچ به
سمت پایین تیغه ،سیم اضافه
را قطع خواهد کرد.

تیغه قطع کننده (کاتر)

شکل33ـ قرار دادن سیم ها در کیستون به کمک آچار پانچ

 :Rack 11محفظه ای فلزی است که تجهیزات شبکه و سرورها در آن
نصب می شود .ساختار َرک به گونه ای است که از تجهیزات نصب شده
داخل آن در برابر صدمات فیزیکی مثل فشار و ضربه محافظت می کند
و با تهویه مناسب سبب کارایی بهتر تجهیزات می شودَ .رک ها دارای
انواع دیواری و ایستاده هستند Uunit .واحد اندازه گیری َرک است .هر
 Unitمعادل  1/75اینچ و  4/5سانتی متر است.
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شکل35ـ اندازه های متفاوت َرک های موجود

شکل34ـ َرک دیواری

پودمان اول :نصب تجهیزات شبکه

َرک های دیواری معموالً دارای ارتفاع های  4و  5و  6و  7و  9یونیت و عمق  45و  60سانتی متر و َرک های
ایستاده دارای ارتفاع 17یونیت به باال هستند.
کنجکاوی

برای انتخاب َرک مناسب عالوه بر موارد زیر ،چه پارامترهایی را می توان در نظر گرفت؟
1ـ داشتن فضای مناسب برای نصب تجهیزات
2ـ تهویه مناسب
3ـ ....
اجزای مهم َرک عبارت اند از:

خنک کننده ( :)FANبرای خنک نگه داشتن اجزای داخلی َرک است که معموالً در سقف آن نصب
می شود (شکل.)36
ماژول برق ( :)Power Moduleقطعه ای که تعدادی پریز برق روی آن به منظور تغذیه اجزای داخلی
َرک به خصوص سوییچ و سرور نصب شده است (شکل .)37

شکل37ـ Power Module

شکل36ـ FAN

سینی ( :)Shelfبرای جداسازی بخش های مختلف در َرک و قرار دادن تجهیزاتی مانند سوییچ ،مسیریاب
( )Routerو یا صفحه نمایش سرور روی آنها استفاده می شود (شکل .)38
دماسنج ( :)Thermometerاین قطعه دمای َرک را اندازه گیری می کند و روی نشانگر های دیجیتالی
خود نمایش می دهد .این حرارت سنج ها دارای حافظه هستند و در صورت رسیدن دما به مقداری که مدیر
شبکه تعیین می کند فن های َرک را روشن می کنند.

 :Patch Panel 12قطعه ای که تعداد مشخصی درگاه ( )portمانند  24یا  48عدد دارد .هنگام کابل کشی
در هر قسمت از یک ساختمان به تعداد درگاه  های سوییچ ،پریز شبکه قرار می دهند؛ هرچند ممکن است در
حال حاضر هیچ رایانه ای از طریق آنها به شبکه متصل نشود؛ اما متخصصان شبکه این پیش بینی را انجام
می دهند و کابل ها را در َرک جمع کرده ،به پچ پنل متصل و شماره گذاری می کنند و با یک کابل پچ کورد
درگاه مربوطه را به سوییچ متصل می کنند.

شکل39ـ دماسنج َرک

شکل 38ـ Shelf
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دو نوع پچ پنل وجود دارد (شکل :)40
 :Loadedکیستون ها از قبل روی آن نصب شده است.
 :Unloadedیک پنل با فریمهای خالی است و بسته به نیاز میتوان انواع کیستونها را روی آن نصب کرد.

Unloade
Loaded

شکل 40ـ انواع پچ پنل
یادداشت

باید هنگام انتخاب پچ پنل دقت کنید که با نوع کابل و پریز شبکه سازگاری کامل داشته باشد.

فعالیت
کارگاهی

با مقایسه شکل های زیر مشخص کنید درصورت مرتب نکردن کابل ها چه مشکالتی ممکن است در
پروژه داشته باشیم؟
پس از مرتب سازی

پیش از مرتب سازی

شکل ٤١ـ مرتب کردن کابل ها

 :Cable Management 13برای مرتب سازی کابل های داخل
َرک استفاده می شود (شکل.)42
مرتب بودن کابل ها و چیدمان درست آنها یکی از نکات مهم در
برپایی شبکه است .این کار سبب می شود عیب یابی و توسعه شبکه
به راحتی انجام شود .در شکل  ٤١سمت راست ،مرتب سازی کابل ها
با استفاده از  Cable Managementبه خوبی انجام شده است.
شکل 42ـ Cable Management
فعالیت
کارگاهی
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کارگاه رایانه خود را در نظر بگیرید و تجهیزات پسیو استفاده شده در این شبکه را مشخص کنید .تعداد
و میزان تجهیزات استفاده شده را در یک جدول یادداشت کنید.

پودمان اول :نصب تجهیزات شبکه

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
استاندارد
نمره
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
شایستگی ها
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
مکان و)...
تهیـه فـهرست تجـهیـزات
درستکــاری و کسب حــالل،
مورد نیاز مشتری با کمترین
برآورده نمودن نیازهای مشتری ـ
هزینهـ برآورد صحیح مدت
شایستگی های غیرفنی مسئولیتپذیری ،توجه به جزئیات
زمان اجرای پروژه ،تست
کار ،اطمینان از کیفیت کار انجام
عملکرد صحیح تجهیزات
شده ـ زبان فنی
2
قابل قبول
قبل از تحویل پروژه ـ دقت
اتصال سیم زمین ـ بررسی
در حفظ امــوال مــوجــود
محل عبور سیم برق و لوله های
در محیط  ـ مـرتب کــردن
ایمنی و بهداشت
فاضالب هنگام سوراخ کردن
تجهیزات مورد نیاز پس از
دیوار
انجام کار
جمعآوری زبالههای بازمانده و
توجهات زیست محیطی
تحویل آنها به مراکز بازیافت
توجه به ایمنی و بهداشت
1
غیرقابل قبول
محیط کارگاه
دقت در نصب تجهیزات و تست
نگرش
آنها

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...

آماده سازی
تجهیزات
Passive

مكان :مکان موردنظر برای
اجرای شبکه
تجهيزات :تجهیزات Passive
شبکه
زمان 15 :دقیقه

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

آمادهسازی و بهکارگیری کلیه
تجهیزات پسیو برای راهاندازی یک
شبکه با  10گره ـ ایجاد کابل استریت 3
یا کراس و تست آنها ـ
اتصال کابل به کیستون

در حد انتظار

آمادهسازی و بهکارگیری  5مورد از
تجهیزات پسیو ـ ایجاد کابل استریت و 2
اتصال کابل به کیستون

پایین تر از حد
انتظار

آماده سازی و به کارگیری کابل و
کیستون و سوکت

1

کوشا پس از مطالعه تجهیزات پسیو ،در مورد تجهیزات اکتیو نیز مطالعه کرد و با کمک پدر آنها را انتخاب کرد.
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تجهیزات Active

در شبکه رایانه ای به قطعاتی که به برق متصل می شوند و در هدایت داده ها یا تولید و تقویت سیگنال ها نقش
دارند ،تجهیزات فعال یا  Activeمی گویند .تجهیزات اکتیو شبکه عبارت است از:
 1کارت شبکه ( :)Network Interface Cardرابط فیزیکی بین رایانه و محیط انتقال است و دارای
اسامی دیگری چون  LAN cardو  Network Adapterاست.
کارت های شبکه دارای سرعت دریافت و ارسال  10/100/1000 Mbpو دو چراغ سبز و زرد هستند .ممکن
است در کارت های شبکه مختلف رنگ چراغ ها متفاوت باشد .با اتصال رایانه به شبکه ،این  2چراغ روشن
می شود .چراغ سبز به صورت ثابت و چراغ زرد به صورت چشمک زن است .روشن شدن چراغ ثابت به معنی
اتصال درست و روشن شدن چراغ چشمک زن به معنی دریافت و ارسال داده در شبکه است (شکل .)43

شکل 43ـ چراغ های کارت شبکه

کارت های شبکه دو نوع سیمی و بی سیم ( )Wirelessهستند (شکل .)44

شکل 44ـ انواع کارت شبکه
فعالیت
کارگاهی

وضعیت چراغ های کارت شبکه رایانه کارگاه را بررسی کنید.

فعالیت
گروهی

اگر دو سیستم داشته باشیم که یکی دارای کارت شبکه با سرعت  10Mbpsو دیگری مجهز به کارت
شبکه با سرعت  1000Mbpsباشد ،ارتباط آنها از نظر سرعت چگونه است؟ با هم گروهی خود در این
مورد بحث کنید.
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فعالیت
منزل

چند نمونه کارت شبکه را در اینترنت جست وجو کرده ،مشخصات آنها را در جدول زیر وارد کنید.
مدل

نوع اتصال
سیمی /بی سیم

رابط

سرعت
انتقال
داده

قدرت
گیرندگی
آنتن

قیمت

کشور
سازنده

سایر

 2منبع تغذیه  Injector( PoEیا  :)Couplerفناوری  )Power over Ethernet( PoEبه معنای تغذیه
برق از طریق کابل شبکه است و تجهیزاتی که دارای قابلیت  PoEهستند ،می توانند برق مورد نیاز خود برای
روشن شدن را از طریق همان کابل شبکه ای بگیرند که داده را از آن دریافت می کنند.
استاندارد  PoEمی تواند برق مورد نیاز تجهیزات را بسته به نوع کابل روی  2زوج سیم و یا تمام  4زوج سیم
انتقال دهد (شکل  .)45در صورتی که شما دوربین مدار بسته تحت شبکه ( ،)IP Cameraتلفن تحت شبکه
( )IP Phoneو یا آنتن بی سیم داشته باشید ،می توانید برق این تجهیزات را از طریق سوییچ مجهز به فناوری
 PoEتأمین کنید.

شکل 45ـ.فناوری PoE

مزایای استفاده از فناوری  PoEعبارت است از:
کابل کشی بسیار سریع تر و ارزان تر خواهد بود زیرا به جای اینکه برای هر دستگاه در شبکه یک کابل برق
و یک کابل داده استفاده شود ،فقط یک کابل شبکه استفاده می شود.
می توان سوییچ  PoEرا به  UPSمتصل کرد تا در صورت قطع برق ،تجهیزات متصل به آن مانند دوربین،
تلفن و ....خاموش نشوند )Uninterruptible Power Supply( UPS .منبع تغذیه بدون توقف ،یک دستگاه
الکترونیکی است که از آن برای ایجاد ثبات در تغذیه تجهیزات الکتریکی استفاده می شود و در صورت قطع
برق می تواند برق تجهیزات را تأمین کند.
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در بعضی مواقع فقط یک دستگاه داریم که نیاز به استفاده از قابلیت  PoEدارد .در این حالت خرید یک
سوییچ  PoEمنطقی و مقرون به صرفه نیست و می توان از منبع تغذیه  PoEدر شبکه استفاده کرده ،دستگاه
موردنظر را به آن متصل کرد (شکل .)46
کابل شبکه متصل به
سوئیچ یا روتر

دوربین تحت شبکه

برق

برق و دیتا روی کابل شبکه

شکل46ـ منبع تغذیه PoE

 :PoE Splitter 3دستگاه کوچکی که برق و سیگنال داده را از کابل شبکه ای که دارای قابلیت  PoEاست،
جدا می کند .با استفاده از این دستگاه می توان قابلیت تغذیه به صورت  PoEرا به تجهیزاتی اضافه کرد که فاقد
این قابلیت هستند .برای مثال در محل نصب دوربین تحت شبکه به کابل شبکه که از درگاه  PoEمی آید،
یک  PoE Splitterمتصل کرده ،با جدا کردن داده و برق آنها را به درگاه  LANو سوکت برق دوربین متصل
می کنیم (شکل .)47

Ethernet

PoE over cat6
Ethernet

12V DC

شکل 47ـ PoE Splitter

 4سوییچ ( :)Switchسوییچ دستگاه مرکزی در شبکه ستارهای است که تمام گرهها ( )nodeرا از طریق کابل
شبکه به هم متصل میکند و بهوسیله این دستگاه گرهها قادر به ارسال و دریافت اطالعات به یکدیگر خواهند بود.
سوییچ های مختلف با تعداد  48 ،24 ،16 ،8 ،4درگاه وجود دارد و سرعت انتقال داده ها در این درگاه ها
می تواند  1Gbps ،10/100 Mbpsو  10Gbpsباشد .برخی از درگاه های سوییچ می توانند قابلیت PoE
داشته باشند (شکل .)48
Data
)Data+Power(POE
Power

Network Video
Recorder
)(NVR
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Storage

Computer

VOIP
Phone

Wireless IP Camera
access point

شکل 48ـ سوییچ
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انواع سوییچ عبارت اند از:
سوییچ های شبکه مدیریت نشده ()Unmanaged Network Switches
این نوع سوییچ ها بیشتر در شبکه های شرکت های کوچک،کارگاه های
مدارس،گیم نت ها و شبکۀ کار و کسب های کوچک کاربرد دارند.
این سوییچ ها برای اتصال دستگاه ها در یک شبکه مانند رایانه ها به
یکدیگر ،چاپگر به رایانه و مودم به رایانه استفاده می شود و دارای
تنظیمات پیش فرض بوده و قابل تغییر نیستند ،بنابراین نیازی به
پیکر بندی خاص ندارند و راه اندازی آنها بسیار ساده است .کافی
است با اتصاالت کابلی ،رایانه ها را به آن متصل کرده ،سوییچ را به برق وصل کنید.
سوییچ های شبکه مدیریت شده ()Managed Network Switches
این سوییچ ها قابل برنامه ریزی هستند و مدیر شبکه می تواند عالوه بر
تنظیمات پیش فرضی که روی آنها وجود دارد ،تنظیمات دلخواه
خود را براساس نیاز شبکه ،مدیریت ترافیک داده ها و مانیتورینگ
شبکه انجام دهد.
سوییچ ها از نظر نصب دارای دو مدل  Rackmountو desktop

هستند (شکل .)49

desktop

Rackmount

شکل49ـ سوییچ  Rackmountو desktop

یادداشت

اصطالح  Rackmountبرای توصیف تجهیزاتی به کار می رود که قابلیت نصب در َرک را داشته باشند.

فعالیت
منزل

با جست وجو در اینترنت فهرستی از چند نمونه سوییچ غیرمدیریتی و سوییچ مدیریتی مورد استفاده
در بازار کار به کالس ارائه کرده ،قابلیت و قیمت آنها را بررسی کنید.
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 5مسیریاب ( :)Routerکار اصلی مسیریاب پیدا کردن مسیر مناسب برای ارسال بسته های اطالعات در
شبکه و ارسال داده از یک شبکه به شبکه دیگر است .مسیریاب ها با استفاده از الگوریتم های خاص ،کوتاه ترین
و بهترین مسیر را برای دسترسی به یک سرور پیدا می کنند .همچنین می توانند اینترنت را بین رایانه ها به
اشتراک بگذارند و مؤلفه های مدیریتی مانند موارد امنیتی را روی شبکه اعمال کنند.

شکل 50ـ مسیریاب

 AP :)Access Point( AP 6در شبکه بی سیم برای برقراری ارتباط بین تجهیزات بی سیم استفاده
می شود .همچنین این دستگاه می تواند شبکه بی سیم را به شبکه سیمی متصل کند.
برای انتخاب یک  APویژگی های زیر مورد توجه قرار می گیرد:
نوع کاربرد (خانگی/تجاری)
تعداد درگاه شبکه ()LAN
قدرت گيرندگي آنتن
نوع و تعداد آنتن
قابلیت PoE
باند فرکانسي
سرعت انتقال داده ها
سازگاری با سيستم عامل ها
استانداردهای بی سیم
فعالیت
منزل

چند نمونه از مدل های  APرا در اینترنت جست وجو کرده ،قابلیت ها و قیمت آنها را بررسی کنید.
 7مودم  :)Asymmetric Digital Subscriber Line( ADSLکار مودم (demodulateـ)Modulate
تبدیل سیگنال های دیجیتال رایانه به سیگنال های آنالوگ در خطوط تلفن و بالعکس است و دارای دو نوع
سیمی و بی سیم است.

فعالیت
گروهی

تجهیزات اکتیو شبکه هنرستان خود را به همراه تعداد و نوع هر یک مشخص کنید ،فهرست تهیه شده
را در کالس نصب کنید و با فهرست گروه های دیگر مقایسه کنید.
در ادامه پروژه پدر چند عکس از کارگاه های رایانه و شبکه های اجرا شده به کوشا نشان داد و برای او توضیح داد
که محل نصب تجهیزات و مسیر کابل کشی دارای استاندارد هایی است که باید رعایت شود و از او خواست در
هنگام اجرای پروژه هنرستان آنها را رعایت کند.
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مؤلفه های تعیین کننده مسیر و محل نصب تجهیزات
هنگام برپایی یک شبکه با توجه به مکان مورد نظر برای نصب تجهیزات اکتیو و پسیو باید مؤلفه  های خاصی
را رعایت کرد تا شبکه کارایی بهتری داشته باشد .این مؤلفه ها عبارت اند از:
عدم نویزپذیری :کابل داده از کنار کابل برق عبور نکند و در مجاورت میدان مغناطیسی نباشد .همچنین
تجهیزات مختلف در معرض نویز نباشند.
به منظور حفظ سالمت افراد و تجهیزات در مقابل خطرات ناشی از اتصال کوتاه یا صاعقه ،باید تمام تجهیزات
و سازه های فلزی را به وسیله هادی های مناسب فلزی به شبکه ا ِرت متصل کرد تا هنگام بروز اتصال کوتاه و یا
صاعقه ،جریانات فوق از این طریق به زمین انتقال داده شده ،خنثی شوند .شبکه ارت شامل سیم های مسی،
میله ارت ،صفحه مسی ،چاه ارت و … است.
یادداشت

فاصله استاندارد کابل برق و داده  30سانتی متر است .اگر به هر دلیلی مجبور هستید که کابل داده و
برق را در فاصله کمتری از هم قرار دهید ،از کابل های روکش دار  FTPاستفاده کنید.
مسافت :حداکثر مسافت یک رایانه تا سوییچ در همبندی ستاره ای نباید بیشتر از  90متر باشد.
اگر مسیر به صورتی باشد که به ناچار فاصله رایانه تا سوییچ بیشتر از حد مجاز شود باعث افت سیگنال شده،
داده از دست خواهد رفت .در این مورد از دستگاهی به نام  Repeaterاستفاده می کنیم.
سیگنال در داخل کابل و امواج رادیویی به دالیل مختلف از جمله مقاومت داخلی سیم ،محیط انتقال و قدرت
سیگنال تولید شده به وسیله تجهیزات اکتیو تا مسافت مشخصی می تواند حرکت کند و پس از طی این
مسافت ،ضعیف شده و توان الزم را از دست می دهد .همچنین در برخی از موارد ممکن است سیگنال داده
در معرض نویز قرار گرفته ،سبب از بین رفتن داده شود .در این حالت سیگنال باید به شکل اصلی و پرتوان
خود بازگردد .برای این منظور از دستگاه ( Repeaterتکرارکننده یا تقویت کننده سیگنال) استفاده می شود.

پژوهش

بررسی کنید مسافت چه اثرات دیگری روی داده دارد.
آرایش و چیدمان :فرض کنید بخشی از شبکه از کارافتاده و باید با بررسی مجدد کابل ها فرایند عیب یابی
را طی کنیم .در اجرای یک شبکه ،آرایش کابل ها در داخل َرک و مسیرها بسیار اهمیت دارد تا در صورت نیاز
به عیب یابی و بررسی مجدد کابل ها مشکلی در تشخیص کابل ها نداشته باشیم.
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نقشه معماری ساختمان :با توجه به نقشه معماری مکان اجرای پروژه ،می توان بهترین مسیر را برای
کابل کشی و نصب تجهیزات در نظر گرفت تا کمترین مقدار کابل مصرف شود.
کنجکاوی

آیا همیشه کوتاه ترین مسیر بهترین مسیر است ؟چرا؟
اصول ایمنی تجهیزات شبکه :در هنگام جانمایی و نصب تجهیزات باید دقت کرد که تجهیزات در دسترس
افراد غیرمجاز نباشد.

در ادامه کوشا محل اجرای پروژه را دوباره بازدید کرد و یک نقشه دستی براساس اصولی کشید که در کتاب
نقشه کشی فنی رایانه ای دهم یادگرفته بود و محل گره ها و تجهیزات را مشخص کرد.
فعالیت
کارگاهی

ـ یک ساختمان  3طبقه در نظر بگیرید و بهترین مسیر برای کابل کشی و محل تجهیزات شبکه را
مشخص کنید .یک نقشه دستی از شبکه مورد نظر بکشید.
ـ فرض کنید پس از کشیدن نقشه اولیه با دست و جانمایی تجهیزات و گره های شبکه ،نقشه برق
ساختمان در اختیار شما قرار می گیرد .بررسی کنید مسیر کابل کشی کدام قسمت ها را باید تغییر دهید.
آیا نیاز است تجهیزات جابه جا شود؟

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

آمادهسازی و بهکارگیری کلیه تجهیزات
باالتر از حد اکتیو برای راهاندازی یک شبکه ـ ارزیابی
3
کلیه پارامترهای تعیینکننده مسیر و محل
انتظار
تجهیزات در صورت تغییر پارامترها

مكان :مکان موردنظر برای
آمادهسازی و بهکارگیری  4مورد از تجهیزات
اجرای شبکه
آماده سازی
در حد انتظار اکتیو ـ ارزیابی  2مورد از  4مورد پارامترهای
2
تجهیزات تجهيزات :تجهیزات Active
تعیینکننده مسیر و محل تجهیزات در
شبکه
Active
صورت تغییر پارامترها
زمان 1۰:دقیقه
آمادهسازی  ،Rackخنککننده ،کارت
پایین تر از حد
شبکه ،سوییچ و مودم ـ ارزیابی پارامتر
انتظار
عدم نویزپذیری

26

1

پودمان اول :نصب تجهیزات شبکه

کوشا نقشه دستی شبکه را به پدرنشان داد .پدر گفت بهتر است بعد از ترسیم نقشه با دست ،از نرم افزار ترسیم
پالن و نقشه شبکه استفاده کند تا خوانایی نقشه بهتر باشد.

پالن شبکه

پالن شبکه یک نمایش بصری از معماری و ساختار شبکه است که با استفاده از اشکال مختلف و اتصاالت بین
آنها به کاربر کمک می کند تا درک بهتری از نقشه شبکه ،اتصاالت و محل تجهیزات داشته باشد.
از جمله نرم افزارهای رسم پالن  Microsoft Visioو  Edraw Maxاست.
   کارگاه  4آشنايي با نرمافزار Visio 2016
نرم افزار  visioرا نصب کرده ،پس از مشاهده فیلم فعالیت را انجام دهید.
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :12101معرفی نرم افزار Visio

کاربرد قسمت های مشخص شده در شکل را بنویسید.

  کارگاه  5ترسیم پالن شبکه
فیلم

فیلم شماره  :12102ترسیم پالن در Visio
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فعالیت
کارگاهی

پس از مشاهده فیلم ،پالن کارگاه رایانه خود را مطابق متراژ واقعی ترسیم کرده ،با نام  plan1ذخیره
کنید.
  کارگاه  6جانمایی اجزای شبکه

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :12103جانمایی اجزای شبکه در نرم افزار Visio

فیلم را مشاهده کرده ،براساس پالن و جانمایی دستی تجهیزات (محل گره ها و َرک) جانمایی تجهیزات
را در  plan1انجام دهید.
تخمین متراژحدودی کابلها و داکتها

شکل 51ـ پالن کارگاه ()plan1

در  plan1ارتفاع تمام دیوارها را  2/8متر درنظر بگیرید.
برای کابل کشی باید متراژ تقریبی کابل از هریک از رایانه ها تا َرک را تعیین کنیم و برای تعیین متراژ تقریبی
کابل باید مسیر حرکت کابل را مشخص کنیم .در صورتی که در مسیر کابل در یا پنجره باشد ،کابل باید آنها
را دور بزند و مسیر کابل طوالنی تر خواهد شد .برای مثال در نقشه  plan1متراژ کابل از رایانه شماره  ٢تا َرک
در صورتی که در فاصله  ٢٠سانتی متری از سقف ،کابل کشی را انجام دهیم به صورت زیر محاسبه می شود.
٣متر برای خطا  +فاصله َرک از سقف  +فاصله رایانه تا َرک  ١٢٠ +سانتی متر  -ارتفاع دیوار = متراژ تقریبی
 ١٢٠سانتی متر حذف شده به خاطر  ٢٠سانتی متر فاصله از سقف و یک متر فاصله از کف است .اگر کابل کشی
از سقف نباشد ،باید داکت و کابل ،دو پنجره موجود در مسیر را دور بزنند و مسیر کابل طوالنی تر خواهد شد.
زیرا کابل باید ارتفاع پنجره را باال رفته و پس از طی کردن عرض پنجره دوباره آن ارتفاع را پایین بیاید بنابراین
 ٢برابر ارتفاع پنجره ها به طول کابل اضافه می شود.
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فعالیت
کارگاهی

متراژ تقریبی کابل ها و داکت ها را برای  plan1محاسبه کنید.
در انتهای این قسمت کوشا ترسیم پالن با استفاده از نرم افزار را یاد گرفته و یک پالن رسم کرده است.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

ترسیم
پالن
شبکه

مكان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه مجهز به نرم افزار
ترسیم پالن
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد ایستگاههای کاری ،سرور،AP ،
باالتر از
حد انتظار مسیریاب و سوییچ در نرمافزار ،برقراری
ارتباط بین ایستگاهها و تجهیزات در
نرمافزار ـ تکمیل و اصالح کلیه پالنهای
تعیین شده شبکه
در حد
انتظار

ایجاد ایستگاه های کاری ،سرور،AP،
مسیریاب و سوییچ در نرم افزار ـ
برقراری ارتباط بین ایستگاه ها و
تجهیزات در نرم افزار

نمره
3

2

پایین تر از ایجاد ایستگاههای کاری ،سوییچ و سرور 1
در نرمافزار
حد انتظار

آمادهسازی قرارداد پروژه
در سناریوی ایجاد شبکه در هنرستان ،پدر کوشا برای او توضیح داد که از آغاز تا پایان پروژه چه مواردی را باید
تهیه و بررسی کنند و کوشا با مطالعه ،آنها را به صورت مستند تهیه و در پوشه ای به نام «نصب و راه اندازی شبکه
رایانه ای هنرستان با حداقل  10رایانه» بایگانی کرد.

مراحل پروژه
مرحله اول تهیه ) :RFP (Request For Proposalزماني که يک شرکت قصد دارد يک پروژه را
به صورت داخلی یا واگذاری به شرکت های خارجی انجام دهد ،براي برگزاري مناقصه و جمع آوري پيشنهادات
پيمانکاران مختلف بايد درخواست طرح پيشنهادي خود را تهيه کند RFP .مجموعه ای از درخواست های
کارفرما در خصوص یک سرویس خاص است که به صورت کامل و براساس کلیه نیازها ،مشکالت ،کمبودها و
درصد رشد یک مجموعه به وسیله یک شخص و یا گروه مشاور تهیه و به مجریان ارائه می شود.
مرحله دوم تهیه پیش فاکتور :پيش فاکتور سندى است که به وسیله فروشنده و شرکت های خدمات شبکه
صادر مى شود و مندرجات آن شامل نام و نشانى فروشنده و خريدار ،نوع ،مقدار و تعداد کاال یا خدمات ،قيمت
واحد کاال و قيمت کل ،شرايط پرداخت ( )terms of paymentو زمان تحويل کاال ( ،)delivery timeمدت
اعتبار پیش فاکتور ( )validityو مبدأ کاال ( )originاست.
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بــرای تهیــه پیش فاکتــور بایــد فهرســت تجهیــزات بــرای اجــرای پــروژه را تهیــه کنیــم بــه ایــن فهرســت
)  LOM (List Of Materialمی گویند .براساس پالن رسم شده برای شبکه موردنظر فهرست تجهیزات
شامل تعداد گره ،کیستون ،متراژ کابل با ذکر نوع آن ،تعداد سوییچ در هر طبقه ،متراژ داکت یا ترانک و تعداد
اجزای آن شامل زاویه ها ،سه راهی و ،..تعداد پچ کورد و پچ پنل ،نوع َرک و اجزای آن و تعداد سوکت ها را
مشخص می کنیم (جدول . )٣
پس از تهیه فهرست تجهیزات باید برآورد هزینه کنید و قیمت تجهیزات به همراه دستمزد اجرا را تهیه و به
تأیید کارفرما برسانید .به فهرستی که شامل قیمت ها باشد  (List Of Price) LOPمی گویند (جدول .)٣
جدول ٣ـ یک نمونه از  LOMو LOP

فهرست تجهیزات پروژه ( )LOMبرای  20گره براساس نقشه رسم شده
ردیف

نام تجهیزات

تعداد  /متراژ

قیمت واحد بر حسب ریال

1

 Rack 9uعمق 60

2

4380000

2

کابل CAT6

 250متر

16000

3

Keystone CAT6 + BOX

22

69500

4

 3 Patchcordمتری

20

48000

5

 1/5 Patchcordمتری

20

35000

6

ترانک

 30متر

82000

7

داکت 3

 12متر

25000

8

داکت 2/5

 8متر

20000

9

زانوی خارجی و داخلی

8

64500

10

سه راهی

5

71500

11

زانوی تخت

3

71500

12

قطعه اتصال

20

17500

13

قاب  2ماژول

12

24500

14

بست انتهایی

4

23000

15

پارتیشن

15

20000

16

پریز برق

12

55000

17

Switch 24 port Gig

2

4500000

18

Patch panel 24 port Gig

2

2800000

19

Cable Managment

2

350000

20

Power Modules 6 port

2

850000

21

پیچ و رول پالک

به تعداد مورد نیاز

15000

کنجکاوی
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 LOPپروژه

چرا پیش فاکتور برای طرفین اهمیت زیادی دارد؟

هزینه دستمزد

پودمان اول :نصب تجهیزات شبکه
فعالیت
کارگاهی

کوشا براساس پالن ترسیم شده فهرستی از تجهیزات موردنیاز برای پروژهای با  10گره را تهیه کرده است.
ـ شما آن را با مراجعه به یک شرکت یا جستجو در اینترنت کامل کنید تصویر پالن ترسیم شده را در لوح
همراه کتاب هنرجو مشاهده کنید.
ردیف

نام تجهیزات

1

کابل STP

2

داکت

3

سوییچ  16پورت

مقدار  /تعداد قیمت واحد (ریال)
 100متر

نوع تجهیزات Active/ Passive
passive

1

4
5
6
7
8
9
10

ـ با مراجعه به یک یا چند شرکت و یا جست وجو در اینترنت یک  LOPدیگر برای پروژه کوشا تهیه
کنید و آن را با  LOPقبلی مقایسه کنید.
ـ فهرستی از دستمزد نصب تهیه کنید.
مرحله سوم تهیه) : WBS (Work Breakdown Scheduleقبل از شروع کار باید بخش های مختلف
کار را تعیین کرده ،زمان شروع و پایان هر بخش را مشخص کنیم به عبارت دیگر زمان بندی کار را تعیین
کنیم که به آن  WBSمی گویند.
فعالیت
کارگاهی

نمونه  WBSکه در لوح همراه کتاب آمده است را مشاهده کنید و  WBSپروژه را با یک جدول مشخص
کنید.
قرارداد
برای اجرا و پشتیبانی پروژه های شبکه ( Activeو  )Passiveنیاز به قرارداد کاری است.
نمونه قرارداد را در کتاب همراه هنرجو مشاهده کنید.
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کنجکاوی

چند نمونه قرارداد جست وجو کرده ،نرخ خدمات را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی

یک قرارداد کاری برای اجرا و پشتیبانی شبکه یک مدرسه با  15گره تنظیم کنید.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تهیه فهرست تجهیزات پسیو و اکتیو مورد 3
نیاز برای راهاندازی شبکه بر اساس پالن رسم
باالتر از حد
شده ـ تعیین نوع و میزان موردنیاز تجهیزات
انتظار
ـ برآورد حدودی قیمت و صدور پیش فاکتور
به کارفرما و اخذ تأییدیه ـ تهیه WBS
مکان :کارگاه استاندارد رايانه
تهیه فهرست تجهیزات پسیو و اکتیو مورد 2
تجهیزات :پالن رسم شده
تهیه
نیاز برای راهاندازی شبکه براساس پالن رسم
شبکه ،کاغذ ،نوشت افزار،
پیش فاکتور
در حد انتظار شده ـ تعیین نوع و میزان تجهیزات موردنیاز
دسترسی به اینترنت
ـ برآورد حدودی قیمت و صدور پیشفاکتور
زمان 20:دقیقه
بهکارفرما
تهیه فهرست تجهیزات پسیو یا اکتیو مورد 1
پایین تر از حد
نیاز برای راهاندازی شبکه براساس پالن
انتظار
رسم شده
نصب RACK

کوشا با کمک پدر و یکی از دوستان خود َرک را با رعایت نکات ایمنی و طبق پالن در محل مورد نظر نصب کرد.
فیلم

فعالیت
کارگاهی
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فیلم شماره  :12١04نصب Rack

در ادامه پروژه با توجه به پالن و رعایت نکات استانداردَ ،رک انتخاب شده را با استفاده از پیچ و
رول  پالک براساس نقشه در محل موردنظر نصب کنید.

پودمان اول :نصب تجهیزات شبکه

کانال کشی

در ادامه کوشا با کمک پدر طبق پالن ( )Plan1داکت های مورد نیاز را نصب کردند.

با استفاده از نقشه ترسیم شده در نرمافزار ( ،)Plan1مسیر مورد نظر را برای کابلکشی آماده کرده ،داکت یا
ترانک را نصب میکنیم .استفاده از داکت یا ترانک بستگی به تعداد کابلهایی دارد که از داخل آن عبور میکند.
در هنگام کانال کشی باید نکات زیر را رعایت کنیم:
محل نصب داکت یا ترانک  20سانتی متر باالی کف یا زیرسقف است (شکل .)٥٢

شکل  ٥٢ـ فاصله داکت یا ترانگ از کف

درصورت نیاز در محل زوایای قائمه از حالت فارسی بر استفاده کنید .فارسی برکردن یعنی در محل تقاطع
داکت یا ترانک به جای برش دادن داکت ها یا ترانک ها با زاویه  90درجه ،آنها را با زاویه  45درجه برش
دهیم .البته بیشتر داکت یا ترانک های جدید نیازی به فارسی برکردن ندارند و دارای قطعات زاویه داخلی و
خارجی هستند (شکل .)53

شکل  53ـ محل تقاطع ترانک ها وداکت ها

داکت ها باید بسیار محکم و اصولی به دیوار یا سقف پیچ شوند و هرگز از میخ یا ابزار غیراستاندارد برای نصب
داکت استفاده نکنید ،مگر در مواردی که امکان سوراخ کردن دیوار یا سقف وجود ندارد.
یادداشت

بسیاری از شرکت ها داکت یا ترانک پشت چسب دار تولید می کنند که دارای مقاومت و چسبندگی
خوبی است.
  کارگاه  ٧داکت کشی

فیلم

فیلم شماره  :12105داکت کشی
پس از مشاهده فیلم روی دیوار آلونک مخصوص کابل کشی یا تخته آموزشی یا دیوار مخصوص نصب تجهیزات
بر اساس پالن مورد نظر و رعایت اصول استاندارد کانال کشی کنید.
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فعالیت
کارگاهی

در پروژه های زیر نوع و اندازه کانال را مشخص کنید.
ـ سایت مدرسه با  15گره.
ـ راهروی اصلی یک اداره با  45گره
ـ اتاق سرور یک بانک با حداقل  90گره
در ادامه پروژه ،کوشا و پدرش کابل کشی را آغاز کردند .پدر به کوشا گفت در هنگام کابل کشی رعایت
استانداردها از الزامات کار است.

استانداردهای کابل کشی
به ابتدا و انتهای کابل برچسب بزنید تا در موقع اتصال و عیب یابی شبکه مشکلی نداشته باشید.
در صورتی که تعداد گره های شبکه زیاد است ،می توانید از کابل ها و پچ کورد هایی با رنگ های مختلف مانند
هر رنگ برای یک قسمت یا یک طبقه استفاده کنید.
با توجه به تعداد کابل هایی که در داکت یا ترانک قرار داده می شود ،اندازه داکت یا ترانک را طوری تعیین
کنید که کابل ها تحت فشار نباشند.
هنگام کابل کشی دقت کنید که کابل دچار شکستگی ،پارگی و پیچ خوردگی نشود.
مسیر کابل کشی را طوری تعیین کنید تا طول کابل ها حداقل باشد.
برای ارتباط بین طبقات سعی کنید از  2کابل ،یکی به عنوان کابل اصلی و دیگری به عنوان پشتیبان
استفاده کنید.
در تعیین تعداد گره ها آینده نگری داشته باشید.
در کابل کشی از کابل های با کیفیت و شیلددار استفاده شود.
ارتباط میان پریز ایستگاه ها تا َرک مورد نظر بیشتر از  90متر نباشد.
  کارگاه ٨

کابل کشی قسمتی از پالن

با توجه به نقشه مورد نظر و ترسیم شده در محیط عملیاتی مانند اداره ،به ازای هر رایانه اقدام به کابل کشی
می کنیم .این کابل ها از محل گره تا محل نصب َرک هستند.
یادداشت

فیلم

هر حلقه کابل 305 TPمتر یا 1000فوت است که به صورت واحد های 1متری یا  1فوتی روی کابل
مشخص شده است.
فیلم شماره  :12106کابل کشی
در ادامه پروژه کوشا در محل هر گره یک کیستون به کابل شبکه متصل کرد و آن را در داخل پریز شبکه قرار
داد و در محل َرک کابل را به پچ پنل متصل کرد.
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  کارگاه ٩

اتصال کابل شبکه به پچ پنل

اتصال کابل به پچ پنل همانند اتصال آن به کیستون است.
 1روکش کابل را حدود  3سانتی متر از سر کابل جدا کرده تا زوج سیم های رنگی مشخص شود.
2

براساس ترتیب رنگ های مشخص شده در پچ پنل سیم ها را در محل مربوطه قرار دهید.

3

با استفاده از آچار پانچ ،سیم ها را در محل مورد نظر پانچ کنید.

در صورتی که پچ پنل از نوع  Unloadedبود کابل را در بخش مورد نظر از پچ پنل وارد کرده ،آن را به کیستون
متصل می کنیم ،سپس آن را در محل مورد نظر در پچ پنل قرار می دهیم (شکل .)٥٤

شکل  54ـ اتصال کابل به کیستون و قرار دادن در پچ پنل
یادداشت

ممکن است ترتیب رنگ های مربوط به اتصال هر کدام از پچ پنل های موجود در بازار متفاوت باشد؛ ولی
مدار داخلی تمام پچ پنل ها بر اساس استاندارد  Aیا  Bکار می کند.

شکل ٥٥ـ دو نمونه از رنگ بندی پچ پنل
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دقت کنید کابل ها درست متصل شوند .روکش آنها بیش از اندازه برداشته نشود و با استفاده از بست کمری
پالستیکی آنها را دسته بندی کرده و مرتب کنید (شکل.)56

اتصال درست

اتصال نادرست

شکل 56ـ اتصال درست و نادرست کابل به پچ پنل

  کارگاه 10

تست کلی کابل کشی شبکه

تست کلی از پریز شبکه تا پچ پنل همانند تست کابل استریت است .با این تفاوت که دو سر کابل داخل داکت،
به کیستون و پچ پنل متصل شده است و از هم فاصله دارند .به همین دلیل نیاز است از دو پچ کورد استفاده
کنیم که از سالم بودن آنها اطمینان داریم (شکل .)57
 patch cordآماده

مسیر کابل کشی از
 keystoneتا  patch cord patch panelآماده

پریز شبکه
Master
Remote
patch panel

شکل  57ـ تست کلی شبکه

 1یک سر پچ کورد سالم را به کیستون و سر دیگر آن را به دستگاه  Remoteتستر وصل کنید.
 2یک سر پچ کورد دوم را به پچ پنل و سر دیگر آن را به دستگاه  Masterتستر وصل کنید.
 3کل مسیر را مانند یک کابل استریت تست کنید.
در برخی مواقع برای تست کردن کابل و مشاهده چراغ های روی تستر نیاز است به دلیل دور بودن محل نصب
َرک و محل استقرار گره از نیروی کمکی استفاده شود.

یادداشت

در تست کابل با استفاده از تستر  Flukeمی توان با متصل کردن تستر به یک سر کابل ،کل مسیر را
تست کرد.

فعالیت
کارگاهی

شبکه کارگاه رایانه هنرستان خود را تست کنید.
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ارزشیابی مرحله 5
مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

کانالکشی و کابلکشی و تست آنها ـ 3
باالتر از حد نصب انواع پریز وکیستون ـ نصب برچسب
روی کابل و پریز ـ ـ نصب َرک و پچپنل و
انتظار
سایر تجهیزات مرتبط

مکان :مکان مورد نظر برای اجرای
شبکه
نصب
کانال کشی و کابل کشی ـ نصب انواع 2
تجهیزات :تجهیزات  Passiveشبکه،
تجهیزات برچسب ،دریل ،پیچ گوشتی ،پیچ و در حد انتظار پریز و کیستون ـ نصب برچسب روی
Passive
کابل و پریز ـ نصب رک
رول پالک ،چکش ،سیم چین ،تستر
زمان 40:دقیقه
نصب انواع پریز ـ نصب برچسب روی 1
پایین تر از
کابل و پریز ـ سوکت زدن
حد انتظار

  کارگاه 11

اتصال  patch panelبه سوییچ

پس از نصب پچ پنل و اتصال کابل ها به آن ،باید پچ پنل را به سوییچ متصل کنیم.
 1سوییچ مورد نظر را روی ریل های داخل َرک نصب کنید.
اتصال درگاه های پچ پنل به درگاه های سوئیچ را انجام دهید.
 ٢با استفاده از پچ کورد با طول مناسب ،درگاه های با شماره یکسان از پچ پنل و سوییچ را به هم
متصل کنید.
 ٣کابل برق سوییچ را به پاور ماژول متصل کرده ،سوییچ را روشن کنید.
پس از روشن شدن سوییچ چراغ  Powerآن روشن می شود.
  کارگاه 12

اتصال مسیریاب AP،و مودم ADSL

ممکن است در شبکه خود نیاز به مسیریاب AP ،و مودم  ADSLداشته باشید و بخواهید آنها را در َرک نصب
کنید .برای اتصال آنها مراحل زیر را انجام دهید.
1

مسیریاب و مودم  ADSLرا در داخل َرک قرار دهید.

٢

با استفاده از پچ کورد با طول مناسب آنها را به سوییچ متصل کنید.

٣

مسیر یاب و مودم را روشن کنید.

کابل برق آنها را به پاور ماژول متصل کرده ،آنها را را روشن کنید.
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4
یادداشت

کابل تلفن را به مودم  ADSLمتصل کنید.
ممکن است محل نصب مودم AP ،یا مسیریاب در جایی غیر از محل نصب َرک باشد.

تا اینجا اجرای شبکه به پایان رسید .اکنون با اتصال پچ کورد به کارت شبکه رایانه ها و روشن کردن تجهیزات،
شبکه آماده پیکربندی نرم افزاری است .با فرض نصب بودن راه انداز کارت شبکه ،چراغ های کارت شبکه و
چراغ متناظر با شماره پریز شبکه را روی سوییچ بررسی کنید .در صورت روشن بودن آنها اطمینان داریم که
اتصاالت سخت افزاری صحیح است.

نقشه as built
در یک پروژه شبکه ،به دالیل مختلف ممکن است هنگام اجرا تغییراتی را داشته باشیم .در هنگام اجرا ممکن
است مسیر بهینه شود یا به دلیل وجود برخی محدودیت ها ،نتوانیم از مسیر تعیین شده استفاده کنیم و نیاز
به تغییر مسیر باشد .این تغییرات شامل مسیر کابل کشی ،داکت کشی ،محل نصب تجهیزات و ...است .بعد از
پیاده سازی نهایی شبکه در صورت وجود تفاوت اجرای واقعی با نقشه اولیه ،نقشه نهایی ترسیم می شود که
به آن  as builtمی گویند.
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نقشه  as builtبه دو دلیل تهیه می شود:
برخورد با مشکالت در هنگام اجرای شبکه طبق نقشه اصلی و از قبل تهیه شده
تغییرات احتمالی هنگام اجرای شبکه مانند پیدا کردن یک مسیر بهینه برای کابل کشی
فعالیت
کارگاهی

نقشه نهایی ( )as builtکارگاه رایانه خود را ترسیم کرده ،موارد تفاوت آن را با نقشه اولیه بررسی کنید.

ارزشیابی مرحله 6
مراحل کار

نصب
تجهیزات
Active

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)
نصب سوییچ ،AP ،مسیریاب و مودم
 -ADSLاتصال نودها به تجهیزات
اکتیو -رسم نقشه  as builtو تکمیل
فرم تأییدیه کارفرما

نمره

3

مکان :مکان مورد نظر برای
اجرای شبکه
تجهیزات :تجهیزات Active
شبکه ،پیچ گوشتی ،دریل ،پیچ و
نصب سوییچ و مودم  - ADSLاتصال نودها 2
رول پالک ،تستر ،چکش،
در حد انتظار
به سوییچ و مودم ADSL
سیم چین ،کاغذ ،نوشت افزار
زمان 30:دقیقه
پایین تر از نصب مودم  - ADSLاتصال یک نود به 1
مودم ADSL
حد انتظار
باالتر از حد
انتظار

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل نصب تجهیزات  Passiveو نصب تجهیزات Active
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ آماده سازی تجهیزات Passive
3ـ ترسیم پالن شبکه
5ـ نصب تجهیزات Passive

2ـ آماده سازی تجهیزات Active

4ـ تهیه پیش فاکتور
6ـ نصب تجهیزات Active

استاندارد عملکرد:
ترسیم پالن شبکه به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار و پیادهسازی زیرساخت فیزیکی شبکه LAN
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

تعیین تجهیزات  Passiveمورد نیاز برای برپاسازی یک شبکه LAN

2

تعیین تجهیزات  Activeمورد نیاز برای برپاسازی یک شبکه  -LANتعیین پارامترهای تغییردهنده مسیر و محل تجهیزات بسته به فضای
مورد نظر

3

ترسیم پالن شبکه مورد نظر به صورت دستی و با استفاده از نرمافزار -اصالح و یا تکمیل پالن شبکه در صورت نیاز

4

تهیه فهرست تجهیزات  Passiveو  Activeمورد نیاز برای راهاندازی شبکه بر اساس پالن رسم شده -برآورد حدودی قیمت و صدور
پیش   فاکتور به کارفرما  -اخذ تأییدیه از کارفرما

5

کابلکشی با کابلهای  TPبا توجه به پالن ترسیم شده  -ایجاد کابل  Crossoverو  Straightو تست آن  -اتصال کابل به - Keystone
نصب داکت یا  Trunkبا توجه به پالن ترسیم شده در صورت نیاز -نصب  Rackو Patch Panel

٦

نصب سوییچ AP ، Router ،و مودم  – ADSLاتصال درگاه های سوییج به  - Patch Panelاتصال رایانه ها به پریز شبکه و اطمینان از
صحت اتصال و رفع اشکال در صورت نیاز -رسم نقشه  as builtو گرفتن تأییدیه از کارفرما

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :محل مورد نظر برای اجرای شبکه
تجهیزات :تجهیزات  Activeو  Passiveموردنیاز برپایی شبکه ـ پیچ گوشتی ـ دریل و پیچ و رول پالک -چکش ـ سیم چین -برچسب -رایانه مجهز به
نرمافزار ترسیم پالن شبکه ـ تستر -کاغذ -نوشت افزار
زمان 135 :دقیقه( آماده سازی تجهیزات  15 Passiveدقیقه -آماده سازی تجهیزات  10 Activeدقیقه  -ترسیم پالن شبکه  20دقیقه  -تهیه پیش فاکتور 20
دقیقه -نصب تجهیزات  40 Passiveدقیقه  -نصب تجهیزات  30 Activeدقیقه )
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

آماده سازی تجهیزات Passive

١

2

آماده سازی تجهیزات Active

١

3

ترسیم پالن شبکه

١

4

تهیه پیش فاکتور

١

٥

نصب تجهیزات Passive

٢

٦

نصب تجهیزات Active

٢

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
درستکاری و کسب حالل ،برآورد نمودن نیازهای مشتری ،مسئولیت پذیری ،توجه به جزئیات کار،
اطمینان از کیفیت کار انجام شده ـ زبان فنی
اتصال سیم زمین ـ بررسی محل عبور سیم برق و لوله های فاضالب هنگام سوراخ کردن دیوار
جمع آوری زباله های بازمانده و تحویل آنها به مراکز بازیافت
دقت در نصب تجهیزات و تست آنها

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان 2

راهاندازی شبکه

حجم زیاد مبادله داده های تحت شبکه در شرکت ها و سازمان ها ،مدیریت ،نگهداری و پشتیبانی آنها را دشوار می کند .بنابراین
باید برای امنیت و کاهش هزینه های دسترسی به داده ها راهکارهای مناسب صورت بگیرد .برای این منظور از روش های
استاندارد مدیریت ارتباطات رایانه ای برای تبادل و پردازش داده ها استفاده می شود و با نظارت بر روش اتصال رایانه ها به
یکدیگر و برقراری ارتباط امن بین آنها می توان عالوه بر مدیریت داده ها ،دسترسی کاربران مختلف را مدیریت کرد .در
سیستم عامل ویندوز امکانات عمومی برای اشتراک داده ها و مجوز دسترسی تعبیه شده است و مدیران شبکه با انجام تنظیمات
در محیط این سیستم عامل ارتباط بین رایانه هایی را که به وسیله سخت افزار شبکه به یکدیگر متصل شده اند ،نظارت می کنند
و با استفاده از ویژگی های نرم افزاری مانند اشتراک گذاری داده ها و تنظیم مجوزها ،داده ها را با حفظ امنیت آنها در اختیار
کاربران قرار می دهند .در این پودمان در دو واحد یادگیری هنرجو با اتکا به دانش و مهارت قادر خواهد بود تنظیمات و
پیکربندی شبکه ،مدیریت اشتراک گذاری داده ها و نحوه دسترسی و اعمال مجوز روی داده ها را در سیستم عامل ویندوز انجام
دهد و سرویس های  DHCPو  DNSرا در سیستم عامل سرور راه اندازی کند.

واحد یادگیری 2
شایستگی راه اندازی شبکۀ گروه کاری

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه کاربران یک شبکه رایانه ای می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند؟
برای در اختیار قراردادن همه بخش نامه ها و اسناد به کارمندان در یک اداره ،چه باید کرد؟
چگونه می توان برای بخش های مختلف یک سازمان شبکه های مستقل ایجاد کرد؟
چرا دسترسی کاربران مختلف در شبکه باید متفاوت باشد؟
هدف از این واحد شایستگی ایجاد شبکه گروه کاری و مدیریت منابع در آن است.

استاندارد عملکرد
راه اندازی شبکه های  p2pو ایجاد زیر شبکه و اشتراک گذاری منابع در سیستم عامل
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پروتکل

تصور کنید شما در میدان اصلی شهر با یک مسافر خارجی
برخورد کردهاید و میخواهید با یکدیگر صحبت کنید،
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعاً از صحبتهای هم چیزی
نخواهید فهمید؛ زیرا زبان هر کشور الفبا ،مفاهیم و دستور
زبان خاص خود را دارد .بنابراین برای گفتگو باید هر دو
طرف مکالمه ،قوانین یکسانی داشته باشند ،در غیراین
صورت امکان برقراری ارتباط وجود نخواهد داشت.
این مشکل دقیقاً درباره رایانههای یک شبکه هم وجود
دارد .رایانهها برای ارتباط با یکدیگر احتیاج به یک زبان مشترک دارند .همانند هر روش ارتباطی دیگر ،رایانههای
شبکه براساس مجموعهای از قوانین عمل میکنند تا ارسال ،دریافت و ترجمه پیامها امکانپذیر باشد.
بهمجموعه قوانین و قراردادها که تعیین میکنند چگونه رایانههای درون یک شبکه با هم ارتباط برقرار کنند
پروتکل ( )Protocolگفته میشود.
برای انتقال دادهها در شبکه ،دادهها به بستههای کوچکی به نام  Packetتقسیم میشوند .شیوه تقسیمبندی ،ارسال،
جمعبندی مجدد بستههای ارسالی در مقصد ،کنترل زمان تبادل اطالعات ،تعیین قالب انتقال دادهها ،بررسی
خطاهایی که هنگام نقل و انتقال در دادهها پیش میآید ،تصحیح خطا و فشردهسازی دادهها از وظایف پروتکل است.
برای ارتباط در شبکه پروتکلهای متعددی وجود دارند که از نظرسرعت ،قابلیت اطمینان ،سادگی و  ....با یکدیگر
تفاوت دارند؛ اما مسئله مهم این است که دو طرف ارتباط ،از پروتکل یکسان استفاده کنند و زبان هم را بفهمند.
یکی از مهمترین و مشهورترین پروتکلهای مورد استفاده در شبکههای امروزی پروتکل  TCP/IPاست که نه تنها
روی اینترنت و شبکههای گسترده گوناگون کاربرد دارد ،بلکه در شبکههای محلی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

پروتکل اینترنت ()Internet Protocol

پروتکل اینترنت ،ترتیب و تحویل بستهها در شبکه را کنترل میکند .در هر بسته ،آدرس مبدأ ()source address
و آدرس مقصد ( )destination addressوجود دارد .این پروتکل باید به وسیله سیستمعامل پشتیبانی شود.
کنجکاوی

بهکمک کتاب همراه هنرجو ،فهرست سیستم عاملهایی را بنویسید که از پروتکل  TCP/IPپشتیبانی
میکنند.

فعالیت
گروهی

در کارگاه رایانه هنرستان ،نوع و نسخه سیستمعامل رایانهها را بهوسیله دستور  winverبررسی کنید.
گره ( ،)Nodeمیزبان ( )Hostو آدرس  IPاز اصطالحات شبکه هستند.
گره ( :)Nodeدستگاهی که روی آن میتوان آدرس شبکه را بهصورت منحصربهفرد تنظیم کرد .مانند مسیریاب
میزبان ( :)Hostگرهای که در ارتباطات شبکه بهعنوان مبدأ یا مقصد تعیین میشود .مانند رایانه
برای تعیین آدرس رایانهها از دو ویژگی آدرس  IPو نام رایانه استفاده میشود.
آدرس ( :)IPیک شناسه عددی است که به هر دستگاهی در شبکه اختصاص داد ه میشود .همانطور که
کدپستی شما مشخص میکند که خانه شما کجا قرار دارد ،آدرس  IPموقعیت دستگاه را در شبکه مشخص
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میکند .برای مثال آدرس  IPتارنمای یاهو  98.138.219.232و اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
 37.228.138.195است.
کارگاه  1مشاهده اطالعات پیکربندی اتصاالت شبکه

به وسيلة واسط گرافیکی یا دستورات خط فرمان میتوان اطالعات پیکربندی شبکه را مشاهده کرد.
مشاهده اطالعات پیکربندی اتصاالت شبکه به وسيلة واسط گرافیکی
 1پنجره تنظیمات شبکه را باز کنید.
در منوی شروع روی گزینه  Settingsو سپس  Network & Internetکلیک کنید .در این پنجره گزینههای
مختلفی وجود دارد که امکان مشاهده پیکربندی اتصاالت
شبکه را فراهم میکند.
 2اطالعات پیکربندی شبکهای که به آن متصل هستید
را بررسی کنید.
گزینه  View your network propertiesرا انتخاب کنید
(شکل.)1
فهرست مشخصاتی که برای هریک از اتصاالت شبکه نمایش
داده میشود را یادداشت کنید.
شکل1ـ پنجره تنظیمات Network & Internet

فعالیت
گروهی

سایر روشها و گزینههای مربوط به پیکربندی اتصاالت شبکه در پنجره  Network & Internetرا
بررسی کرده ،به صورت گروهی برای هم کالسیهای خود ارائه دهید.
مشاهده اطالعات پیکربندی اتصاالت شبکه به وسیله خط فرمان
یکی از دستورات مهم در نمایش اطالعات شبکه و عیبیابی ،دستور  ipconfigاست .این دستور اطالعاتی در مورد
پیکربندی اتصاالت شبکه رایانه نمایش میدهد.
 3پنجره خط فرمان را باز کنید.
در كادر  cmd ،Runرا تایپکرده ،با کلیک دکمه OK
به محیط دستوری ویندوز وارد شوید .كادر  Runرا با
كليدتركيبي  win+Rنيز ميتوانيد باز كنيد.
 4دستور  ipconfigرا اجرا کنید.
فهرست مشخصات نمایش داده شده برای هریک از اتصاالت
شبکه را یادداشت کرده (شکل ،)2با فهرست روش واسط
گرافیکی مقایسه کنید.
 5دستور  ipconfig/allرا اجرا کنید و نتیجه را با
شکل 2ـ اجرای دستور  ipconfigبدون پارامتر
مرحله  4مقایسه کنید.
با استفاده از پارامتر  /allدر دستور  ipconfigاطالعات کامل پیکربندی مربوط به همه اتصاالت شبکه رایانه
نمایش داده میشود .فهرست مشخصات نمایش داده شده برای هریک از اتصاالت شبکه را یادداشت کرده ،با
فهرست روش واسط گرافیکی مقایسه کنید.
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نام رایانه

کاربران بهجای آدرس  IPبیشتر از نام رایانه برای برقراری ارتباط در شبکه استفاده میکنند تا به راحتی به
رایانهها و منابع شبکه دسترسی داشته باشند .سیستمعامل ویندوز  10از دو نوع نام استفاده میکند:
 : NetBIOS Nameهنگام نصب سیستمعامل یک نام حداکثر  15نویسهای به رایانه دادهمیشود که باید در
شبکه داخلی منحصربهفرد بوده ،تکراری نباشد به این نام Computer name ،یا  NetBIOS Nameمیگویند .از
این نام امروزه کمتر استفاده میشود.
میزبان( : )Host nameرشتهای به طول حداکثر  255نویسه است که میتواند شامل حروف الفبا ،ارقام  ٠تا
 ،9نقطه و خط تیره ( )hyphenباشد.
در رایانههای شبکۀ گروهکاری ( )Workgroupاین نام با  NetBIOS Nameکه هنگام نصب سیستمعامل به
رایانه اختصاص مییابد ،یکی است .این نام را میتوان از طریق پنجره ویژگیهای سیستم ()System Properties
مشاهده کرد و درصورت نیاز تغییر داد.
یادداشت

نام رایانه باید در شبکه یکتا باشد در غیر این صورت هنگام مدیریت و کنترل رایانهها دچار مشکل میشوید.

کارگاه  2نمایش و تغییر نام رایانه
در این کارگاه قصد داریم با استفاده از واسط گرافیکی ویندوز
و به کمک دستور در خط فرمان ،نام رایانه را مشاهده کنیم.
 1پنجره ویژگیهای رایانه را باز کنید.
روی نماد  This PCراست کلیک کنید و گزینه Properties
را انتخاب کنید .كليد ميانبر اين پنجره را در كتاب همراه
هنرجو جستوجو كنيد.
 2نام رایانه را مشاهده کنید.
گزینه  Change Settingرا کلیک کنید .نام رایانه در شکل3
قابل مشاهده است.
 3نام رایانه را تغییر دهید.
دکمه  Changeرا انتخاب کنید .در کادر ،Computer name
نام جدید را وارد کرده ،دکمه  OKرا کلیک کنید (شکل.)3
برای اعمال تغییر نام ،رایانه را راهاندازی مجدد کنید.
 4نام میزبان را با استفاده از دستور hostname
مشاهده کنید.
دستور  hostnameرا در محیط دستوری ویندوز تایپ کنید
(شكل .)4

شکل3ـ تغییر نام رایانه

شکل4ـ نتیجه اجرای دستور hostname
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انواع IP
پروتکل اینترنت دارای دو نسخه  )IPv4(4و نسخه  )IPv6( 6است IPv4 .نسخه اولیه برای استفاده در شبکهها
و اینترنت است که بهوسیله سیستمعاملهای مختلف پشتیبانی میشود و هنوز به دلیل گستردگی و سادگی
کاربرد دارد IPv6 .از ویندوز  Vistaو  server2008به بعد بهوسیله سیستمعاملهای مایکروسافت پشتیبانی
میشود و نسبت به  IPv4نیاز به تنظیمات کمتری دارد و پیکربندی آن سادهتراست.
پروتکل اینترنت نسخه (IPv4( 4
آدرس  IPv4یک عدد  32بیتی است که به بخشهای  8بیتی تقسیم میشود .به هر بخش یک  Byteیا Octet
میگویند .هر بایت به صورت یک عدد دهدهی بین صفر تا  255نمایش داده میشود و با نقطه از یکدیگر جدا
میشوند .مانند 192.168.100.138
روش آدرسدهی بیش از آنکه فقط یک روش برای شناسایی میزبان باشد ،روشی برای پیدا کردن آن است.
فرض کنید میخواهید برای دوستتان نامهای ارسال کنید ،برای این کار نیاز به کدپستی دارید .کدپستی یک
عدد  ۱۰رقمی است که شامل دو بخش است ۵ :رقم اول نشانگر کد رهسپاری (مشخصه شهر مقصد) و  ۵رقم
دوم بیانگر کد توزیع (مشخصه مکانی مقصد) است .بدین ترتیب بهوسیله کدپستی نامه شما به دست دوستتان
خواهد رسید .اگر آدرس  IPرا به کدپستی تشبیه کنیم ،باید این آدرس هم شبکه و هم رایانه را مشخص کند تا
بتوانیم به کمک آن رایانه مورد نظر را در شبکه پیدا کنیم و اطالعات خود را برای آن بفرستیم.
آدرس  IPبه دو بخش تقسیم میشود  :شناسه شبکه
( )Network IDو شناسه میزبان (.)Host ID
شناسه شبکه :بخش اول آدرس  IPاست که آدرس
شبکه را مشخص میکند ،بهصورتی که بتوان یک شبکه
را در بین سایر شبکهها شناسایی کرد.
شناسه میزبان شناسه شبکه
شناسه میزبان :بخش دوم آدرس IPاست که مشخصکننده
شکل 5ـ شناسه شبکه و شناسه میزبان در آدرس IP
میزبان در شبکه است (شكل .)5
همانطور که هر شهر کد رهسپاری مخصوص به خود دارد که در کدپستی خانههای آن شهر استفاده میشود،
هر شبکه نیز شناسه مخصوص به خود دارد؛ بنابراین همه میزبانهای یک شبکه ،شناسه شبکه یکسانی دارند.
شناسۀ میزبان ،شناسة منحصر به فر ِد هر میزبان در یک شبکه است.
یادداشت

دو رایانه در دو شبکه مختلف میتوانند شناسه میزبان یکسان داشته باشند.
سؤال این است که بخش شبکه و میزبان در آدرس  IPv4چگونه شناسایی و از یکدیگر جدا میشوند؟
برای پاسخ به این سؤال باید با مفاهیم کالسهای آدرس  IPو  Subnet Maskآشنا شویم.
یکیازمشکالتطراحاناینترنت،تنوعشبكههاوتعدادرايانههايهرشبكهبود.بنابراینبایدبهشكليآدرس IPراطراحیمیکردند
کهبتواندشبکههاییبااندازههایمختلفراپشتیبانیکند؛بهاينترتيبدستهبنديآدرسهاي(ClassfulIP Addressing)IP
شكل گرفت كه بهوسيلة سازمان غیرانتفاعی (Internet Assigned Numbers Authority) IANAتعریف و پشتیبانی
میشود .کالسها تعداد شبکههای قابل تعریف و تعداد دستگاههای عضو هر شبکه را با تقسيم بندي بايت هاي
آدرس  IPبين شناسه شبكه و شناسه ميزبان مشخص می کنند.
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اگر آدرس  IPرا به صورت  w.x.y.zدر نظر بگیریم ،این دستهبندی براساس بایت اول( )wبه  3کالس تقسیم میشود.
جدول 1تعداد بیتهای شناسه شبکه و شناسه میزبان ،تعداد شبکهها و میزبانهای هر کالس را نشان میدهد.
جدول1ـ کالسهای آدرس IP

تعداد بیتهای
تعداد میزبان در هر شبکه
شناسه میزبان

عدد بایت اول
(دهدهی)

کالس
A

تعداد
شبکه ها

تعداد بیتهای
شناسه شبکه

 2( 16,777,214ـ )224

24

126

8

126ـ1

 2( 65,534ـ )216

16

16,384

16

191ـ128

B

 2( 254ـ )28

8

2,097,152

24

223ـ192

C

()w

شکل 6ـ شناسه شبکه و میزبان در کالسهای آدرس IP

یادداشت

بیتهای شناسه میزبان نمیتوانند همگی صفر یا همگی  1باشند؛ بنابراین در جدول  1از تعداد میزبانها مقدار
 2کم شده است.

فعالیت
کارگاهی

ـ برای هریک از شبکههای شکل  7کالس  IPو شناسه شبکه را تعیین کنید .برای تشخیص کالس آدرس
 IPکافی است عدد بایت اول آن را با جدول کالسها مقایسه کنید.
ـ شناسه میزبان را در آدرس  IPمیزبانها تعیین کنید.
ـ آدرس  IPمیزبانها را کامل کنید.

شکل7ـ چند شبکه با آدرسدهی  IPدرکالسهای متفاوت
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آدرس هاي  IPخاص
آدرس  :)loopback address( 127.0.0.1بهعنوان آدرس داخلی رایانه تعریف شده است و از آن برای
بررسی درستی پیکربندی پروتکل  TCP/IPاستفاده میشود.
آدرس شبکه :از این آدرس برای شناسایی شبکه استفاده میشود .بیتهای شناسه میزبان در این آدرس
همگی صفر هستند.
مثال:
آدرس شبکه

شناسه میزبان

شناسه شبکه

کالس

آدرس IP

164.31.0.0

54.10

164.31

B

164.31.54.10

برای بهدست آوردن آدرس شبکه بر اساس کالس آدرس  IPبایتهای مربوط به شناسه شبکه و شناسه میزبان
را مشخص میکنیم و سپس بیتهای شناسه میزبان را صفر میکنیم.
آدرس  : Broadcastاز این آدرس برای ارسال اطالعات به همه رایانهها در یک شبکه استفاده میشود.
بیتهای شناسه میزبان در این آدرس همگی  1هستند.
آدرس Broadcast

شناسه میزبان

شناسه شبکه

کالس

آدرس IP

164.31.255.255

54.10

164.31

B

164.31.54.10

برای بهدست آوردن آدرس  Broadcastیک شبکه براساس کالس آدرس  IPبایتهای مربوط به شناسه شبکه و
شناسه میزبان را مشخص كرده ،سپس بیتهای شناسه میزبان را  1قرار ميدهيم.
فعالیت
کارگاهی

آدرس  IPرایان های در شبکه هنرستان  192.168.100.7است .جدول زیر را تکمیل کنید.
آدرس  Broadcastآدرس شبکه شناسه میزبان شناسه شبکه کالس

آدرس IP
192.168.100.7

عالوه بر کالسهای  B ، Aو  Cدو کالس  Dو Eنيز تعریف شده است .مقدار wدر کالس  Dعددی در محدوده
239ـ 224و در کالس  Eعددی در محدوده 255ـ 240است .کالس  Dبرای شناسایی گروهی ()multicast
دستگاهها در شبکه تعریف شده است بطوریکه رایانهها و برنامهها بتوانند اطالعات خود را به تمام دستگاههایی
ارسال کنند که وظایف خاصی انجام میدهند مانند ویدیو کنفرانس .همچنين کالس  Eبرای کارهای آزمایشگاهی
تعریف شده است.
Subnet Mask
یک رشته دودویی  32بیتی است که به صورت  4عدد دهدهی تعریف میشود و برای جدا کردن شناسه شبکه
از شناسه میزبان در آدرس  IPبهکار میرود .از بیت صفر برای بخش شناسه میزبان و بیت یک برای بخش
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شناسه شبکه استفاده میشود .جدول  2برای کالسهای  IPمقدار  Subnet Maskو تعداد بیتهای تعیینکننده
زیرشبکه ( )Subnetرا نشان میدهد.
جدول2ـ  Subnet Maskکالسهای IP
Subnet Value

Subnet Mask

شناسه میزبان شناسه شبکه

کالس

/8

255.0.0.0

W.X.Y.Z

A

/16

255.255.0.0

W.X.Y.Z

B

/24

255.255.255.0

W.X.Y.Z

C

انواع آدرس IPv4
هر دستگاهی که بخواهد مستقیم به اینترنت وصل شود ،نیاز به یک آدرس  IPثبت شده و منحصر به فرد دارد که به
آن  Public IPv4 Addressingمیگویند .از آنجایی که  IPv4محدودیت آدرس دهی ( )232دارد ،امکان اختصاص
آدرس  Publicبرای همه کاربران و دستگاههای سازمانها وجود ندارد .برای رفع این مشکل از آدرس دیگری به نام
 Private IPv4 Addressingاستفاده میشود .از این آدرس برای رایانههای شبکههای خانگی و داخلی سازمانها
استفاده میشود که به شبکه متصل هستند؛ اما نیاز به اتصال به شبکههای عمومی مثل اینترنت ندارند .شبکههای
داخلی میتوانند از آدرسهای  Privateاستفاده کنند بدون اینکه نگران اختصاص آنها به شبکههای دیگر باشند.
 IANAمرجع اصلی برای معرفی و کنترل آدرسهای  Privateو  Publicاست (جدول .)3
جدول3ـ آدرسهای Private

آدرس پایان

آدرس شروع

کالس

10.255.255.255

10.0.0.0

A

172.31.255.255

172.16.0.0

B

192.168.255.255

192.168.0.0

C

روشهای اختصاص IP
برای اختصاص آدرس  IPv4به گرههای شبکه از دو روش زیر استفاده میکنیم:
Manual Configuration

در این روش اختصاص آدرس  IPبهصورت دستی انجام میگیرد .این آدرس ثابت است و به آن Static Address

میگویند .یکی از کاربردهای آدرسهای استاتيك تخصیص آدرس  IPبهرایانههای سرویسدهنده است.
اصلیترین مشکل این روش کندبودن آن است که باعث میشود زمان زیادی صرف تنظیم آدرس برای رایانههای
شبکه شود ،ضمن اینکه امکان درج آدرس اشتباه یا تکراری وجود دارد که ممكن است سبب تداخل و عدم
اتصال به شبکه شود.
)Dynamic Host Configuration Protocol) DHCP

سرویسی در سیستمعاملهای سرویسدهنده است که اختصاص آدرس  IPو تنظیمات آن را به صورت خودکار روی
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میزبانهای شبکه خود انجام میدهد .به آدرس  IPکه به این روش اختصاص داده میشود Dynamic Address

میگویند.

کارگاه  3تنظیم آدرس  IPبه صورت استاتيك
1

پنجره  Network And Sharing Centerرا باز کنید.

روی نماد شبکه در ناحیه اطالع رسانی راست کلیک کنید و گزینه  Open Network And Sharing Centerرا
انتخاب کنید.
 2پنجره تنظیمات کارتهای شبکه را باز کنید.
روی گزینه  Change Adapter Settingsکلیک کنید ،در پنجره باز شده همه اتصاالت شبکه نمایش داده میشود.
 3پنجره ویژگی اتصال موردنظر را باز کنید.
روی کارت شبکه راست کلیک کنید و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید.
 4آدرس  IPرایانه را تنظیم کنید.
روی )Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4
دابلکلیک کنید (شکل.)8

شکل8ـ کادر مشخصات کارت شبکه

 5تنظیم آدرس  IPرا در وضعیت  staticقراردهید.
بهطور پیشفرض کارت شبکه برای دریافت تنظیمات آدرس
از حالت خودکار استفاده میکند .برای تنظیم آدرس  IPبه
صورت استاتيك گزینه  Use the following IP addressرا
انتخاب کنید (شکل.)9
 6آدرس  192.168.100.Zرا برای کارت شبکه تنظیم
کنید.
 zرا براساس شماره رایانه خود انتخاب کنید .با کلیک
در کادر  Subnet maskعدد  255.255.255.0بهصورت
خودکار تنظیم میشود (شکل.)9
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 7صحت عملکرد آدرس  IPرا بررسی کنید.
دستور  ping Ip_addressرا تایپ کنید .به جای  Ip_ addressآدرس یکی از رایانههای شبکه مانند
 192.168.100.2را درج كنيد .دستور  ، pingبرای عیبیابی و بررسی صحت ارتباط در شبکه به کار میرود.
پروتکل اینترنت نسخه )IPv6( 6
امروزه یکی از مهم ترین وظایف مدیران ،آماده کردن شبکه سازمان برای استفاده از پروتکل اینترنت نسخه
 )IPv6(6است .دلیل این امر رشد روزافزون اینترنت ،نیاز به اتصال تلفن همراه به شبکه و کمبود فضای
آدرسدهی  IPv4است IPv6 .نسبت به  IPv4مسیریابی مؤثرتر ،پیادهسازی راحتتر و امنیت بیشتری دارد؛ اما
بدون شک افزایش فضای آدرسدهی ،مهم ترین ویژگی آن به حساب میآید .به همین منظور اکثر کشورهای
دنیا در حال پیادهسازی  IPv6هستند به طوری که تا چند سال دیگر پروتکل  IPv6بستر اصلی اینترنت خواهد
بود.
شکل ظاهری  IPv4و  IPv6نسبت به هم تفاوت دارد .آدرسهای  IPv4به طول  32بیت هستند که از این جهت
میتوان حداکثر در حدود  4میلیارد آدرس در اختیار داشت .اما آدرسهای  IPv6به طول  128بیت است که حداکثر
 (3/4 × 1038) 2128عدد آدرس در اختیار ما قرار میدهد که عدد بسیار بزرگی است .اگر هر آدرس را یک دانه شن
در نظر بگیریم برای ذخیره آن به زمینی بهوسعت خورشید نیاز داریم .این محدوده بسیار زیاد ،این امکان را به ما
میدهد که بتوانیم به هرکدام از دستگاههای واقع در شبکه ،آدرسی منحصر به فرد و  Publicاختصاص دهیم.
آدرسهای  IPv6به  8بخش  16بیتی تقسیم میشوند و هر بخش بهوسیله عالمت "  " :از بخش دیگر جدا
میشود .بر خالف  IPv4که در مبنای  10نوشته میشود IPv6 ،در مبنای  16نوشته میشود IPv6 .به صورت
 XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XXاست که هر  Xنشاندهنده یک بایت و به صورت دو رقم مبنای  ۱۶نمایش
دادهمیشود .بنابراین هر بخش شامل  4رقم مبنای  16است.
21cd:0054:0000:0000:06dd:006e:af 38:8d63
به این مثال توجه کنید:
میتوان آدرس  IPv6را با حذف صفرهای ابتدایی هر بخش ،ساده کرد .با این شرط که حداقل یک رقم در آن
بخش نوشته شود .بنابراين خواهيم داشت:
21cd:54:0:0:6dd:6e:af38:8d63

21cd:0054:0000:0000:06dd:006e:af38:8d63

همچنين در صورت وجود یک یا چند بخش با مقدار صفر مجاور هم ،میتوان آنها را حذف کرد و از عالمت " " : :
بهجای آنها استفاده کرد .مثال قبلي را بازنويسي مي كنيم:
21cd: 54 :: 6dd : 6e : af38 : 8d63
یادداشت

فعالیت
گروهی

21cd:54:0:0:6dd:6e:af38:8d63

در هر آدرس  IPv6فقط یک بار میتوان از عالمت "  " : :استفاده کرد.

با استفاده از خط فرمان آدرس  IPv6رایانه خود را نمایش دهید و با دیگر رایانههای شبکه مقایسه کنید.
اگر سیستمعامل هر دو آدرس  IPv6و  IPv4را داشته باشد ،ابتدا در برقراری ارتباط با میزبان راه دور از آدرس
 IPv6استفاده میکند و درصورتي كه پاسخي دريافت نكند از  IPv4استفاده میکند.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
استاندارد
نمره
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
مکان و)...

مسئولیتپذیری ،توجه به جزییات
شایستگی های غیرفنی
کار ـ زبان فنی
ایمنی و بهداشت

توجه به سطح دسترسی
موردنیاز کاربران و گروه ها

توجهات زیست محیطی

کاهش مصرف کاغذ با
اشتراک گذاری منابع

نگرش

قابل قبول

توجه به مسئولیت کاربر
برای عضویت او در گروهها و
تعیین مجوزها  -باز گرداندن 2
تنظیمات به حالت اولیه پس
از انجام عملیات

توجه به ایمنی و بهداشت
غیرقابل قبول
محیط کارگاه
دقت در اختصاص مجوزها و تنظیم
 IPرایانه

1

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرارگیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

تعیین نام رایانه و تغییر آن -تعیین IPرایانه
و نوع آن  -اختصاص  IP staticبه رایانههای
باالتر از حد
شبکه  -بررسی اتصال رایانهها -تعیین 3
انتظار
 Subnet maskو  Network Addressو
مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تعیین
 Broadcast addressبراساس  IPرایانه
ویژگیهای تجهيزات :رایانه متصل به
تعیین نام رایانه و تغییر آن-تعیین  IPرایانه
شبکه
رایانه در
در حد انتظار
و نوع آن -اختصاص  IP staticبه رایانههای 2
زمان10 :دقیقه
شبکه
شبکه -بررسی اتصال رایانهها
پایین تر از حد تعیین نام
انتظار
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رایانه و تغییر آن  -تعیینIP

رایانه و نوع آن

1
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زیر شبکه () Subnet
در سازمانهای کوچک که تعداد رایانهها کم است و معموالً در یک محل قرار دارند ،استفاده از آدرسهای classful

ایده خوبی است؛ اما برای سازمانهای بزرگ که تعداد رایانهها زیاد و بیش از  100دستگاه است یا رایانههای آنها به
دلیل وسعت جغرافیایی پراکنده هستند ،بهتر است شبکه را به شبکههای کوچکتری به نام  subnetتقسیم کنیم و
با مسیریاب آنها را بههم متصل کنیم (شكل .)10

شکل10ـ اتصال subnetها با مسیریاب

 Subnetیک زیر شبکه از شبکه اصلی است که برای مشخص کردن بخشهای مختلف یک شبکه تعریف
میشود و سپس بهوسیلة یک یا چند مسیریاب بهبخشهای دیگر متصل میشود.
تقسیم شبکه به بخشهای کوچکتر عالوه بر اینکه اجازه میدهد بتوانیم ترافیک داخلی شبکه را از ترافیک
خارجی آن جدا کنیم باعث کاهش ترافیک در شبکه میشود و در نتیجه مدیریت شبکه را آسانتر میکند .به
این عمل  subnettingمیگویند.
برای ایجاد زیرشبکه باید تعداد بیتهای  Subnet maskرا تغییر دهیم تا آدرس  IPانعطافپذیری بیشتری برای
افزایش یا کاهش تعداد میزبانها و شبکهها داشته باشد .هر چه تعداد بیت بیشتری به شناسه شبکه اختصاص
دهیم ،بیت کمتری برای بخش شناسه میزبان باقی میماند .در نتیجه تعداد شبکهها افزایش مییابد؛ اما تعداد
میزبانها برای هر شبکه کم میشود.
به مثال زیر توجه کنید:
آدرس  192.168.98.17یک آدرس در کالس  Cاست که تعداد بیت  Subnet maskآن  24بیت است و میتواند
حداکثر  254آدرس برای میزبانهای شبکه خود با شناسه شبکه  192.168.98.0تولید کند(شکل.)11

شکل 11ـ  Subnet maskدر حالت classful
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اكنون اگر تعداد بیت  Subnet maskآن را از  24بیت به  28بیت افزایش دهیم برای بخش شناسه میزبان 4
بیت باقی میماند؛ بنابراین تعداد آدرسهای  IPاز  2 ) 254ـ ( 28به 2 ) 14ـ  ( 24کاهش مییابد (شکل.)12

شکل12ـ  Subnet maskبرای ایجاد زیرشبکه
کنجکاوی

 Subnet maskمثال مذکور  255.255.255.240است .نحوه محاسبه عدد  240را بررسی کنید.
پیادهسازی subnetting
وقتی آدرسی از  ISPیا مدیر شبکه خود دریافت میکنید ،آن آدرس شامل یک شناسه شبکه است که نمیتوان
آن را تغییر داد .مث ً
ال اگر آدرس کالس  Bباشد  16بیت اول آن شناسه شبکه است که باید ثابت بماند و شما از
 16بیت دوم که مربوط به شناسه میزبان است میتوانید برای زیرشبکهها استفاده کنید.

شکل13ـ استفاده از بیتهای شناسه میزبان برای ایجاد زیرشبکه

شکل  13کالس آدرس  Bاست .دو بایت اول مشخص کننده شناسه شبکه است که باید برای همه دستگاههای
شبکه یکسان باشد .بنابراین از دو بایت دوم که مربوط به شناسه میزبان است ،یک بایت (بایت سوم) به شناسه
 subnetاختصاص یافته است و بایت دیگر (بایت چهارم) شناسه یکتا برای هر میزبان در داخل هر زیر شبکه است.
به رشتهای از بیتها که از شناسه میزبان جدا میشود و به شناسه شبکه برای توسعه شبکه سازمان اضافه میشود
 Subnet IDمیگویند .بدین ترتیب میتوانید شبکه سازمان خود را بهبخشهای کوچکتر تقسیم كرده ،بدون
اینکه در شناسه شبکه اصلی خود تغییر ایجاد کرده باشید ،آدرس هر بخش را تعریف کنید.
برای  subnettingباید بر اساس تعداد شبکههای مورد نیاز و تعداد میزبانهاي هر شبکه شامل رایانه ،چاپگر و...
موارد زیر را مشخص کنیم.
الف) یک  Subnet maskبرای کل شبکه
ب) یک  Subnet IDیکتا برای هر زیرشبکه
ج) محدوده  IPبرای میزبانهای هر زیرشبکه
54

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

کارگاه  4تعیین محدوده آدرس برای  subnettingبا استفاده از نرمافزار
آدرس  IPیکی از رایانههای شبکه  192.168.100.10است .برای این شبکه میخواهیم  6زیر شبکه ()Subnet
ایجاد کنیم .برای تعیین  Subnet ID ، Subnet maskو محدوده آدرس  IPمیزبانها میتوانیم از نرمافزارهای
 Subnet Calculatorاستفاده کنیم.
 1نرمافزار Advanced IP Address Calculator
را نصب کرده ،اجرا کنید.
 2آدرس  IPو حداکثر تعداد زیر شبکهها را در
نرمافزار وارد کنید.
آدرس  IPرا در کادر  IPتایپ کنید و در کادر Max subnets
عدد  6را برای تعریف حداکثر تعداد زیر شبکهها انتخاب
کنید(شکل.)14
 3اطالعات خواسته شده در جدول را براساس
خروجی نرمافزار در بخش  Subnetsتکمیل کنید.
شکل14ـ نرمافزار Advanced IP Address Calculator

حداکثر تعداد
میزبان

محدوده آدرس IP

برای میزبان

Class Subnet Mask Subnet Value Subnet ID

30
فعالیت
گروهی

/27

ـ آدرس  142.9.26.1در شبکهای که نیاز به  14زیر شبکه دارد مفروض استSubnet ID ، Subnet mask .

و محدوده  IPرا برای آن شبکه بهدست آورید.
ـ واژه  Subnet Calculatorرا در اینترنت جستوجو کنید و به کمک یکی از نرمافزارهایی که پیدا میکنید
برای ایجاد  4زیرشبکه در کارگاه رایانه خود  Subnet ID ، Subnet maskو محدوده  IPرا تعیین کنید.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

ایجاد
زیرشبکه

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تعیینشناسهشبکهوشناسهمیزبان-تعیین 3
باالتر از حد
 subnet mask ، subnet IDو محدوده
انتظار
IP
مكان :کارگاه استاندارد رايانه
2
تعیین شناسه شبکه و شناسه میزبان-
تجهيزات :شبکهای از رایانهها
در حد انتظار
تعیین subnet maskو محدوده IP
زمان15 :دقیقه
1
پایین تر از حد تعیین شناسه شبکه و شناسه میزبان
انتظار
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شبکههای گروه کاری ()Workgroup

برای ایجاد و مدیریت شبکه چند راه وجود دارد که باید براساس نیاز کاربران و شرایط سازمان انتخاب شوند .در
محیطهای کوچک استفاده از شبکههای گروهکاری آسان است و معموالً روشی مناسب برای چنین محیطهایی
بهشمار میرود؛ اما در سازمانهای بزرگ بهدلیل مسائل امنیتی و حجم زیاد اطالعات ،استفاده از شبکههای
 Domainانتخاب منطقیتری است.
به مجموعه کوچکی از رایانههای شبکه که میتوانند منابع خود مانند پرونده و چاپگر را به اشتراک بگذارند
 Workgroupگفته میشود.
یادداشت

نام دیگر این نوع شبکهها نظیر به نظیر( )peer to peerاست كه به اختصار  p2pميگويند.

برای ایجاد یک شبکه گروهکاری ابتدا آدرس  IPرایانهها و سپس یک نام برای شبکه گروهکاری تعریف مي كنيم.
پس از آن همه رایانههایی که میخواهیم عضو این شبکه باشند ،با اين نام تنظيم ميشوند.
کارگاه  5ایجاد شبکه گروه کاری
 1وارد تنظیمات سیستم شويد.
از  Control Panelوارد تنظيمات سيستم شده ،روی گزینه  System And Securityکلیک کرده ،گزینه
 Systemرا انتخاب كرده ،سپس گزینه  Change Settingرا انتخاب کنید.
 2رایانه را عضو گروه کاری با نام  Site1-Workکنید.
در برگه  Computer Nameدکمه  Changeرا انتخاب كرده ،در کادر  Workgroupنام جدید را وارد کنید (شكل .)15
3

تنظيمات را ذخيره كرده ،رايانه را راهاندازي مجدد كنيد.

شکل15ـ عضویت در شبکه گروه کاری
فعالیت
کارگاهی
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هر سه رایانه کارگاه را عضو یک گروه کاری کنید.
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یادداشت

هر رایانه میتواند فقط عضو یک شبکه گروهکاری باشد.
 4فهرست رایانههای شبکه را مشاهده کنید.
بعد از تنظیم نام شبکه گروهکاری روی همه رایانههای شبکه ،میتوانیم فهرست رایانههای موجود در شبکه را به
همراه منابعشان مشاهده کنیم.
روی نماد  This PCکلیک کنید .گزینه  Networkرا انتخاب کنید .در پنجرهای که باز میشود فهرست رایانههای
موجود در شبکه نمایش داده میشود (شکل .)16آیا همه رایانههای موجود در کارگاه قابل مشاهده است؟
پیشنهاد شما برای مشاهده تمام رایانههای کارگاه چیست؟

شکل16ـ فهرست رایانههای شبکه

 5منابع اشتراکی رایانه مورد نظر را مشاهده کنید.
با کلیک روی نام هر رایانه میتوانید منابع اشتراکی آن را مشاهده کنید.

کاربر ()User

کاربران برای ورود به رایانه از نام کاربری و گذرواژه خود بهعنوان حساب کاربری محلی( )Local user account
استفاده میکنند .حساب کاربری محلی فقط اجازه ورود کاربر به رایانهای را میدهد که در آن تعریف شده است.
ویندوز دو ابزار برای ایجاد ،تغییر و حذف حسابهای کاربری معرفی میکند:
ابزار  User Accountsدر Control Panel
ابزار Computer Management
ابزار  Computer Managementنسبت به ابزار  User Accountsتوانمندیهای بیشتر و قدرتمندتری دارد که
عالوه بر حساب کاربری میتواند گروههای محلی را نیز مدیریت کند .فقط کاربران عضو گروههای مدیریتی
میتوانند به این ابزار دسترسی داشته باشند.
یادداشت

از حساب کاربری محلی در شبکههای گروه کاری استفاده میشود.
حساب کاربری  administratorو  guestرا حسابهای کاربری پیش ساخته ( )built-inميگویند .این
حسابها قابل حذف کردن نیستند .اما میتوانید نام آنها را تغییر دهید یا آنها را غیرفعال کنید.
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فیلم

فیلم شماره  : 12107ایجاد حساب کاربری محلی
پس از مشاهده فیلم فعالیت کارگاهی را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی

ـ حساب کاربری بهنام خود ایجاد کنید و خود را بهعنوان هنرجوی رشته شبکه و نرمافزار رایانه معرفی کنید.
ـ تنظيم کنید که در هنگام وارد شدن به محیط ویندوز مجبور به تغییر گذرواژه خود شوید.

گروه ( )Group

با گروهبندی کاربران میتوانید آنها را به راحتی مدیریت کنید و بهجای تعیین مجوزها و سیاستهای امنیتی برای
هر کاربر به صورت جداگانه ،آنها را برای گروه تعیین کنید.

شکل17ـ تعیین مجوز برای گروه

کارگاه  6ایجاد گروه
 1کادر محاوره ای ایجاد گروه را باز کنید.
پنجره  Computer Managementرا باز کنید .روی گزینه  Local Users And Groupsدابل کلیک
کنید ،سپس روی گزینه  Groupsراست کلیک کرده و گزینه  New Groupرا انتخاب کنید (شكل .)18

شکل 18ـ مسیر بازکردن کادرمحاورهای ایجاد گروه
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 2نام گروه را تعیین کنید.
در کادر  Group Nameنام  class12را وارد کنید.
 3در کادر  Descriptionتوضیحی دلخواه درمورد
هدف گروه بنویسید.
 4حساب کاربری خود را به فهرست اعضای گروه
اضافه کنید (شکل.)19
از دکمه  Addاستفاده کنید.
 5گروه را ایجاد کنید.
بعد از تعیین نام و اعضای گروه روی دکمه  Createبرای
ایجاد گروه کلیک کنید.
شکل19ـ ایجاد گروه
 6گروه را حذف کنید.
برای حذف گروه نیز از ابزار  Computer Managementاستفاده میکنیم .روی نام گروه  class12راست کلیک
کرده ،گزینه  Deleteرا انتخاب کنید .درصورت حذف یک گروه ،تمامی مجوزهای اختصاص داده شده به آن
بههمراه دیگر تنظیماتش از بین میرود.
یادداشت

کاربران میتوانند عضو چندین گروه باشند .درصورتی که بخواهید کاربر را در چندین گروه عضو کنید باید
از برگه  Member Ofپنجره  Propertiesمربوط به کاربر استفاده کنید.

فعالیت
گروهی

یک حساب کاربری برای خود و یکی از دوستان خود ایجاد کنید .سپس دو گروه ایجاد کرده ،هر دو حساب
کاربری را عضو گروهها کنید.
گروههای پیش ساخته (inـ)built
گروههایی که با نصب ویندوز ایجاد میشوند ،گروههای پیشساخته هستند .ویندوز دو گروه پیش ساخته دارد:
گروههای محلی ( :)Local groupsاعضای این گروه میتوانند وظایف سیستمی همچون پشتیبانگیری،
تغییر زبان سیستم و مدیریت منابع سیستمی را انجام دهند (جدول .)4
جدول4ـ برخی گروههای محلی

نام گروه

توضیح

Administrators

اعضای این گروه میتوانند همه وظایف مدیریتی را روی رایانه انجام دهند .به طور
پیشفرض حساب کاربری  Administratorعضو این گروه است.

Backup Operators

اعضای این گروه میتوانند از اطالعات رایانه پشتیبان بگیرند و آنها را بازیابی کنند.

Guests

به طور پیش فرض حساب کاربری  Guestعضو این گروه است.

Users

اعضای این گروه فقط وظایفی که به آنها مجوز داده میشود را میتوانند انجام دهند.
به طور پیشفرض هر حساب کاربری که ایجاد میشود عضو این گروه قرار میگیرد.
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گروههای سیستمی ( :)System groupsاین گروهها اعضای مشخصی ندارند که بتوانیم آنها را تغییر
دهیم .اعضای این گروهها بهوسیله سیستمعامل اضافه یا حذف میشوند (جدول .)5
جدول 5ـ برخی گروههای سیستمی
توضیح

نام گروه
Everyone

همه کاربرانی که به رایانه دسترسی دارند عضو این گروه هستند.

Creator Owner
Network

هر کاربری که منبعی را ایجاد کند عضو این گروه میشود.
کاربرانی که از طریق شبکه به منابع اشتراکی رایانه متصل میشوند در این گروه قرار دارند.

Interactive

کاربری که در حال استفاده از رایانه است ،عضو این گروه قرار میگیرد.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

عضویت
در شبکه
workgroup
و ایجاد کاربر و
گروه

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
تجهيزات :شبکه ای از رایانهها
زمان15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

عضویت در  workgroupـ مشاهده 3
باالتر از منابع اشتراکی رایانهها ایجاد کاربر
حد انتظار و گروه ـ عضو کردن کاربر در گروه ـ
تعیین گروههای اصلی سیستمعامل
در حد
انتظار

عضویت در  workgroupـ مشاهده 2
منابع اشتراکی رایانهها ـ ایجاد کاربر و
گروه ـ عضو کردن کاربر در گروه

پایین تر از عضویت در  workgroupـ ایجاد کاربر 1
حد انتظار

اشتراک گذاری منابع

یکی از کاربردهای مهم شبکه به اشتراک گذاشتن منابع است .سازمانها به داليل مختلف نيازمند اشتراك دادهها
و منابع هستند بههمين دليل از شبكه استفاده مي كنند.
اشتراک گذاری پوشه
برای اشتراکگذاری پوشهها از دو روش زیر میتوان استفاده کرد:
ابزار  :Shared Foldersاین ابزار عالوه بر امکان اشتراک گذاری ،اجازه مدیریت منابع اشتراکی موجود را نیز
فراهم میکند.
File Explorer
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فیلم

فیلم شماره  :12108اشتراکگذاری منابع با Shared Folders
پس از مشاهده فیلم فعالیت را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی

در درایو  Dپوشهای به نام  workshopایجاد کنید و پوشهای با نام testـ folderداخل آن بسازید.
پوشه testـ folderرا بهگونهای به اشتراک بگذارید که هیچ کاربری به جز  administratorنتواند به آن
دسترسی داشته باشد.
پوشه testـ folderرا از حالت اشتراک خارج کنید.
ک گذاری پوشه بهوسیله File Explorer
  کارگاه  7اشترا 
 1پوشه مورد نظر را برای اشتراکگذاری آماده کنید.
در پوشه  workshopپوشهای با نام  myfolderایجاد کنید و سپس یک پرونده متنی با نام  letter1ایجاد کرده،
مشخصات خود و هم گروهیتان را در آن بنویسید.
 2پوشه را به اشتراک بگذارید.
روی پوشه  myfolderراست کلیک کرده ،گزینه  propertiesرا انتخاب کنید .در برگه  )1( sharingروی دکمه
 Advanced sharingکلیک کرده ( ،)2گزینه  Share this folderرا انتخاب کنید (.)3
 3نام منبع اشتراکی را تعیین کنید.
در کادر  Share nameعبارت  net-letterرا تایپ کنید ( .)4ازنظر امنیتی بهتر است نام منابع اشتراکی را تغییر
دهیم تا نام اصلی آنها از دیدکاربران شبکه مخفی بماند.
 4مجوزها را تعیین کنید.
دکمه  Permissionsرا کلیک کنید ( )5و مجوز  Changeرا انتخاب کرده ( ،)6دکمه  OKپنجرهها را انتخاب
کنید (شکل .)20
مجوزهای پوشههای اشتراکی تنظیم شده روی منابع،
سطح دسترسی کاربران شبکه را به منبع مشخص
میکنند .این مجوزها عبارتاند از:
 :Readکاربران و گروهها میتوانند محتویات
پروندهها را ببینند؛ اما نمیتوانند آنها را تغییر دهند
یا حذف کنند.
 :Changeکاربران و گروهها میتوانند عالوه بر
دیدن محتویات پروندهها آنها را تغییر دهند ،حذف
کنند و یا پرونده جدید ایجاد کنند؛ اما اجازه تغییر
مجوزها را ندارند.
 :Full Controlکاربران و گروهها میتوانند عالوه بر
انجام کارهای قبلی ،مجوزها را نیز تغییر دهند.
شکل20ـ اشتراکگذاری پوشه در کادرمحاورهای Properties
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دسترسی به منابع اشتراکی
عالوه بـر استفاده از گـزینـه  Networkدر پنجره  This PCمـیتـوانیـد بـه طـور مستقیم از آدرس
 )Universal Naming Convention)UNCبرای دسترسی به منابع اشتراکی به صورت زیر استفاده کنید:
\\computer name\share name

یا
\\Ip address\share name

برای مشاهده همه پوشههای اشتراکی فقط از نام رایانه یا آدرس  IPبه همراه \\ استفاده میکنیم.
  کارگاه  8دسترسی به منابع اشتراکی به وسيلة آدرس UNC
میخواهیم به پوشه اشتراک گذاشته شده در
کارگاه  7دسترسی پیدا کنیم.
 1آدرس رایانههای شبکه کارگاه خود را
با آدرس 192.168.100.zتنظیم کنید.
 zرا بر اساس شماره رایانهها تعیین کنید.
 2در پنجره  Runآدرس دسترسی به
پوشه اشتراکی را وارد کنید.
آدرس  \\192.168.100.1\net-letterرا تایپ
شکل 21ـ دسترسی به منبع اشتراکی با آدرسUNC
کنید و دکمه  OKرا کلیک کنید (شکل .)21
 3بعد از دسترسی به پرونده به اشتراکگذاشته شده ،آن را تغییر دهید.
پرونده  letter1را باز کنید و جملهای به آن اضافه کنید .آیا تغییرات در پرونده ذخیره میشوند؟ در مورد پاسخ
با دوستان خود بحث کنید.
 4پوشه را از حالت اشتراک خارج کنید.
گزینه  Share this folderرا از حالت انتخاب خارج کنید.
 5تعداد کاربرانی که همزمان به پوشه اشتراکی دسترسی پیدا خواهند کرد را محدود کنید.
گزینه  Limit the number of simultaneous users toدر پنجره  Advanced sharingتعداد نفراتی که بهصورت
همزمان به پوشه اشتراکی دسترسی پیدا میکنند را مشخص میکند .دوباره پوشه  myfolderرا به اشتراک بگذارید.
نام آن را  net-limitو عدد  3را برای گزینه  Limit the number of simultaneous users toتنظیم کنید .از دوستان
خود بخواهید یکییکی به این پوشه دسترسی پیدا کنند .در مورد نتیجه کار با دوستان خود بحث کنید.
اشتراک گذاری پوشه به صورت مخفی
در صورتی که بخواهیم پوشهای را به اشتراک بگذاریم ولی کاربران شبکه نتوانند آن را در فهرست منابع اشتراکی
رایانه ما مشاهده کنند ،در انتهای نام اشتراکی پوشه از عالمت “ ”$استفاده میکنیم .برای دسترسی به پوشههای
اشتراکی مخفی باید از آدرس  UNCآنها استفاده کنیم.
\\Ip address\share name$

اختصاص نام درایو به مسیر دسترسی پوشه اشتراکی ()Map Network Drive
برای دسترسی به پوشههای اشتراکی پرکاربرد ،کاربر مجبور است در طول روز چندین بار آدرس  UNCآنها را
تایپ کند .راهکاری پیشنهاد دهید که نیاز به تایپ این آدرسها برای هر بار دسترسی نداشته باشید.
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  کارگاه  9ایجاد Map Network Drive
ویژگی  Map Network Driveسبب میشود در پنجره  File Explorerیک نام درایو به آدرس  UNCمورد
نظر اختصاص یابد ،تا کاربر مجبور نباشد برای هر بار دسترسی ،آدرس  UNCآن را تایپ كرده و یا پنجرههای
متعددی را باز کند.
 1پوشه  Myfolderرا با نام  net-letter-fullبه اشتراک بگذارید.
 2کادر  Map Network Driveرا باز کنید.
روی  File Explorerراست کلیک کرده ،گزینه  Map Network Driveرا انتخاب کنید.
 3نام درایو را انتخاب کنید.
از کادر  Driveنویسه  Zرا انتخاب کنید.
 4آدرس  UNCپوشه اشتراکی را تعیین کنید.
در کادر  Folderآدرس \\192.168.100.1\net- letter-Fullرا تایپ کنید .میتوانید از دکمه  Browseنیز برای
مشخص کردن آدرس پوشه اشتراکی استفاده کنید .دکمه  Finishرا کلیک کنید.
 5از طریق درایو ایجاد شده به پوشه دسترسی پیدا کنید.
درایوی با نام  Zبه فهرست درایوها در  File Explorerاضافه شده است که با کلیک روی آن پوشه اشتراکی net-letter
باز میشود (شکل.)22

شکل22ـ  map driveپوشه اشتراکی

مجوزهای دسترسی به پرونده و پوشه

وقتی چند نفر از یک رایانه استفاده میکنند و پروندههای خود را روی آن ذخیره میکنند ،الزم است تا از
عدم امکان دسترسی بدون اجازه کاربران دیگر به پروندههای آنها مطمئن شوند .ویندوز این امنیت را بهوسیله
مجوزهای  NTFSمدیریت میکند .درایوهایی که با سیستمفایل  NTFSقالببندی شدهاند ،به شما امکان
پیکربندی مجوزها روی پروندهها و پوشهها را میدهند .بدین ترتیب میتوانید کاربران یا گروههای مختلف را
برای دسترسی به پرونده یا پوشه مدیریت کنید.
مجوزها بهدو صورت قابل تنظیم هستند :تنظیم خودکار و تنظیم دستی
تنظیم خودکار مجوزها
تنظیم مجوز به صورت دستی برای صدها پرونده و پوشه بسیار وقتگیر و دشوار است .بههمین دلیل مجوزها
بهصورت پیشفرض بهوسیله ویژگی ارثبری روی پروندهها و پوشهها تنظیم میشوند تا عالوه بر کاهش زمان،
مدیریت آنها را نیز سادهتر کنند .به این مجوزها ،مجوزهای ارثبرده شده ( )NTFS inheritanceمی گویند.
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  کارگاه  10مشاهده مجوزهای NTFS
 1يك پوشه ايجاد كنيد.
در پوشه  workshopپوشهای با نام  folder-inherایجاد کنید.
 2مجوزهای پوشه جدید را بررسی کنید.
با راست کلیک روی پوشه  folder-inherگزینه
 propertiesرا انتخاب کرده ،سربرگ  Securityرا
انتخاب کنید (شکل.)23
مجوزهایی برای کاربران و گروههای مختلف تعریف
شده است که از پوشه والد آن پوشه  workshopدر
شکل  23بهارث برده شدهاند .مجوزهای ارث برده شده
بهصورت کمرنگ نمایش داده میشوند.
روی دکمه  Editکلیک کنید و سپس دکمه Remove
را انتخاب کنید .پیام نمایش داده شده را ترجمه کنید.
در این مورد با همکالسیهای خود بحث و گفتگو کنید.
 3ویژگی ارث بری را غیرفعال کنید.
فیلم

شکل23ـ مجوزهای ارث بردهشده

فیلم شماره  :12109غیر فعال کردن ارث بری
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی

ـ همة مجوزهای ارث برده شده پوشه  folder-inherرا پاک کنید .آیا میتوانید پوشه را باز کنید؟
ـ پوشهای ایجاد کنید و مجوزهای ارث برده شده آن را تبدیل به مجوز مستقیم کنید .آیا میتوانید مجوزها
را بهوسیله دکمه  Editدر برگه  Securityیکی یکی حذف کنید؟
پاسخ را با دوستانتان در میان بگذارید و نتیجه آن را به طور مختصر بنویسید.
تنظیم دستی مجوزها
هرچند ارثبری مجوزها مدیریت پروندهها و پوشهها را آسانتر میکند؛ اما در برخی از موارد نیاز به تعریف مجوز
جدید برای پرونده یا پوشه داریم .مجوزهایی که به صورت دستی تنظیم میشوند را مجوز مستقیم مينامند.
  کارگاه  11تنظیم مجوز برای کاربران و گروههای دلخواه
 1حساب کاربری با نام  std-danaایجاد کنید.
 2در پوشه  ، workshopپوشهای با نام  folder-manualایجاد کنید.
 3با استفاده از فهرست کاربران و گروههای تعریف شده در رایانه ،کاربران و گروههای موردنظر را
انتخاب کنید.
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روی پوشه  folder-manualراستکلیک کنید و گزینه  propertiesرا انتخاب کرده ،سربرگ  Securityرا انتخاب
کنید .روی دکمه  Editکلیک کرده ،سپس دکمه  Addرا انتخاب کنید ( .)1روی دکمه  )2( Advancedو
سپس دکمه  Find Nowکلیک کنید ( .)3فهرست نام کاربران و گروههای پیش فرض و تعریف شده نمایش
داده میشود .حساب کاربری  std-danaرا انتخاب کنید .با کلیک دکمه  OKپنجرههای باز را تأیید کنید .حساب
کاربری  std-danaبه فهرست برگه  Securityاضافه میشود (شکل.)24

انواع مجوزهای NTFS

شکل24ـ انتخاب حساب کاربری

مجوزهای  NTFSدو نوع هستند:
مجوزهای اصلی ( :)Basic Permissionsکار کردن با مجوزهای اصلی آسان است بههمین دلیل برای
بیشتر کارهای معمول از آنها استفاده میشود .مجوزهای اصلی شامل  6مجوز هستند (جدول.)6
جدول6ـ عملکرد مجوزهای اصلی
مجوزهای اصلی

عملکرد

Full Control

اجازه خواندن ،نوشتن ،تغییر و حذف پروندهها و زیرپوشهها را میدهد .ضمن آنکه
تغییر مجوزها و مالکیت پرونده یا پوشه را برای کاربر فراهم میکند.

Modify

اجازه خواندن ،نوشتن ،تغییر و حذف پروندهها و زیرپوشهها را میدهد اما اجازه تغییر
مجوز و مالکیت را به کاربر نمیدهد.

Read & Execute
List folder contents

اجازه دسترسی به محتوای پوشه ،خواندن و اجرای پروندهها را میدهد.
فقط روی پوشهها قابل اعمال است و اجازه دیدن محتویات پوشه را به کاربر میدهد.

Read

اجازه دسترسی به محتوای پوشه و خواندن پرونده را میدهد.

Write

اجازه ایجاد و تغییر محتویات پروندهها و پوشهها را میدهد اما اجازه حذف نمیدهد.
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گروه مدیران ( ،)Administratorsمالک پرونده یا پوشه ( )Ownerو کاربرانی که مجوز کامل ( )Full Controlروی
پرونده یا پوشه دارند ،میتوانند روی آن پرونده یا پوشه برای کاربران و گروههای دیگر مجوز دسترسی تعریف کنند.
وقتی کاربری پرونده یا پوشهای ایجاد میکند به صورت خودکار مالک ( )Ownerآن پرونده یا پوشه میشود.
فیلم

فعالیت
گروهی

فیلم شماره  :12110مجوزهای اصلی

پس از مشاهده فیلم ،یک پرونده متنی به نام  basic.txtدر پوشهای به نام  folder-documentایجاد کنید.
گروهی به نام  teacherتعریف کنید و سپس مجوزهای زیر را پیادهسازی کنید:
الف) مجوزهای ارث برده شده پوشه  folder-documentرا حذف کنید و سپس برای حساب کاربری خودتان
مجوز کامل تعریف کنید.
ب) گروه  teacherبتوانند پروندههای اجرایی موجود در پوشه  folder-documentرا اجرا کند.
ج) کاربر  std-danaبتواند به محتوای پرونده  basicدسترسی داشته باشد اما نتواند آن را تغییر دهد.
د) گروه  teacherبتوانند نام پرونده را تغییر دهند.
مجوزهای پیشرفته ( :)Advanced Permissionsدر فعالیت گروهی قبل مجوزی برای کاربرstd-dana

تنظیم کردید که فقط بتواند پرونده  basicرا باز کند؛ اما نتواند محتوای آن را تغییردهد .اكنون اگر بخواهیم به
کاربر  std-danaعالوه بر امکان خواندن ،اجازه حذف پرونده را بدهیم باید مجوز  Modifyرا برای آن تنظیم کنیم:
Modify = Delete + Execute + Read + Write
در این صورت به کاربر مجوز  Writeهم اختصاص مییابد یعنی میتواند محتوای پرونده را تغییر دهد که خالف
خواسته ما است .مجوزهای اصلی در واقع مجموعهای از مجوزهای پیشرفته هستند .در مثال ذکر شده مجوز
 Modifyشامل مجوزهای پیشرفته خواندن ،نوشتن ،اجرا و حذف است .مجوزهای پیشرفته به شما امکان کنترل
پروندهها و پوشهها را به صورت دقیق میدهند.
  کارگاه  12تنظیم مجوزهای پیشرفته
 1با حساب کاربری  administratorوارد ویندوز شوید.
 2کادر محاورهای  Propertiesپوشه  folder-documentرا بازکنید.
 3حساب کاربری دلخواه را برای تعیین مجوزهای پیشرفته اضافه کنید.
در برگه  Securityدکمه  Advancedرا
انتخاب کنید .دکمه  Addرا انتخاب کرده،
بهکمک گزینه  Select a principalحساب
کاربری  std-danaرا انتخاب کنید (شکل.)25
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 4مجوزهای پیشرفته را برای حساب کاربری تعیین کنید.
گزینه  Show advanced permissionsرا کلیک كرده ،از فهرست مجوزها فقط گزینه  Deleteرا انتخاب کنید
(شکل .)26با کلیک دکمه  OKپنجرههای باز را تأیید کنید .حساب کاربری  std-danaبه فهرست برگه Security
اضافه شده ،مجوز  Special permissionsآن عالمت دار میشود (شکل.)27

شکل27ـ برگه Security

شکل26ـ تعیین مجوزهای پیشرفته

 5میزان دسترسی حساب کاربری به پوشه را بررسی کنید.
با حساب کاربری  std-danaوارد شوید .پرونده  basicرا باز کنید .آیا میتوانید محتوای آن را تغییر دهید؟ آیا
میتوانید پرونده را حذف کنید؟
مجوز مؤثر ()Effective Permissions
در برخی موارد امکان دارد که روی یک پرونده یا پوشه چندین مجوز برای کاربر و گروههاییکه کاربر عضو
آن است تنظیم شده باشد .برای مثال ممکن است کاربر عضو دو گروه باشد که هر کدام مجوز متفاوتی برای
دسترسی به پرونده یا پوشه داشته باشند .به مجموع مجوزهای کاربر روی یک منبع ،مجوز مؤثر گفته میشود.
مجوزها دارای دو وضعیت  Allowو  Denyهستند .اگر مجوزی برای کاربر یا گروهی  Denyشود ،تأکید میکند
که آن کاربر یا گروه هرگز آن مجوز را نخواهند داشت؛ حتی اگر عضو گروهی باشند که این مجوز را دارد .مجوز
مؤثر کاربر ،از مجموع مجوزهای اعطا شده به کاربر و گروههایی که کاربر عضو آنها است بهدست میآید مگر آنکه
مجوزی  Denyشده باشد که در این صورت آن مجوز از مجموع مجوزها حذف میشود.
قوانین محاسبه مجوز مؤثر عبارت اند از:
 1همه مجوزهای  Allowرا با یکدیگر ترکیب میکنیم.
 2مجوز  Denyبر مجوز  Allowاولویت دارد؛ بنابراین مجوزهای  Denyرا اعمال میکنیم مگر آنکه مجوز Deny
به ارث برده شده باشد که در این صورت مجوز  Allowاعمال میشود .در واقع مجوز مستقیم بر مجوز ارث
اولویت دارد.
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  کارگاه  13مجوز مؤثر
 1يك حساب كاربري ايجاد كنيد.
با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز شوید و حساب کاربری با نام  std-mobinaایجاد کنید.
 2دو گروه ايجاد كرده ،حساب كاربري را عضو آنها كنيد.
نا م گروه ها را  g-programmerو  g-databaseقرار دهيد.
 3در پوشه  workshopپوشهای با نام  folder-rule1ایجاد کنید.
 4پروندههای مورد نیاز را درون پوشه قرار دهید.
در پوشه  folder-rule1یک پرونده متنی ایجاد کنید .یک نسخه مشابه از پرونده اجرایی  CMDموجود در پوشه
 Windows\System32را در پوشه  folder-rule1قرار دهید.
 5مجوزهای ارث برده شده پوشه  folder-rule1را حذف کنید.
 6بر اساس جدول زیر مجوز جدید تنظیم کنید.
Deny

Allow

مجوز

نام کاربر یا گروه



Full Control

Administrator



Read

std_mobina

Write

g_programmer

Write

g_database




 7با حساب کاربری  std-mobinaوارد ویندوز شوید و پوشه  folder-rule1را باز کنید.
چه عملیاتی قابل انجام است؟
 8مجددا ً با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز شوید.
 9در پوشه  folder-rule1پوشهای با نام  childایجاد کنید و یک پرونده متنی در آن ایجاد کنید.
 10مجوزهای پوشه  childرا تغییر دهید.
سربرگ  Securityپوشه  childرا انتخاب کنید و بر اساس جدول زیر مجوز جدید اضافه کنید .این مجوز مستقیم
است و بر مجوز ارثبرده شده اولویت دارد.
Deny

Allow

مجوز

نام کاربر



Write

std_mobina

 11با حساب کاربری  std-mobinaوارد ویندوز شوید و پوشه  childرا باز کنید.
چه عملیاتی قابل انجام است؟
با توجه به اولویت مجوز مستقیم بر مجوز  Denyمیتوانید پرونده متنی را تغییر دهید و پرونده یا پوشه جدید
بسازید.
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 12حساب کاربری را برای مشاهده مجوز مؤثر انتخاب کنید.
در صورتیکه بخواهید مجوز مؤثر کاربر یا گروهی را مشاهده کنید ،میتوانید از برگه  Effective Accessاستفاده
کنید.
روی پوشه rule1ـ folderراست کلیک کرده ،گزینه  propertiesرا انتخاب کنید .سربرگ  Securityرا انتخاب
کنید .روی دکمه  Advancedو سپس سربرگ  Effective Accessکلیک کنید .بهوسیله گزینه Select a user
حساب کاربری mobinaـ stdرا انتخاب کنید(شکل.)28

شکل28ـ انتخاب حساب کاربری برای مشاهده مجوز مؤثر

 13مجوز مؤثر را مشاهده کنید.
دکمه  View effective accessرا
کلیک کنید (شکل.)29

شکل29ـ مشاهده مجوز مؤثر
فعالیت
کارگاهی

در صورتیکه برای پرونده یا پوشهای مجوز تعریف کنیم و کاربر آن را نسخهبرداری کرده یا انتقال دهد،
آیا مجوزها تغییر میکنند؟
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ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

اشتراکگذاری
منابع در شبکه
workgroup

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مکان  :کارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :شبکه ای از رایانهها
زمان 30 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره دهی)

نمره

بـه اشتراک گـذاشتن منابـع – ایجاد
باالتر از حد  -map driveتعیین مجوزهای اشتراک
انتظار
و مجوزهای  NTFSبرای کاربران و
گروهها براساس نیاز  -تعیین مجوز مؤثر

3

بـه اشتراک گـذاشتن منابـع – ایجاد
 -map driveتعیین مجوزهای اشتراک
و مجوزهای  NTFSبرای کاربران و
گروهها براساس نیاز

2

به اشتراک گذاشتن منابع

1

در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل عضویت در شبکه  workgroupو ایجاد کاربر و گروه و اشتراکگذاری منابع در شبکه
workgroup
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ تعیین ویژگیهای رایانه در شبکه
2ـ ایجاد زیر شبکه
3ـ عضویت در شبکه  workgroupو ایجاد کاربر وگروه
4ـ اشتراکگذاری منابع در شبکه workgroup
استاندارد عملکرد:
راهاندازی شبکههای  p2pو ایجاد زیرشبکه و اشتراک گذاری منابع
شاخصها:
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

تعیین مشخصات اتصاالت شبکه سیستم ـ تنظیم  IPو سایر تنظیمات آن براساس نوع شبکه

2

تقسیم یک شبکه به چندین زیر شبکه

3

بررسی ارتباط رایانههای شبکه با یکدیگر ـ ایجاد کاربر و تنظیم پارامترهای آن ـ ایجاد گروه و عضو کردن کاربر در آن

4

اشتراک گذاری منابع مطابق نظر کارفرما ـ دسترسی به منابع اشتراکی ـ ایجاد درایو مجازی برای منبع اشتراکی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها
زمان 70:دقیقه (تعیین ویژگیهای رایانه در شبکه  10دقیقه– ایجاد زیرشبکه  15دقیقه  -عضویت در شبکه  workgroupایجاد کاربر و گروه  15دقیقه-
اشتراکگذاری منابع در شبکه  30 workgroupدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین ویژگیهای رایانه در شبکه

1

2

ایجاد زیرشبکه

1

3

عضویت در شبکه  workgroupو ایجاد کاربر و گروه

2

4

اشتراکگذاری منابع در شبکه workgroup

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ،توجه به جزییات کار ـ زبان فنی
توجه به سطح دسترسی موردنیاز کاربران و گروه ها
کاهش مصرف کاغذ با اشتراک گذاری منابع
دقت در اختصاص مجوزها و تنظیم  IPرایانه
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 3
شایستگی کار با سیستم عامل سرویس دهندۀ شبکه

آیا تا به حال پی برده اید
در فرودگاه ها چگونه تنظیمات شبکه به گوشی تلفن همراه ارسال می شود؟
چگونه به وسیلۀ نام تارنما به سرور آن دسترسی پیدا می کنیم؟
چگونه می توان از تکراری شدن آدرس  IPرایانه ها در شبکه جلوگیری کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،استفاده از سرویس های  DHCPو  DNSدر شبکه است.

استاندارد عملکرد
نصب سرویس های  DHCPو  DNSو استفاده از آنها در سیستم عامل سرویس دهنده
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سیستمعامل ویندوز سرور
سیستمعامل ویندوز سرور یکی از سیستمعاملهای خانواده ویندوز شرکت مایکروسافت است .اين سیستمعامل
ابزارهای متعددی برای راهاندازی سرویس و کنترل شبکه در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد .مایکروسافت
هر چند سال یک بار نسخه جدید ویندوز سرور خود را بههمراه نسخه سرویسگیرنده آن عرضه میکند .در اين
كتاب نسخة  2012معرفي ميشود.
کنجکاوی

ـ با استفاده از كتاب همراه هنرجو بررسی کنید که چه سیستمعاملهای سرور دیگری در بازار کار مورد
استفاده قرار میگیرند؟
ـ با استفاده از كتاب همراه هنرجو نسخههاي مختلف ويندوز سرور  2012و سختافزار موردنياز براي
نصب آن را در جدولي تهيه كرده ،در كالس ارائه کنید.
ـ چرا ویندوز سرور  2012از پردازندههای  32بیتی پشتیبانی نمیکند؟

سرویس DHCP
در تمام شهرهای کشورمان بهمنظور آدرسدهی صحیح بههر مکان یک کدپستی منحصر بهفرد اختصاص داده
میشود .بهمنظور جلوگیری از تداخل آدرسها بهتر است این آدرسها به صورت خودکار مث ً
ال بهوسیله یک
نرمافزار مناسب تولید شوند .در شبکه نیز به منظور ایجاد ارتباط بین گرهها نیاز به آدرس  IPداریم که مانند
همان کدپستی عمل میکند .اگر تعداد آدرسهای  IPمورد نیاز زیاد باشد ،بهتر است به جای اختصاص آدرس
 IPبه صورت استاتیک از روشهای دینامیک استفاده شود .در روش دینامیک از سرویس نرمافزاری DHCP
) (Dynamic Host Configuration Protocolبراي تخصیص آدرس  IPبه سرویسگیرندهها استفاده میشود.
وظیفه تخصیص آدرس  IPو دیگر موارد مرتبط با آن مانند  Subnet maskبا مدیر شبکه است .مدیر شبکه
میتواند با توجه به تعداد آدرسهای  IPمورد نیاز تصمیم بگیرد که آیا از سرویس  DHCPدر شبکه استفاده
کند یا خیر؟
 DHCPیک پروتکل سرویسدهنده /سرویسگیرنده ( )client/serverاست که بهصورت خودکار به سرویسگیرندهها
آدرس  IPو دیگر تنظیمات مرتبط را اختصاص میدهد (شكل  .)30با وجود سرویسدهنده  DHCPدر شبکه دیگر
نیازی به تنظیم آدرس IPبه صورت دستی روی سرویسگیرندهها نیست.

شکل 30ـ اختصاص خودکار آدرس به سرویسگیرنده به وسیله سرور DHCP
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مزایای استفاده از سرویس DHCP

مدت زمان الزم برای انجام دستی تنظیمات شبکه برای  100گره شبکه چقدر است؟ چگونه میتوان این زمان
را کوتاهتر کرد؟

کنجکاوی

چند پیشنهاد برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در آدرسدهی بنویسید.
استفاده از سرویسدهنده  DHCPمزایای زیر را فراهم میکند:
از اختصاص یک آدرس  IPبه  2یا چند گره و همچنین بروز اشتباهات تایپی جلوگيري مي كند .خطاي تداخل
( )conflictزماني بروز مي كند كه يك آدرس  IPبه بيش از يك گره تخصيص داده شود.
به تنظیم دستی تک تک گرههای شبکه نيازي نيست و درنتیجه صرفهجویی در زمان صورت مي گيرد.
درصورت جابهجایی یک سرویسگیرنده از یک شبکه به شبکه دیگر ،نیاز به انجام تنظیمات مجدد برای آدرس
 IPنیست.
در صورت خارج شدن یک سرویسگیرنده از شبکه ،آدرس آن به سرویسگیرنده جدید اختصاص مییابد.
مدیریت متمرکز آدرسدهی صورت ميگيرد.

فیلم

فیلم شماره  :12111نصب سرویس DHCP

فعالیت
کارگاهی

پس از مشاهده فیلم ،سرویس  DHCPرا روی ویندوز سرور نصب کنید.

یادداشت

 IPسرور باید بهصورت استاتیک تعیین شود.
کارگاه  1ایجاد scope
پیش از اینکه سرویسدهنده  DHCPبتواند به سرویسگیرندهها آدرس IPاختصاص دهد ،باید محدوده آدرسها را
مشخص کرد ،به این محدوده  Scopeمیگویند .فرض كنيد میخواهیم تعداد  100آدرس  IPبهمنظور اختصاص
به سرویسگیرندهها درنظر بگیریم .ابتدا باید محدوده موردنظر را انتخاب کنیم .برای مثال در اینجا محدوده
 192.168.20.xرا در نظر میگیریم .باتوجه به اینکه به  100آدرس نیاز داریم ،آدرس ابتدا را  192.168.20.1و
آدرس انتها را  192.168.20.100در نظر میگیریم.

یادداشت
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محدوده تعریف شده در  scopeباید در محدوده آدرس  IPسرویسدهنده باشد.

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

 1وارد کنسول مدیریت  DHCPشوید.
در کنترل پنل  Administrative toolsرا انتخاب کرده ،روی  DHCPدابلکلیک کنید.
 2یک  scopeایجاد کنید.
روی  IPV4راست کلیک کرده ،گزینه  New Scopeرا انتخاب کنید (شکل .)31

شکل 31ـ ایجاد scope

 3نام  Scopeرا تعیین کنید.
در پنجره باز شده دکمه  Nextرا انتخاب کرده ،در
پنجره بعدی یک نام برای  Scopeانتخاب کنید.
 4محدوده آدرسدهی را مشخص کنید.
اولین و آخرین آدرس محدوده را وارد کنید .سیستم
 Subnet Maskمناسب را به صورت خودکار تشخیص
ن را تغییر دهید
میدهد .در صورت نیاز میتوانید آ 
(شکل .)32
 5محدوده  Exclusionsرا مشخص کنید.
اگر بخواهیم از  100آدرس  IPتعریف شده در باال یک
یا چند مورد را به هر دلیل به هیچ سرویسگیرندهای
اختصاص ندهیم آنها را در قسمت  Exclusionsمشخص
میکنیم.
محدوده  192.168.20.1تا  192.168.20.10را در
بخش  Exclusionsوارد کرده ،گزینه  Addرا انتخاب و
در نهایت روی  Nextکلیک کنید (شکل .)33

شکل 32ـ تعیین محدوده آدرسدهی

شکل 33ـ تعیین Address Exclusion
کنجکاوی

درصورتی که آدرسها در یک محدوده نباشند چگونه باید آنها را مشخص کنیم؟
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 6مدت زمان اختصاص  IPبه سرویسگیرنده را مشخص کنید.
مدت زمانی که  IPدر اختیار سرویسگیرنده قرار میگیرد را  Leased Durationمیگویند .مدت زمان اختصاص
 IPبهسرویسگیرنده را مشخص کرده ،روی  Nextکلیک کنید.
 7از انجام تنظیمات اختیاری صرفنظر کنید.
سرویسدهنده  DHCPمیتواند تنظیمات اختیاری دیگری مانند آدرس مسیریاب ،آدرس سرویسدهندهDNS
و ....را نیز به سرویسگیرنده اختصاص دهد.
در پنجره  Configure DHCP Optionگزینه  No,I will configure these options laterرا انتخاب کرده ،روی
 Nextکلیک کرده ،دکمه  Finishرا کلیک کنید.
 Scope 8جدید را فعال کنید.
در این روش نصب باید قبل از استفاده از  Scopeآن را فعال( )Activeکنیم .روی نام  Scopeراست کلیک کرده،
گزینه  Activeرا انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته scope

آدرسهای اختصاص داده شده به یک سرویسگیرنده بهوسیلۀ سرویسدهنده DHCPدر بازههای زمانی مختلف
ممکن است متفاوت باشد .فرض کنید آدرس اختصاص داده شده به یک سرویسگیرنده امروز 192.168.20.55
باشد .اگر همین سیستم فردا مجددا ً از سرویسدهنده درخواست  IPکند ،ممکن است آدرس دیگری به آن
اختصاص داده شود .اگر بخواهیم به یک سیستم خاص برای مثال مدیر سازمان ،یک آدرس  IPثابت اختصاص
دهیم ،باید آدرس IPرا در قسمت  Reservationsوارد کنیم.
 :MAC Filteringاین امکان را به کاربر میدهد که با استفاده از مک آدرس سرویسگیرندهها ،مانع دسترسی
یک یا چند سرویسگیرنده به سرویس  DHCPشود.
فیلم

فیلم شماره  :12112تنظیمات پیشرفته و فیلترینگ در Scope

فیلم را مشاهده کرده ،سپس فعالیت زیر را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی
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روی  DHCPسروری که نصب کردهاید ،یک  scopeبا شرایط زیر ایجاد کنید:
ـ بتواند به  10سیستم آدرس  IPاختصاص دهد.
ـ سومین آدرس  IPبه هیچ یک از سرویسگیرندهها داده نشود.
ـ هر آدرس  IPبرای مدت  1ساعت در اختیار سرویسگیرندهها قرار گیرد.
ـ یک آدرس را برای یک سرویسگیرنده رزرو کنید.
ـ تنظیمی انجام دهید که یکی از سرویسگیرندهها نتواند از  DHCPآدرس بگیرد.

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

تنظیم سرویسگیرنده برای دریافت آدرس IP
از سرویسدهنده DHCP

پس از اینکه سرویسدهنده  DHCPراهاندازی شد
باید سرویسگیرنده برای دریافت آدرس  IPبهصورت
خودکار تنظیم شود تا بتواند سرویسدهنده  DHCPرا
شناسایی کرده ،تنظیمات الزم را از آن دریافت کند.
این تنظیم بهطور پیشفرض پس از نصب ویندوز وجود
دارد.

شکل 34ـ تنظیم سرویسگیرنده برای دریافت آدرس از
سرویس دهنده DHCP

فعالیت
کارگاهی

کارت شبکه یک سرویسگیرنده را بهصورتی تنظیم کنید که از  DHCPآدرس  IPدریافت کند.
حذف آدرس سرویسگیرنده
اگر رایانهای در شبکه آدرس  IPخود را از سرویسدهنده  DHCPدریافت کرده باشد ،میتوان با استفاده از دستور
 ipconfig/releaseآدرس  IPرا حذف کرد .بعد از اجرای این دستور رایانه دیگر آدرس  IPندارد.
سرویسدهنده DHCPجدولی از آدرسهای  IPاختصاص داده شده ،رزرو شده و مسدود ( )blockedدارد .پس
از اجرای این دستور آدرس  IPرایانه به صورت آماده نشانگذاری میشود .به این معنا که اگر سرویسگیرنده
جدیدی درخواست  IPکند ،سرویسدهنده میتواند این آدرس را به سرویسگیرنده اختصاص دهد.
دریافت آدرس جدید
اگر قصد دریافت یک  IPآدرس جدید از سرور  DHCPرا دارید ،بایستی از دستور  ipconfig/renewاستفاده
کنید.

فعالیت
کارگاهی

سرویسگیرنده را به شکلی تنظیم کنید که بتواند از  DHCPسرور آدرس  IPبگیرد .سپس بهوسیله
دستورات خط فرمان آدرس  IPدریافتی را حذف کنید و دوباره از سرور درخواست اختصاص  IPکنید.

کنجکاوی

بعد از اجرای دستور  ipconfig/releaseآدرس  ipسیستم شما به چه آدرسی تغییر میکند؟چرا؟
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پژوهش

برای آدرسهای  IPV6به جای پارامترهای  /releaseو  /renewباید از چه پارامتری استفاده کنیم؟

شکل 35ـ خروجی دستور ipconfig /all
فعالیت
کارگاهی

دستور  ipconfig /allرا در رایانه خود اجرا کرده ،سپس مفهوم مواردی که در شکل  35دور آنها کادر
کشیده شده را بنویسید.
کارگاه  2سرویسAPIPA
1

تنظیم آدرس را روی حالت خودکار قرار دهید.

 2در محیط دستوری ویندوز اطالعات کامل پیکربندی شبکه را مشاهده کنید.
دستور  ipconfig /allرا اجرا کنید .از اطالعات نمایش داده شده برای تکمیل ستون دوم جدول  7استفاده کنید
(شکل .)36

شکل 36ـ نتیجه اجرای دستور ipconfig /all
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پودمان دوم :راهاندازی شبکه

جدول7ـ اطالعات پیکربندی شبکه
مقدار 2

مقدار 1

تنظیمات کارت شبکه
Physical address
DHCP enabled
Autoconfiguration enabled
IPv4 address
Subnet mask

در حالت پیش فرض همه کارتهای شبکه روی حالت خودکار تنظیم شدهاند تا تنظیمات آدرس خود را از سرور
 DHCPدریافت کنند؛ اما اگر سرور  DHCPدر دسترس نباشد چه اتفاقی میافتد؟ آیا کارت شبکه میتواند
بدون آدرس باشد؟
از آنجایی که کارت شبکه نمیتواند بدون آدرس باشد ویندوز از سرویس دیگری بهنام APIPA
) (Automatic Private IP Addressingبرای تنظیم خودکار آدرس  IPروی کارت شبکه استفاده میکند تا
بهصورت موقت مشکل آدرس کارت شبکه حل شود و رایانه بتواند به کار خود در شبکه ادامه دهد.
در شکل  36سرویس  DHCPفعال است اما چون سرور آن در دسترس نیست ،رایانه شما یک آدرس  IPدر
محدوده  169.254.y.zاز سرویس  APIPAدریافت کرده است .این سرویس بهطور پیش فرض روی همه
کارتهای شبکه فعال است.
 3آدرس  192.168.100.Zرا بهعنوان  Alternate Configurationتنظیم کنید.
آدرسی که سرویس  APIPAبه رایانه اختصاص میدهد موقتی است و سرویس  APIPAبهصورت دورهای و در
بازههای زمانی پنج دقيقه ،حضور سرویسدهنده DHCP
را بررسی میکند و درصورتی که سرویسدهنده DHCP
را در شبکه شناسایی کند ،سرویس  APIPAمتوقف
میشود و سرویسدهنده  DHCPآدرس  IPجدیدی را
بهسرویسگیرنده اختصاص میدهد .این عملیات ترافیک
شبکه را افزایش میدهد.
برای جلوگیری از تخصیص آدرس موقتی ،در برگه
 Alternate Configurationتنظیمات آدرس را انجام
دهید که اگر سرویس دهنده  DHCPدر دسترس نبود،
از این آدرس استفاده شود (شکل  z .)37را براساس
شماره رایانه خود انتخاب کنید.
 4دستور  ipconfig /allرا تایپ کنید و تغییرات را
در ستون سوم جدول  7بنویسید.
شکل37ـ برگه Alternate Configuration
نتیجه را با مرحله  2مقایسه کنید.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
استاندارد
نمره
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
مکان و)...

مسئولیتپذیری ،توجه به جزئیات
شایستگی های غیرفنی
کار ـ زبان فنی
ایمنی و بهداشت

جلوگیری از ایجاد  conflictدر
 IP Addressنودها

توجهات زیست محیطی
نگرش

دقت در انتخاب محدود IP

توجه به محدوده مجاز IP

قابل قبول

آدرس و  IPسرورها هنگام
ایجاد  Scopeـ بازگرداندن 2
تنظیمات به حالت اولیه پس
از انجام عملیات

توجه به ایمنی و بهداشت
غیرقابل قبول
محیط کارگاه

1

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
ایجاد
تجهيزات :شبکهای از رایانهها که
 Scopeدر
حداقل یکی از آنها سیستمعامل
DHCP
سرور داشته باشد.
زمان 20 :دقیقه
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نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

نصب سرویس  DHCPدر سیستمعامل سرور ـ ایجاد
 scopeو تنظیم پارامترهای Address ،Address Pool
 Exclusionsو  Lease Durationـ انجامReservations
  و MAC Filteringو تنظیمات پیشرفته ـ تنظیم client
برای دریافت IP

در حد
انتظار

نصب سرویس  DHCPدر سیستمعامل سرور ـ ایجاد
 scopeو تنظیم پارامترهای Address ،Address Pool
 Exclusionsو  Lease Durationـ تنظیم  clientبرای
دریافت IP

2

پایین تر از
حد انتظار

نصب سرویس  DHCPدر سیستمعامل سرور

1

3

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

کارگاه  3پشتیبانگیری و بازیابی اطالعاتDHCP
آیا تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که بخشی از اطالعاتتان مانند اطالعات مربوط به نرمافزارها و تلفن همراه
از بین برود و همیشه افسوس از دست دادن آنها را بخورید؟ برای جبران این اتفاق چهکاری باید انجام داد؟
تهیه نسخه پشتیبان از سرویس مهمی مانند DHCPبهخاطر نوع اطالعاتی که ذخیره میکند همیشه حائز اهمیت
است .ممکن است بنا بهدالیل مختلف مانند مشکالت سختافزاری ،مشکالت نرمافزاری و غیره دسترسی شما
به سرویس مورد نظر قطع شود .درصورت داشتن
نسخه پشتیبان میتوان با نصب مجدد سرویس و
بازگردانی اطالعاتی که قب ً
ال پشتیبانگیری کردهاید
بدون از دست دادن اطالعات کلیدی ،مجددا ً سرویس
را راهاندازی کنید.
 1از اطالعات  DHCPپشتیبان بگیرید.
در کنسول  DHCPروی نام سرویسدهنده
راستکلیک کرده ،گزینه  Backupرا انتخاب کنید.
 2مسیر ذخیره پرونده پشتیبان را تعیین
شکل 38ـ تهیه پشتیبان از DHCP
کنید.

 3پرونده پشتیبان  DHCPرا بازیابی کنید.
درصورتی که نیاز به بازیابی اطالعات داشتید ،در کنسول  DHCPروی نام سرویسدهنده راستکلیک کرده،
گزینه  Restoreرا انتخاب کنید.
 4محل ذخیره پرونده بازیابی شده را تعیین کنید.
 5راهاندازی مجدد سرویس  DHCPرا تأیید کنید.
پس از تعیین محل ذخیره پرونده بازیابی شده ،باید سرویس  DHCPراهاندازی مجدد شود.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

نمره

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد تهیه نسخه پشتیبان و ذخیره آن در مسیر 3
مناسب و بازیابی آن
انتظار

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
پشتیبانگیری تجهيزات :شبکهای از رایانهها
که حداقل یکی از آنها
در حد انتظار تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن
از  DHCPو
بازیابی آن سیستمعامل سرور داشته باشد.
پایین تر از حد تهیه نسخه پشتیبان
زمان 5 :دقیقه
انتظار

2
1
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سرویس DNS
آیا تاکنون نیاز به تماس با یک شماره تلفن ثابت متعلق به یک مکان عمومی داشتهاید که شماره آن را نداشته
باشيد؟ در این موقعیت چه کاری انجام میدهید؟ با راهنمای مشترکین  118مخابرات تماس میگیرید و با
دادن نام محل مورد نظر شماره تماس آن را از اپراتور دریافت میکنید .زمانی که ما قصد اتصال به یک تارنما
را داشته باشیم نام آن را در قسمت نشاني مرورگر اینترنت تایپ میکنیم .هر تارنما دارای یک آدرس  IPاست
که با همین آدرس  IPمیتوان به آن دسترسی داشت .بهخاطر سپردن این آدرسها برای کاربران سخت است،
بنابراین متخصصان سرویسی را ارائه کردند که کاربران بتوانند از نام برای دسترسی به این تارنماها استفاده
کنند .سرویسی كه قادر است نام را به آدرس  IPتبدیل کند ،سرویس  DNSمينامند .وظيفة  DNSتبدیل نام
به آدرس  IPو برعکس است ،مانند تبدیل نام میزبانهای شبکه و آدرس تارنماها به آدرس  . IPعملکرد این
سرویس شبیه راهنمای مشترکین  118مخابرات است که با دادن نام تارنما ،آدرس  IPتارنما را برای کاربر
ارسال میکند.

سرویس  DNSهم درشبکههای  LANو هم در شبکههای  WANمانند اینترنت کاربرد دارد.
 Name resolutionبه عمل تبدیل نام به  IPگفته میشود .ارسال کننده پیام ابتدا نام میزبان یا تارنمای مقصد
را به  DNSارسال میکند و عمل  Name resolutionبهوسیله سرویسدهنده DNSانجام شده ،آدرس  IPبرای
درخواستکننده ارسال خواهد شد.
در شکل  39سرویسگیرنده ابتدا نام میزبان درخواستی خود
را برای سرویسدهنده DNSارسال کرده ،سپس در مرحله 2
سرویسدهنده ،آدرس  IPمیزبان را برای سرویسگیرنده ارسال
میکند و درنهایت در مرحله  3سرویسگیرنده بهوسیلة آدرس
 IPبه میزبان موردنظر دسترسی پیدا میکند .البته این عمل در
شبکه اینترنت پیچیدگی بیشتری دارد.

شکل 39ـ مراحل Name Resolution
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فیلم

فعالیت
کارگاهی

پویانمایی شماره  :12113ساختار DNS

ـ پس از مشاهده فیلم پاسخ دهيد هر کدام از TLDهای ذکر شده در فهرست چه کاربردی دارند؟
.com
.org
.mil
.co
.info

)(commercial
.net
)(network
)(organization
.edu
)(education
)(military
.gov
)(government
)(company
.biz
)(business
)(informational
.me
)(personal
ـ بخشهای مختلف آدرسهای زیر را مانند نمونه در جدول  8به تفکیک بنویسید.

1 -media.roshd.ir
2 -www.archive.books.org.ir
3 -www.bing.com.uk

جدول  8ـ اجزای آدرس تارنما
TLD
SLD
ccTLD

gTLD

ـــــــــــــــ

com

microsoft

Sub Domain
Sales.south

Host name
Server1

 FQDNشامل همه اجزای آدرس از نام میزبان تا ریشه فضای نام ساختار سلسله مراتبی  DNSاست که نام آنها
بهوسیله نقطه از هم جدا شده است.
پژوهش

ساختار آدرس  HTTP://fa.wikipedia.org/wikiرا بررسی کنید.

فعالیت
گروهی

نصب سرویس  DNSمشابه نصب سرویس  DHCPاست .سرویس  DNSرا نصب کنید.
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ارزشیابی مرحله 3
مراحل
کار

نصب

DNS

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

نصب سرویس  DNSدر سیستمعامل سرورـ
باالتر از تعیین اجزای  FQDNطبق ساختار سلسله
3
مكان :کارگاه استاندارد رايانه حد انتظار مراتبی ـ رسم ساختار درختی سلسله مراتبی و
تعیین نام  FQDNطبق این ساختار
تجهيزات :شبکهای از رایانهها که
حداقل یکی از آنها سیستمعامل
نصب سرویس  DNSدر سیستمعامل سرور ـ
در حد
سرور داشته باشد.
تعیین اجزای  FQDNطبق ساختار سلسله 2
انتظار
زمان 15 :دقیقه
مراتبی
پایینتر از
حد انتظار

نصب سرویس  DNSدر سیستمعامل سرور

1

کارگاه  4ایجاد Zone
یک  Zoneمیتواند فضای نام دامنه را به چند بخش تقسیم کند تا مدیریت هر بخش سادهتر شود .در هر  Zoneآدرسهای
 IPو نام میزبانهای موردنظر برای جستوجو وجود دارد که این اطالعات بهصورت رکورد ( )Resource Recordدر بانک
اطالعاتی مربوط به  Zoneذخیره میشود.
 1پنجره مدیریت  DNSرا باز کنید.
گزینه  administrative toolsرا از  control panelانتخاب و روی  DNSکلیک کنید.
 2یک  zoneجدید از نوع  Forward Lookup Zoneایجاد کنید.
بهصورت کلی دو نوع  Zoneوجود دارد:

...

org

com

ir

talif

www
groups
talif.ir zone

books
www
ftp
books.talif.ir zone
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شکل40ـ ساختار سلسله مراتبی  DNSو نمایش zone

...

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

 :Forward Lookup Zoneنام دامنه خواسته شده را به آدرس  IPتبدیل میکند.
 :Reverse Lookup Zoneآدرس  IPرا به نام دامنه تبدیل میکند.
برای ایجاد  Zoneاز نوع  Forwardروی پوشه  Forward Lookup Zoneراست کلیک کرده ،گزینه New Zone
را انتخاب کنید (شکل .)41

شکل  41ـ ایجاد یک Forward Lookup Zone

 3نوع  zoneرا تعیین کند.
در پنجره بعدی  Primary zoneرا به عنوان نوع  zoneانتخاب کرده ،روی  Nextکلیک کنید.
 4نام  zoneرا تعیین کنید.
در پنجره باز شده در قسمت  Zone nameیک نام برای  Zoneانتخاب کرده ،روی  Nextکلیک کنید .نام Zone
معموالً یک نام چند بخشی مانند  Microsoft.comاست.
 5نام پرونده  Zoneرا وارد کنید.
در کادر محاورهای  Zone Fileنام پرونده و تنظیمات پیشفرض را پذیرفته ،روی  Nextکلیک کنید.
 6نوع بهروزرسانی اطالعات رکوردها را تعیین کنید.
در پنجره  Dynamic Updateتنظیم پیش فرض را پذیرفته ،روی  Nextکلیک کنید.
 7مشخصات تنظیم شده برای  Zoneرا تأیید کنید.
مشخصات تنظیم شده برای  Zoneدر کادر محاورهای آخر نمایش داده میشود .روی دکمه  Finishکلیک کنید.
 Zoneموردنظر ایجاد میشود.
کارگاه  5ایجاد Resource Record
اطالعات در بانک اطالعاتی یک  Zoneبه صورت رکوردهایی با نام  Resource Recordذخیره میشوند.
Resource Recordها با توجه به عملکردشان انواع مختلفی دارند که دو نوع پرکاربرد آنها  Hostو Pointer
است.
رکورد  : (A) Hostاین نوع رکورد نام دامنه را به یک آدرس  IPv4مرتبط میکند و پرکاربردترین نوع رکورد است.
رکورد  : (PTR) Pointerرکورد  PTRیا رکورد اشارهگر ،آدرس  IPرا به دامنه مورد نظر شما مرتبط میکند
و برعکس رکورد  Hostعمل میکند.
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در این کارگاه قصد داريم ،رکورد  Hostايجاد كنيم.
 1پنجره مدیریت  DNSرا باز کنید.
 Zone 2مورد نظر برای ایجاد رکورد را انتخاب کنید.
روی  Zoneایجاد شده در مرحله قبل دابلکلیک کنید.
 3رکورد  Hostایجاد کنید.
روی نام  Zoneایجاد شده راستکلیک کرده ،گزینه … New Host (A or AAAA).را انتخاب کنید (شکل.)42
 4مشخصات رکورد جدید را تعیین کنید.
در پنجره باز شده در بخش Nameنام رکورد و در بخش  ، IP addressآدرس  IPرکورد مورد نظر را درج کنید.

شکل 42ـ ایجاد رکورد Host
پژوهش

آیا میتوان برای  IPv6هم رکورد ایجاد کرد؟
تنظیم آدرس سرویسدهنده  DNSدر سرویسگیرنده
سرویسگیرندهها برای دسترسی به سرویسدهنده
 DNSابتدا بایدآدرسسرویسدهنده  DNSرا داشته
باشند .براي مثال ما ابتدا باید شماره راهنمای
مشترکین  118در ایران را داشته باشيم تا بتوانیم با
آن ارتباط برقرار کرده ،درخواست خود را ارائه دهیم.
ل امکان تنظیم آدرس
بههمین دلیل در سیستمعام 
سرویسدهنده  DNSوجود دارد .برای این منظور در
بخش پایین کادرمحاورهای تنظیم آدرس  ،IPآدرس
سرویسدهنده  DNSوارد ميشود (شکل .)43
شکل 43ـ تنظیم آدرس سرور DNSبرای سرویسگیرنده

برای دسترسی به سرویسدهنده  DNSمیتوان دو آدرس را مشخص کرد:
 :Preferred DNS serverآدرس سرویسدهنده DNSکه سرویسگیرنده ابتدا سعی میکند درخواستهای
خود را بهآن ارسال کند.
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 :Alternate DNS serverدرصورتی که  Preferred DNS serverبههر دلیلی به سرویسگیرنده پاسخ ندهد،
سرویسگیرنده درخواست خود را به این سرویسدهنده ارسال میکند.
فعالیت
کارگاهی

کاربرد دکمه  Addدر برگه  DNSدر بخش  Advancedچیست (شکل )44؟

شکل 44ـ برگه  DNSتنطیمات آدرس IP

کارگاه  6تست سرویسدهنده DNS
بعد از نصب سرویس  DNSو تنظیم آدرس  IPسرویسدهنده  DNSروی سرویسگیرنده ،بهتر است از صحت
عملکرد این سرویس اطمینان حاصل کرد .برای این کار از دو دستور  pingو  nslookupمیتوان استفاده کرد.
 1پنجره  Cmdرا باز کنید.
 2با استفاده از دستور  pingصحت عملکرد سرویسدهنده  DNSرا بررسی کنید.
بعد از تایپ واژه  pingنام کامل رکوردی را بنویسید که ايجاد كردهايد .درصورتی که پیام  Replyدریافت کنید.
به معنی عملکرد صحیح سرویس  DNSاست (شکل .)45

شکل 45ـ تست سرور  DNSبا دستور ping
3

با دستور  nslookupسرویسدهنده  DNSرا تست کنید.
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در پنجره  cmdعبارت  nslookupرا تایپ کنید .در خط فرمان دستور  nslookupنام کامل رکورد ساخته شده
در سرویسدهنده DNSرا تایپ کرده ،کلید  Enterرا بفشارید (شکل .)46

شکل 46ـ تست سرویسدهنده  DNSبا دستور nslookup

درصورتی که نام و آدرس  IPصحیح نمایش داده شود ،به معنی صحت عملکرد سرویس  DNSاست.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مكان :کارگاه استاندارد رايانه
ایجاد  Zoneتجهيزات :شبکهای از رایانهها که
و  Resourceحداقل یکی از آنها سیستمعامل
سرور داشته باشد.
Record
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره دهی)

ایجاد Forward lookup Zone
باالتر از حد و رکوردهای مورد نیاز ـ تنظیم IP
3
انتظار
سرور  DNSروی سرویس گیرنده ـ
تست DNS

در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

ایجاد Forward lookup Zone
و رکوردهای مورد نیاز ـ تنظیم 2 IP
سرور  DNSروی سرویس گیرنده
ایجاد Forward lookup Zone

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد  Scopeدر  DHCPو ایجاد  Zoneو Resource Record
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نمره

کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

1

پودمان دوم :راهاندازی شبکه

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
١ـ ایجاد  Scopeدر DHCP
٢ـ پشتیبانگیری از  DHCPو بازیابی آن
٣ـ نصب DNS
٤ـ ایجاد  Zoneو Resource Record
استاندارد عملکرد:
نصب سرویسهای  DNSو DHCPو استفاده از آنها در سیستم عامل سرور
شاخصها:

شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

نصب سرویس  DHCPدر سیستمعامل سرور ـ ایجاد یک  Scopeو تنظیم پارامترهای آن ـ انجام  Reservationو MAC Filtering
ـ انجام تنظیمات الزم روی client

2

گرفتن نسخه پشتیبان از  DHCPو بازیابی آن

3

نصب سرویس  DNSدر سیستمعامل سرور

4

ایجاد یک  Forward lookup Zoneـ ساخت رکوردهایی از نوع  Hostـ تست  DNSـ تنظیم  IPسرور  DNSروی سرویس گیرنده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها که حداقل یکی از آنها سیستمعامل سرور داشته باشد.

زمان 60 :دقیقه (ایجاد  Scopeدر  20 DHCPدقیقه ـ پشتیبانگیری از  DHCPو بازیابی آن  5دقیقه ـ نصب  15 DNSدقیقه ـ ایجاد  Zoneو Resource Record

 20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد  Scopeدر DHCP

2

2

پشتیبانگیری از  DHCPو بازیابی آن

1

3

نصب DNS

1

4

ایجاد  Zoneو Resource Record

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ـ توجه به جزئیات کار ـ زبان فنی
جلوگیری از ایجاد  conflictدر  IP Addressنودها
دقت در انتخاب محدود IP
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 3

پیکربندی شبکه بیسیم و مودم

فناوری شبکه های بی سیم ،با استفاده از انتقال داده ها به وسیله امواج رادیویی ،در ساده ترین صورت ،به تجهیزات سخت افزاری
امکان می دهد تا بدون استفاده از محیط انتقال سیمی ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .و قابلیت جابه جایی باالیی را دارا هستند.
بنابراین این نوع شبکه ها محدودیت های مکانی جهت جابه جایی و مشکالت شبکه های سیمی را ندارند و توسعه و انعطاف
قابل قبولی در فضای کار و کسب و دنیای تبادل داده ها دارند .شبکه بی سیم بازه وسیعی از کاربردها را داراست به طوری که
استفاد از این نوع شبکه به شدت در حال گسترش است و تأثیر زیادی روی فناوری رایانه های قابل حمل و تلفن های هوشمند
دارد .در این پودمان هنرجو با اتکا به دانش و مهارت قادر خواهد بود ضمن آشنایی با مودم  ADSLو انواع تجهیزات
شبکه های بی سیم مانند کارت شبکه ،AP ،آنتن و ویژگی های آنها ،تنظیمات شبکه بی سیم را انجام داده و پیکربندی کند.

واحد یادگیری 4
شایستگی پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

آیا تا به حال پی برده اید
چه نوع کارت شبکه بی سیم را انتخاب و خریداری می کنید؟
چگونه همه رایانه های یک کافی نت به اینترنت متصل می شوند؟
چگونه از دسترسی افراد غیرمجاز به مودم  ADSLخود جلوگیری می کنید؟
چگونه می توان در یک مکان تاریخی بدون آسیب رساندن به بنا ،شبکه ایجاد کرد؟
اینترنت تلفن همراه را چگونه می توان در کارگاه رایانه هنرستان به اشتراک گذاشت؟
چگونه می توان بخش های مختلف یک کارخانه را بدون سیم به هم متصل کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،ایجاد شبکه بی سیم و انجام تنظیمات آن است.

استاندارد عملکرد
ایجاد شبکه  Ad Hocو  Infrastructureو راه اندازی مودم ADSL
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شبکه بیسیم
آیا تاکنون به این فکر کردهاید که اگر بخواهیم در یک مکان تاریخی شبکه محلی ایجاد کنیم ،از چه محیط
انتقالی برای اتصال بین رایانهها میتوان استفاده کرد ،بهنحویکه هیچ آسیبی به آن بنا نرسد؟
اگر بخواهیم شبکهای ایجاد کنیم تا کاربران بتوانند در مکانهای مختلف شرکت یا کارخانه جابه جا شوند و
به شبکه متصل باشند ،چه باید کرد؟
چگونه میتوان در محلی که زلزله اتفاق افتاده است ،بهسرعت یک شبکه ایجاد کرد؟
در تمام شرایط ذکر شده امکان استفاده از کابل برای اتصال رایانهها به یکدیگر وجود ندارد .در شبکه بیسیم
اتصال گرهها نیاز به کابل ندارد و ارسال و دریافت دادهها بهصورت امواج الکترومغناطیسی صورت میگیرد.

شکل 1ـ شبکه ترکیبی
فعالیت
گروهی

به کمک همگروهی خود مکانهای مختلف هنرستان خود را بررسی کرده ،مشخص کنید در کدام مکان
بهتر است از شبکه بیسیم استفاده شود.

انواع شبکه بیسیم با توجه به گستردگی جغرافیایی

در انواع شبکه براساس گستردگی جغرافیایی ،فاصله بین گرهها براساس مسیر انتقال داده و محیط انتقال
تعیین میشود .انواع شبکه بیسیم براساس گستردگی جغرافیایی عبارت است از:
 :WPANامکان ارتباط بیسیم بین تجهیزات نزدیک به هم را فراهم میکند.
 :WLANبرقراری ارتباط بیسیم بین طبقات یک یا چند ساختمان را فراهم میکند.
 :WMANبرای ارتباط چندین شبکه یا ساختمان در سطح شهر استفاده شود.
 :WWANبرای اتصال شبکههایی استفاده میشود که فواصل زیاد در سطح شهر یا کشور دارند.
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LTE

شکل2ـ فناوری شبکه بیسیم
فعالیت
گروهی

با توجه به شکل  ،2جدول  1را به کمک همگروهی خود کامل کنید.
جدول1ـ استانداردهای شبکه بی سیم
نوع شبکه
بیسیم

فناوری استفادهشده

WPAN
WLAN
WMAN

WIFI

استاندارد ETSI

استاندارد IEEE

HIPERPAN

IEEE 802 .15
IEEE 802 .11
IEEE 802 .16

WWAN

برای تجهیزات شبکه دو استاندارد  IEEE1و  ETSI2وجود دارد که  IEEEاستاندارد بینالمللی است که
بهوسیله انجمن مهندسان برق و الکترونیک تعیین میشود و  ETSIبه وسیله انجمن استاندارد ارتباطات اروپا
در صنعت مخابرات تعیین میشود؛ بنابراین استاندارد  IEEEاعتبار باالتری دارد.
 Institute of Electrical and Electronics Engineersـ1
 European Telecommunications Standards Instituteـ2
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پژوهش

در مورد گواهینامه  wif iتحقیق کنید.
شبکه بیسیم محلی ( )WLANرا میتوان دریکی از دو حالت زیر پیکربندی کرد:
 :Ad Hocدر این حالت گرهها بهصورت نظیر به نظیر و بیسیم به هم متصل میشوند (شکل .)3

شکل 3ـ پیکربندی شبکه بی سیم با Ad Hoc

 :InfraStructureتمام گرههای شبکه بیسیم از طریق  APبه هم متصل میشوند (شکل .)4

شکل  4ـ پیکربندی شبکه بی سیم به صورت Infrastructure
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کارت شبکه بیسیم

کارت شبکه بیسیم ( ،)Wireless Network Adapterسختافزار الزم برای اتصال به شبکه بیسیم است که
وظیفه ارسال و دریافت امواج رادیویی و تبدیل آنها به دادههای دیجیتال را بر عهده دارد.
انواع کارت شبکه بیسیم عبارت اند از:
کارت شبکه داخلی ()Internal
کارت شبکه بیسیم داخلی درون کیس و روی شکاف توسعه  PCIیا  PCI Expressبرد اصلی نصب میشود.
در برخی از بردهای اصلی کارت شبکه بیسیم ،سرخود ( )On boardاست (شکل .)5

شکل 5ـ کارت شبکه بی سیم داخلی

کارت شبکه خارجی ()External
کارت شبکه بیسیم خارجی به درگاه  USBمتصل میشود
و معموالً به نام دانگل ( )Dongleشناخته میشود (شکل .)6
شکل6ـ کارت شبکه بیسیم خارجی
فعالیت
گروهی

به کمک همکالسی خود کاربرد دو سختافزار زیر را بررسی کرده ،در کالس ارائه کنید.

  کارگاه  1تنظیمات آدرس  IPکارت شبکه بیسیم
 ١پنجره  Network Connectionsرا باز کنید.
در پنجره کنترل پنل گزینه  Network and Sharing Centerسپس گزینه Change Adapter Settings
و پس از آن گزینه  Wifiرا انتخاب کنید (شکل .)7
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2

نوع آدرس  IPاتصال بی سیم را تعیین کنید.

روی اتصال بیسیم موردنظر راست کلیک کرده ،گزینه  Propertiesرا کلیک کنید .در کادر بازشده IPV4

را انتخاب کنید (شکل .)8

شکل9ـ تنظیم آدرس  IPکارت شبکه
3

شکل 8ـ انتخاب  IPنسخه4

آدرس  IPاتصال بی سیم را تعیین کنید.

 IPکارت شبکه بیسیم را بهصورت دستی یا خودکار در کالس  IPمورد نظر تنظیم کنید (شکل .)9
یادداشت

با دستور  ncpa.cplنیز میتوان پنجره تنظیمات کارت شبکه را باز کرد.

فعالیت
کارگاهی

فعال یا غیرفعال بودن کارت شبکه بیسیم رایانه کارگاه هنرستان را بررسی کنید.
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معیارهای انتخاب کارت شبکه بیسیم
در انتخاب کارت شبکه بیسیم ،باید به مشخصات فنی آن توجه کنیم .برخی از این مشخصات عبارتاند از:
استاندارد  :IEEE 802 .11استاندارد  IEEE 802 .11دارای تعدادی استاندارد برای  WLANاست
(جدول .)2
جدول2ـ استانداردهای  IEEE 802 .11برای WLAN

تعداد آنتن

پهنای کانال

محدوده فرکانسی بیشینه نرخ انتقال داده

IEEE 802.11

1

20 MHz

2 /4 GHz

11 Mbps

802.11b

1

20 MHz

2 /4 GHz

54 Mbps

802 .11g

1

20 MHz

5 GHz

54 Mbps

802 .11a

4

40 MHzـ20

5  GHzـ2/4

600 Mbps

802.11n

8

160 MHzـ  80ـ40ـ20

5 GHz

6 /93 Gbps

802.11ac

الزمۀ ارتباط تجهیزات شبکه بی سیم ،استفاده از تجهیزات با محدودۀ فرکانسی یکسان است .برای مثال در
صورتی که کارت شبکه بی سیم رایانه قابل حمل شما در محدودۀ فرکانسی  2 /4 GHzاست ،فقط می تواند
با کارت شبکه بی سیم و  APدر محدودۀ فرکانسی  2 /4 GHzکار کند .برخی از تجهیزات شبکه بی سیم
می تواند در هر دو فرکانس  2/4GHZو  5 GHZکار کنند که به آنها  Dual Bandمی گویند.
پژوهش

در مورد استانداردهای  IEEE 802 .11adو  IEEE 802 .11ahو  IEEE 802 .11afتحقیق کنید.

فعالیت
گروهی

با کمک همکالسی خود جدول زیر را کامل کنید.
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سیگنال

Signal

فرکانس

Frequency

محدوده فرکانسی

Frequency band

پهنای باند

Bandwidth

بیشینه نرخ انتقال داده

Max data rate

تعداد تکرار یک سیگنال در واحد زمان

فاصله بین پایینترین و باالترین فرکانس در طیف فرکانسی
مورداستفاده

پودمان سوم :پیکربندی شبکه بیسیم و مودم

کنجکاوی

ـ مزیت استاندارد  802 .11nنسبت به استانداردهای  802 .11aو  802 .11gو  802 .11bچیست؟
ـ تفاوت استاندارد  802 .11nو  802 .11acچیست؟
آنتن در کارت شبکه بیسیم :آنتن در فرستنده ،انرژی الکتریکی را تبدیل به امواج رادیویی و در گیرنده
امواج رادیویی را تبدیل به انرژی الکتریکی میکند .توان سیگنال خروجی آنتن ،بهره یا  Gainنام دارد که با
واحد  dBیا  dBiمحاسبه میشود.
استفاده از چند آنتن و چندین ورودی و خروجی در فرستنده و گیرنده رادیویی برای ارسال یا دریافت هم زمان
چندین سیگنال فناوری  (Multiple Input and Multiple Output) MIMOنام دارد.

شکل10ـ فناوری MIMO

هدف از این فناوری افزایش کارایی در انتقال اطالعات است .این فناوری بهAccess Pointهایی که استاندارد
 802 .11nرا پشتیبانی میکنند ،امکان ارسال و دریافت اطالعات را بهصورت هم زمان روی چندین مسیر
ارتباطی بین مبدأ و مقصد میدهد .برای استفاده از این فناوری فرستنده و گیرنده هر دو باید این قابلیت را
داشته باشند.
پژوهش

در مورد کاربرد فناوری  MIMOدر تلفن همراه تحقیق کنید.
حالتهای بیسیم ( :)Wireless Modesمیتواند دارای دو حالت  Ad Hocو  Infrastructureباشد.
امنیت ( :)Securityبا توجه به اینکه در شبکۀ بیسیم ،داده بهصورت سیگنال الکترومغناطیسی در هوا
منتشر میشود و میتواند در دسترس همگان قرار گیرد ،باید مسائل امنیتی بیش از شبکه سیمی موردتوجه
قرارگیرد .در شبکۀ بیسیم امنیت به دو شکل کلی پیادهسازی میشود.
الف) رمزنگاری دادهها ( :)Encryptionدادههای منتشرشده بهصورت رمزنگاریشده ارسال و دریافت میشود
تا از دسترسی غیرمجاز و دستکاری دادهها جلوگیری شود .دو شیوه اصلی رمزنگاری دادهها در شبکه بیسیم
 TKIPو  AESاست که روش  AESاز امنیت باالتری برخوردار است.
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ب) احراز هویت ( :)Authenticationاحراز هویت بررسی صحت هویت شخص یا دستگاههایی است که تقاضای
استفاده و دسترسی به منابع شبکه را دارند .احراز هویت به روشهای مختلف انجام میشود (جدول .)3
جدول 3ـ روشهای احراز هویت در شبکه بیسیم
سطح امنیت

رمزنگاری

پروتکل

پایین

TKIP

)WEP (Wired Equivalent Privacy

متوسط

TKIP

)WPA (Wifi Protected Access

باال

AES

)WPA2 (Wifi Protected Access 2

پژوهش

دربارۀ روش احراز هویت  WPA3سطح امنیت و نوع رمزنگاری آن تحقیق کنید.

فعالیت
منزل

مشخصات کارت شبکه بیسیم را در جدول زیر بهوسیله جستوجو در اینترنت کامل کنید.
حالت
احراز
رمزنگاری
بیسیم
هویت

پهنای تعداد استاندارد فرکانس
IEEE
کانال آنتن
کاری

رابط

مدل

نام تجاری

WA751NDـ   LINK TLـTP
WUSB600N

Linksys

شبکه Ad Hoc
هنرجویان هنرستان شهید دکتر چمران در کتابخانه با دوستان خود پیرامون انتخاب و خرید تجهیزات شبکه
بیسیم در حال بحث و تبادلنظر هستند .در کتابخانه امکان استفاده از اینترنت با استفاده از پریز شبکه
فقط برای یک رایانه قابل حمل فراهم است .هنرجویان نیاز دارند اطالعاتی که روی رایانه قابل حمل خود
جمعآوری کردهاند را باهم به اشتراک بگذارند و از طریق اینترنت از تارنماهای تولیدکنندگان تجهیزات شبکه
استفاده کنند .هنرجویان به چه روشی میتوانند یک شبکۀ بیسیم سریع ایجاد کرده ،منابع خود را به اشتراک
گذاشته و از اینترنت استفاده کنند؟
روش  Ad Hocپاسخ این سؤال است .به روش  Ad Hocمیتوانیم رایانهها را نظیر به نظیر بهصورت بیسیم،
بدون نیاز به دستگاه واسط و در کوتاهترین زمان به هم متصل کنیم Ad Hoc .برای ارتباط از همبندی مش
استفاده میکند .در مواقعی که تجهیزات زیرساخت شبکه در دسترس نیست Ad Hoc ،میتواند بهسرعت و
سادگی برای پیکربندی شبکه بیسیم استفاده شود .در حالت  Ad Hocبرای برقراری ارتباط شبکه سیمی
به شبکه بیسیم باید یکی از سیستمهای شبکه دارای دو کارت شبکه یکی سیمی و دیگری بیسیم باشد.
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کارگاه  2ایجاد شبکه Ad Hoc
1

اطمینان حاصل کنید که کارت شبکه بیسیم از  Ad Hocپشتیبانی میکند.

پشتیبانی کارت شبکه بیسیم از  Ad Hocرا میتوان بهوسیله دستور زیر بررسی کرد:
netsh wlan show drivers

در پنجره خط فرمان دستور را اجراکنید.
درصورتیکه Hosted Network Supported
برابر با مقدار  Yesباشد کارت شبکهAd Hoc ،
را پشتیبانی میکند (شکل .)11
شکل11ـ بررسی پشتیبانی کارت بی سیم از  Ad Hocبا استفاده
از دستور

با بررسی دفترچه راهنمای کارت شبکه بیسیم یا
مراجعه به تارنماي رسمی تولیدکننده کارت شبکه
بیسیم نیز میتوان از پشتیبانی کارت شبکه از
 Ad Hocمطلع شد (شکل .)12

2

شکل 12ـ بررسی پشتیبانی کارت بی سیم از  Ad Hocبا استفاده
از تارنمای رسمی

دستور ایجاد  Ad Hocرا اجرا کنید (شکل .)13

پس از اطمینان از پشتیبانی حالت  Ad Hocبهوسیله کارت شبکه بیسیم ،برای راهاندازی شبکه  Ad Hocدر
خط فرمان ( )Cmdدستور زیر را اجرا کنید .این دستور شبکه بیسیم با نام  Talifو گذرواژه P@ssW0rd
ایجاد میکند.
netsh wlan set hostednetwork mode = allow ssid = Talif key = P@ssW0rd

 :)Service Set Identifier) SSIDنام شبکه بیسیم است که میتواند حداکثر  32نویسه باشد.
 :keyگذرواژه اتصال به شبکه بیسیم است که میتواند حداقل  8و حداکثر  63نویسه باشد.
درصورتیکه این کار بهدرستی انجامشده باشد پیام شکل  13نمایش داده میشود.

شکل13ـ نتیجه اجرای صحیح دستور ایجاد Ad Hoc
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 3شبکه  Ad Hocرا راهاندازی کنید.
برای راهاندازی شبکه  Ad Hocاز دستور  netsh wlan start hostednetworkاستفاده کرده ،پیامی که
نمایش داده میشود را در کادر زیر نوشته ،ترجمه کنید.

یادداشت

برای اجرای دستور راه اندازی شبکه  Ad Hocباید کاربر  administratorباشد و یا پنجره فرمان ()Cmd
با  Run as Administratorباز شود.
پس از اجرای دستور باال در قسمت  Network Connectionsیک اتصال با نام شبکه بیسیم جدید ایجاد
میشود (شکل .)14

شکل 14ـ اتصال ایجاد شده

4

گرهها را به شبکه  Ad Hocمتصل کنید.

برای اتصال رایانهها به شبکه  Ad Hocباید در ناحیه
اطالعرسانی نوار وظیفه روی نماد  Wirelessکلیک
کنید .سپس در پنجرۀ بازشده از فهرست اتصاالت موجود،
 TALIFرا انتخاب کرده ،گذرواژهای را وارد کنید که هنگام
ایجاد شبکه به آن اختصاص دادهاید (شکل .)15

شکل 15ـ اتصال به شبکه Ad Hoc

5

گرههای متصل به شبکه  Ad Hocرا مشاهده کنید.

با استفاده از دستور  netsh wlan show hostednetworkمیتوان تعداد گرههای متصل به شبکه Ad Hoc

را مشاهده کرد.
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این دستور را در خط فرمان( )cmdاجرا کرده،
مشخصات شبکه  Ad Hocایجاد شده را در
جدول روبه رو بنویسید.

Mode
SSID name
Max number of clients
Authentication
Status
BSSID
Radio type
Number of clients

 6پوشه ای را در شبکه  Ad Hocبه اشتراک بگذارید.
ن یک پرونده متنی
یک پوشه به نام  MyShareایجاد کرده ،به اشتراک بگذارید سپس بهوسیله هر گره در آ 
به نام خود ایجاد کنید.
 7شبکه  Ad Hocرا متوقف کنید.
برای توقف شبکه  Ad Hocاز دستور  netsh wlan stop hostednetworkاستفاده کنید و پیامی که
نمایش داده میشود را در کادر زیر نوشته ،ترجمه کنید

کارگاه  3اتصال به اینترنت از طریق شبکه Ad Hoc
 1یک شبکه  Ad Hocایجاد کرده ،راهاندازی کنید.
 2اتصال اینترنت را به اشتراک بگذارید.
در پنجره  Network Connectionروی اتصال شبکه راستکلیک کرده ،گزینه  propertiesرا انتخاب کنید.
در برگه  Sharingگزینه  Allow other network users to connect through this computerرا در
حالت انتخاب قرار دهید (شکل .)16برای انتخاب اتصال شبکهای که از طریق آن به اینترنت دسترسی دارید،
از فهرست Home networking connection
اتصال  Ad Hocرا انتخاب کنید (شکل .)15

شکل 16ـ اشترکگذاری شبکه Ad Hoc
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یادداشت

اتصال شبکهای که از طریق آن به اینترنت دسترسی دارید ،میتواند از نوع سیمی یا بیسیم باشد.
3
4

فعالیت
کارگاهی

پژوهش

گرهها را به شبکه  Ad Hocمتصل کنید.
دسترسی به اینترنت را در هر یک از گرههای شبکه  Ad Hocبررسی کنید.
بررسی کنید قبل از اشتراک اینترنت و بعد از آن ،آدرس  IPاتصال  Ad Hocچه تغییری داشته است.

با همگروهی خود دربارۀ  Mobile hotspotدر ویندوز  10تحقیق کنید و نحوه اشتراک اینترنت و
منابع در آن را مورد بررسی قرار دهید (شکل .)17

شکل 17ـ فعال کردن  Mobile hotspotدر رایانه
فعالیت
گروهی
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با کمک همگروهی خود بررسی کنید آیا میتوان با تلفن همراه به شبکه بیسیم  Ad Hocمتصل شد
و از اینترنت آن استفاده کرد.

پودمان سوم :پیکربندی شبکه بیسیم و مودم
فعالیت
منزل

با استفاده از  WiFi hotspotتلفن همراه خود در منزل ،یک شبکه بیسیم ایجاد کنید و محدودیتهای
آن را بنویسید (شکل .)18

شکل18ـ فعال کردن  WiFi hotspotتلفن همراه

فعالیت
گروهی

جدول زیر را به کمک همگروهی خود کامل کنید.
مزیت شبکه بیسیم

معایب شبکه بیسیم

گسترش آسان شبکه

قابلیت اطمینان کمتر

هزینه کمتر پیادهسازی

کارایی کمتر نسبت به شبکه سیمی

مقیاسپذیری
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و)...

درستکاری و کسب حالل ،برآورد نمودن
نیازهای مشتری ،حل مسائل مربوط به
شایستگی های عدم رضایت مشتری ـ مسئولیت پذیری،
اطمینان از کیفیت کار انجام شده ،ابراز
غیرفنی
تعهد به سازمان متبوع ـ تعالی فردی،
پایبندی کامل به اخالق حرفه ای ـ زبان فنی

ایمنی و
بهداشت

اتصال سیم زمین ـ استفاده از تجهیزات ایمنی
کار در ارتفاع ـ قرار گرفتن پشت آنتن AP
هنگام پیکربندی جهت محافظت از آثار منفی
فرکانس آنتن ـ انتقال آنتن به  APقبل از روشن
کردن آن

توجهات
زیست محیطی

استفاده از  gainمناسب

نگرش

دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیاز

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ارائه اطالعات کامل در مورد  APو
مودمهای موجود در بازار به مشتری ،عدم
تحمیل هزینه غیرضروری هنگام انتخاب
قطعات مورد نیاز ،برآورد صحیح مدت
زمان اجرای پروژه ـ حفظ محرمانگی
اطالعات کارفرما ـ ارائه گذرواژه به
2
قابل قبول
مشتری و تأکید بر تغییر نام کاربری
وگذرواژه  APو مودم جهت جلوگیری از
دسترسی افراد غیرمجاز ـ دقت در حفظ
اموال موجود در محیط ،رعایت نکات
اخالقی حریم خصوصی کارفرما هنگام
حضور در محل
غیرقابل توجه به ایمنی و بهداشت محیط
1
کارگاه
قبول

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

تنظیمات کارت شبکه بیسیم ـ انتخاب کارت
شبکه موردنیازـ ایجاد شبکه  Ad Hocـ راهاندازی
باالتر از و اتصال گرهها به آن ـ به اشتراک گذاشتن
3
حد انتظار پروندهها و اینترنت از طریق شبکه  Ad Hocـ
متوقف کردن شبکه Ad Hocـ        انتخاب کارت
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
شبکه بیسیم متناسب با پروژه
ایجاد شبکه تجهیزات :چند رایانه با
کارت شبکه بیسیم
تنظیمات کارت شبکه بی سیم ـ ایجاد شبکه
Ad hoc
زمان 30 :دقیقه
در حد  Ad Hocـ راهاندازی و اتصال گرهها به آن ـ به
2
انتظار اشتراک گذاشتن پرونده ها در شبکه  Ad Hocـ
متوقف کردن شبکه Ad Hoc
پایین تر از
حد انتظار
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تنطیمات کارت شبکه بیسیم

1
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شبکه بیسیم Infrastructure

با توجه به مزایای شبکههای بیسیم،
هنرجویان رشته شبکه و نرمافزار
هنرستان شهید دکتر چمران به همراه
هنرآموزان خود به مدیر هنرستان
پیشنهاد دادند تا از شبکه بیسیم در کنار
شبکه سیمی در هنرستان استفاده شود.
این هنرستان دارای سه ساختمان اداری،
آموزشی و کارگاهی است و هرکدام
دارای شبکه سیمی مجزا هستند .این
سه ساختمان با فاصله در کنار هم قرار
دارند.
برای تهیة نقشه هوایی از Google Map
استفاده میکنیم .درصورتیکه بخواهیم
در هر ساختمان شبکه بیسیم راهاندازی
کنیم ،پیشنهاد شما چیست؟
در صورت استفاده از شبکه بیسیم به
صورت  Ad Hocامکان مدیریت متمرکز وجود ندارد .با استفاده از شبکه بیسیم به صورت Infrastructure
به دلیل استفاده از ( Access Point (APامکان مدیریت متمرکز فراهم میشود .در این نوع شبکه بیسیم
تمام رایانهها از طریق  APارتباط برقرار میکنند و دریافت و ارسال داده ها بهوسیله آن انجام میشود .این
شبکه بهراحتی امکان گسترش دارد و میتواند بهسادگی به شبکه سیمی متصل شود.
رایانهها باید مجهز به کارت شبکه بیسیم باشند تا بتوانند از طریق  APباهم در ارتباط باشند AP .مانند تمام
تجهیزات شبکه بیسیم به دو صورت  Indoorو  Outdoorساخته میشود.
تجهیزات شبکه بیسیم  :Indoorاین تجهیزات قابلیت استفاده در محیطهای داخلی مانند منزل ،کارگاه
رایانه ،شرکت یا اداره را دارند .در این مکانها درجه حرارت و رطوبت در یک بازه معتدل است (شکل .)19

شکل 19ـ نمونهای از تجهیزات Indoor
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تجهیزات شبکه بیسیم  :Outdoorاین تجهیزات قابلیت استفاده در محیطهای باز با شرایط مختلف
آب و هوایی از قبیل گرما ،سرما ،رطوبت ،نور مستقیم آفتاب ،برف و باران را دارند (شکل .)20

شکل 20ـ نمونهای از تجهیزات Outdoor

دستگاهها و تجهیزات شبکه بیسیم  Outdoorاز استانداردی به نام )Ingress Protection Rating( IP
استفاده میکنند که در استاندارد بینالمللی  IEC60529برای نشان دادن میزان حفاظت از نفوذ آب و
گرد و غبار برای تجهیزات الکترونیکی تعریفشده است .در این استاندارد میزان حفاظت از نفوذ آب و گرد و
غبار با یک عدد  2رقمی مانند  IP67نشان داده میشود.

رقم اول

رقم دوم

شکل 21ـ ارقام استاندارد IP

رقم اول نشاندهنده حفاظت در برابر ورود مواد جامد مانند گردوغبار است.
رقم دوم نشاندهنده حفاظت در مقابل ورود مایعات مانند آب است.
هرچه مقدار این ارقام بزرگتر باشد ،حفاظت بیشتر است.
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معیارهای انتخاب AP
برای تعیین یک  APباید شاخصههای مهم آن را با توجه به مساحت تحت پوشش ،شرایط آب و هوایی ،تعداد
افراد ،نرمافزارهای استفادهشده ،موانع و بودجه بررسی کنیم.
شاخصههای مهم انتخاب  APعبارت اند از:
 :Standardsاستانداردهای  IEEEمورد پشتیبانی
 :Securityروشهای رمزنگاری و احراز هویت
 :Wireless Modesانواع حالتها قابل پشتیبانی
 SSID Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge with AP Modeـ AP Mode, Multi

 :Frequencyفرکانس کاری  5GHZو یا  2 /4GHZدستگاه
 : 2 /4GHZ Data Rateسرعت انتقال اطالعات در فرکانس کاری 2/4GHZ
 :5GHZ Data Rateسرعت انتقال اطالعات در فرکانس کاری 5GHZ
 :Ingress Protection Ratingاستاندارد حفاظت در مقابل جامدات و مایعات (رتبه )IP
 :Ethernet Portتعداد و سرعت درگاه شبکه سیمی
 :PoEقابلیت انتقال برق بهوسیله کابل شبکه
 :Antennaتعداد و نوع آنتن دستگاه
فعالیت
گروهی

با استفاده از دفترچه راهنمای  APکارگاه رایانه به همراه همگروهی خود مشخصات آن را بررسی و
جدول زیر را تکمیل کنید.
Standards
Security
Wireless Modes
Frequency
2 .4GHZ Data Rate
5GHZ Data Rate
Ingress Protection Rating
Ethernet Port
PoE
Antenna
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آنتن ()Antenna
آنتنها در  APبهصورت ثابت یا قابلنصب هستند،
انتخاب درست آنتن سبب بهبود کارایی شبکه بیسیم
3D
میشود .شعاع پوشش یا زاویه دید آنتن Beam Width
نام دارد که شامل زاویه دید افقی ( )Hو زاویه دید
شکل 22ـ زاویه دید افقی و عمودی آنتن
عمودی ( )Vاست.
برخی از تجهیزات بیسیم دارای آنتن داخلی بوده که به این دستگاهها  Built in Antennaمیگویند .آنتنها
به سه دسته اصلی تقسیم میشوند.
آنتن )Omni Directional (Dipole
آنتن  Omniیکی از رایجترین نوع آنتنهای بهکاررفته در APهای داخل ساختمان و کارت شبکه بیسیم
است .شکل این آنتن معموالً میلهای است .هرچه  Gainاین آنتن بیشتر باشد ،پوشش افقی بیشتر ،ولی
پوشش عمودی کمتر است .این آنتن سیگنالها را مانند نور یک المپ به همه طرف بهطور مساوی منتشر
میکند و در سه نوع  Pillar Mount ، Ceiling Mountو  Ground Planeوجود دارد (شکل .)23

زاویۀ دید آنتن Omni

Ceiling Mount

Pillar Mount

Ground Plane

شکل 23ـ انواع آنتن  Omniو زاویه دید آن
کنجکاوی

آنتنهای  Omniبرای چه مکانهایی مناسب هستند؟
آنتنهای Semi Directional

برای ارسال سیگنال در مسافت بیشتر و متمرکزتر نسبت به آنتنهای  Omniاز آنتن  Semiاستفاده میشود .این
آنتن برای برقراری ارتباط بین دو شبکه بهصورت نقطه به نقطه ())Point To Point( ptpبه روش بیسیم در
فواصل کوتاه و متوسط استفاده میشود .برای مثال از این آنتن میتوان برای ارتباط دو ساختمان در یک دانشگاه
استفاده کرد .این آنتن سیگنالها را مانند نور چراغقوه در یکجهت بهصورت متمرکز و با شدت منتشر میکند و در
سه نوع  Sector ،Yagiو  Panelوجود دارد (شکل .)24
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زاویه دید آنتن Semi

Panel

Sector

شکل 24ـ انواع آنتن  Semiو زاویۀ دید آن

Yagi
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آنتنهای High Directional

سیگنالهای خروجی این نوع آنتن باریک و متمرکز و دارای  Gainبسیار باال هستند .این نوع آنتن مناسب
انتقال سیگنال در مسافتهای طوالنی است و الزم است تنظیمات آن بهصورت دقیق انجام شود .این آنتن در
دو نوع  Gridو  Parabolicموجود است (شکل .)25

Parabolic

Grid

شکل 25ـ انواع آنتن  High Directionalو زاویۀ دید آن

زاویه دید آنتن High Directional

جدول4ـ زاویۀ دید آنتنها

فعالیت
کارگاهی

آنتن

زاویة انتشار افقی

زاویة انتشار عمودی

Omni Directional

360

 7الی 80

Panel

 30الی 180

 6الی 90

Yagi

 30الی 78

 14الی 64

Parabolic

 4الی 25

 4الی 21

با توجه به مشخصات آنتنها ،کدام آنتن برای استفاده در هنرستان چمران مناسب است؟
کاربرد

آنتن

اتصال گرهها در کارگاه رایانه
ارتباط بین ساختمان اداری و آموزش هنرستان
ارتباط هنرستان با اداره کل استان
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فعالیت
کارگاهی

قابلیت Beamforming
قابلیت  Beamformingسبب میشود که سیگنالهای
تولیدشده  APبهوسیلة آنتن به سمت کاربران فعال
در شبکه بیسیم متمرکز و هدایت شوند و از انتشار
آن در همه جهتها جلوگیری میشود .این کار باعث
افزایش پهنای باند هر کاربر و همچنین افزایش محدوده
پوششدهی  APمیشود .این قابلیت در استاندارد
 802 .11nو  802 .11acوجود دارد که برای استفاده از
آن ،کارت شبکه بیسیم نیز باید از این قابلیت پشتیبانی
کند.

شکل 26ـ قابلیت Beamforming

با توجه به شناخت شبکههای بیسیم  Ad Hocو  Infrastructureجدول  5را تکمیل کنید.
جدول   5ـ مقایسه پیکربندی  Ad Hocو Infrastructure

مشخصهها

Infrastructure

ارتباطات

از طریق یک نقطه دسترسی

امنیت

گزینههای امنیتی بیشتر

دامنه
سرعت

  کارگاه 4

Ad Hoc

محدود به طیف وسیعی از دستگاههای فردی در شبکه است
معموالً سریعتر است

اتصال فیزیکی  APبه شبکه

 APبا توجه به مشخصات محیطی که باید تحت پوشش خود قرار دهد و سیاستهای مدیریتی محل ،انتخاب
میشود AP.را میتوان مستقیماً به سیستم خود و یا به سوئیچ متصل کرد (شکل  28و .)29
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شکل 29ـ اتصال  APبه سوئیچ با درگاه PoE

شکل 28ـ اتصال  APبه رایانه

شکل 27ـ نمای پشت AP

پودمان سوم :پیکربندی شبکه بیسیم و مودم
١

 APرا به سوئیچ متصل کنید.

2

اتصال برق  APرا برقرار کنید.

درصورتیکه  APدرگاه  PoEداشته باشد و سوئیچ از نوع  PoEباشد ،نیاز به اتصال آداپتور به  APنیست
(شکل .)29
ایمنی

درصورتیکه  APدارای آنتن مجزا است ،برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه باید قبل از روشن کردن
دستگاه آنتن به آن متصل شود.
3

فعالیت
گروهی

 APرا روشن کنید.
به کمک همکالسی خود چراغهای روی  APرا بررسی کرده ،مشخص کنید هرکدام چه زمانی روشن
میشوند (شکل .)30

شکل 30ـ چراغهای AP

  کارگاه 5

پیکربندی  APاز طریق Firmware

 Firmwareنرمافزار واسطی است که امکان دسترسی و پیکربندی  APرا فراهم میکند.
 ١آدرس  ،IPنام کاربری و گذرواژه  APرا تعیین کنید.
برای اتصال به  Firmwareدستگاه باید آدرس  ،IPنام کاربری و گذرواژه پیشفرض آن را بهدست آوریم تا از طریق
مرورگر وب بتوانیم به آن متصل شویم .میتوانیم از دفترچه راهنمای دستگاه ،اطالعات الزم را بهدست آوریم.
در برخی APها روی برچسب پشت آن آدرس  ،IPنام کاربری و گذرواژه پیشفرض نوشتهشده است.

شکل 31ـ آدرس  ،IPنام کاربری و گذرواژه در برچسب پشت و دفترچه راهنمای دستگاه AP
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 2بررسی کنید که آدرس  IPکارت شبکه رایانه در
محدوده آدرس  IPدستگاه باشد.
برای اتصال بـه  Firmwareبـاید کـارت شبکه رایانه در
محدوده آدرس  IPدستگاه باشد.
 3به وسیله مرورگر وب به  Firmwareدستگاه
متصل شوید.
بررسی کنید بهجز آدرس  IPدستگاه ،با چه آدرسی میتوانیم
از طریق مرورگر وب به دستگاه متصل شویم.
4

پیکربندی  APرا انجام دهید (شکل .)33

شکل 32ـ کادر محاورهای Windows Security

شکل 33ـ پیکربندی سریع  APدر Firmware

فیلم

ایمنی

فعالیت
کارگاهی
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فیلم شماره  :12114پیکربندی سریع AP

درصورتیکه  APدارای آنتن  Directionalیا  Semi Directionalبا  Gainباال است ،سعی کنید
هنگام پیکربندی پشت آنتن باشید.
برخی از  APها برای آموزش کار
با  Firmwareدارای شبیهساز
( )Emulatorهستند که بهصورت
برخط ( )onlineمیتوان به آن
دسترسی داشت .برای استفاده از
شبیهساز به تارنماي رسمی دستگاه
مراجعه کرده ،مطابق با مدل دستگاه
و نسخه  Firmwareشبیهساز آن را
انتخاب کنید (شکل .)34
شکل 34ـ انتخاب شبیه ساز در تارنمای رسمی AP

پودمان سوم :پیکربندی شبکه بیسیم و مودم
یادداشت

در برخی موارد ممکن است شبیه ساز  APموردنظر موجود نباشد که میتوان از شبیه ساز دستگاههای
مشابه استفاده کرد.
پس از انتخاب شبیه ساز موردنظر صفحه اصلی  Firmwareدستگاه  APباز خواهد شد و برای ورود باید نام
کاربری و گذرواژه پیشفرض آن را وارد کنیم.
با استفاده از شبیهساز دستگاه WA701NDـ  ،TLپیکربندی سریع آن را مطابق جدول انجام دهید.
Access Point

Operation Mode

Talif

)Wireless Network Name (SSID

No Security

Wireless Security Mode

Enable

DHCP Server

192 .168 .1. 254

IP Address

No

Change the login account

  کارگاه  6بهروزرسانی Firmware
به دالیل زیر باید  Firmwareدستگاه را به روزرسانی کنیم.
ارتقا امکانات
حل مشکالت نرمافزاری Firmware

سازگاری با سختافزارهای جدید
سازگاری با نرمافزارهای جدید
 1با اتصال به  Firmwareنسخه نرمافزار را
تعیین کنید (شکل .)35
در برخی از دستگاهها چندین نسخه از نرمافزار
وجود دارد که باید برای هر دستگاه نسخه مربوطه
بارگیری شود .درصورت بارگیری نسخههای دیگر
نرمافزار امکان اختالل در بهروزرسانی و یا کار
دستگاه وجود دارد.

شکل 35ـ به روزرسانی Firmware
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2

حتماً پرونده  Firmwareدستگاه از تارنمای رسمی انتخاب و بارگیری شود.

یادداشت

3
یادداشت

با اتصال به تارنماي رسمی دستگاه ،آخرین نسخه  Firmwareرا بارگیری کنید.

به  Firmwareمتصل و دستگاه را  Upgradeکنید (شکل .)35
اگر در زمان به روزرسانی دستگاه خاموش شود ،دستگاه دچار مشکل میشود.

  کارگاه  7تنظیمات بیسیم AP
در کارگاه رایانه هنرستان چمران تعدادی سیست م با
کارت شبکه بیسیم و همچنین چند رایانه قابل حمل
و تلفن همراه هنرجویان و هنرآموزان وجود دارد که
دارای کارت شبکه بیسیم هستند .درصورتیکه
بخواهیم همه این دستگاهها بتوانند به  APمتصل
شوند ،باید مشخصات کارتهای شبکه را بررسی و
سپس تنظیمات الزم را روی  APانجام دهیم.
 1به بخش تنظیمات بیسیم دستگاه  APوارد
شوید (شکل .)36
به  Firmwareدستگاه متصل شده ،در سمت چپ از بخش  Wirelessگزینه  Wireless Settingرا انتخاب کنید.
 2نام  SSIDرا به نام هنرستان خود تغییر دهید.
 3نام منطقه ( )Regionرا  Iranانتخابکنید.
استاندارد  IEEE 802 . 11در باند فرکانسی  2 /4 GHz ISMو باند فرکانسی  5 GHz UNIIکار میکند
(شکل  .)37در ایران باند فرکانسی  2 /4 GHzدارای  11کانال برای ارتباط بیسیم است .این فرکانسها نیاز
به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارند.
شکل 36ـ تنظیمات بی سیم AP

کانال های GHz

محدوده فرکانسی 5GHz

محدوده فرکانسی

شکل 37ـ کانالهای باند فرکانسی  2 /4 GHz ISMو باند فرکانسی 5 GHz UNII
پژوهش
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دربارۀ استاندارد  ISMو  UNIIتحقیق کنید.
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 4کانال مناسب را انتخاب کنید.
برای انتخاب کانال مناسب در باند فرکانسی  2 /4GHzبهتر است از کانالی استفاده کنید که شبکه های بیسیم
اطراف شما از آن استفاده نمیکنند .برای مثال اگر بیشتر شبکههای بیسیم اطراف شما از کانال  11استفاده
میکنند ،شما میتوانید کانالهای  1و  6را انتخاب کنید که با کانال  11هم پوشانی ندارند .کانال  1و  6و
 11تنها کانالهایی هستند که با هم هم پوشانی ندارند .در غیر این صورت از کانالهای خالی استفاده کنید.
برای مشاهدۀ کانالهای استفادهشده در اطراف خود میتوانید برنامه   Fi Scannerـ WiScan Wiرا نصب
و اجرا کنید .این برنامه فهرست Wifiها و
کانال اشغالشده به وسیله هرکدام را در باند
فـرکـانسی  2 /4 GHZو  5 GHZمشخص
میکند.

شکل 38ـ برنامه Wiscan Wi Fi Scanner

پژوهش

برنامه  Wifi Analyzerرا روی تلفن همراه خود نصب و عملکرد آن را بررسی کنید.
5

 modeو پهنای کانال را انتخاب کنید.

متن زیر را ترجمه کرده ،مقدار مناسب را برای  modeانتخاب کنید.
 If all of the wireless devices connected with this wireless Device can connectـ Mode
in the same transmission mode (eg. 802.11b), you can choose “Only” mode (eg. 11b
only). If you have some devices that use a different transmission mode, choose the
appropriate “Mixed” mode.
ترجمه متن:

 20MHZمقدار پیش فرض پهنای کانال ( )Channle Widthبرای فرکانس  2 /4GHZاست .پهنای کانال
 40MHZنرخ انتقال و سرعت بیشتری را برای کانال فراهم میکند.
با توجه به تجهیزات موجود در هنرستان  modeو پهنای کانال مناسب را انتخاب کنید.
 SSID 6را مخفی کنید.
مخفی کـردن  SSIDسادهتـرین روش بـرقـراری امنیت  APاست .بـرای پنهان کردن  SSIDگـزینه
 Enable SSID BroadCastرا از حالت انتخاب خارج کنید.
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

تنظیمات
اولیه AP

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

تعیین مشخصات -APاتصال  APبه شبکه ـ
پیکربندی  APدر  Firmwareـ بهروزرسانی 3
 -Firmwareتنظیمات بیسیمFirmware

نمره

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تعیین مشخصات -APاتصال APبه شبکه -
تجهیزات :دستگاه  APو در حد انتظار پیکربندی  APدر  - Firmwareبهروزرسانی 2
چند رایانه با کارت شبکه
Firmware
بیسیم
زمان 20 :دقیقه
پایین تر از
تعیین مشخصات AP
1
حد انتظار

احراز هویت و رمزنگاری در AP

در هنرستان شهید چمران درصورتیکه بخواهیم فقط هنرجویان رشته شبکه و نرمافزار رایانه بتوانند بهوسیله
رایانههای کارگاه که مجهز به کارت شبکه بیسیم هستند ،به  Apمتصل شوند ،چه پیکربندی الزم است؟
فعالیت
گروهی

با همگروهی خود در مورد پیکربندی مورد نیاز بحث و گفت وگو کنید.

در  APبرای حفظ امنیت از روشهای زیر استفاده میشود:
رمزنگاری اطالعات
احراز هویت افراد
فیلترکردن MAC Address

جداسازی شبکه بیسیم و سیمی
فیلم

فیلم شماره  :12115تنظیمات امنیتی AP
ت کارگاهی را انجام دهید.
با توجه به فیلم فعالی 
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فعالیت
کارگاهی

از طریق  Firmwareتنظیمات زیر را انجام دهید:
ـ روش احراز هویت را  WPA2و روش رمزنگاری را  AESقرار دهید.
ـ گذرواژه را  P@ssW0rdقرار دهید.
ـ تغییرات را ذخیره کرده AP ،را راهاندازی مجدد کنید.
  کارگاه  8فیلتر کردن  MAC Addressدر AP
یکی از راههای جلوگیری از نفوذ به شبکه بیسیم ،فیلتر کردن مک آدرس است.
 1مک آدرس کارت شبکه بی سیم را به دست آورید.
برای تعیین مک آدرس رایانه از دستور  GetMacاستفاده کنید.
بررسی کنید چگونه میتوان مک آدرس تلفن همراه را به دست آورد؟
 2به بخش تنظیمات فیلتر کردن مک آدرس در  Firmwareوارد شوید (شکل .)39
به  Firmwareدستگاه متصل شده ،در سمت چپ از بخش  Wirelessگزینه Wireless MAC Filtering
را انتخاب کنید.
 3اتصالهای مجاز و غیرمجاز به  APرا تعیین کنید.
به رایانههای خود اجازۀ اتصال به  APرا بدهید و از اتصال تلفن همراه خود به  APجلوگیری کنید.
برای اضافه کردن هر یک از دستگاهها به فهرست دستگاههای مجاز یا غیر مجاز از دکمه  Add Newاستفاده
کنید.

کنجکاوی

متن مقابل  Denyو  Allowرا ترجمه
کنید.

شکل 39ـ تنظیمات MAC Filtering
شبکه بیسیم در Firmware

4

تغییرات را ذخیره و  APرا راهاندازی مجدد کنید.

  کارگاه  9جداسازی شبکه بیسیم و سیمی در AP
در هنرستان چمران به کارکنان هنرستان اجازه استفاده از شبکه بیسیم داده شده است .با توجه به اینکه
 APبه سوئیچ کارگاه رایانه متصل است ،افرادی که به  APمتصل هستند ،میتوانند به منابع شبکه سیمی
کارگاه نیز دسترسی داشته باشند .در صورتیکه بخواهیم اجازه استفاده از منابع شبکه سیمی گرفته شود ،چه
راهحلی را پیشنهاد میکنید؟
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 1به تنظیمات پیشرفته APوارد شوید (شکل.)40
به  Firmwareدستگاه متصل شده ،در سمت چپ از بخش  Wirelessگزینه Wireless Advancedرا
انتخاب کنید.

شکل 40ـ تنظیمات پیشرفته AP

 2شبکه بی سیم و سیمی را جدا کنید.
گزینۀ  Enable AP Isolationرا انتخاب کنید.
 3تغییرات را ذخیره و  APرا راهاندازی مجدد کنید.
انواع modeهای AP
دفتر معاونت فنی هنرستان چمران واقع در مجموعه کارگاهی ،دارای یک مودم  ADSLمجهز به  APاست
و از طریق آن اینترنت در اختیار کارکنان قرار میگیرد و کارگاه رایانه هم دارای یک  APاست .اگر بخواهیم
از اینترنت در کارگاه استفاده کنیم چه پیشنهادی دارید؟
فعالیت
گروهی

فیلم
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با همگروهی خود برای حل این مشکل بحث و گفت وگو کنید و نتیجه را در کالس ارائه کنید.

فیلم شماره  :12116انواع  modeهای AP

شکل41ـ انواع  modeدر AP
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  کارگاه 10

اتصال دو شبکه سیمی با دو AP

برای اتصال دو  APبه یکدیگر ،باید دو دستگاه در راستای دید همدیگر نصبشده باشند و سیگنال مناسب از
هم دریافت کنند AP .که سرویسی را ارائه میکند باید در وضعیت  Access Pointقراردهیم و APدیگر که
میخواهد از سرویس  APاول استفاده کند ،در حالت  Bridgeقرار میگیرد و مانند یک سرویسگیرنده عمل
خواهد کرد؛ بنابراین باید برای اتصال به  APاول  ،SSIDنام کاربری و گذرواژه اتصال به آن را داشته باشد.
 1برای  APاول نوع  modeرا تعیین کنید.
به  APاول از طریق  Firmwareمتصل شده ،آن را در حالت  Access Pointقرار دهید.
 2برای  APدوم نوع  modeرا تعیین کنید.
به  APدوم از طریق  Firmwareمتصل شده Bridge with AP ،را از  Operation Modeانتخاب کرده،
تنظیمات را ذخیره کنید و سپس  APرا راهاندازی مجدد کنید.
 3برای اتصال به  APاطالعات مورد نیاز را وارد کنید.
در بخش  WireLessقسمت  WireLess Bridge Settingتنظیمات حالت  Bridgeرا وارد میکنیم که
نام ،آدرس فیزیکی و گذرواژه  APاست که می خواهیم به آن متصل شویم.
نام MAC Address ،و گذرواژه  APکه میخواهید به آن متصل شوید ( APاول) را وارد کنید (شکل .)42
میتوان از دکمه  Surveyبرای جستوجو و اتصال به  APموردنظر استفاده کرد در این صورت ابتدا در
فهرست  APموردنظر را انتخاب کرده Connect ،را انتخاب کنید (شکل  .)43سپس گذرواژه  APکه
میخواهید به آن متصل شوید را در  key typeوارد کنید.
 4در قسمت  Local Wireless AP Settingتنظیمات الزم را انجام دهید.
در این بخش تنظیمات حالت  Access Pointرا وارد میکنیم.
 5تغییرات را ذخیره کرده AP ،را راهاندازی مجدد کنید.
 6درستی ارتباط با هر دو  APرا با استفاده از دستور  pingبررسی کنید.

شکل 43ـ فهرست  APها در محدوده دید AP

شکل 42ـ تنظیمات  APبرای اتصال بی سیم به صورت Bridge

 pingبه آدرس  AP ،IPدوم که به آن متصل هستید.
 pingبه آدرس AP ،IPاول که با آن اتصال برقرارشده است.
 pingبه آدرس ،IPیکی از گرههایی که به  APاول متصل است.
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  کارگاه  11تنظیمات  DHCPدر AP
برای اینکه از  APبه عنوان سرویسدهنده  DHCPاستفاده کنیم ،باید تنظیمات  DHCPرا روی آن انجام دهیم.
 1به تنظیمات  DHCPوارد شوید (شکل .)44
به  Firmwareدستگاه متصل شده ،در سمت چپ از بخش  DHCPگزینه  DHCP Settingرا انتخاب کنید.
 2سرویس  DHCPرا فعال و تنظیمات آدرس را انجام دهید.
سرویس  DHCPرا با انتخاب  Enableفعال
کنید .محدوده آدرس  IPسرویس  DHCPرا
 192 .168 .1 .100تا  192 .168 .1 .150قرار دهید
و آدرس  Gatewayرا  192 .168 .1 .1و آدرس
DNSها را  8 . 8 . 8 . 8و  4. 2 .2. 2قرار دهید و پس
از ذخیره تنظیمات AP ،را راهاندازی مجدد کنید.
 3آدرس  192. 168. 1. 150 IPرا بـرای رایـانه
هنرآموز رزرو کنید (شکل .)45
برای رزرو کردن آدرس  IPدر سمت چپ از بخش
 DHCPگزینه  Reserved IP Addressرا انتخاب
کنید.
برای رزرو آدرس  IPنیاز به مک آدرس دستگاه است.
مک آدرس رایانه هنرآموز را با دستور getmac

شکل 44ـ تنظیمات  DHCPدر Firmware

شکل 45ـ رزرو آدرس  IPدر Firmware

بهدست آورید و با کلیک دکمه  Add Newمک آدرس و آدرس  IPرا برای رایانه هنرآموز وارد کرده،
تنظیمات را ذخیره کنید.
 4فهرست آدرس های  IPاختصاص داده شده را مشاهده کنید (شکل .)46
در سمت چـپ از بخش  DHCPگزینۀ  DHCP Clients Listرا انتخاب کنید.

شکل46ـ فهرست آدرس های  IPاختصاص داده شده
فعالیت
منزل
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برنامه  Fingرا روی تلفن همراه خود نصب کرده ،سپس به  WiFiخانه متصل شوید .این برنامه چه
اطالعاتی در اختیار شما قرار میدهد؟
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اتصال کارت شبکه بیسیم به AP
برای اتصال رایانهها به شبکه بیسیم بهوسیله  APباید در ناحیه اطالع رسانی نوار وظیفه روی نماد Wireless
کلیک کنید .سپس در پنجره بازشده از فهرست اتصاالت موجود ،نام  SSIDموردنظر را انتخاب کنید (شکل .)47
درصورتیکه  SSIDمخفی باشد ،از آخر فهرست  Hidden Networkرا انتخاب کرده ،نام  SSIDموردنظر را
وارد کنید .در صورت نیاز گذرواژه موردنظر را وارد کنید.
یادداشت

نام  SSIDحساس به حروف کوچک و بزرگ است.

فعالیت
کارگاهی

به شبکه بیسیم ایجاد شده با  APمتصل شوید.

شکل 47ـ دسترسی به شبکه های بی سیم
در ناحیۀ اطالع رسانی نوار وظیفه

مشاهده  Throughputدر AP
پس از پیکربندی و کار با  ،APهنرجویان در کارگاه
رایانه عالقهمند بودند که حداکثر سرعت انتقال و دریافت
دادهها در شبکه بیسیم در حال کار ()Throughput
را محاسبه کنند .چگونه میتوان  Throughputدستگاه
را محاسبه کرد؟
برای مشاهده  Throughputب ه  Firmwareدستگاه
متصل شده ،در سمت چپ از بخش  Wirelessگزینه
 Throughput Monitorرا انتخاب کرده ،دکمه Start
را کلیککنید (شکل .)48

شکل 48ـ نمایش  Throughputدر Firmware
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فعالیت
کارگاهی

 Throughputشبکه بیسیم که به وسیله دستگاه
 APایجاد کردید را مشاهده کرده ،جدول را با توجه
به اطالعات بهدستآمده تکمیل کنید.

میانگین کمترین بیشترین جاری سرعت
انتقال
دریافت

برگرداندن به تنظیمات کارخانه
در برخی مواقع ممکن است بر اثر پیکربندی اشتباه یا فراموش کردن گذرواژه مجبور به بازگرداندن تنظیمات
کارخانه در  APباشیم .برای این کار به دو روش میتوان عمل کرد.
بهصورت سختافزاری که برای این کار دکمه  Resetپشت  APرا به مدت  8تا  10ثانیه نگه میداریم.
بهصورت نرمافزاری که به  Firmwareدستگاه متصل شده ،در سمت چپ از بخش  SystemToolsگزینه
 Factory Defaultsرا انتخاب میکنیم (شکل .)49

شکل  49ـ برگرداندن تنظیمات کارخانه از طریق Firmware

فعالیت
کارگاهی

 APرا به روش نرمافزاری به تنظیمات کارخانه برگردانید.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تنظیمات امنیتی  APـ فیلتر کردن
جداسازی شبکه بیسیم و سیمی در  APـ تنظیمات
باالتر از  DHCPدر  APـ اتصال کارت شبکه بیسیم به  APـ
3
حد انتظار مشاهده  Throughputدر  APـ برگرداندن تنظیمات
کارخانه ـ تعیین  modeبا توجه به کاربرد  APـ اتصال
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
دو شبکه سیمی با دو AP
 MAC Addresـ

اتصال
کالینتها
به AP
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تجهیزات :رایانه و لپ تاپ
مجهز به کارت شبکه
بیسیم و دو دستگاه AP
زمان 30 :دقیقه

تنظیمات امنیتی  APـ فیلترکردن MAC Addressـ

در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

جداسازی شبکه بیسیم و سیمی در  APـ تنظیمات

 DHCPدر  APـ اتصال کارت شبکه بیسیم به  APـ 2
مشاهده  Throughputدر  APـ برگرداندن تنظیمات
کارخانه
تنظیمات امنیتی AP

1
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مودمهای ADSL

امروزه یکی از ضرورتهای افراد ،سازمانها و صنعت دسترسی به اینترنت پرسرعت است .برای دسترسی
به اینترنت با سرعت باال روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان نسبت به امکانات ،سرویسهای
موجود در منطقه و هزینه ،آن را انتخاب کرد .یکی از روشهای دسترسی به اینترنت استفاده از مودم
 (Asymmetric Digital Subscriber Line) ADSLاست که از فناوری )Digital Subscriber Line( DSL
استفاده میکند .برای اتصال شبکه به اینترنت از مودم  ADSLاستفاده میکنیم.
فناوری  DSLاز کابل تلفن موجود در بستر مخابرات استفاده کرده ،امکان انتقال همزمان صوت و داده با سرعتباال
را فراهم میکند .بزرگترین مشکل فناوری  DSLدر این است که هرچه فاصله آن تا مرکز ارائهدهنده سرویس
اینترنت ( )ISPبیشتر شود سرعت آن کندتر میشود.
پژوهش

در مورد  ADSLو  VDSLتحقیق کنید.
مودمهای  ADSLبه دودسته سیمی و بیسیم دستهبندی میشوند (شکل  .)50امروزه از مودم ADSL

سیمی با توجه به مزایا و کاربردهای بیسیم ،کمتر استفاده میشود.

شکل   50ـ نمونههایی از مودم ADSL

مودم  ADSLبی سیم دارای  APاست که می توان با آن شبکه بیسیم  Infrastructureایجاد کرد.
در انتخاب مودم باید شاخصههایی را در نظر گرفت .مهمترین شاخصههای انتخاب مودم عبارت اند از:
قابلیت بیسیم (سرعت ،استاندارد ،فرکانس کاری ،تعداد آنتن ،نحوة احراز هویت و رمزنگاری)
تعداد و سرعت درگاههای شبکه LAN
قابلیت اتصال به اینترنت با خط تلفن یا Ethernet WAN
داشتن درگاه USB
دارای تنظیماتی برای مدیریت و کنترل به وسیله والدین ()Parental Controls
مودمهای  ADSLامروزه فقط نقش اتصال به اینترنت را ندارند و معموالً سوئیچ AP ،و مسیریاب نیز هستند؛
بنابراین برای خانه و شرکتهای کوچک میتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند .برای برقراری ارتباط و
استفاده اینترنت در مودم  ADSLباید این سرویس روی خط تلفن شما بهوسیله  ISPکه توانایی ارائه این
سرویس را دارد ،فعال شود.
پژوهش

در مورد ISPهایی که توانایی ارائۀ سرویس  ADSLروی خط تلفنخانۀ شما دارند را بررسی کنید.
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فعالیت
گروهی

با توجه به شاخصههای مودم  ADSLبرای خانه و هنرستان ،شاخصههای الزم را انتخاب کرده ،جدول
زیر را تکمیل کنید.
هنرستان

خانه

توضیحات

IEEE802 .11/b/g/n

Wireless Standard

450
2/4Ghz

WiFi Speed

2/4Ghz

Frequency

4

Ethernet Ports
Ethernet WAN

1

USB Porta
Antenna


Parental Contorls

برای اتصال مودم  ADSLسیمی میتوان آن را مستقیم به رایانه یا سوئیچ متصل کرد که در این صورت کل شبکه
قادر به استفاده از اینترنت خواهند بود .به مودمهای  ADSLبیسیم که با نام Wireless Modem Routers
شناخته میشوند ،میتوان بهصورت بیسیم یا سیمی متصل شد.

  کارگاه 12

اتصال فیزیکی مودم ADSL

 1مودم را به رایانه یا سوئیچ وصل کنید.
بهوسیله پچ کورد دستگاه را به رایانه یا سوئیچ متصل کنید.
2

کابل تلفن را به  Splitterمتصل کنید (شکل .)51

برای جلوگیری از تداخل صدا با داده از جداکننده ( )Splitterاستفاده میکنیم که دارای یک ورودی و دو
خروجی است.

شکل   51ـ استفاده از جداکننده
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3

آداپتور برق مودم را وصل کنید.

سوکت آداپتور را به مودم متصل و آداپتور را به برق متصل کنید.
4

مودم را روشن کنید.

کنجکاوی

درصورتیکه از جداکننده استفاده نکنیم چه مشکالتی ایجاد میشود؟

فعالیت
کارگاهی

با توجه به شکل 52مفهوم هر یک از چراغهای مودم  ADSLهنرستان خود را مشخص کنید.

چراغ های نمایشگر
پنل جلوی مودم

شکل   52ـ چراغهای مودم ADSL
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پیکربندی مودم ADSL
برای پیکربندی مودم باید با استفاده از آدرس  IPپیشفرض آن به  Firmwareمودم متصل شد.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دفترچه راهنمای مودم و یا برچسب پشت مودم موارد زیر را بنویسید و سپس به Frimware

متصل شوید.

نام مودم
192 .168 .1 .1

آدرس  IPپیشفرض
نام کاربری پیشفرض
گذرواژه پیشفرض

یادداشت

در برخی از مودمها بهجای استفاده از آدرس  IPپیشفرض ،میتوان از آدرس  URLآن استفاده کرد
(شکل .)53

شکل   53ـ اتصال به  Firmwareبا آدرس  IPو آدرس URL

  کارگاه 13

تغییر گذرواژه و آدرس  IPمودم

در صورتیکه بخواهیم آدرس  IPمودم در محدوده شبکه کارگاه رایانه هنرستان باشد ،چه تنظیماتی باید انجام
شود؟
1

به  Firmwareمودم متصل شوید.

2

گذرواژه مودم را تغییر دهید.

گزینه Management/Access Control/Passwords
را انتخاب کنید (شکل  .)54گذرواژه را به P@ssW0rd

تغییر داده و تغییرات را ذخیره کنید.

شکل   54ـ تغییر گذرواژه مودم
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یادداشت

نام کاربری را نمیتوان تغییر داد.
 3آدرس  IPمودم را تغییر دهید.
گزینه Advanced Setup /LAN / Ipv4 Lan Config
را انتخاب کنید (شکل .)55

tplink.modem.net

آدرس  IPمودم را به  192.168.100.1تغییر داده ،تغییرات
را ذخیره کنید.

4

با آدرس  IPجدید به  Firmwareمتصل شوید.

شکل   55ـ تغییر آدرس  IPمودم

همانند  APمودمهای  ADSLهم دارای شبیهساز  Firmwareهستند .برای استفاده از شبیه ساز مودم
باید به تارنماي رسمی دستگاه مراجعه کرده ،مطابق با مدل دستگاه و نسخه  Firmwareمودم شبیه ساز را
انتخاب کرد (شکل .)56
www.tplink.com /ou / emulators.html

شکل   56ـ انتخاب شبیه ساز مودم در تارنمای رسمی آن
فعالیت
کارگاهی

شبیه ساز مودم  ADSLهنرستان یا کارگاه رایانه را از تارنماي رسمی آن اجرا کنید.

یادداشت

در برخی موارد ممکن است شبیه ساز مودم  ADSLموردنظر موجود نباشد که میتوان از شبیه ساز
دستگاههای مشابه استفاده کرد.
پس از انتخاب شبیه ساز موردنظر صفحه اصلی  Firmwareمودم باز خواهد شد و برای ورود باید نام کاربری
و گذرواژه پیشفرض آن را وارد کنیم.
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فیلم

فیلم شماره  :12117پیکربندی مودم ADSL

فعالیت
کارگاهی

با توجه به فیلم ،پیکربندی مودم  ADSLخود را بهصورت  Quick Setupانجام دهید.

پژوهش

در مورد دیگر پروتکلهای اتصال  WANتحقیق کنید.

تنظیمات  DHCPدر مودم ADSL
تنظیمات  DHCPدر مودم  ADSLمانند  APاست.
در برخی از مودمها ،قابلیت پیکربندی  DHCPروی
هر درگاه ،جداگانه میتواند انجام شود.

شکل   57ـ تنظیمات  DHCPمودم ADSL

فعالیت
کارگاهی

تنظیمات  DHCPرا در مودم  ADSLمطابق
جدول روبهرو انجام دهید.

192 .168 .100 .1

آدرس  IPکارت شبکه

فعال شود

DHCP

192 .168 .100 .100

شروع محدوده آدرس IP

192 .168 .100 .132

خاتمه محدوده آدرس IP

192 .168 .100 .132

آدرس  IPثابت رایانه هنرآموز

روشهای اتصال سرویسگیرندهها به مودم
روشهای اتصال سرویسگیرندهها به مودم عبارت اند از:
اتصال از طریق  APمودم ADSL
اتصال از طریق سوئیچ متصل به مودم ADSL
اتصال مستقیم به درگاه  LANمودم ADSL
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  کارگاه 14

اتصال سرویسگیرنده به مودم از طریق سوئیچ

 1مودم را پیکربندی کنید.
 2مودم را به سوئیچ کارگاه متصل کنید.
 3آدرس  IPتمام رایانههای کارگاه را بهصورت
خودکار قرار دهید.
 4صحت ارتباط با اینترنت را بررسی کنید.
با دستور  ping 4 .2 .2 .2در خط فرمان صحت
ارتباط را بررسی کنید.
 5کارت شبکه خود را بهصورت دستی در
محدوده آدرس  IPمودم انتخاب کنید.
 6صحت ارتباط با اینترنت را بررسی کنید.
با دستور  ping 4 .2 .2 .2در خط فرمان صحت
ارتباط را بررسی کنید.
کنجکاوی

شکل 58ـ اتصال سرویسگیرندهها به مودم ازطریق سوئیچ

تفاوت مرحله  3و  4با مرحله  5و  6چیست؟

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

تنظیمات
مودم
ADSL

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

انتخاب مودم مناسب برای پروژه ـ اتصال 3
فیزیکی مودم  ADSLـ اتصال به Firmware
باالتر از حد مودم ADSLـپیکربندیمودم ADSLشامل
تغییر گذرواژه و آدرس  IPـ تغییر گذرواژه
انتظار
 Firmwareـ اتصال سرویسگیرندهها به
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
مودم ـ پیکربندی DHCP
تجهیزات :مودم  ADSLو
اتصال فیزیکی مودم  ADSLـ اتصال به 2
چند رایانه و لپ تاپ مجهز به
 Firmwareمودم  ADSlـ پیکربندی مودم
کارت شبکه بیسیم
در حد انتظار  ADSLشامل تغییر گذرواژه و آدرس
زمان 20 :دقیقه
 IPـ تغییر گذرواژه  Firmwareـ اتصال
سرویسگیرندهها به مودم
پایین تر از
حد انتظار

اتصال فیزیکی مودم ADSL
 Firmwareمودم ADSL

ـ اتصال به 1
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در هنرستان شهید چمران یک سرویس دهنده پرونده ( )FileServerدر کارگاه رایانه راه اندازی شده است
و هنرجویان پروژه های خود را روی آن ذخیره می کنند .کارگاه رایانه به اینترنت متصل است .در صورتی که
هنرجویان بخواهند در منزل از طریق اینترنت به این سرویس دسترسی پیدا کنند ،چه راه حلی برای آن وجود
دارد؟
درصورتیکه بخواهیم از طریق اینترنت ،از بیرون شبکه داخلی به سرور ،رایانه یا دوربین تحت شبکه دسترسی
پیدا کنیم ،چه پیشنهادی دارید؟
در شبکه داخلی شرکت ها ،ادارات و سازمان ها سرویس ها و تجهیزاتی وجود دارد که گاهی نیاز است از بیرون
شبکه داخلی به آن دسترسی داشت .این دسترسی از طریق اینترنت و به صورت عمومی انجام می شود.
 DMZیک زیرشبکه است که در پشت فایروال قرار دارد و دسترسی به آن از طریق اینترنت امکان پذیر است.
با قراردادن سرویس عمومی خود در  DMZافراد می توانند به سرویس  DMZمتصل شوند؛ اما نمیتوانند به
شبکه نفوذ کنند (شکل .)59
زمانی که مودم  ADSLبه اینترنت متصل میشود ISP ،یک آدرس  IPعمومی به شما اختصاص میدهد.
درصورتیکه مودم راهاندازی مجدد شود ،این آدرس  IPتغییر میکند .اگر بخواهیم آدرس  IPعمومی بهصورت
ثابت ( )IP Staticدر اختیار ما باشد باید برای آن سالیانه مبلغی را به  ISPپرداخت کنیم.

شکل   59ـ ایجاد  DMZدر شبکه محلی
فعالیت
کارگاهی

آدرس  IPعمومی مودم  ADSLکارگاه را قبل و بعد از راهاندازی مجدد مودم  ADSLباهم مقایسه کنید.

پژوهش

در مورد سرویس  DDNSتحقیق کنید.
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  کارگاه 15

ایجاد  DMZدر مودم ADSL

 1آدرس  IPرایانه خود را مشخص کنید.
 2به  Firmwareمودم متصل شوید.
 3تنظیمات  DMZرا انجام دهید.
گزینه  Advanced Setup/NAT/DMZ Hostرا انتخاب کنید.
آدرس  IPرایانه خود را در کادر  DMZ Host IP Addressوارد و ذخیره کنید (شکل .)60

شکل   60ـ تنظیمات  DMZدر مودم
4
5
6
پژوهش

مودم  ADSLرا راهاندازی مجدد کنید.
آدرس  IPعمومی مودم خود را به دست آورید.
در مرورگر تلفن همراه خود که دارای اینترنت است آدرس  IPعمومی مودم را وارد کنید.
در مورد  Port Triggeringو ویژگی آن نسبت به  DMZتحقیق کنید.

به روزرسانی  Firmwareمودم ADSL

به روزرسانی  Firmwareدر مودم  ADSLنیز مانند  APاست (شکل .)61

شکل    61ـ به روزرسانی  Firmwareمودم
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یادداشت

 Firmwareمودم باید از تارنماي رسمی دستگاه و مطابق با نسخه قبلی آن بارگیری و بهروزرسانی شود.

فعالیت
کارگاهی

 Firmwareمودم  ADSLرا به روزرسانی کنید.

  کارگاه 16

پشتیبانگیری از تنظیمات مودم ADSL

پس از آنکه تنظیمات الزم روی مودم  ADSLانجام شد ،میتوان از تنظیمات آن پشتیبان تهیه کرد تا در
صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
 1به  Firmwareمودم متصل شوید.
 2از تنظیمات مودم پشتیبان بگیرید.
گزینه  Management / Settings / Exportرا انتخاب کرده ،پروندۀ خروجی را در رایانه ذخیره کنید(شکل.)63

شکل    62ـ پشتیبان گیری از تنظیمات مودم

 3مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.
گزینه  Management / Restore Defualtرا انتخاب کنید.
 4دوباره به  Firmwareمودم متصل شوید.
با استفاده از آدرس  IPپیشفرض و نام کاربری و گذرواژه پیشفرض به  Firmwareمودم متصل شوید.
 5پرونده پشتیبان را بارگذاری کنید.
گزینه  Management / Settings / Importرا انتخاب کنید و پرونده پشتیبان را انتخاب و بارگذاری کنید.
مودم راهاندازی مجدد شده ،تنظیمات موجود در نسخه پشتیبان اعمال میشود.
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  کارگاه 17

تنظیم ساعت در مودم ADSL

در مودم  ADSLبرای انجام برخی از امور مدیریتی
مانند کنترل دسترسی به اینترنت و شبکه بیسیم
نیاز است ساعت مودم تنظیم باشد.
روشهای به روزرسانی ساعت مودم عبارت اند از:
همگامسازی با ساعت سیستم
تنظیم دستی ساعت مودم
همگامسازی خودکار با سرویسدهندههای ساعت
 1به  Firmwareمودم متصل شوید.
 2به تنظیمات ساعت مودم از طریق سرورهای
ساعت اینترنت وارد شوید (شکل .)63
گزینه  Management / Internet Timeرا انتخاب
کنید.
 3همگامسازی خودکار از سرورهای ساعت را

شکل    63ـ تنظیمات ساعت مودم ADSL

برای به روزرسانی ساعت مودم انتخاب کنید.
گزینه  Automatically synchronize with Internet time serversرا انتخاب کرده ،سپس اولین سرور
 )time.nist.gov( ntpرا انتخاب و تنظیمات را ذخیره کنید.

  کارگاه 18

زمانبندی فعالیت  Wirelessدر مودم ADSL

در هنرستان چمران کارکنان و هنرآموزان و هنرجویان فقط در زمانی که مدرسه باز است از مودم ADSL
استفاده میکنند و در بقیه مواقع از  APمودم استفاده نمیکنند .در منزل ،هنرجویان تمایل دارند در ساعت
آخر شب  APمودم غیرفعال باشد .چگونه میتوان این کار را انجام داد؟
با استفاده از  Wireless Scheduleدر مودم  ADSLمیتوان زمان فعال بودن  APمودم را پیکربندی کرد.

 1به  Firmwareمودم متصل شوید.
 2زمانبندی فعالیت بیسیم مودم را تعیین کنید.
گزینه  Wireless/ Wireless Scheduleرا انتخاب
کنید (شکل .)64
درصورتیکه ساعت مودم به روزرسانی نشده باشد،
ابتدا باید تنظیمات ساعت انجام شود .ساعاتی را که
هنرستان باز است ،مشخص کرده ،در جدول اعمال
کنید.
 3تنظیمات را ذخیره کنید.

شکل   64ـ زمانبندی فعالیت بیسیم مودم
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  کارگاه 19

محدودیت زمان دسترسی به مودم ADSL

در هنرستان چمران میخواهیم زمان دسترسی به مودم  ADSLرا برای افراد محدود کنیم و اجازه استفاده
در ساعات مشخص را بدهیم .برای این کار از محدودیت زمان دسترسی در مودم  ADSLاستفاده میکنیم.
 1به  Firmwareمودم متصل شوید.
2

به بخش تنظیمات محدودیت زمان دسترسی به مودم بروید.

گزینه  Advanced Setup / Parental Control / Time Restrictionرا انتخاب کنید (شکل .)65

شکل   65ـ تنظیمات محدودیت دسترسی به مودم
3

رایانهها و زمانهایی را تعیین کنید که میخواهید امکان دسترسی به مودم برای آنها فراهم نباشد

درصورتیکه ساعت مودم به روزرسانی نشده باشد ،ابتدا باید تنظیمات ساعت انجام شود .دکمه  Addرا کلیک
کنید.
برای کاربر یک نام انتخاب کنید و مک آدرس
رایانه را درصورتیکه به مودم متصل باشد
انتخاب کنید و اگر به مودم متصل نیست
مک آدرس را وارد کنید (شکل .)66
در این مودم حداکثر  16کاربر می توان تعریف
کرد.
 4روزها و ساعت دسترسی را مشخص و
ذخیره کنید.
شکل 66ـ تعیین سیستمها و زمان محدودیت دسترسی آنها به مودم

136

پودمان سوم :پیکربندی شبکه بیسیم و مودم

  کارگاه 20

فیلتر کردن تارنما در مودم ADSL

در برخی از مودمهای  ADSLمیتوان اجازه دسترسی یا عدم دسترسی به تارنماها را به کاربران داد.
1

به  Firmwareمودم متصل شوید.

2

به بخش تنظیمات دسترسی به تارنماها بروید.

گزینه  Advanced Setup / Parental Control / URL Filterرا انتخاب کنید( .شکل .)67

شکل    67ـ فیلتر کردن تارنما
یادداشت

حداکثر روی  4رایانه میتوان فیلتر را اعمال کرد و حداکثر آدرس  100تارنما را میتوان در فهرست قرار داد.
3

به رایانۀ خود اجازه دسترسی به تارنماي  irna.irرا بدهید.

4

به رایانۀ خود اجازه دسترسی به  isna.irرا ندهید.

5

تغییرات را ذخیره کنید.

6

تارنماي  isna.irو  irna.irرا بازکنید.
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  کارگاه 21

 Guest Networkدر مودم ADSL

اگر بخواهیم اینترنت را در مکانهای عمومی از طریق مودم  ADSLدر اختیار افراد قرار دهیم ،باید امنیت
شبکه داخلی و استفادهکنندگان را تأمین کنیم .برای این منظور میتوان از  Guest Networkاستفاده کرده،
میزان دسترسی کاربران مهمان به شبکه را تنظیم کرد.
1

به  Firmwareمودم متصل شوید.

2

به بخش تنظیمات  Guest Networkبروید.

گزینه  Guest Network / Basicرا انتخاب کنید.
3

 Guest Networkرا فعال کرده ،برای آن  SSIDو گذرواژه مناسب انتخاب کنید.

4

امکان دسترسی به شبکۀ محلی و ارتباط بین استفادهکنندگان اینترنت را قطع کنید.

5

پیکربندی را ذخیره کنید.

شکل    68ـ تنظیم  Guest Networkروی مودم
فعالیت
کارگاهی
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با توجه به شکل  68عملکرد گزینه  Allow Guest To Access My Local Networkرا با Guest
 Network Isolationمقایسه کنید.
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ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

بهروز رسانی  firmwareـ پشتیبان گیری 3
از تنظیمات ـ تنظیم ساعت ـ زمانبندی
باالتر از حد فعالیت  Wirelessـ محدودیت زمان
انتظار دسترسی به مودم  ADSLـ فیلترکردن
تارنما در مودم  ADSLـ تنظیم Guest
 Networkـ ایجاد DMZ

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تنظیمات
تجهیزات :مودم  ADSLو چند
بهروز رسانی  firmwareـ پشتیبانگیری 2
پیشرفته مودم رایانه و لپ تاپ مجهز به کارت
از تنظیمات ـ تنظیم ساعت ـ زمان بندی
شبکه بیسیم
ADSL
در حد انتظار فـعـالیـت Wirelessـ محدودیت زمـان
زمان 30 :دقیقه
دسترسی به مودم  ADSLـ فیلترکردن
تارنما در مودم ADSL
پایین تر از بهروزرسانی  firmwareدر مودم ADSLـ 1
حد انتظار پشتیبان گیری از تنظیمات مودم ADSL
معیار شایستگی انجام کار :

كسب حداقل نمره  2از مراحل تنظیمات اولیه  APو تنظیمات مودم ADSL

كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ ایجاد شبکه Ad Hoc
3ـ اتصال کالینتها به AP

2ـ تنظیمات اولیه AP
4ـ تنظیمات مودم ADSL

  5ـ تنظیمات پیشرفته مودم ADSL

استاندارد عملکرد:
ایجاد شبکه  Ad Hocو  Infrastructureو راهاندازی مودم ADSL
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

انتخاب کارت شبکه بیسیم مناسب با پروژه ـ ایجاد شبکه  Ad Hocو اتصال گرهها به آن ـ اتصال به اینترنت از طریق شبکه
 Ad Hocـ متوقف کردن شبکه Ad Hoc

2

پیکربندی  APدر  Firmwareـ به روزرسانی

3

تنظیمات امنیتی  APـ تنظیمات  DHCPدر  APـ مشاهده  Throughputدر  APـ برگرداندن تنظیمات کارخانه ـ اتصال دو
شبکه سیمی با دو AP

Firmware

مودم ADSL

4

انتخاب مودم مناسب برای پروژه ـ اتصال فیزیکی مودم  ADSLـ پیکربندی

5

به روزرسانی  Firmwareدر مودم  ADSLـ پشتیبان گیری از تنظیمات مودم  ADSLـ تنظیم ساعت مودم  ADSLـ ایجاد
محدودیت در دسترسی به مودم  ADSLو تارنماهاـ تنظیم  Guest Networkدر مودم  ADSLـ ایجاد  DMZدر مودم ADSL

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :دستگاه  ،APمودم  ،ADSLچند رایانه با کارت شبکه بیسیم و لپ تاپ مجهز به کارت شبکه بیسیم
زمان130 :دقیقه (ایجاد شبکه  30 Ad hocدقیقه ـ تنظیمات اولیه  20 APدقیقه ـ اتصال کالینتها به  30 APدقیقه ـ تنظیمات مودم  20 ADSLدقیقه
ـ تنظیمات پیشرفته مودم  30 ADSLدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

ایجاد شبکه Ad Hoc

1

2

تنظیمات اولیه AP

2

3

اتصال کالینتها به AP

1

4

تنظیمات مودم ADSL

2

5

تنظیمات پیشرفته مودم ADSL

1

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
درستکاری و کسب حالل ،برآورد نمودن نیازهای مشتری ،حل مسائل مربوط به عدم رضایت
مشتری ـ مسئولیت پذیری ،اطمینان از کیفیت کار انجام شده ،ابراز تعهد به سازمان متبوع ـ
تعالی فردی ،پایبندی کامل به اخالق حرفه ای ـ زبان فنی
اتصال سیم زمین ـ استفاده از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع ـ قرارگرفتن پشت آنتن AP
هنگام پیکربندی جهت محافظت از آثار منفی فرکانس آنتن ـ انتقال آنتن به  APقبل از
روشن کردن آن
استفاده از  gainمناسب ـ دقت در انتخاب درست تجهیزات مورد نیاز
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*
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با اتصال رایانه ها به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها می توان عالوه بر مدیریت منابع شبکه ،دسترسی سریع تری را برای
کاربران مهیا کرد .اما از آنجایی که داده ها روی رایانه های مختلف در شبکه قرار دارند و کاربران نیز برای کار با آنها باید
از رایانه های مختلف استفاده کنند ،مدیریت آنها کمی دشوار به نظر می رسد .با افزایش تعداد کاربران و رایانه ها نگرانی
برای امنیت افزایش یافته است .برای این منظور سیستم عامل های سرویس دهنده ،طراحی شدند تا عالوه بر قابلیت های
متداول شبکه مانند اشتراک داده ها و مجوز دسترسی ،امکان مدیریت متمرکز داده ها و کاربران را برای مدیران مهیا کنند.
سیستم  عامل های سرویس دهنده با داشتن قابلیت هایی که به آنها سرویس می گویند ،مشخصات کاربران را در بانک اطالعاتی
به نام  Active Directoryبه صورت متمرکز جمع آوری و مدیریت می کنند و یا داده ها را در یک فضای نامی مشترک برای
همه سرویس دهنده های پرونده ،به اشتراک می گذارند .در این پودمان هنرجو با اتکا بر دانش و مهارت قادر خواهد بود نصب و
پیکربندی سرویس های  ، ADDSپرونده و چاپگر را به همراه تنظیم سیاست روی منابع در محیط ویندوز سرور انجام دهد.

واحد یادگیری 5
شایستگی مدیریت متمرکز منابع شبکه

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه مدیر یک کافی نت می تواند همه رایانه های شبکه و کاربران را مدیریت کند؟
برای محدودکردن دسترسی موقت یک کارمند به اسناد شبکه چه باید کرد؟
مدیر یک فروشگاه زنجیره ای چگونه می تواند اسناد مالی و فهرست های فروش را به صورت متمرکز مدیریت
کند؟
چگونه می توان چاپگرهای یک دفتر کار را در اختیار همه کارمندان قرار داد؟
در یک کافی نت چگونه می توان دسترسی به چاپگر را برای برخی کاربران فعال کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،مدیریت متمرکز منابع به اشتراک گذاشته شده با استفاده از سیستم عامل سرور
است.

استاندارد عملکرد
اشتراک منابع شبکه و مدیریت متمرکز آنها با استفاده از سیستم عامل سرور
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شبکه های Domain

در کارگاه هنرستان ماهر  8رایانه وجود دارد که به صورت گروه کاری ( )Workgroupشبکه شده اند و تعداد
هنرجویان کالس  16نفر است .هنرآموز کالس از ماهر خواسته است که برای هم کالسی های خود حساب
کاربری ایجاد کند و مطالب درسی را برای آنها به اشتراک بگذارد .ماهر با چه مشکالتی روبه رو خواهد شد؟
اگر تعداد رایانه ها به  25و هنرجویان به  32نفر افزایش یابد ،باز هم می تواند از همین نوع شبکه استفاده کند؟
آیا با شبکه کردن رایانه ها به صورت  Domainمشکالت برطرف می شود؟
پاسختان را یادداشت كرده ،با هم کالسی های خود بحث و گفت وگو کنید ،سپس نتیجه را در جدول زیر خالصه
کنید.
مورد 1

مورد 2

...

مشکالت  Workgroupتعریف حساب کاربری روی هر رایانه
مزایای Domain
یادداشت

پشتیبانی از تعداد زیاد
رایانه

شبکه Domainبه نوع و پیکربندی شبکه وابسته نیست و می تواند در هر نوع شبکه ای مثل یک شبکه
 LANکوچک در هر جایی از دنیا پیاده سازی شود.

سرویس ADDS

سرویس  )Active Directory Domain Services( ADDSاین امکان را برای مدیران فراهم میکند
تا بتوانند شبکه سازمانی خود را به بخشهایی به نام  Domainتقسیم کنند و برای هر  Domainیک بانک
اطالعاتی مرکزی به نام  Active Directoryایجاد کنند AD .یک بانک اطالعاتی از منابع مختلف مثل
سختافزار ،نرمافزار و کاربران است که برای رایانههای شبکه به اشتراک گذاشته میشود.
 ADهمانند یک دفترچه تلفن است .همانطور که شما بهوسیله دفترچه تلفن میتوانید به نشانی و شماره تلفن
دوستان ،آشنایان و سازمانهای مختلف دسترسی پیدا کنید ،رایانهها ،برنامهها و کاربران شبکه بهوسیله AD
میتوانند اهداف مختلف مثل شناسایی کاربران را انجام دهند .در شکلگیری  ADاجزای مختلفی بهصورت منطقی
و فیزیکی تعریف میشوند .برای کاربران و رایانهها از شیء ( )Objectاستفاده میکنیم و برای دستهبندی اشیا
در  Domainواحد سازمانی ()Organizational Unit
تعریف میکنیم.
دامنه ( :)Domainبه گروه منطقی از رایانه ها و سایر
اجزای شبکه مثل کاربران و گروه ها دامنه می گویند.
 :Root Domainبه اولین  Domainکه در یک شبکه
نصب میشود  Root Domainمیگویند.
شکل 1ـ ساختار AD
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درخت ( :)Domain Treeبیشتر سازمـانها نیاز بـه
School . com
یک  Domainدارند .اما در سازمانهای بزرگ براساس
محدوده جغرافیایی چندین بخش ایجاد میکنند و برای
هر بخش یک  Domainتعریف میکنند .به این مجموعه
 Domain Treeمیگویند .برای مثال اگر شبکه Domain
یک هنرستان با نام  school.comتعریف شده باشد .در
صورتیکه بخواهیم بخش مدیریت و حسابداری هنرستان را manage. school.com accountings. school. com
به آن اضافه کنیم ،باید برای هر کدام در  school.comیک
شکل2ـ Domain Tree
 Sub Domainتعریفکنیم.
 Domain Treeدارای یک  Root Domainو چندین  Domainزیر مجموعه است که به آنها Sub Domain
می گویند.
فعالیت
کارگاهی

 Root Domainو  Sub Domainشکل  2را در جدول زیر بنویسید.
Root Domain
Sub Domain

جنگل( :)Forestمجموعه ای از یک یا چند  Domain Treeاست .برای مثال اگر بخواهیم شبکه هنرستان
 school.comرا گسترش دهیم به طوری که با شبکه اداره ناحیه آموزش و پرورش مربوطه به صورت متمرکز
مدیریت شود ،باید آنها را به صورت  Forestپیاده سازی کنیم (شکل.)3
School . com

office6.com

manage.office6.com

archive.office6.com

accountings. school. com

manage. school.com

شکل3ـ Forest

 :)Domain Controller( DCبه رایانة سرویس دهنده ای که سرویس  ADDSروی آن نصب و پیکربندی
شده است DC،می گویند .وظیفه  DCشناسایی و مدیریت دسترسی ها در شبکه است.
یادداشت

سیستم عامل  DCباید از نوع سرور مانند  Windows server 2012باشد.
پیاده سازی شبکه Domain
برای ایجاد یک شبکه  Domainابتدا باید سرویسدهنده  DCرا پیکربندی كرده ،سپس رایانههای سرویسگیرنده
( )Clientرا عضو آن کنیم.
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  کارگاه  1نصب سرویس ADDS

فعالیت
منزل

1

با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرور شوید.

2

آدرس  IPرا به صورت استاتیک تنظیم کنید.
در مورد دلیل ثابت بودن آدرس  IPرایانه های سرویس دهنده تحقیق کنید و درباره نتیجه تحقیق با
هم کالسی هایتان بحث و گفت وگو کنید.

 3آدرس  Preferred DNS serverرا تعیین کنید.
آدرس  IPتنظیـم شـده در مـرحله  2را در کادر
 Preferred DNS serverتایپ کنید (شکل.)4
در صورتیکه آدرس  DNSرا قبل از نصب سرویس
 ADDSتنظیم نکنید ،به صورت پیش فرض آدرس
 127.0.0.1را به عنوان آدرس  DNSدر نظر میگیرد.

 4سرویس Active Directory Domain Services

شکل4ـ تنظیمات IP

را به سرور اضافه کنید.
سرویس Active Directory Domain Services
را از پنجره  Server Rolesانتخاب کنید (شکل.)5
با انتخاب این سرویس ،پنجره نصب ویژگی های آن
باز می شود .دکمه  Add Featuresو سپس دکمه
 Nextرا کلیک کنید.
شکل5ـ پنجره انتخاب سرویس ها

 5سرویس  ADDSرا نصب کنید.
در پنجره  Conf irm Installation Selectionsبا کلیک روی دکمه  Installسرویس  ADDSرا نصب کنید.
 6سرویس  ADDSرا پیکربندی کنید.
پس از کامل شدن مراحل نصب سرویس  ADDSبرای ایجاد سرویس دهنده  DCباید سرویس  ADDSرا
پیکربندی کنیم.
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فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :12118پیکربندی سرویس ADDS

فیلم را مشاهده کنید و سپس یک  Domainبا نام  schoolN.comایجاد کنید .به جای حرف  Nشماره
رایانه خود را بنویسید زیرا در یک شبکه نمی توانیم Domainهای همنام داشته باشیم.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
استاندارد
نمره
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
مکان و)...

شایستگی ها

مسئولیتپذیری ،توجه به جزئیات کار
شایستگی های غیرفنی
ـ زبان فنی

ایمنی و بهداشت

توجه به سطح دسترسی مورد نیاز
کاربران و گروه ها

توجه به مسئولیت کاربر برای
عضویت او در گروهها و تعیین
مجوزها و سیاستها و اعطای
2
مجوز استفاده از چاپگر ـ
بازگرداندن تنظیمات به حالت
اولیه پس از انجام عملیات

قابل قبول

کاهش مصرف کاغذ با اشتراکگذاری
توجهات زیست محیطی
منابع
غیرقابل قبول

نگرش

دقت در اختصاص مجوزها

توجه به ایمنی و بهداشت
محیط کارگاه

1

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نصب کامل سرویس  ADـ پیکربندی
مكان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد انتظار سرویس  ADـ تعیین گذرواژه بازیابی 3
پیاده سازی تجهیزات:شبکهای از رایانهها
مطابق استاندارد
 Domainکه حداقل یکی از آنها دارای
نصب سرویس  ADـ پیکربندی سرویس
 Controllersسیستمعامل سرور باشد.
در حد انتظار
2
AD
زمان 35 :دقیقه
پایین تر از حد انتظار نصب سرویس AD
1
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انواع حساب ها در )Accounts( AD

به منابع شبکه مثل کاربر و رایانه شیء()Objectمی گویند که با مجموعه ای از صفت ها توصیف می شوند.
برای مثال صفت های یک کاربر ممکن است شامل نام ،نام خانوادگی و رایانامه باشد .از جمله اشیای مهم
قابل تعریف در  ADمی توان به انواع حساب ها اشاره کرد که عبارت اند از:
 :User Accountsاز حساب کاربری برای شناسایی کاربران ( )authenticationهنگام ورود به Domain
و دسترسی به منابع استفاده می شود.
 :Group Accountsاز حساب های گروهی برای گروه بندی حساب ها استفاده می شود ،تا بتوان آنها را
آسان تر مدیریت کرد.
 :Computer Accountsبرای رایانه هایی که عضو دامنه می شوند حساب رایانه ای ایجاد می شود که
برای برقراری ارتباط امن بین رایانه و شبکه استفاده می شود.
برای سازماندهی اشیا در محدوده یک دامنه ،واحد سازمانی( )Organizational Unitایجاد می کنند
که یک گروه مدیریتی است و می تواند شامل اشیایی از قبیل حساب کاربری ،رایانه ،چاپگر و ...باشد .به واحد
سازمانی به اختصار  OUمی گویند
ابزار مدیریت حساب ها
بعد از پیکربندی  DCابزارهایی برای مدیریت  Domainو اشیا آن نصب می شوند .از جملة این ابزارها،
ابزار مدیریتی  Active Directory Users and Computersاست که برای مدیریت اشیا و حسابها بهکار
میرود .این ابزار را از فهرست منوی  Toolsبرنامه  Server Managerاجرا کنید (شکل. )6

شکل  6ـ فهرست ابزارهای مدیریت AD
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با کلیک روی نام دامنه ،پوشه هایی نمایش داده می شود که به طور پیش فرض هنگام پیکربندی  ADDSایجاد
شده اند ،به این پوشه ها  Containerمی گویند (شکل.)7

شکل7ـ محیط Active Directory Users and Computers

یادداشت

 OUنوع خاصی از  Containerاست که به وسیله کاربران ایجاد می شود .تنها واحد سازمانی که
به وسیله  ADDSایجاد می شود ،واحد سازمانی  Domain Controllersاست.
کارگاه  2ایجاد  OUو حساب کاربری
در هر سازمان برای مدیریت ساختاریافته و ساده تر از یک مجموعه  OUاستفاده می شود .برای مثال استفاده
از  OUهایی نظیر کارگزینی ،امور اداری ،حسابداری ،آموزش ،روابط عمومی ...IT ،در بسیاری از شرکت ها و
سازمان ها مرسوم است .در یک  Domainمی توانید تعدادی  OUایجاد كرده ،و منابع و کاربران را بر اساس
نوع شغل یا موقعیت جغرافیایی در آنها تعریف کنید .بنابراین در هر  OUمی توانید یک مدیر و تعدادی کارمند
و منابع مانند رایانه ،چاپگر و ...قرار دهید.
 1کادر محاور ه ای ایجاد  Organizational Unitرا باز کنید.
ابزار  Active Directory Users and Computersرا باز کنید و روی نام دامنه ( )school2.comراست کلیک
کرده ( ،)1گزینه  )2( Newو سپس  )3( Organizational Unitرا انتخاب کنید (شکل.)8

1

2

3
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 2برای ایجاد  OUنام آن را وارد کنید.
 Site1  -Studentsرا به عنوان نام  OUتایپ کنید (شکل.)9
اگر گزینه Protect container from accidental deletion
فعال باشد AD ،بعد از ایجاد OUاجازة حذف آن را نمیدهد.
پس از ایجاد  OUجدید میتوان کاربران و سایر حسابهای
دیگر را درون آن تعریف کرد.
شکل9ـ ایجاد OU

پژوهش

تحقیق کنید چگونه می توان یک  OUرا حذف کرد.

 3یک حساب کـاربـری در واحـد سازمـانی
 Site1-Studentsایجاد کنید.
کادر محاورهای  New Object - Userرا باز کنید .روی
واحد سازمانی Site1-Studentsراست کلیک کرده،
گزینه  Newو سپس  Userرا انتخاب کنید (شکل.)10
برای کاربری با نام ماهر بینا کادرهای مربوط به صفات
را تکمیل کنید (شکل.)11
شکل10ـ مسیر دسترسی به کادرمحاورهای ایجاد حساب کاربری

شکل11ـ کادر محاوره ای ایجاد حساب کاربری
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 Full nameشناسه کاربر در  Domainو  User logon nameشناسه کاربر برای ورود به محیط Domain
است .بنابراین هر دو باید منحصر به فرد باشند .از نام )Windows 2000ـ User Logon name (preبرای
ورود به  Domainاز طریق سیستم عامل های قبل از  2000مثل  Win 95و  Win 98و  NT 4. 0استفاده

می شود که این نام هم باید منحصر به فرد باشد.
به ترکیب  User logon nameبا نام دامنه که در مثال ما m.bina@school2.com ،استUPN(User Principal names)،
میگویند.
کنجکاوی

چرا  Full nameو  User logon nameبهتر است متفاوت تعریف شوند؟
 4گذرواژه و سیاست های امنیتی حساب کاربری
را تعیین کنید.
دکمه  Nextرا کلیک کنید .کادر محاورهای تعریف گذرواژه
و تنظیم سیاستهای پیشفرض باز میشود (شکل.)12
سیاستهای امنیتی مربوط به حساب کاربران ،در ویندوز
سرور  2012شما را ملزم به استفاده از گذرواژة پیچیده
( )Complexمیکند .طبق این سیاست ها طول گذرواژه
حداقل  7نویسه است و در نویسه ها باید حداقل  3مورد
از  4مورد زیر وجود داشته باشد:
1ـ حروف بزرگ  2ـ حروف کوچک
4ـ نشانه های خاص
3ـ اعداد

فعالیت
گروهی

شکل12ـ کادر محاوره ای تعیین گذرواژه و سیاست های
پیش فرض

ـ سیاست های امنیتی تعریف شده در پایین شكل  12را ترجمه کرده ،توضیح دهید.
ـ چرا سیاست  User must...به صورت پیش فرض فعال است؟
 5صحت مشخصات کاربر را بررسی کنید.
در پنجره خالصه مشخصات کاربر ،پس از اطمینان از
صحت اطالعات وارد شده دکمه  Finishرا کلیک کنید.
حساب کاربری با نام کامل  mhr binaدر واحد سازمانی
 Site1-Studentsایجاد می شود (شکل.)13

فعالیت
گروهی
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شکل13ـ نمایش حساب کاربری در AD

دلیل نمایش پیام شکل های  14را بیان کرده ،آن را ترجمه کنید.

شکل14ـ پیام های خطا هنگام ایجاد حساب کاربری
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تغییر مشخصات کاربران
روی حساب کاربری mhr binaراستکلیک کرده ،گزینهProperties
را انتخاب کنید .مشخصات کامل کاربر بهوسیله برگههای این پنجره
قابل نمایش و تغییر است (شکل.)15
برای نمایش تمام مشخصات حساب کاربری باید از منوی
 Viewپنجره Active Directory Users and Computers
گزینه  Advanced Featuresرا فعال کنید.

شکل15ـ کادر محاوره ای مشخصات کاربر

فیلم شماره  :12119تنظیم مشخصات حساب کاربری

فیلم

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

برای اعضای گروه خود حساب کاربری ایجاد کنید به طوری که:
ـ کاربر  1از ساعت  8تا  12صبح و کاربر  2از ساعت  1تا  5بعد از ظهر اجازه ورود به شبکه را داشته باشند.
ـ هر دو هنگام اولین ورود به شبکه مجبور به تغییر گذرواژه خود شوند.
ـ کاربر  1بتواند به وسیله تمام رایانه های عضو شبکه وارد شبکه شود؛ اما کاربر  2فقط از رایانه شماره
 1بتواند وارد شود.
کارگاه  3ایجاد حساب کاربری با استفاده از الگو
ساخت حساب کاربری و تنظیم مشخصات آن برای چندین کاربر وقت گیر است .از آن جایی که کاربران در
 Domainبر اساس نوع شغل و محل کار دسته بندی می شوند ،دارای مشخصات مشابه هستند مث ً
ال هنرجویان
رشته شبکه و نرم افزار رایانه دارای ساعت کارگاهی یکسان برای استفاده از رایانه ها هستند و گروه بندی های
مشابه دارند .بنابراین برای سرعت بخشیدن به این امر می توانید یک حساب کاربری الگو ()User Template
ایجاد کنید و سپس تنظیمات الگو را برای حساب کاربری جدید کپی کنید.
1

واحد سازمانی به نام  std - computerبرای هنرجویان رشته رایانه ایجاد کنید.

2

در واحد سازمانی  ، std -computerیک حساب کاربری با نام  std-tempایجاد کنید.

سیاست  User must change password at next logonرا غیرفعال و سیاست Account is disabled

را فعال کنید.

151

چرا سیاست تغییر گذرواژه را برای حساب کاربری الگو غیر فعال و سیاست Account is disabled

کنجکاوی

را فعال کردیم؟

3

صفات حساب کاربری را تنظیم کنید.

کادر محاورهای  Propertiesحساب کاربری  std-tempرا باز کرده ،برخی از صفات را در برگههای ،General
 Addressو  Accountتغییر دهید (شکل.)16

شکل16ـ تغییر صفات حساب کاربری
4

از حساب کاربری الگو نسخه مشابه ایجاد کنید.

روی حساب کاربری  std-tempراست کلیک کرده ،گزینه  Copyرا انتخاب کنید (شکل.)17

شکل17ـ مسیر دسترسی به کادر محاوره ای Copy

 5حساب کاربری جدید را برای کاربر مورد نظر تنظیم کنید.
اطالعات کاربر موردنظر را تایپ كرده ،سیاست  Account is disabledرا غیرفعال کنید .بدین ترتیب حساب
کاربری برای کاربر موردنظر ،با صفات مشترک با الگو ایجاد می شود.
 6صفات حساب کاربری ایجاد شده را با حساب کاربری الگو مقایسه کنید.
کدام صفت ها از حساب کاربری الگو کپی نشده اند؟
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کارگاه  4مدیریت کاربران

فعالیت
کارگاهی

در این کارگاه به بررسی عمومی ترین وظایف مدیریتی می پردازیم که روی حساب کاربری انجام می شود.
 1گذرواژه حساب کاربری را تغییر دهید.
یکی از اشتباهات کاربران ،فراموش کردن گذرواژه است .بنابراین مدیر باید گذرواژه کاربران را  Resetکند.
برای این منظور روی حساب کاربر مورد نظر در  ADراست کلیک کرده ،گزینه  Reset Passwordرا انتخاب
کنید .گذرواژه جدید را تایپ کرده ،گزینه  User must change password at next logonرا فعال کنید
تا کاربر در اولین ورود با گذرواژة جدید بتواند آن را تغییر دهد .در این حالت گذرواژة کاربر فقط در اختیار
خودش خواهد بود.
 2حساب کاربری را غیر فعال کنید.
از آنجایی که حساب کاربری اجازه دسترسی به منابع و رایانه های شبکه را برای کاربران فراهم می کند ،باید
مطمئن باشید که حساب کاربری به وسیلة خود کاربر استفاده می شود .از این رو اگر کاربری به هر دلیلی مانند
غیبت یا اخراج از آن استفاده نمی کند ،آن را غیرفعال کنید تا دیگران از آن سوء استفاده نکنند .برای غیرفعال
کردن حساب کاربری ،روی حساب کاربری مورد نظر در  ADراستکلیک کرده ،گزینه  Disable Accountرا
انتخاب کنید.
حساب کاربری غیرفعال شده در مرحله 2را فعال کنید.
3

حساب کاربری را حذف کنید.

در صورتی که به یک حساب کاربری نیاز نداشته باشید ،بهتر است آن را حذف کنید .روی حساب کاربر مورد
نظر در  ADراست کلیک کرده ،گزینه  Deleteرا انتخاب کنید.
یادداشت

با حذف حساب کاربری تمام مشخصات ،مجوزها و عضویت آن در گروه ها از بین می رود؛ بنابراین در
صورت حذف سهوی ،حساب کاربری قابل بازیابی نیست .به همین دلیل توصیه می شود ابتدا آن را
غیرفعال کنید و بعد از اطمینان به عدم نیاز ،آن را حذف کنید.
انواع گروه ها و حوزه عملکرد آنها
گروه ها اشیایی هستند که می توانند برای دسته بندی اشیای دیگر مثل کاربر ،رایانه و گروه های دیگر
استفاده شوند .زمانی که مجوزهای امنیتی برای یک گروه روی یک منبع تعریف می شوند تمام اعضای درون
گروه ،این مجوزها را دریافت می کنند.
در ویندوز سرور  2012دو نوع گروه ( )Group typeتعریف می شود:
گروه های امنیتی ( )Security Groupكه برای اعطای مجوز دسترسی به منابع شبکه استفاده می شود.
گروه های توزیعی ( )Distribution Groupكه برای فراهم کردن فهرست نامه های الکترونیکی کاربران
به کار می روند.
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حوزه عملکرد گروه ها ( )Group Scopeچگونگی تخصیص مجوزها به اعضای درون آنها را مشخص می سازد.
هر دو گروه امنیتی و توزیع کننده می توانند در یکی از  3نوع حوزه عملکرد زیر قرار گیرند:
 :Domain Local Groupsاز این گروه برای مدیریت مجوزها روی منابع استفاده می شود.
 :Global Groupsاز این گروه برای گروه بندی اشیای مختلف بر اساس نوع کار استفاده می شود.
 :Universal Groupsاز این گروه برای مدیریت مجوزها روی منابع در بیش از یک  Domainاستفاده میشود.
کارگاه 5

ایجاد حساب گروهی و عضو کردن کاربر در آن

 1یک  OUبه نام  Site1-Groupsایجاد کنید.
 2یک حساب گروهی در واحد سازمانی  Site1-Groupsایجاد کنید.
روی واحد سازمانی Groupsـ Site1راست کلیک کرده ،گزینه  Newو سپس گزینه  Groupرا انتخاب کنید
(شکل  )18و صفات حساب گروهی به نام  G-teacherرا تعیین کنید (شکل.)19

شکل19ـ کادر محاوره ای ایجاد حساب گروهی

شکل18ـ مسیر دسترسی به کادر محاورهای ایجاد حساب گروهی

 3گروه دیگری به نام  G-mailاز نوع  Distributionایجاد کنید.
هر دو گروه را در واحد سازمانی  Site1-Groupsمشاهده می کنید.
 4کاربرد گروه های  Securityو  Distributionرا بررسی کنید.
در یکی از درایوها پوشه ای ایجاد کرده ،سپس کادر محاوره ای انتخاب نام کاربر یا گروه مربوط به مجوزهای
این پوشه را باز کنید.
کنجکاوی
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5

حساب کاربری را در گروه عضو کنید.

روی حساب کاربری  mhr binaراستکلیک کرده،
سربرگ  Member Ofرا از کادر محاورهای مشخصات
کاربر انتخاب کنید .با استفاده از دکمه  Addگروه
 G-mailرا انتخاب کنید تا کاربر  mhr binaعضو گروه
 G-mailشود (شکل.)20

شکل20ـ برگه Member of

فعالیت
کارگاهی

گروهی با نام  G-studentایجاد کنید و سپس با استفاده از زبانه  Membersپنجره مشخصات آن،
حساب کاربری خودتان را عضو گروه کنید.

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

مدیریت
کاربران

مكان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :شبکهای از رایانهها
که حداقل یکی از آنها دارای
سیستمعامل سرور باشد.
زمان 35 :دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد  ، OUحساب کاربری و حساب
گروهی ـ انجام تنظیمات حساب
3
باالتر از حد انتظار
کاربری ـ عضو کردن کاربر در گروه
باتوجه به مسئولیت کاربر
در حد انتظار

ایجاد  ،OUحساب کاربری و
حساب گروهی ـ انجام تنظیمات
2
حساب کاربری ـ عضوکردن کاربر
در گروه

ایجـاد  ، OUحساب کـاربـری و
پایین تر از حد انتظار
حساب گروهی

1
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مدیریت رایانه های سرویس گیرنده

رایانه ها نیز همانند کاربران که با حساب کاربری خود شناسایی می شوند ،دارای یک حساب رایانه ای هستند.

کارگاه  6ایجاد حساب رایانه ای
وقتی رایانه ای را عضو  Domainمی کنیم ،به صورت
خودکار  ADبر اساس نام آن ()Computer Name
یک حساب رایانه ای برای آن در پوشة Computers
ایجاد می کند .چون این رایانه عضو پوشه پیش فرض
می شود ،قابل مدیریت برای تنظیم سیاست نیست.
به همین دلیل بهتر است قبل از عضو کردن آن ،ابتدا
یک  OUبسازیم و سپس یک حساب رایانه ای بر
اساس نام آن ،درون  OUایجاد کنیم.
 1یک  OUبه نام  Site1-Computersایجاد
کنید.
2

یک حساب رایانه ای ایجاد کنید.

شکل 21ـ مسیر دسترسی به کادر محاورهای ایجاد حساب رایانهای

پنجره  New Object - Computerرا باز کنید.
روی واحد سازمانی  Site1- Computersراست کلیک کرده ،گزینه  Newو سپس گزینه  Computerرا
انتخاب کنید (شکل  .)21در کادر محاوره ای باز شده ،صفات حساب رایانه ای را تعیین کنید (شکل.)22

شکل22ـ کادر محاوره ای ایجاد حساب رایانه ای
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نام رایانهای که در حساب رایانهای تایپ میکنید باید دقیقاً
با نام رایانه در برگه  Computer Nameکادرمحاورهای
 System Propertiesرایانه سرویسگیرنده یکسان
باشد .در غیر این صورت در زمان عضویت رایانهAD ،
بر اساس نام آن رایانه یک حساب رایانهای در پوشة
پیشفرض میسازد (شکل.)23
با تأیید پنجره  New Object - Computerحساب
رایانه ای با نام  Site1- Com1ایجاد می شود.
3

شکل23ـ تطبیق نام رایانه با نام حساب رایانه ای

مشخصات حساب رایانه ای را مشاهده کنید.

کادرمحاوره ای  Propertiesحساب رایانه را باز کرده،
برگه  Operating Systemرا انتخاب کنید .چون
هنوز سرویسگیرنده عضو  DCنشده است مشخصات
سیستمعامل خالی است (شکل.)24
بهطور پیشفرض فقط اعضای گروه Domain Admins

مانند کاربر  Administratorمیتوانند رایانهای را که برایش
حساب رایانهای ساختهاید عضو  Domainکنند ،مگر آنکه
هنگام ایجاد حساب رایانهای ،در کادر User or group
کاربر یا گروهی را برای انجام این کار تعیین کرده باشید
(شکل.)22
کارگاه 7

شکل24ـ برگه مشخصات سیستم عامل حساب رایانه ای

عضویت رایانه های سرویس گیرنده در DC

برای کنترل رایانه های شبکه به وسیله سرویس دهنده  DCو ایجاد شبکه  Domainباید آنها را عضو DC
کنیم .برای انجام این کارگاه و فعالیت های آن ،به سه رایانه یکی به عنوان سرویسدهنده  DCو دو رایانه دیگر به
عنوان سرویسگیرنده با سیستمعامل ویندوز  10برای هر گروه نیاز داریم .رایانه سرویسدهنده  DCرا  server2و
سرویسگیرندهها را  Site1-Com1و  Site1-Com3مینامیم (شکل.)25

شکل 25ـ نام رایانه های کارگاه  7و سیستم عامل آنها
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در کارگاه  6برای رایانه  Site1-Com1حساب رایانهای
ایجاد کردیم.
 1بـا حساب کـاربری  Administratorوارد DC
( )server2شوید.
 2با حساب کاربری عضو گروه Administrators
به ویندوز  10رایانه  Site1-Com1واردشوید.
 DNS server 3سرویس گیرندة Site1-Com1

را تعیین کنید.

کادر محاورهای تنظیم آدرس  IPرایانه Site1- Com1
را باز کنید و در کادر  Preferred DNS serverآدرس
 IPسرویسدهندة ( )server2را تایپ کنید (شکل.)26

شکل26ـ کادر محاوره ای تنظیمات کارت شبکه IP

 4سرویس گیرنده  Com1ـ Site1را عضو DC

کنید.

کادر محاورهای تغییر نام رایانه سرویس گیرنده را باز
کنید .رایانه سرویس گیرنده روی حالتWorkgroup
است .برای تغییر عضویت آن ،گزینه  Domainرا
انتخاب کرده ،نام دامنه )school2.com( server2
را تایپ کنید (شکل.)27
5

تغییر عضویت را تأیید کنید.

با انتخاب دکمه  ،OKکادر دریافت نام کاربری و
گذرواژه کاربر مجاز به عضوکردن رایانه ،نمایش داده
می شود(شکل.)28
نام و گذرواژه حساب کاربری که برای شما در دامنه
ایجاد شده را تایپ کنید .نتیجه چه خواهد شد؟

شکل27ـ کادر محاوره ای تغییر عضویت

شکل28ـ کادر دریافت نام کاربری و گذرواژه کاربرمجاز به عضوکردن رایانه
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پیام خطای شکل 29را ترجمه کرده ،دلیل نمایش آن را توضیح دهید.

کنجکاوی

شکل29ـ پیام خطا هنگام عضویت در Domain

دکمه  OKکادر پیام را کلیک کنید تا کادر دریافت
نام کاربری و گذرواژه نمایش یابد .این بار مشخصات
حساب کاربری  Administratorرایانه  DCرا تایپ
کنید .پیام خوش آمدگویی ورود به دامنه را تأیید
کنید (شکل.)30
بدین ترتیب رایانه سرویسگیرنده عضو سرویسدهنده
 DCمیشود.
6

شکل30ـ پیام خوش آمدگویی ورود به دامنه

رایانه را راه اندازی مجدد کنید.

 7مشخصات سیستمعامل رایانه سرویس گیرنده
را مشاهده کنید.
پـس از عضـوشـدن رایـانه سـرویسگـیرنده ،ابزار

فعالیت
کارگاهی

یادداشت

 Active Directory Users and Computersرا در
رایانه  )server2( DCباز کنید .روی حساب رایانهای
 Site1-Com1راست کلیک كرده و گزینه Properties
را انتخاب کنید .در برگه  Operating Systemمیتوانید
مشخصات سیستمعامل رایانه سرویسگیرنده را مشاهده
شکل31ـ مشخصات سیستم عامل حساب رایانه ای
کنید (شکل.)31
رایانه  Site1-Com3را بدون تعریف حساب رایانهای برای آن ،عضو  server2کنید .در کادر ورود مشخصات
حساب کاربری برای عضویت کاربر ،نام و گذرواژه حساب کاربری خودتان در دامنه را تایپ کنید .نتیجه چه
خواهد شد؟ حساب رایانهای سرویسگیرنده  Site1-Com3در کدام پوشه ایجاد میشود؟
اگر برای رایانه ای حساب رایانه ای تعریف نکنید ،همه کاربران تعریف شده در  ADمی توانند آن را عضو
 Domainکنند .هرکاربر می تواند حداکثر  10رایانه را عضو کند.
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 Log Onبه سرویس گیرنده عضو DC
با عضو شدن سرویس گیرنده در  Domainصفحه
ورود به ویندوز تغییر می کند .بدین ترتیب دو حالت
برای ورود داریم(شکل.)32

نام ورود کاربرد تعریف شده درAD

ورود به  Domainبا استفاده از حساب کاربری
تعریف شده درAD

نام دامنه

ورود به رایانه با استفاده از حساب کاربری محلی

شکل 32ـ صفحه ورود به محیط ویندوز
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از مشخصات حساب کاربری  mhr binaبه رایانه  Site1-Com1وارد شوید.

کنجکاوی

آیا می توانیم از  Full nameبرای ورود به Domainاستفاده کنیم؟ چرا؟

برای وارد شدن محلی به سیستمعامل سرویسگیرندهای
که عضو  DCشده است باید در کادر محاورهای
دریافت نام کاربر ،از قالب زیر استفاده کنیم.
Computer name\user name
نام کاربرد گذر واژه

برای سرویسگیرنده  Site1-Com3بایدSite1-   Com3\ :
 administratorرا تایپ كرده و سپس گذرواژه را وارد

مدیرمحلی

کنید (شکل.)33

با تایپ نام رایانه در کادر باال ،در این
قسمت نام دامنه به نام رایانه تغییر می کند

شکل 33ـ ورود به محیط ویندوز برای رایانه عضو DC

  کارگاه 8

حذف ابزارهای  ADو سرویس ADDS

برای حذف  ،DCباید ابتدا ابزارهای  ADو سپس سرویس  ADDSرا حذف کنیم.
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1

با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرور شوید.

2

برنامه  Server Managerرا باز کنید.

3

برای حذف سرویس  ADDSاقدام کنید.
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از مـنوی  Manageگـزینه  Remove Roles And Featuresرا انتخـاب کـرده ،روی گـزینه
 Active Directory Domain Servicesکلیک کنید .پنجره حذف ویژگی های آن باز می شود .دکمه
 Remove Featuresرا کلیک کنید .در کادر باز شده روی گزینه  Demote this domain controllerکلیک
کنید (شکل.)34

شکل 34ـ کادرمحاوره ای حذف DC

 4مراحل ویزارد را برای حذف  DCدنبال کنید.
ـ گزینه  Force the removal of this domain controllerرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید.
ـ برای دریافت تأیید عمل حذف ،کادر محاوره ای هشدار نمایش داده می شود ،گزینه Proceed with
 removalرا انتخاب کنید و دکمه  Nextرا کلیک کنید.
ـ در کادرمحاوره ای  New Administrator Passwordگذرواژه جدیدی تعریف کنید و دکمه  Nextرا
کلیک کنید .با این کار ،گذرواژه حساب کاربری  Administratorبه گذرواژه جدید تغییر می کند.
ـ دکمه  Demoteرا کلیک کنید.
با اتمام مراحل ،رایانه راه اندازی مجدد می شود و ابزارهای  ADحذف می شوند اما هنوز سرویس ADDS
فعال است.
 5با حساب کاربری  Administratorو با گذرواژه جدید ،به ویندوز وارد شوید.
 6مراحل  2تا  4را مجددا ً انجام دهید.
با اتمام مراحل ،رایانه را راهاندازی مجدد کنید .پس از ورود به ویندوز با کمی تأخیر ،کادر محاورهای برای تأیید
حذف سرویس  ADDSظاهر میشود .دکمه  Closeرا کلیک کنید .بدین ترتیب سرویس  ADDSحذف میشود.
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شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

اتصال به
DC

مكان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :شبکهای از رایانهها
که حداقل یکی از آنها دارای
سیستمعامل سرور باشد.
زمان 35:دقیقه

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد حساب رایانهای و مشاهده
مشخصات آن ـ عضویت رایانههای
باالتر از حد انتظار سرویسگیرنده در  DCـ 3 Log On
به سرویسگیرنده عضو  DCـ حذف
ابزارهای  ADو سرویس ADDS
در حد انتظار

ایجاد حساب رایانهای و مشاهده
مشخصات آن ـ عضویت رایانههای
2
سرویسگیرنده در  DCـ  Log Onبه
سرویسگیرنده عضو DC

ایجاد حساب رایانه ای و مشاهده
پایین تر از حد انتظار
مشخصات آن

1

Group Policy
سیاست ها ( )Policiesیکی از قابلیت های مهم سیستم عامل ها هستند که به شما امکان مدیریت و کنترل
کاربران و رایانه ها را به صورت متمرکز می دهند تا بتوانید محیطی امن برای آنها ایجاد کنید .برای مثال
سیاستی وجود دارد که از دسترسی کاربر به محیط ویرایش رجیستری جلوگیری می کند .رجیستری بانک
اطالعاتی است که سیستم عامل اطالعات پیکربندی خود را درون آن نگهداری می کند .اگر سیاست جلوگیری
از ویرایش رجیستری را تنظیم و اعمال کنید ،کاربران نمی توانند به محیط رجیستری دسترسی پیدا کنند
و پیکربندی سیستم عامل را تغییر دهند .سیاست دیگری که برای امنیت رایانه استفاده می شود ،غیرفعال
کردن کاربر  Administratorاست .این دو مثال به نکته مهمی اشاره می کنند .برخی از سیاست ها مانند
عدم دسترسی به محیط رجیستری روی کاربران اعمال می شوند ،صرف نظر از رایانه ای که کاربر به آن وارد
می شود .به چنین سیاست هایی تنظیمات کاربر ( )User Conf igurationمی گویند .تنظیمات کاربر از زمان
ورود کاربر به سیستم عامل ،روی حساب کاربری اعمال می شوند.
گروه دیگری از سیاستها مانند غیرفعال کردن کاربر  Administratorروی رایانه اعمال میشوند ،صرفنظر از
اینکه کدام کاربر به رایانه وارد میشود .به چنین سیاستهایی تنظیمات رایانه()Computer Configuration
میگویند .تنظیمات رایانه از زمان روشن کردن رایانه و قبل از ورود کاربر به سیستمعامل ،روی رایانه اعمال میشوند.
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ابزارهای پیکربندی Group Policy
مدیران  ITدر سازمان ها برای پیکربندی سیاست ها در  Domainاز ابزار  Group Policy Managementو
برای شبکه های گروه کاری از ابزار جایگزینی به نام  Local Editor Group Policyاستفاده می کنند .ابزار
 Local Security Policyکه برای پیکربندی سیاست های امنیتی روی رایانه های شخصی استفاده می شود،
زیرمجموعه ای از  Local Editor Group Policyاست.
به یک یا چند سیاست که برای کاربران و رایانه ها پیکربندی می شوند(Group Policy Object) GPO ،
می گویند .اگر  GPOها با  Local Editor Group Policyایجاد شوند ،به صورت محلی در رایانه ذخیره
می شوند .به همین دلیل به آنها (Local GPO) LGPOمی گویند .سیاست های  LGPOفقط روی رایانه هایی

اعمال می شوند که در آن ذخیره شده اند؛ بنابراین بهتر است از آنها برای رایانه های شخصی یا رایانه های عضو
شبکه گروه کاری استفاده کنیم .برای پیکربندی  LGPOها میتوان از دو ابزار Local Editor Group Policy
و  Local Security Policyاستفاده کرد.
  کارگاه  9پیکربندی LGPO
این کارگاه را روی سرویس دهنده  DCانجام ندهید.
 1با کاربر  Administratorبه محیط ویندوز وارد شوید.
2

پنجره رجیستری را باز کنید.

دستور  regeditرا به وسیله کادر محاوره ای  Runاجرا کنید .پنجره رجیستری باز می شود .آن را ببندید.
3

پنجره  Local Editor Group Policyرا باز کنید (شکل.)35

شکل35ـ پنجره Local Editor Group Policy

در کادر جستوجوی نوار وظیفه عبارت  Edit group policyرا تایپ و آن را انتخاب کنید .میتوانید از دستور
 gpedit.mscدر کادرمحاورهای  Runنیز برای ورود به این ابزار استفاده کنید.
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4

سیاست جلوگیری از ویرایش رجیستری را فعال کنید.

از بخش  User Conf igurationمسیر  Administrative Templates/systemرا انتخاب کرده ،سیاست
 Prevent access to registry editing toolsرا فعال کنید (شکل.)36

شکل36ـ دسترسی به تنظیمات سیاست Prevent access to registry editing tools

روی سیاست  Prevent access to registry editing toolsدابل کلیک کنید .در کادر باز شده گزینه
 Enabledرا فعال کرده ،دکمه  OKرا کلیک کنید.
برخی از سیاستها بالفاصله پس از تنظیم اعمال میشوند .اما بیشتر آنها هر  90تا  120دقیقه یکبار ref resh
میشوند .در صورتی که بخواهید زودتر اعمال شوند از دستور  gpupdateدر کادرمحاورهای  Runاستفاده کنید.
 5پنجره رجیستری را باز کنید (شکل.)37

شکل37ـ پیام غیرفعال بودن ویرایش رجیستری
فعالیت
کارگاهی

ـ پیام شكل  37را ترجمه كنید.
ـ سیاستی تنظیم کنید که به روزرسانی خودکار ویندوز ( )Windows Updateغیرفعال شود.
اگر  GPOها با  Group Policy Managementایجاد شوند ،روی اشیا  Domainاعمال می شوند و در
 DCذخیره می شوند به همین دلیل به آنها  Domain Base GPOمی گویندDomain Base GPO .ها
روی اشیای تعریف شده در ADتنظیم می شوند و از آنها برای مدیریت متمرکز کاربران و رایانه ها در شبکه
 Domainاستفاده می شود.
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فیلم

فیلم شماره  :12120ایجاد Domain Base GPO

فعالیت
کارگاهی

ـ پس از مشاهدة فیلم روی رایانه خود ،سرویس  ADDSرا نصب و پیکربندی کنید.
ـ  OUبه نام  std -electronicایجاد کرده ،در آن برای هم گروهی های خود حساب کاربری ایجاد کنید.
ـ یک  GPOتعریف کنید که هیچ یک از کاربران  std - electronicنتوانند به محیط ویرایش رجیستری
دسترسی داشته باشند.

یادداشت

چون  Containerها به وسیله  ADایجاد و مدیریت می شوند ،نمی توانیم روی آنها سیاست تعریف کنیم
به همین دلیل نام آنها را در پنجره  Group Policy Managementمشاهده نمی کنید.
سیاستهای حساب کاربری ()Account Policies
سیاستهای تعریف شده برای حساب کاربری شامل دو بخش  Password Policyو Account Lockout Policy
هستند Password Policy .با کنترل نحوه تعریف و مدیریت گذرواژه ،امنیت رایانه شما را افزایش می دهد.

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :12121ایجاد Password Policy

پس از مشاهده فیلم  GPOتعریف کنید که همه کاربران  std -electronicدر هنگام تعیین و یا تغییر
گذرواژه خود مجبور شوند آن را به صورت پیچیده و با حداقل طول  10نویسه تعریف کنند و نتوانند از
 5گذرواژه قبلی خود استفاده کنند.
Account Lockout Policy
یک هکر میتواند نام کاربری یا گذرواژه شما را بر اساس اطالعات ذخیره شده در رایانه مثل نشانی   mailـ  ،Eنام و
نام خانوادگی و شماره کارمندی و ...حدس بزند .هکر پس از پیدا کردن نام کاربری ،سعی میکند گذرواژه صحیح
را با ترکیب کردن اطالعات بهدست آمده حدس بزند و برای بررسی درستی گذرواژهای که حدس زده ،برای ورود
به محیط کاربری از آن استفاده میکند .این حمالت را میتوانید با کم کردن تعداد  logonها خنثی کنید .این
رفتار را در دستگاههای  ATMمشاهده کردهاید .با  3بار اشتباه وارد کردن گذرواژه ،کارت عابر بانک بهوسیله
دستگاه ضبط میشود .این رفتارها بهوسیله سیاستهای  Account Lockout Policyمدیریت میشوند.
سیاستهای این بخش به مدیر شبکه اجازه میدهد که بتواند حداکثر تعداد دفعات  logonناموفق یک کاربر را
مشخص کند و درصورت رخ دادن این تعداد ورود ناموفق ،از دسترسی کاربر برای مدت زمان مشخص به رایانه
جلوگیری کند .وقتی نام یا گذرواژه کاربری اشتباه تایپ شود ،رایانه به کمک سیاستهای امنیتی تعریف شده،
آن حساب کاربری را قفل( )lockمیکند تا از ورود افراد ناشناس با حساب کاربری دیگران جلوگیری کند.
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  کارگاه  10پیکربندی Account Lockout Policy
این کارگاه را روی سرویس دهنده  DCیا سرویس گیرنده عضو آن انجام ندهید.
 1با کاربر عضو گروه  Administratorsبه محیط ویندوز وارد شوید.
 2پنجره  Local Editor Group Policyرا باز کنید.
 3به بخش تنظیم سیاست های  Account Lockout Policyبروید.
از بخش  Computer Configurationمسیر  Windows Settings/Security Settingsرا انتخاب کرده،
گزینه  Account Policiesرا بازکنید و سپس روی  Account Lockout Policyدابلکلیک کنید (شکل.)38

شکل38ـ دسترسی به سیاست های Account Lockout Policy

 4حداکثر تعداد دفعات ورود اشتباه گذرواژه را که منجر به قفل شدن حساب کاربری می شود،
تعیین کنید.
روی سیاست  Account lockout thresholdدابل کلیک كرده ،عدد  3را تنظیم کنید.
 5مدت زمان قفل شدن حساب کاربری را تعیین کنید.
روی سیاست  Account lockout durationدابل کلیک كرده ،زمان  5دقیقه را تنظیم کنید.
 6تنظیمات انجام شده را اعمال کنید.
برای اعمال تنظیمات باید سیاست ها به روزرسانی شود .در کادر محاوره ای  Runدستور  gpupdateرا تایپ
کرده ،دکمه  OKرا کلیک کنید.
7

صحت عملکرد سیاست تعیین شده را بررسی کنید.

از محیط کاربری  Administratorخارج شوید و با حساب کاربری خود 3 ،مرتبه گذرواژه را اشتباه تایپ
کنید .سپس سعی کنید برای بار چهارم با گذرواژه صحیح وارد ویندوز شوید .چه اتفاقی می افتد؟
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Unlocking a User Account
یکی دیگر از وظایف مدیریتی روی حساب کاربری ،خارج کردن حساب کاربری از حالت  Lockاست .برای
خارج کردن حساب کاربری از حالت  lockدو راه وجود دارد:
مـدت زمـان مشخص شده در سیاست
مربـوطه برای  lockسپری شود( .بـرای
مثال ما  5دقیقه)
مدیر در پنجره مشخصات کاربر در بخش
 ،Computer Managementگـزینـه
 Account is locked outرا غیـرفعـال
کند (شکل.)39

شکل39ـ خارج کردن حساب کاربری از حالت lock
کنجکاوی

پژوهش

در  ADچگونه می توان حساب کاربری را از حالت  Lockخارج کرد؟

در مورد سیاست  Reset account lockout counter afterتحقیق کنید.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از حد ایجاد و تنظیم  user policyو  group policyـ 3
مكان :کارگاه استاندارد
پیکربندیسیاستهایگذرواژهوحسابکاربری
انتظار
رایانه
تنظیم
تجهیزات :شبکه ای از
2
در حد انتظار ایجاد و تنظیم  user policyو group policy
سیاست های
رایانه ها که حداقل یکی
انجـام  1مـورد از  3مـورد ایجـاد و تنظیم 1
امنیتی
از آنها دارای سیستم عامل
پایین تر از user policy
کاربران
سرور باشد.
حد انتظار
زمان 25 :دقیقه
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مدیریت پرونده ها

داده های مختلف مثل اسناد مالی ،طرح های توسعه و فهرست های فروش سازمان ها و شرکت ها در پرونده ها
و پوشه ها ذخیره می شوند .بنابراین مدیران برای اینکه بتوانند این منابع را مدیریت کنند و در اختیار کاربران
شبکه قرار دهند ،باید آنها را به اشتراک بگذارند .اشتراک گذاری با متمرکز کردن اسناد در یک پوشه ،به
مدیریت راحت تر آنها کمک می کند و به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از مجوز مناسب و دسترسی به
شبکه به پرونده ها دسترسی پیدا کنند .ویندوز سرور دارای سرویسی به نام  File Serverیا سرویس دهنده
پرونده است که با استفاده از ویژگی های مختلف ،پوشه ها و پرونده ها را به اشتراک می گذارد و آنها را مدیریت
می کند .برای انجام کارگاه ها و فعالیت های این بخش برای هر گروه ،به دو رایانه سرویس دهنده و یک رایانه
سرویس گیرنده نیاز داریم .یکی از سرویس دهنده ها
را به عنوان سرویس دهنده  DCپیکربندی کنید و
دیگری را به همراه سرویس گیرنده عضو  DCکنید.
رایانه سرویس دهنده  DCرا  ،server2سرویس دهنده
عضو را  server1و سرویس گیرنده ویندوز  10را
 Site-Com3می نامیم.
بـا نصب سیستم عـامـل سرور  ،2012سرویس
 File Serverبه صورت پیش فرض نصب می شود
(شکل .)40
به کمک هنرآموز خود ،این سرویس را Uninstall
کنید ،سپس کارگاه  11را انجام دهید.
شکل40ـ سرویس File Server

  کارگاه  11نصب سرویس File Server
1
2

با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرور رایانه  )server2( DCشوید.
سرویس  File Serverرا انتخاب کنید.

این سرویس را از مسیر  File And Storage Services/File And iSCSI Servicesدر پنجره Server Roles
انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید.
3

سرویس را نصب کنید.

دکمه  Installرا کلیک کنید.

  کارگاه  12اشتراک پوشه با استفاده از ابزار File And Storage Services
در شبکه های گروه کاری و کوچک از گزینه  Share Withو در شبکه های توسعه یافته ،از زبانه Sharing
پنجره  Propertiesبرای اشتراک گذاری استفاده می کنیم .اما در شبکه های بزرگ برای کنترل متمرکز منابع
اشتراکی روی همه دیسک ها در سرورهای مختلف ،از ابزار  File And Storage Servicesاستفاده می کنیم.
 1با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده پرونده( )server2شوید.
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2

در پنجره  Server Managerنماد  File And Storage Servicesرا انتخاب کنید (شکل.)41

شکل41ـ پنجره مدیریت اشتراک گذاری
3

پروفایل اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

ویندوز سرور  2012از دو پروتکل برای اشتراک گذاری استفاده می کند:
 :)Server Message Blocks( SMBپروتکل استانداردی است که برای اشتراک گذاری پرونده ها در همه
نسخه های ویندوز استفاده می شود.
 :)Network File System( NFSپروتکل استانداردی است که برای اشتراکگذاری پروندهها در سیستمعاملهای
 Linuxو  UNIXاستفاده میشود.
گزینه  sharesرا کلیک كرده ،از منوی  TASKSگزینه  New Shareرا کلیک کنید .از فهرست File share profile
گزینه SMB Share-Quickرا انتخاب کنید.
 4پوشه ای را با نام  Program-Cو مجوز  Changeبه اشتراک بگذارید.
برای انجام این کار در کادرهای محاور ه ای بعدی ،نشانی پوشه ،نام اشتراکی و مجوز را مشخص کنید.
فعالیت
گروهی

با استفاده از آدرس  UNCبه پوشه های اشتراکی رایانه های شبکه متصل شوید.
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Distribute File System
رشته شبکه و نرم افزار رایانه یک هنرستان دو کالس دارد .هنرجویان کالس  1تمرینات زبان  C#را در
پوشه ای به نام  Program-Cذخیره می کنند که در رایانه  server2به اشتراک گذاشته شده است .اما
هنرجویان کالس  2تمرینات خود را در پوشه اشتراکی  Program-Cدر رایانه  server1قرار می دهند .اگر
همه هنرجویان بخواهند به این گزارشات دسترسی پیدا کنند باید آدرس پوشه های اشتراکی را به طور کامل
تایپ کنند .به یاد آوردن نام سرویس دهنده پرونده ای که پرونده مورد نظر کاربر در آن ذخیره شده ،برای
هنرجو دشوار است DFS .یک فضای نامی ( )namespaceواحد ایجاد می کند تا کاربران بتوانند به وسیله آن
به هر پوشه اشتراکی در هر سرویس دهندة پرونده در سازمان دسترسی داشته باشند.
  کارگاه  13نصب سرویس DFS
 1با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده پرونده ( )server2شوید.
 2سرویس  DFS Namespacesرا انتخاب کنید.
از مسیر  File And Storage Services/File And iSCSI Servicesدر پنجره  Server Rolesاین سرویس را انتخاب
کنید (شکل  .)42کادر محاورهای نصب ویژگیهای آن باز میشود .دکمه  Add Featuresو سپس  Nextرا کلیک کنید.

3

شکل42ـ مسیر دسترسی به سرویس DFS Namespaces

سرویس  DFS Namespacesرا نصب کنید.

دکمه  Installرا کلیک کنید .پس از نصب ،ابزار  DFS Managementبه فهرست برنامهها در Server Manager

اضافه میشود.

فعالیت
گروهی
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در رایانه  server1پوشهای را با نام  Program-Cو مجوز  Changeبه اشتراک بگذارید .سپس سرویسهای
 DFS Namespacesو  DFS Replicationرا نصب کنید .سرویس  DFS Replicationزیرمجموعه سرویس
 DFS Namespacesاست.
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  کارگاه 14

ایجاد فضای نامی DFS

 1ابزار  DFS Managementرا در  server2باز کنید.
 2برای  server2یک فضای نامی ایجاد کنید.
روی گزینه  Namespacesراست کلیک کرده ،گزینه  New Namespacesرا انتخاب کنید (شکل.)43
 server2را در پنجره  Namespace Serverانتخاب کنید و دکمه  Nextرا کلیک کنید.

شکل43ـ مسیر دسترسی به پنجره ایجاد فضای نامی
3

نام و مجوز فضای نامی را تعریف کنید.

در پنجره  Namespace Name and Settingsنام  Programرا تایپ كرده ،به کمک دکمه Edit Settings

مجوز الزم را انتخاب کنید (شکل .)44

Program

شکل44ـ تعیین نام و مجوز فضای نامی
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4

نوع فضای نامی را تعیین کنید.

نوع فضای نامی را  Domain-basedانتخاب کنید .برای شبکه های گروه کاری گزینه  Stand -aloneانتخاب
می شود .دکمه  Createرا کلیک کنید .فضای نامی  Programبه آدرس  \\school2.com\Programایجاد
می شود (شکل.)45

شکل45ـ فضای نامی اضافه شده به پنجره DFS Management

فیلم

فیلم شماره  :12122افزودن پوشه به DFS Namespace

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

ـ برای کارگاه رایانة خود یک سرویس دهنده  DCپیکربندی کنید .سپس دو رایانة دیگر با سیستم عامل
 Server 2012را عضو  DCکنید.
ـ هر سه رایانه را به عنوان سرویس دهنده پرونده پیکربندی کنید .سپس در هر سه رایانه پوشه هایی را
به اشتراک بگذارید و یک فضای نامی در سرویس دهنده  DCایجاد کنید و پوشه های اشتراکی هر سه
سرویس دهنده را به آن اضافه کنید.
ـ سایر رایانه های شبکه را به عنوان سرویس گیرنده عضو  DCکنید.
ـ در نرم افزارهای مختلف اسنادی را ایجاد کنید و آنها را در پوشه های اشتراکی ذخیره کنید.
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ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

پیاده سازی
File Service

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

مكان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها
که حداقل یکی از آنها دارای
سیستم عامل سرور باشد.
زمان 20 :دقیقه

نتایج ممکن

نمره

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نصــب  File Serviceو اشــتراک گذاری 3
منابــع در آن ـ تنظیــم مجوزهــای
باالتر از حد
مربوطــه ـ نصــب ســرویس  DFSو
انتظار
ایجــاد فضــای نامــی و اشــتراک گذاری
منابــع در آن
نصــب  File Serviceو اشــتراک گذاری 2
در حد انتظار منابــع در آن ـ تنظیــم مجوزهــای
مربوطــه
پایین تر از
حد انتظار

نصب

File Service

1

مدیریت چاپگرها

چاپگرها از دستگاه هایی هستند که تقریباً همه کاربران در طول روز با آنها سر وکار دارند .بنابراین نیاز است
که هر کاربر یک چاپگر در اختیارش باشد؛ اما خرید تعداد زیاد چاپگر برای سازمان ها نیاز به هزینه زیادی دارد
و از طرفی مدیریت آنها را مشکل می کند .با قرار دادن چاپگرها در شبکه می توان هم تعداد آنها را کاهش داد
و هم مدیریتشان را متمرکز کرد .به همین دلیل نیاز
است که مدیران شبکه به نصب ،پیکربندی و مدیریت
چاپگرها آشنا باشند.
اصطالحات مهم چاپ
 :Logical printerنرم افزاری برای انجام تنظیمات
و مدیریت چاپگر است .در واقع رابط بین سیستم عامل و چاپگر است و نماد آن در قسمت Devices and
 Printersکنترل پنل نمایش داده می شود.
شکل 46ـ چاپگر در شبکه

 :Printerدستگاهی است که متن یا تصویر را روی کاغذ یا رسانه های دیگر چاپ می کند و شامل دو نوع
زیر است:
 :Local printerچاپگری که به درگاه های فیزیکی یک سرویس دهنده چاپ وصل می شود.

 :Network interface printerچاپگری که به وسیله کارت شبکه خود مستقیم به شبکه وصل می شود.

 :Print serverرایانه ای که چاپگرهای شبکه را مدیریت می کند .چاپگرهای شبکه اسناد را از سرویس گیرنده
دریافت و برای چاپ پردازش می کنند.
 :Print jobاسنادی که برای چاپ در صف چاپ قرار می گیرند.
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پیادهسازی سرویسدهنده چاپ ()Print server
ویندوز سرور دارای سرویسی به نام  Print serverاست که با استفاده از ابزار Print And Document Services Tools
امکان مدیریت چاپگر را در شبکه فراهم میکند .برای پیادهسازی سرویسدهنده چاپ باید سرویس  Print serverبه
همراه ابزار  Print And Document Services Toolsو سرویسهای وابسته به آن مثل Internet Printing
نصب شوند.
فعالیت
کارگاهی

سرویس  Print serverرا در سرور  )server2( DCنصب کنیـد .ایـن سرویس ،زیـر مـجـمـوعـه
     Print And Document Services Roleاست.
برای انجام کارگاه ها و فعالیت های این بخش ،به دو رایانه برای هرگروه نیاز دارید .یکی را به عنوان سرویس دهنده
 DCپیکربندی کنید و دیگری را به عنوان سرویس گیرنده با سیستم عامل ویندوز 10عضو  DCکنید .رایانه
سرویس دهنده  DCرا  server2و سرویس گیرنده را  Site1-Com1می نامیم .همچنین در صورت داشتن
چاپگر از آنها استفاده کنید در غیر این صورت می توانید از چاپگر های پیش فرض ویندوز که در کارگاه ها نام
برده شده ،به صورت مجازی استفاده کنید.
  کارگاه  15نصب چاپگر بهوسیله ابزار Print Management
با نصب سرویس Print serverابزار  Print Managementبه فهرست منوی  Toolsبرنامه Server Manager

اضافه میشود که به کمک آن میتوانید سرویسدهندههای چاپ و چاپگرها را مدیریت کنید.
 1با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده چاپ ( )server2شوید.
2

پنجره  Print Managementرا باز کنید.

3

یک چاپگر جدید برای نصب اضافه کنید.

روی گزینه  Printersراست کلیک کرده ،گزینه  Add Printerرا انتخاب کنید (شکل.)47

شکل47ـ مسیر دسترسی به کادرمحاوره ای Add Printer
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در کادر محاورهای  Add Printerروی گزینه  The printer that I want isn’t listedکلیک کنید .سپس گزینه
Add a new printer using an existing port
را کلیک کرده ،درگاه پیش فرض  LPT1را انتخاب

کنید (شکل.)48
 4درایور چاپگر را نصب کنید.
در کادرمحاوره ای نصب درایور ،دکمه Install a new
 driverرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید.
مدل چاپگر خود را انتخاب کنید .برای مثال چاپگر
 HP LaserJet 1022 Class Driverرا انتخاب
کنید.
5

چاپگر را به اشتراک بگذارید.

شکل48ـ انتخاب درگاه چاپگر

در کادر محاوره ای اشتراک گذاری ،گزینه  Share this printerرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید.
6

چاپگر دیگری برای نصب اضافه کنید.

در کـادر محـاوره ای پایـان نصب ،گـزیـنـه
 Add another printerرا برای نصب چاپگر
دوم انتخاب کنید (شکل.)49
7

چاپگر دوم را نصب کنید.

مجدد ا ً همان چاپگر نصب شده در مرحله 4
( )HP LaserJet 1022 Class Driverرا روی درگاه
 LPT2نصب کنید اما به اشتراک نگذارید (شکل.)50
شکل49ـ انتخاب نصب چاپگر دیگر در پایان نصب

شکل  50ـ فهرست چاپگرهای نصب شده در پنجره Print Management

فعالیت
کارگاهی

با استفاده از ابزار  Devices and Printersکنترل پنل ،چاپگر دیگری با نام دلخواه روی درگاه COM1

نصب کنید.
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  کارگاه 16

اشتراک چاپگر

1

با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده چاپ ( )server2شوید.

2

چاپگر نصب شده را به اشتراک بگذارید.

بعد از نصب هم می توانید چاپگر را به اشتراک بگذارید .برای این منظور دو روش زیر وجود دارد:
استفاده از  :Control Panelروی چاپگر راستکلیک کرده ،گزینه  Printer propertiesو سربرگ
 Sharingرا انتخاب کنید.
استفاده از ابزار  :Print Managementدر ابزار  Print Managementروی چاپگر راستکلیک کرده ،گزینه
 Manage Sharingرا انتخاب کنید.
با یکی از دو روش به برگه  Sharingچاپگر نصب شده در فعالیت كارگاهی وارد شوید (شکل .)51گزینه
 Share this printerرا فعال کنید و چاپگر را با نام پیش فرض به اشتراک بگذارید.

AD
AD

شکل  51ـ برگه  Sharingچاپگر

 3امکان استفاده از چاپگر به اشتراک گذاشته
شده را برای حساب کاربری خود فراهم کنید.
با حساب کاربری تعریف شده برای خودتان در  ADوارد
رایانه  Site1-Com1شوید .گزینه Add a printer
را از ابزار  Devices and Printersانتخاب کنید .در
کادر  Select a shared printer by nameدکمه
 Browseرا کلیک کنید (شکل .)52

1

شکل  52ـ انتخاب چاپگر به اشتراک گذاشته شده
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آدرس  UNCسرویس دهندة چاپ را تایپ کنید تا فهرست چاپگرهای اشتراکی شبکه نمایش داده شود
(شکل .)53چاپگر به اشتراک گذاشته شده در مرحله  2را انتخاب کنید .دکمه  Nextرا کلیک کنید تا نصب
چاپگر تکمیل شود.
UNC

شکل  53ـ فهرست چاپگرهای اشتراکی سرویس دهنده چاپ

 4از نصب چاپگر روی سرویس گیرنده اطمینان
حاصل کنید.
میتوانید در نرمافزارهای مختلف از چاپگر اشتراکی
سرویسدهنده چاپ برای چاپ اسناد خود استفاده کنید
(شکل.)54

شکل  54ـ پنجره چاپ نرم افزار WordPad

پیکربندی مجوز های چاپگر و سرور چاپ
به طور پیش فرض گروه  everyoneاجازه چاپ اسناد را دارند و می توانند سرویس دهنده های چاپ را مشاهده
کنند .گروه  Administratorsمی تواند اسناد همه کاربران را که در صف چاپ قرار دارند ،مدیریت کند و
چاپگر را پیکربندی کند؛ اما کاربران فقط می توانند اسناد خود را که در صف چاپ قرار دارند مدیریت کنند.
در برگه  Securityچاپگر می توانید مجوزهای زیر را پیکربندی کنید (جدول:)1
 :Printاجازه چاپ اسناد را به کاربر می دهد.
 :Manage this Printerاجازه پیکربندی تنظیمات چاپگر را به کاربر می دهد.
 :Manage Documentsاجازه مدیریت همه اسناد ارسالی به چاپگر را به کاربر می دهد.
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جدول 1ـ قابلیت های مجوز چاپ
مجوزها

قابلیت ها

Print

چاپ اسناد



Manage Printer Manage Documents


 Cancel ، Restart ،Resume ،Pauseکردن اسناد
خود کاربر







اتصال به چاپگر











 Cancel ،Restart ،Resume ،Pauseکردن همه
اسناد کاربران
اشتراک چاپگر



تغییر خصوصیات چاپگر



حذف چاپگر



تغییر مجوزهای چاپ



مدیریت اسناد چاپی
با ارسال اسناد برای چاپ ،چاپگر آنها را براساس ترتیب و اولویت در صف قرار می دهد .کاربر براساس مجوز
تعریف شده می تواند روی آنها کارهایی مثل  Restart ،Resume ،Pauseو  Cancelرا انجام دهد (شکل.)55

شکل  55ـ پنجره صف چاپ
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برای دسترسی به صف چاپ می توانید بعد از ارسال پرونده به چاپگر ،روی نماد چاپگر در نوار وظیفه و یا نام
چاپگر در  Devices and Printersدابل کلیک کنید.
فعالیت
گروهی

در سرویس دهندة چاپ ،چاپگری را نصب کرده ،آن را به اشتراک بگذارید .برای دیدن صف چاپ روی
آن راست کلیک کرده ،گزینه  Pauseرا انتخاب کنید .سپس کارهای زیر را انجام دهید:
ـ در  ADگروه هایی با نام  G-teacherو  G-studentتعریف کنید.
ـ کاربری با نام  User1ایجاد کنید و در گروه  G-teacherعضو کنید.
ـ کاربر دیگری با نام  User2ایجاد کنید و در گروه  G-studentعضوکنید.
ـ در برگه  Securityچاپگر نصب کرده ،به گروه  G-teacherمجوز  Manage Documentsو به گروه
 G-studentمجوز  Printرا اختصاص دهید.
ـ در رایانه  Site1-Com1با کاربر  User1وارد ویندوز شده ،چاپگر را نصب کنید و در نرم  افزار Word
سندی ایجاد کرده ،آن را برای چاپ به چاپگر مورد نظر ارسال کنید .برای کاربر  User2نیز این عمل

را تکرار کنید.

ـ با کاربر  User1پنجرة صف چاپ چاپگر را باز کنید .چه کارهایی را می توانید روی پرونده کاربر
 User1و پروندة کاربر  User2در صف چاپ انجام دهید؟ نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
Cancel

Restart

Resume

pause

نام پرونده
User1
User2

ـ با کاربر  User2پنجرة صف چاپ چاپگر را باز کنید .چه کارهایی را می توانید روی پروندة کاربر
 User1و پروندة کاربر  User2در صف چاپ انجام دهید؟ نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
Cancel

Restart

Resume

pause

نام پرونده
User1
User2

ـ دو جدول را با هم مقایسه کنید و در مورد نتایج آن با هم کالسی های خود بحث و گفت وگو کنید.
Printer pool
 Printer poolشامل دو یا چند چاپگر مانند هم است که کاربران می توانند از آنها به عنوان یک چاپگر برای
چاپ استفاده کنند .داشتن چندین چاپگر باعث کاهش زمان انتظار برای چاپ اسناد می شود.
یادداشت

چاپگرها در یک  Printer poolاز یک راه انداز استفاده می کنند.
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  کارگاه  17ایجاد Printer pool
در این کارگاه قصد داریم برای دو چاپگری که در کارگاه  15روی درگاه های  LPT1و  LPT2نصب کردید
و یکی از آنها را به اشتراک گذاشتید ،یک  Printer poolایجاد کنیم .برای ایجاد  printer poolروی چند
چاپگر فقط کافی است ،یکی از آنها به اشتراک گذاشته شود و قابلیت  Printer poolingرا روی آن فعال کرد.
اسناد ارسالی برای چاپ ،به اولین چاپگر قابل دسترس در  printer poolداده می شوند .در صورت اشتراک
همة چاپگرهای  printer poolکاربران می توانند مستقیماً از هر چاپگری برای چاپ استفاده کنند.
 1با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده چاپ ( )server2شوید.
 2ابزار  Print Managementرا باز کنید.
 3رایانه سرویس دهنده چاپ را انتخاب کنید.
روی نام رایانه سرویسدهنده چاپ در بخش Print Servers
کلیککنید.
 4فهرست چاپگرهای نصب شده در سرویسدهنده
چاپ را باز کنید.
روی گزینه  Printersدابل کلیک کنید (شکل.)56
شکل  56ـ فهرست چاپگرهای نصب شده در
سرویس دهنده چاپ

 printer pooling 5را برای چاپگرهای درگاه  LPT1و  LPT2فعال کنید.
روی چاپگر  HP LaserJet 1022 Class Driverراست کلیک کرده ،گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید.
در برگه  Portsگزینه  Enable printer poolingرا انتخاب كرده ،سپس از فهرست ،درگاه  LPT1و LPT2
را انتخاب کنید (شکل.)57
بدین ترتیب اسناد چاپی ارسالی به سرویس دهنده چاپ ،به هریک از این دو چاپگر که در دسترس باشند،
فرستاده می شوند.
1

3

4

2

شکل  57ـ فعال کردن  printer poolingروی چاپگرهای درگاه  LPT1و LPT2
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فعالیت
کارگاهی

چاپگر های جدیدی نصب کرده printer pool ،ایجاد کنید ،سپس اسنادی را برای چاپ به آنها بفرستید.

  کارگاه  18پیکربندی Printer Priorities
وقتی چندین سند در صف چاپ قرار می گیرند ،شما می توانید با اولویت بندی آنها اسناد مهم تر را زودتر چاپ
کنید .برای مثال اسناد گروه  G-studentزودتر از گروه  G-teacherچاپ شوند (شکل.)58

شکل   58ـ اولویت بندی اسناد صف چاپ
2

با حساب کاربری  Administratorوارد ویندوز سرویس دهنده چاپ ( )server2شوید.
چاپگری برای تعریف چندین اولویت روی آن نصب کنید.

3

همان چاپگر را مجددا ً روی همان درگاه نصب کنید و هر دو چاپگر را به اشتراک بگذارید.

1

برای هر اولویتی که می خواهید تعریف کنید باید یک  Logical printerنصب کنید ،حتی اگر فقط یک
دستگاه چاپگر داشته باشید .برای مثال اگر سه سطح دسترسی برای کاربران خود روی یک چاپگر نیاز دارید،
باید آن چاپگر را سه بار با درگاه مشابه نصب کنید.
4

اولویت و مجوزهای چاپ را تعیین کنید.

در  Print Managementروی چاپگر اول راست کلیک
كرده ،گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .در برگه
 Advancedاولویت  99را انتخاب کنید (شکل  .)59به
گروه  G-studentمجوز چاپ را اختصاص دهید.
عدد  99باالترین و عدد 1کمترین اولویت را دارد.

شکل   59ـ تعیین اولویت چاپگر
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5

مرحله  3و 4را برای چاپگر دوم با اولویت  1برای گروه  G-teacherتکرار کنید.

6

هر چاپگر را برای یک کاربر نصب کنید.

با  user1وارد ویندوز سرویس گیرنده شوید و چاپگر اول را نصب کنید .چاپگر دوم را برای  user2نصب کنید.
7

ترتیب چاپ اسناد کاربران را بررسی کنید.

 8با کاربران  User1و  User2چندین سند را برای چاپ ارسال کنید و ترتیب چاپ آنها را مشاهده
کنید.
  کارگاه  19مدیریت Internet Printing
سرویس  Internet Printingامکان مدیریت چاپگرها را از طریق اینترنت به وسیله مرورگر فراهم می کند.
برای دسترسی به سرویس دهنده چاپ از نشانی  URLبه صورت http://<ServerName>/printers
استفاده می کنیم.
 1با حساب کاربری  Administratorوارد
ویندوز سرویس دهنده چاپ( )server2شوید.
 2سرویس  Internet Printingرا نصب کنید.
این سرویس را از زیر مجموعه Print And Document
 Services roleانتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک

کنید .پنجره نصب ویژگیهای آن باز میشود .دکمه
 Add Featuresرا کلیک کنید و سپس بقیه مراحل
نصب را انجام دهید (شکل.)60
3

شکل  60ـ انتخاب سرویس  Internet Printingبرای نصب

اطالعات چاپگرهای سرویس دهندة چاپ را مشاهده کنید.

در رایانه سرویس گیرنده در مرورگر ،آدرس  URLمربوط به سرویس دهنده چاپ ()http://server2/printers
را تایپ کنید (شکل.)61
URL

شکل  61ـ دسترسی به سرویس دهنده چاپ با استفاده از آدرس URL
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فهرست چاپگرهای نصب شده و اشتراکی سرویس دهنده چاپ به همراه وضعیت جاری آنها نمایش داده
می شود .با کلیک روی هرکدام می توانید اطالعات بیشتری در مورد آن چاپگر مانند تعداد اسناد چاپ را
مشاهده کنید (شکل.)62

شکل  62ـ پنجرة مدیریت چاپگرهای سرویس دهنده چاپ

ارزشیابی مرحله 6
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره

به اشتراک گذاشتن چاپگر و اعطای
مجوز دسترسی ـ نصب چاپگر به اشتراک
باالتر از حد گذاشته شده روی سرویسگیرنده و
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
انتظار
استفاده از آن ـ مدیریت صف کارهای
تجهیزات :شبکهای از رایانهها
چاپی ـ ایجاد  Printer Poolـ مدیریت
که حداقل یکی از آنها دارای
چاپگر از طریق اینترنت
پیاده سازی
سیستمعامل سرور باشد و حداقل
به اشتراک گذاشتن چاپگر و اعطای
print server
یک چاپگر به یکی از رایانهها متصل
مجوز دسترسی ـ نصب چاپگر به
در حد انتظار
2
باشد.
اشتراکگذاشتهشده روی سرویسگیرنده
زمان 20 :دقیقه
و استفاده از آن
پایین تر از
حد انتظار

به اشتراک گذاشتن چاپگر

1

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره  2از مراحل پیاده سازی  ،Domain Controllersمدیریت کاربران و اتصال به DC

کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ پیاده سازی Domain Controllers

2ـ مدیریت کاربران
3ـ اتصال به DC
4ـ تنظیم سیاست های امنیتی کاربران
  5ـ پیاده سازی File service
  6ـ پیاده سازی print server
استاندارد عملکرد:

اشتراک منابع شبکه و مدیریت متمرکز آنها با استفاده از سیستم عامل سرور

شاخص ها:

شماره مرحله کار

1
2
3
4
5
6

شاخصهای مرحله کار

پیاده سازی Domain Controllers
ایجاد  ،OUحساب کاربری و حساب گروهی و مدیریت کاربران
عضویت  clientها در  DCو  Log Onکردن با آنها
تنظیمات  Account Policiesـ ایجاد  GPOو اعمال آن به OU
نصب و راه اندازی  File serviceـ اشتراک گذاری منابع برحسب نیاز
نصب و راه اندازی  print serverـ مدیریت صف چاپ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها که حداقل یکی از آنها دارای سیستم عامل سرور باشد و حداقل یک چاپگر به یکی از رایانه ها متصل باشد.
زمان 170 :دقیقه (پیاده سازی  35 Domain Controllersدقیقه ،مدیریت کاربران  35دقیقه ـ اتصال به  35 DCدقیقه ـ تنظیم سیاست های امنیتی
کاربران  25دقیقه ـ پیاده سازی  20 File serviceدقیقه ـ پیاده سازی  20 print serverدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

1

پیاده سازی Domain Controllers

2

2

مدیریت کاربران

2

3

اتصال به DC

2

4

تنظیم سیاست های امنیتی کاربران

1

5

پیاده سازی File service

1

6

پیاده سازی print server

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ،توجه به جزییات کار ـ زبان فنی ـ توجه به سطح دسترسی موردنیاز کاربران و گروه ها ـ کاهش
مصرف کاغذ با اشتراک گذاری منابع ـ دقت در اختصاص مجوزها
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان 5

عیبیابی شبکه

عیبیابی شبکههای رایانهای که شامل تشخیص و تعیین نوع مشکل و رفع آن میشود بر عهده متخصصین شبکه است .منشأ
این عیب میتواند نرمافزاری ،سختافزاری ،عدم تطابق تجهیزات ،ناهماهنگی بین اجرا و یا تنظیمات نادرست باشد .وجود یا
بروز عیب و خطا در شبکه رایانهای یا کارکرد نامناسب آن میتواند هزینههای گزافی را به دنبال داشته باشد .یک روش برای
کاهش مشکالت احتمالی و غیرقابلپیشبینی در شبکههای رایانهای شبیهسازی شبکه است .شبیهسازی یکی از روشهای
مدلسازی است که برای انجام ارزیابی کارایی و مطالعه روی شبکههای رایانهای استفاده می شود .تحلیل رفتار شبکه با استفاده
از شبیهسازها سبب میشود قبل از پیادهسازی نهایی شبکه با صرفه جویی در امکانات فیزیکی و مدیریت زمان ،چالشها و
موانع به وجود آمده در محیط شبکه بر اساس استانداردهای معتبر بررسی شده و نسبت به رفع آن اقدام کرد .نرمافزارهای
مختلف شبیهساز شبکه وجود دارد که بر اساس ویژگیهای خود به کار گرفته میشوند .رابط گرافیکی محیط نرمافزار برای
کاربران امکان مدیریت ترافیک و عیبیابی شبکه را فراهم میکند .در این پودمان هنرجو قادر خواهد بود با اتکا بر دانش و
مهارت ،در دو واحد یادگیری ضمن آشنایی با محیط و ابزارهای نرمافزار شبیهساز شبکه ،انواع شبکههای سیمی و بیسیم را
طراحی کند و همچنین با استفاده از ابزارها و الگوریتمهای عیبیابی شبکه ،اشکاالت رایج را برطرف کرده و مدیریت از راه
دور رایانه را تحت شبکه انجام دهد.

واحد یادگیری 6
شایستگی شبیه سازی شبکه

آیا تا به حال پی برده اید
برای اطمینان حاصل کردن از عملکرد صحیح یک شبکه قبل از پیاده سازی چه باید کرد؟
چگونه می توان مسیر عبور ترافیک شبکه را مشاهده کرد؟
نرم افزار شبیه ساز چگونه می تواند عیب ساختاری شبکه را نمایش دهد؟
چگونه می توان بدون صرف هزینه با نحوه عملکرد یک دستگاه جدید در شبکه آشنا شد؟
چگونه می توان بدون آسیب رساندن به تجهیزات شبکه ،نحوه استفاده از آنها را آموزش داد؟
هدف از این واحد شایستگی ،پیاده سازی سناریوهای شبکه با استفاده از نرم افزار  Packet Tracerاست.

استاندارد عملکرد
بررسی عملکرد شبکه با پیاده سازی سناریو به وسیله نرم افزار شبیه ساز
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شبیهسازیشبکه

چگونه یک خلبان میتواند پیش از اولین پرواز ،مهارتها و فنون عملی پرواز را بیاموزد؟
آیا یک پزشک میتواند پیش از اولین عمل جراحی ،شرایط مختلف حاکم بر عمل را تجربه کند؟
چگونه سازنده خودرو به محض دستیابی به فناوریهای جدید در صنعت خودروسازی ،میتواند عملکرد آن
را پیش از ساخت آزمایش کند؟
آیا یک متخصص شبکه رایانه میتواند پیش از اجرای واقعی سناریوی شبکه ،شبکه یک کارگاه را راهاندازی
یا عیبیابی کند؟
بشر با گذشت زمان و پیشرفت فناوری به دنبال ارائه روش و راهکارهایی بود تا بتواند خود را در شرایط واقعی
قرار داده ،در زمان ،هزینه و تجهیزات صرفهجویی کند و همچنین میزان خطرپذیری در مشاغل مختلف را
تا حدودی کاهش دهد .یکی از این روشها استفاده از نرمافزارهای شبیهساز است .یک خلبان با استفاده از
شبیهساز پرواز میتواند حضور در شرایط واقعی را تجربه کرده ،هواپیما را در شرایط بد جوی ،از دست دادن
موتورها یا نقص فنی هدایت کند به طوری که خطری متوجه آن نشود.
شبیهسازی طراحی یک مدل از سیستم واقعی است که با آن مدل میتوان آزمایشهایی را انجام داد .هدف
شبیهسازی آگاهی از رفتار واقعی سیستم و ارزیابی آن است.
از آنجایی که دسترسی به تمام تجهیزات شبکه و استفاده از امکانات آنها در امر آموزش بسیار دشوار است و
بدون این امکانات ،آموزش صرفاً جنبه تئوری خواهد داشت ،وجود نرمافزارهای شبیهساز ضروری است .این
نرمافزار به کاربر امکان شبیهسازی محیط عملی شبکه و پیادهسازی سناریوهای قابل اجرا در یک شبکه واقعی
را به صورت مجازی میدهد و باعث سهولت آموزش مفاهیم عملی ،صرفهجویی در زمان و هزینه و همچنین
سهولت عیبیابی میشود .نرمافزارهای  OPNET ، Omnet++ ،GNS3و  Cisco Packet Tracerنمونهای
از نرمافزارهای شبیهساز شبکه هستند (شکل.)1
شبیهساز  :OPNETیکی از
قویترین نرمافزارهای شبیهسازی
و تحلیل شبکه است که میتواند
عملکرد پروتکلها ،تجهیزات و
معماریهای شبکه را با دقت بسیار
باالیی شبیهسازی کند.
شبیهساز  : GNS3این شبیهساز
Packet Tracer
OPNET
گرافیکی برای فراگیری نحوۀ
پیکربندی و استقرار تجهیزات
شبکه شرکتهای مختلف از جمله
سیسکو ،میکروتیک و جونیپر
( )Juniperاستفاده میشود.
شبیهساز  :Omnet++از این
نرمافزار برای شبیهسازی انواع
GNS3
Omnet++
شبکههای سیمی و بیسیم استفاده
شکل1ـ نمونهای از نرمافزارهای شبیهساز شبکه
187

میشود و همچنین میتوان از آن برای مدلسازی ترافیک شبکه ،مدلسازی پروتکلها ،مدلسازی ریزپردازندهها
و حتی بررسی میزان انرژی مصرفی گرهها استفاده کرد .این نرمافزار متن باز و بر پایه زبان  C++است.
پژوهش

در مورد سایر نرمافزارهای شبیهساز و کاربرد آنها تحقیق و پژوهش کنید.
نرمافزار Cisco Packet Tracer
نرمافزار  Cisco Packet Tracerیکی از محیطهای شبیهساز شبکه است که سناریوهای مختلف شبکه را
میتوان در آن پیادهسازی کرد .سناریو میتواند شامل همبندی ،پیکربندی ،بررسی مشکالت و ...باشد که با
شبیهسازی آنها قبل از پیادهسازی ،امکان تجزیه و تحلیل آنها و رفع اشکاالت احتمالی فراهم میشود.

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :12123معرفی نرمافزار Packet Tracer

ـ درکارگاه نرمافزار  Packet Tracer v7.1را نصب کنید.
ـ کاربرد بخشهای مشخص شده در شکل 2را بنویسید.
1
2
4

3

5

6
7

8

شکل 2ـ محیط نرمافزار Cisco Packet Tracer

  کارگاه 1

اتصال دو رایانه با کابل کراس

در این کارگاه یک شبکه ساده با  2رایانه در شبیهساز ایجاد میکنیم .این سناریو سادهترین مدل شبکه است
و هدف آن برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین دو دستگاه است.
تجهیزات مورد نیاز:
دو عدد رایانه
کابل کراس
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1

یک پرونده جدید با نام  SimpleNetایجاد کنید.

2

دو رایانه را به محیط کاری اضافه کنید (شکل.)3

شکل 3ـ اضافه کردن دو رایانه
3

ارتباط بین دو رایانه را برقرار کنید.

در شبیهساز  Cisco Packet Tracerبرای این منظور از کابل کراس استفاده کنید.
برای اتصال دو دستگاه یا رایانه می توان از روش خودکار یا دستی استفاده کرد .در روش خودکار ،نرم افزار
شبیه ساز نوع کابل مناسب را انتخاب می کند .برای این منظور گزینه  Connectionsو سپس Automatically
را انتخاب کنید (شکل .)٤

شکل 4ـ اتصال خودکار دو رایانه

برای اتصال دستی ،کابل  Crossoverرا انتخاب کنید (شکل )5روی نماد رایانه اول کلیک کنید ،سپس از
پنجره باز شده درگاه کارت شبکه ( )FastEthernet0را انتخاب کنید .به همین ترتیب درگاه کارت شبکه
رایانه دوم به عنوان سردیگر اتصال را انتخاب کنید (شکل.)6

شکل5ـ اتصال دستی دو رایانه

شکل6ـ انتخاب درگاه برای اتصال کابل
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پس از برقراری اتصال ،روی نماد هر دو رایانه یک
دایره سبز رنگ ظاهر میشود که نشانه برقراری
اتصال صحیح بین دو دستگاه و روشن بودن آنها
است .اگر این دایره قرمز رنگ بود یعنی اتصال برقرار
نیست و یا رایانه خاموش است و برای روشن کردن آن
باید روی نماد رایانه کلیک کرده ،در برگه Physical
پنجره تنظیمات ،روی دکمه خاموش /روشن کلیک
کنید (شکل.)7

4

تنظیمات  IPرایانهها را انجام دهید.

شکل7ـ روشن کردن رایانه

با قراردادن اشاره گر ماوس روی نماد هر یک از گرههای شبکه میتوانید مشخصات آن را مشاهده کنید.
اشاره گر ماوس را روی نماد یکی از رایانهها قرار دهید تا ویژگی های آن نمایش داده شود .مشاهده میکنید
که رایانهها هنوز آدرس  IPدریافت نکردهاند( .شکل)8

شکل8ـ نمایش ویژگیهای رایانه

برای تنظیم  IPرایانهها با کلیک روی نماد آنها پنجره تنظیمات آن را باز کنید .در برگه  Desktopگزینۀ
 IP Configurationرا انتخاب کنید .تنظیمات آدرس  IPو  Subnet Maskرا مطابق جدول زیر وارد کنید (شکل.)9
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Subnet Mask

آدرس IP

نام رایانه

255.255.255.0

192.168.1.2

PC1

255.255.255.0

192.168.1.3

PC2

شکل9ـ تنظیمات  IPرایانه
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 5اتصال بین دو رایانه در شبکه را بررسی کنید.
برای بررسی اتصال بین دو رایانه در شبکه واقعی از
چه دستوری استفاده میکنید؟ در شبکه شبیهسازی
شده از همان دستور استفاده کرده ،اتصال بین دو
رایانه را بررسی میکنیم.
برای دسترسی به خط فرمان رایانهها ،با کلیک
روی نماد آنها ،پنجره تنظیمات را باز کنید .در برگه
 Desktopگزینه  Command Promptرا انتخاب
کنید .با دستور  pingاتصال دو رایانه را بررسی کنید
(شکل)10
 6بستهای را از  PC1به  PC2ارسال کنید.

شکل 10ـ بررسی اتصال دو رایانه با دستور ping

در نرم افزار  Packet Tracerیک روش گرافیکی برای  pingکردن وجود دارد .برای این منظور با استفاده
از کلید میانبر  Shift+Sاز محیط  Realtimeبه محیط  Simulation Modeبروید ،سپس یک بسته داده
( )PDUرا از سمت مبدأ به مقصد ارسال کنید .برای این کار بسته ( )Add Simple PDUرا که در سمت راست قرار
دارد انتخاب کرده تا اشارهگر ماوس به نماد پاکت نامه تغییر کند .سپس روی رایانه مبدأ و پس از آن روی رایانه
مقصد کلیک کنید .با این کار دستگاه مبدأ یک بسته را در صف قرار خواهد داد .برای شروع عملیات ارسال
بسته روی  Auto Capture/Playکلیک کنید (شکل .)11
مشاهده میکنید که بسته ارسالی چگونه از مبدأ به مقصد ارسال میشود .در  Simulation Panelبخش
 Event Listپیامهای ارسالی بین دو رایانه نمایش داده میشود.

شکل 11ـ انتقال داده در محیط Simulation

فیلم

فیلم شماره  :12124پیکربندی و اجرای سناریو شبکه در Packet Tracer
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کارگاه  2شبیه سازی شبکه Star
در این کارگاه قصد داریم شبکه  starرا شبیهسازی کنیم .در شبکه  starاتصال رایانهها ازطریق سوییچ انجام
میشود و تمام بستههای ارسالی از سوییچ عبور میکنند.
تجهیزات مورد نیاز:
دو عدد رایانه رومیزی
یک عدد رایانه قابل حمل
سوییچ
کابل استریت
در این سناریو میخواهیم دو عدد رایانه رومیزی و یک عدد رایانه قابل حمل را با یک سوییچ به هم متصل
کرده ،سپس ارتباط هر یک را بررسی کنیم.
1

یک پرونده جدید با نام  Starایجاد کنید.

2

تجهیزات مورد نیاز را اضافه کنید.

3

سیستمها را به سوییچ متصل کنید.

برای اتصال دستگاهها به سوییچ ،کابل استریت را انتخاب کنید (شکل .)12روی رایانه کلیک کرده ،درگاه
اتصال به کابل را تعیین کنید ،سپس روی سوییچ کلیک کنید .فهرست درگاههای استفاده نشده سوییچ
نمایش داده میشود .یکی از درگاهها را برای اتصال کابل انتخاب کنید.

شکل12ـ اتصال رایانه به سوییچ با کابل استریت
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4

تنظیمات  IPسیستمها را مطابق جدول زیر انجام دهید.
Subnet Mask

آدرس IP

نام رایانه

255.255.255.0

192.168.1.2

PC1

255.255.255.0

192.168.1.3

PC2

255.255.255.0

192.168.1.4

Laptop3

1

اتصال بین رایانهها را با دستور  pingبررسی کنید.

2

بستهای از  PC1به  Laptop3بفرستید.

مسیر ارسال بسته را مشاهده کنید .چه تفاوتی بین ارسال بسته در شبکه ساده کارگاه 1با ارسال بسته شبکه
 starوجود دارد؟ در چه صورت ارسال بسته در این شبکه امکان پذیر نیست و شبکه از کار میافتد؟
کارگاه  3اتصال دو شبکه از طریق سوییچ
در یک هنرستان دو کارگاه رایانه وجود دارد که هر کدام به صورت شبکه  starهستند و آدرسهای IP

رایانههای دو کارگاه در یک محدوده است .میخواهیم دو کارگاه را با اتصال سوییچهای آنها به هم متصل
کنیم .قبل از انجام این کار میخواهیم از درستی این روش برای اتصال دو کارگاه اطمینان حاصل کنیم؛
بنابراین آن را شبیهسازی کرده ،درستی ارتباط را بررسی میکنیم.
تجهیزات مورد نیاز:
چهار عدد رایانه
دو عدد سوییچ
کابل استریت
کابل کراس

شکل13ـ سناریوی اتصال دو شبکه
1

پرونده جدیدی با نام  ConnectTwoNetایجاد کنید.

2

تجهیزات مورد نیاز را اضافه کرده ،اتصال بین آنها را برقرار کنید.

اتصال رایانهها به سوییچ را با کابل استریت و اتصال دو سوییچ را با کابل کراس برقرار کنید.
3

تنظیمات  IPرایانهها را انجام دهید(شکل.)13
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4

با دستور  pingصحت ارتباط بین رایانههای دو کارگاه را بررسی کنید.

5

آدرس  IPرایانههای کارگاه شماره 2هنرستان را مطابق جدول زیر تغییر دهید.
Subnet Mask

آدرس IP

نام رایانه

255.255.0.0

172.16.1.10

PC2

255.255.0.0

172.16.1.11

PC3

 6با دستور  pingصحت ارتباط بین رایانههای
دو کارگاه را بررسی کنید (شکل.)14
آیا رایانههای دو کارگاه با همدیگر ارتباط دارند؟
در این شرایط چگونه میتوانیم  2کارگاه را به هم متصل
کنیم  ؟

کارگاه  4اتصال دو شبکه متفاوت

شکل 14ـ بررسی ارتباط بین رایانههای  2کارگاه

در این کارگاه میخواهیم اتصال دو شبکه با آدرس شبکه متفاوت را شبیهسازی کنیم ،فرض کنید در مدرسه
شما دو کارگاه رایانه وجود دارد که قرار است رایانههای هر دو کارگاه همدیگر را در شبکه دیده ،به هم
دسترسی داشته باشند؛ اما کارگاهها دارای محدوده آدرس  IPمتفاوت هستند .برای حل این مشکل و اتصال
بین دو شبکه باید از یک مسیریاب استفاده کرد .در واقع برای اینکه یک بسته از یک رایانه در شبکه اول
بخواهد به یک رایانه در شبکه دوم ارسال شود باید مسیردهی شود.
تجهیزات مورد نیاز:
چهار عدد رایانه
دو عدد سوییچ
یک عدد مسیریاب
کابل استریت

شکل15ـ اتصال  2کارگاه با محدوده آدرس  IPمتفاوت
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 1پرونده جدیدی با نام  ConnectTwoNet2ایجاد کنید.
 2تجهیزات مورد نیاز را اضافه کرده ،اتصال بین آنها را برقرار کنید.
اتصال بین رایانهها و سوییچ را با کابل استریت برقرار کنید.

پودمان پنجم :عیبیابی شبکه
3

تنظیمات  IPرایانهها را انجام دهید.
Gateway

Subnet Mask

آدرس IP

192.168.1.1
192.168.1.1
172.16.1.1
172.16.1.1

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.0.0
255.255.0.0

192.168.1.10
192.168.1.11
172.16.1.10
172.16.1.11

نام رایانه
PC0
PC1
PC2
PC3

 4با دستور  pingصحت ارتباط بین رایانههای دو کارگاه را بررسی کنید.
پس از وارد کردن آدرسها با دستور  pingصحت ارتباط بین دستگاهها را بررسی کنید.
آیا رایانه  PC0و  PC1با هم ارتباط دارند؟
آیا رایانه  PC2و  PC3با هم ارتباط دارند؟
آیا رایانه  PC0و  PC3با هم ارتباط دارند؟
 5تنطیمات مسیریاب را انجام دهید و اتصال دوکارگاه را از طریق مسیریاب برقرار کنید.
مسیریاب  1941دارای دو درگاه  GigabitEthernet0/1و  GigabitEthernet0/0برای پیکربندی و
اتصال به سوییچ است .برای تنظیم این دو درگاه روی مسیریاب کلیک کرده ،در زبانه  Configگزینه
 GigabitEthernet0/0را انتخاب کرده تنظیمات آن را مطابق جدول زیر انجام دهید .سپس گزینه
 GigabitEthernet0/1را انتخاب کرده ،تنظیمات آن را انجام دهید (شکل .)16
Port Status

Subnet Mask

آدرس IP

نام درگاه

On

255.255.255.0

192.168.1.1

Ethernet 0/0

On

255.255.0.0

172.16.1.1

Ethernet 0/1

به آدرس  IPدو درگاه مسیریاب توجه کنید که هر
کدام در محدوده آدرس یکی از کارگاهها است .در
واقع این آدرسها همان آدرس  Gatewayرایانههای
هر یک از کارگاهها است.
 6با دستور  pingارتباط رایانههای دو کارگاه را
بررسی کنید.
 7مسیر ارسال بسته را بین رایانه های دو
کارگاه بررسی کنید.
یک بسته از رایانه ای در کارگاه اول به یک رایانه
در کارگاه دوم بفرستید .وقتی یک رایانه اقدام به
ارسال بسته کند ،ابتدا بسته به سوییچ همان شبکه
وارد شده ،سوییچ آن را به مسیریاب ()Gateway
می فرستد و سپس ،در صورت وجود داشتن مسیر
مناسب آن بسته به سوییچ در شبکه مقصد ارسال
شده ،سپس به رایانه گیرنده فرستاده می شود.

شکل16ـ تنظیمات مسیریاب
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یادداشت

در مسیریاب پس از اولین اجرای دستور  pingپیام  Requestصادر میشود.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

نتایج
ممکن

استاندارد
نمره
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

مستندسازی ،ترویج رویههای
مستندسازی بهصورت الکترونیکی ـ
تـهیـه پـرونـده مستندسازی
شایستگی های غیرفنی
تعالی فردی ،پایبندی کامل به اخالق
سناریوی شبیه سازی شده و
حرفهای ـ زبان فنی
قابل قبول تحویل آن به مشتری ـ حفاظت 2
از مستندات شبیهسازی در برابر
دسترسی افراد غیرمجاز
رعایت ارگونومی
ایمنی و بهداشت
کاهش مصرف کاغذ با مستند سازی
توجهات زیست محیطی
بهصورت الکترونیکی
دقت در انتخاب تجهیزات مطابق
سناریو

نگرش

غیر
قابل قبول

توجه به ایمنی و بهداشت
محیط کارگاه

1

* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

اضافهکردن و حذفکردن ابزارهای مورد نیاز یک
باالتر از سناریو به محیط کار ـ تنظیمات و پیکربندی
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه حد انتظار دستگاههای شبکه –تست درستی اتصاالت ـ اجرا
و بررسی عملکرد سناریو
شبیهسازی
تجهیزات :رایانهای که
اضافه و حذفکردن ابزارهای مورد نیاز یک سناریو
سناریوهای نرمافزار شبیهساز شبکه روی
در حد
به محیط کار – تنظیمات و پیکربندی دستگاههای 2
شبکه سیمی
آن نصب باشد
انتظار
شبکه – تست درستی اتصاالت
زمان 25 :دقیقه
پایین تر از اضافه کردن ابزارهای موردنیاز یک سناریو به
1
حد انتظار محیط کار
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نمره
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یک هنرستان قصد دارد شبکه خود را گسترش دهد و امکان اتصال رایانه قابل حمل ،تبلت و تلفن همراه را
به شبکه هنرستان فراهم کند .میخواهیم در هنرستان شبکه بیسیم راهاندازی کرده ،آن را به شبکه سیمی
هنرستان متصل کنیم .برای اطمینان از صحت این شبکه ،قبل از پیادهسازی آن را در دو مرحله شبیهسازی
میکنیم .در مرحله اول شبکه ب 
یسیم با  APرا ایجاد میکنیم و در مرحله دوم این شبکه را به شبکه سیمی
متصل میکنیم.
کارگاه  5راهاندازی یک شبکه بیسیم با AP
در این کارگاه قصد داریم ارتباط تجهیزات بیسیم از طریق  APرا شبیهسازی کنیم .برای ایجاد شبکه بیسیم
چند عدد لپ تاپ ،یک عدد گوشی هوشمند و چند عدد رایانه رومیزی را بهوسیله یک  APبههم متصل
میکنیم.
تجهیزات مورد نیاز:
چند عدد رایانه رومیزی
چند عدد رایانه قابل حمل
smart phone
یک عدد گوشی هوشمند
AP

 1پرونده جدیدی با نام  Wirelessایجاد کنید.
شکل17ـ شبکه InfraStructure
 2تجهیزات مورد نیاز را اضافه کنید.
ابتدا دستگاههای مورد نیاز را به محیط کاری اضافه کنید.
سیستمها برای اتصال به شبکه بیسیم باید دارای کارت شبکه بیسیم باشند .بهطور پیشفرض رایانهها و
رایانههای قابل حمل در نرمافزار شبیهساز  Packet Tracerفاقد کارت شبکه بیسیم هستند .پس از اضافهکردن
رایانهها و رایانههای قابل حمل باید کارت شبکه آنها را با کارت شبکه بیسیم تعویض کرد .برای این منظور روی
آنها کلیک کنید تا پنجره تنظیمات باز شود .کارت شبکه بیسیم در برگه  Physicalپایین پنجره قرار دارد.
ابتدا سیستم را خاموش کنید ،سپس کار 
ت شبکه فعلی را به بخش  modulesدرگ کنید (شکل )18و کارت
شبکه بیسیم را با درگکردن جایگزین کارت شبکه فعلی کنید (شکل .)19این عمل را برای رایانههای رومیزی
و رایانههای قابلحمل انجام دهید.
PC3

PC2

Laptap1

درگ به این
ناحیه
کارت شبکه بی سیم

شکل19ـ قرار دادن کارت شبکه بیسیم

شکل18ـ برداشتن کارت شبکه
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3

4

تنظیمات  IPسیستمها را مطابق جدول زیر انجام دهید.
Subnet Mask

آدرس IP

نام رایانه

255.255.255.0

192.168.1.1

Laptop 1

255.255.255.0

192.168.1.2

PC2

255.255.255.0

192.168.1.3

PC3

255.255.255.0

192.168.1.4

Smart Phone

تنظیمات  APرا انجام دهید.

روی  APکلیک کرده ،در برگه  Configگزینه  Settingرا انتخاب کنید .در قسمت  Display Nameنام
دلخواه برای  APقرار دهید یا از نام پیشفرض استفاده کنید .برای سایر تنظیمات گزینه  Port1را انتخاب
کنید ( )٢و نام  SSIDمورد نظر را وارد کنید ( )٣و برای پروتکل امنیتی  APگزینه  PSKـ WPA2را انتخاب
کرده ( ،)٤در کادر جلوی آن گذرواژه دلخواه را وارد کنید (شکل.)20

شکل20ـ تنظیمات AP

5

تنظیمات اتصال بیسیم را برای رایانهها و رایانه های قابل حمل انجام دهید.

در پنجره تنظیمات رایانه و رایانه قابلحمل از برگه  Desktopگزینه  PC Wirelessرا انتخاب کنید تا وارد
تنظیمات بیسیم شوید(شکل ،)21از برگه  Connectنام  SSIDشبکه که برای  APتعریف کردید را انتخاب
کرده ،روی دکمه  Connectکلیک کنید( .شکل .)22در این مرحله باید پروتکل امنیتی و گذرواژه اتصال به AP
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را تعیین کنید .در بخش  Securityگزینه Personalـ WPA2را انتخاب کنید و در کادر Pre-shared Key

گذرواژه را تایپ کنید (شکل.)23

شکل22ـ انتخاب SSID

شکل21ـ برگه  Desktopگزینه PC Wireless

شکل23ـ تعیین پروتکل امنیتی و گذرواژه اتصال

6

تنظیمات اتصال بیسیم را برای گوشی هوشمند یا تبلت انجام دهید.
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با کلیک روی گوشی هوشمند یا تبلت پنجره تنظیمات را باز کنید .در برگه  Configگزینه  Wireless0را
انتخاب کرده SSID ،و پروتکل امنیتی و گذرواژه اتصال را وارد کنید(شکل.)24

شکل24ـ تنظیمات اتصال بیسیم گوشی هوشمند و تبلت
7

با ارسال بسته بین دو سیستم در شبکه مسیر عبور بسته را بررسی کنید.

کارگاه  6اتصال شبکه سیمی به شبکه بیسیم
در این کارگاه قصد داریم شبکه بیسیم شبیهسازی شده در کارگاه  5را به یک شبکه سیمی متصل کنیم.
برای اتصال این دو شبکه AP،را به سوییچ شبکه سیمی وصل میکنیم(شکل.)25

شکل25ـ اتصال شبکه بیسیم به شبکه سیمی

تجهیزات مورد نیاز:
یک شبکه سیمی با سوییچ
یک شبکه بیسیم با AP
 1پرونده جدیدی با نام  Hybridایجاد کنید.
 2تجهیزات مورد نیاز را اضافه کرده ،اتصال بین تجهیزات را برقرار کنید.
ابتدا دستگاههای مورد نیاز را به محیط کاری اضافه کنید و یک شبکه سیمی با سوییچ و یک شبکه بیسیم
با  APراهاندازی کنید.
 3اتصال شبکه سیمی و بیسیم را برقرار کنید.
برای اتصال دو شبکه ،سوییچ را با کابل استریت به  APمتصل کنید .برای این منظور پس از انتخاب کابل
استریت روی سوییچ کلیک کرده ،یکی از درگاههای خالی را انتخاب کنید و سپس روی  APکلیک کرده،
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 Port0را انتخاب کنید .دقت کنید که  Port0حتماً در حالت  ONباشد(شکل.)26

شکل26ـ وضعیت  port0در AP

فعالیت
کارگاهی

4

ارتباط بین دو شبکه را با دستور  pingبررسی کنید.

5

با ارسال بسته بین دو شبکه مسیر ارسال بسته را بررسی کنید.
اتصال دو عدد  PCو یک عدد رایانه قابل حمل
از طریق یک مسیریاب بیسیم را شبیهسازی
کنید(شکل.)27

شکل27ـ شبیهسازی شبکه با مسیریاب بیسیم

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

اضافه کردن ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو ـ
باالتر از تنظیم  APـ تنظیم اتصال بیسیم سیستمها
عملکردـ 3
حد انتظار تست درستی اتصاالت ـ اجرا و بررسی
سناریو ـ شبیهسازی شبکه ترکیبی و اجرای آن
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
شبیهسازی
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
اضافه کردن ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو ـ
سناریوهای
شبیهساز شبکه روی آن نصب در حد تنظیم  APـ تنظیم اتصال بیسیم سیستمها
شبکه
عملکردـ 2
باشد.
انتظار تست درستی اتصاالت ـ اجرا و بررسی
بیسیم
زمان 25 :دقیقه
سناریو
پایین تر از
حد انتظار

انتخاب ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو

1
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کارگاه  7شبیهسازی سرویس DHCP
در این کارگاه قصد داریم با شبیهسازی سرویس  DHCPبه رایانهها آدرس  IPتخصیص دهیم.
تجهیزات مورد نیاز:
سه عدد ایستگاه کاری
یک عدد سرور
یک عدد سوییچ
کابل استریت
 1یک پرونده جدید با نام  DHCPایجاد کنید.
 2ابزارهای مورد نیاز سناریو را به محیط کار اضافه
کنید ( شکل . )2 8
 3تجهیزات را با کابل استریت به سوییچ متصل کنید

شکل28ـ شبیهسازی سرویس DHCP

 4تنظیمات سرور را انجام دهید.
ابتدا آدرس  IPسرور را  192.168.1.2و  Subnet Maskآن را  255.255.255.0قرار دهید .سپس برای فعالسازی
سرویس  DHCPاز برگه  Servicesگزینه  DHCPرا از سمت چپ انتخاب کنید و تنظیمات سرویس  DHCPرا
وارد کنید(شکل.)29

شکل29ـ تنظیمات سرویس  DHCPروی سرور

با توجه به شمارههای روی شکل  29جدول زیر را تکمیل کنید:
شماره
1
2
3
4
5
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عنوان

کاربرد

مقدار
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5

یک آدرس  IPبرای سرویسگیرنده خاص رزرو کنید.

در نرمافزار شبیهساز شبکه به منظور رزرو یک آدرس IPبرای یکی از سرویسگیرندهها کافیست که تنظیم
 IPرا برای آن سرویسگیرنده به صورت دستی انجام دهیم ،در این صورت سرور آن آدرس IPرا برای
سرویسگیرنده در نظر گرفته ،به سرویسگیرندۀ دیگری اختصاص نمیدهد.
آدرس  192.168.1.11را برای  PC0تنظیم کنید.
 6بقیه سرویسگیرندهها را برای دریافت آدرس
 IPخودکار تنظیم کنید.
وارد تنظیمات سرویس گیرنده های دیگر شده ،در
قسمت تنظیمات  IPگزینه  DHCPرا انتخاب کنید
(شکل .)٣٠
7
8

شکل30ـ تنظیم آدرس  IPسرویسگیرندهها در حالت خودکار

درستی ارتباط سیستمها را با دستور  pingبررسی کنید.
با ارسال بسته بین دو سیستم مسیر ارسال بسته را بررسی کنید.

کارگاه 8

شبیهسازی سرویس Email

آیا تا به حال فکر کردهاید چگونه یک رایانامه ارسال و یا دریافت میشود؟
در دنیای واقعی شما برای ارسال نامه نیاز به اداره پست و پستچی دارید .ابتدا نامه را مینویسید و آن را
درون پاکت قرار داده ،تحویل پست میدهید .مأمور پست نامه را دریافت کرده ،براساس نشانی گیرنده نامه
را به مقصد تحویل میدهد .در سرویس پست الکترونیک این عمل به صورت اینترنتی بهوسیله سرویسدهنده
پستالکترونیک( )Mail Serverانجام میشود.
 Mail Serviceنرمافزاری است که روی سرویسدهنده نصب و اجرا میشود و وظیفه آن مدیریت ارسال و
دریافت رایانامه است .سرویسدهنده پستالکترونیک برای ارسال رایانامه از سرویسگیرنده به سرویسدهنده
از پروتکل  SMTPاستفاده میکند ،سپس بهوسیله پروتکل  POP3نرمافزار سمت سرویسگیرنده رایانامه را
از سرویسدهنده بارگیری می کند.
در این کارگاه قصد داریم سرویس پست الکترونیکی را شبیهسازی کنیم و از یک سرویسگیرنده به سرویسگیرنده
دیگر  Emailارسال کرده ،سپس در رایانه مقصد  Emailرا دریافت و مشاهده کنیم.
تجهیزات مورد نیاز:
سه عدد ایستگاه کاری
یک عدد سرور
یک عدد سوییچ
کابل استریت
 1یک پرونده جدید با نام  Emailایجاد کنید.
 2ابزارهای مورد نیاز سناریو را به محیط کار اضافه
کنید(شکل.)31

شکل31ـ شبیهسازی سرویس Email
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 3تجهیزات را با کابل استریت به سوییچ متصل کنید.
 4تنظیمات سیستمها را انجام دهید.
آدرس IPسرور را  192.168.1.10و  Subnet Maskآن را  255.255.255.0قرار دهید .سرویس DHCP
را روی سرور فعال کنید و برای رایانهها از آدرس خودکار بهوسیله  DHCPاستفاده کنید.
 5تنظیمات  Mail Serverرا انجام دهید.
ابتدا روی سرور کلیک کرده ،در پنجره تنظیمات در برگه  Servicesگزینه  Emailرا انتخاب کنید .در قسمت
 Emailپروتکلهای  POP3و  SMTPرا در حالت  ONقرار دهید و در قسمت  Domain Nameنام دامنه
سرویس پست الکترونیکی را وارد کنید (در این مثال  .)Class.comسپس نام کاربری و گذرواژه کاربران را در
قسمت  User Setupوارد کنید .با زدن دکمه
کاربر اضافه شده ،نام او در فهرست نمایش داده
میشود .برای حذف کاربر یا تغییر گذرواژه کاربر،
پس از انتخاب نام کاربر در فهرست از دکمۀ
برای حذف و از دکمه Change Password
برای تغییر گذرواژه استفاده کنید (شکل .)32
 6تنظیمات  Emailرا روی رایانهها انجام
دهید.
روی رایانهها کلیک کرده ،در پنجره تنظیمات
در برگه  Desktopگزینه  Emailرا انتخاب
کنید و در بخش  Configure Mailتنظیمات
پست الکترونیک را وارد کنید (شکل)33
7

نام دامین
کدواژه

نام کاربر

اضافه کردن کاربر
حذف کاربر
تغییر کدواژه

شکل32ـ تنظیمات سرویس Email

یک نامه الکترونیکی ارسال کنید.

آدرس پست الکترونیک دلخواه

نام کاربر

آدرس جهت ارسال
آدرس جهت دریافت

روی رایانهای که از طریق آن میخواهید نامه
ارسال کنید ،کلیک کرده ،در پنجره تنظیمات
برگه  Desktopگزینه  Emailرا انتخاب کنید تا
شکل33ـ تنظیمات  Emailروی رایانهها
 Mail Browserباز شود .روی دکمه Compose
کلیک کنید و سپس نشانی گیرنده ،موضوع نامه و متن نامه را نوشته ،دکمه ارسال را کلیک کنید(شکل.)34
نام کاربر

کذرواژه

ذخیره تغییرات

شکل34ـ ارسال نامه
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8

نامه الکترونیکی را دریافت کنید.

برای خواندن نامه روی رایانهای کلیک کنید که نشانی گیرنده نامه را روی آن تنظیم کردهاید ،در پنجره
تنظیمات ،برگه  Desktopگزینه  Emailرا انتخاب کنید .روی دکمه  Receiveکلیک کنید تا فهرست
نامههای دریافتی نمایش داده شود .با کلیک روی هر نامه میتوانید متن آن را مشاهده کنید (شکل .)35

شکل35ـ فهرست نامههای دریافتی
9

یکی از نامههای دریافت شده را حذف کنید.

  کارگاه 9

شبیهسازی سرویسFTP

در این کارگاه قصد داریم سرویس  FTPرا شبیهسازی کرده ،از طریق یک رایانه روی سرور پروندهای را
بارگذاری کنیم .سپس از طریق یک رایانه دیگر همان پرونده را از سرور روی رایانه خود بارگیری کنیم.
تجهیزات مورد نیاز:
دو عدد ایستگاه کاری
دو عدد سرور
یک عدد سوییچ
کابل استریت
1

یک پرونده جدید با نام  FTPایجاد کنید.

2

ابزارهای مورد نیاز سناریو را به محیط کار اضافه کنید (شکل.)36

3

تجهیزات را با کابل استریت به سوییچ متصل کنید.

4

تنظیمات سرورها را انجام دهید.

شکل36ـ شبیهسازی سرویس  DNSوFTP

در این سناریو از یک سرویسدهنده  FTPو یک سرویسدهنده  DNSاستفاده شده است .ابتدا وارد تنظیمات
آدرس  IPسرویسدهندهها شده ،تنظیمات را براساس جدول زیر وارد کنید.
DNS Server

Subnet Mask

IP

Server

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.1

DNS

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.100

FTP
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روی سرویسدهنده  FTPدر برگه  Servicesسرویس  FTPرا انتخاب کنید و تنظیمات نام کاربری ،گذرواژه
و مجوزهای دسترسی کاربر را وارد کنید(شکل.)37

شکل37ـ تعیین کاربران و سطح دسترسی آنها
5

آدرس  IPسرویسگیرندهها را تنظیم کنید.

در این سناریو از دو سرویسگیرنده یکی برای بارگذاری( )Uploadو دیگری برای بارگیری ()Download
پرونده استفاده شده است .تنظیمات آدرس  IPرا برای آنها مطابق جدول زیر انجام دهید:
DNS Server

Subnet Mask

IP

Server

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.2

PC uploading

192.168.1.1

255.255.255.0

192.168.1.3

PC downloading

 6پرونده متنی را روی سرویس گیرنده ایجاد کنید.
به تنظیمات سرویسگیرنده وارد شوید و در برگه  Desktopگزینه  Text editorرا انتخاب کنید.
پرونده متنی را ایجاد کرده ،آن را با نام مناسب ذخیره کنید.
 7پرونده را روی سرویسدهنده بارگذاری کنید.
در پنجره تنظیمات سرویسگیرنده ( )PC uploadingدر برگه  Desktopخط فرمان
( )Command Promptرا انتخاب کنید .برای اتصال به سرویسدهنده از دستور  ftpبه
همراه آدرس  IPسرویسدهنده استفاده کنید و نام کاربری و گذرواژه اتصال به سرویسدهنده
را وارد کنید (شکل:)38

با دستور  putپرونده را بارگذاری کنید.

 IPسرور C:\> ftp
نام کاربریUsername :
گذرواژه کاربرPassword :

نام پرونده متنی برای بارگذاری ftp> put
ftp > quit
پس از بارگذاری موفق برای خروج از سرویسدهنده از دستور  quitاستفاده کنید.
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شکل38ـ دستورات خط فرمان برای بارگذاری پرونده

 8نام پرونده بارگذاری شده را روی سرویسدهنده مشاهده کنید.
در هر مرحله از کار برای مشاهده و دیدن فهرست پروندههای موجود در سرویسگیرنده یا سرویسدهنده
میتوان از دستور  DIRاستفاده کرد .در سرویسدهنده ( )FTP Serverدر خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید.
C:\> DIR
 9در سرویسگیرنده دیگری پرونده را از سرویسدهنده بارگیری کنید.
برای بارگیری پروندهای که به وسیله سرویسگیرندههای دیگر بارگذاری شده ،مشابه بارگذاری پرونده به
سرویسدهنده متصل میشویم و با دستور  getپرونده را بارگیری میکنیم.
در پنجره تنظیمات سرویسگیرنده ( )PC downloadingدر برگه  Desktopخط فرمان ()Command Prompt
را انتخاب کنید و دستورات زیر را اجرا کنید :
C:\> ftp
 IPسرور
نام کاربریUsername :
گذر واژه Password
ftp> get
نام پرونده متنی بارگذاری شده
ftp > quit

با دستور  DIRپرونده بارگیری شده روی سرویسگیرنده را مشاهده کنید.
  کارگاه  10شبیهسازی سرویسHTTP
هدف از این کارگاه شبیهسازی سرویس  HTTPبه منظور مشاهده صفحات وب در سرویسگیرنده است.
تجهیزات مورد نیاز:
سه عدد ایستگاه کاری
چهار عدد سرور
یک عدد سوییچ
کابل استریت
 1یک پرونده جدید با نام  HTTPایجاد کنید.
 2ابزارهای مورد نیاز سناریو را به محیط کار
اضافه کنید (شکل.)39

شکل39ـ شبیهسازی سرویس HTTP
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3

تجهیزات را با کابل استریت به سوییچ متصل کنید.

4

تنظیمات نام و آدرس  IPسیستمها را مطابق جدول زیر انجام دهید.
Subnet Mask

آدرس IP

255.255.255.0

192.168.100.3

DHCP

Server 1

255.255.255.0

192.168.100.4

DNS

Server 2

255.255.255.0

192.168.100.1

Google

Server3

255.255.255.0

192.168.100.2

yahoo

Server4

خودکار

خودکار

Client

PC0

خودکار

خودکار

Client

PC1

خودکار

خودکار

Client

PC2

 5تنظیمات سرویسدهندهها را انجام دهید.
ـ سرویسدهنـده  :DHCPبـه بـرگه Services
در پنجره تنظیمات بروید و تمام سرویسها به جز
 DHCPرا در حالت  Offقرار دهید و سرویس
 DHCPرا برای اختصاص  IPبه سرویسگیرندهها
تنظیم کنید.
ـ سرویسدهنده  :DNSدر برگه  Servicesپنجره
تنظیمات تمام سرویسها به جز سرویس  DNSرا در
حالت  Offقرار دهید ،سپس وارد تنظیمات سرویس
 DNSشوید و آن را در حالت  Onقرار دهید و آدرس
تارنماهای مورد نظر به همراه آدرس IPآنها را وارد
کنید و دکمه  Saveرا کلیک کنید (شکل.)40
ـ سرویسدهنـده  :Googleدر بـرگـه Services
پنجره تنظیمات همه سرویسها به جز سرویس
 HTTPرا در حالت  Offقرار دهید .سپس وارد
تنظیمات سرویس  HTTPشوید و آن را در حالت
 Onقرار دهید ،آنگاه در قسمت File Manager
میتوانید با انتخاب گزینه  Editصفحه وب پیشفرض
را ویرایش کنید (شکل.)41
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شکل40ـ تنظیمات DNS Server

شکل 41ـ تنظیمات HTTP Server
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ـ سرویسدهنده  :Yahooتنظیمات این سرویسدهنده
را نیز همانند سرویسدهنده  Googleانجام دهید.
6

تارنما را در سرویسگیرنده مشاهده کنید.

با انجام مراحل قبل هر سرویسگیرنده باید از طریق
مرورگر به تارنماهای مورد نظر دسترسی داشته باشد.
برای این منظور وارد تنظیمات سرویسگیرندهها
شوید و در برگه  Desktopگزینه  Web Browserرا
انتخاب کنید تا مرورگر باز شود .آنگاه آدرس  URLیا
 IPتارنمایی را بنویسید که در سرویسدهنده DNS
وارد کردید (شکل.)42

شکل42ـ مشاهده تارنما در مرورگر سرویسگیرنده

  کارگاه  11شبیهسازی اینترنت اشیاء ()IoT
یک روز گرم تابستان را در نظر بگیرید که در راه رسیدن به منزل باخود فکر میکردید کاش االن کولر خانه
روشن میشد و تا رسیدن من خانه سرد و خنک میشد .آیا این امر امکانپذیر است؟ بلی ،امروزه با مفهوم
اینترنت اشیا همه این آرزوها محقق گشته و با این تکنولوژی رو به رشد میتوان اشیا یا وسایل را در بستر
شبکه و اینترنت بههم متصل کرد و آنها را از راه دور به وسیله انواع دستگاهها از قبیل گوشیهای هوشمند یا
رایانه شخصی کنترل کرد.
در این کارگاه قصد داریم یک خانه هوشمند را شبیهسازی کنیم .هدف از اجرای این سناریو اتصال برخی از
دستگاههای منزل به شبکه و کنترل آنها از طریق یک رایانه یا گوشی هوشمند متصل به شبکه است.
تجهیزات مورد نیاز
یک عدد ایستگاه کاری
یک عدد سرور
یک عدد سوییچ
کابل استریت
تعدادی اشیای منزل برای اتصال به شبکه مانند
چایساز ،پنکه ،در پارکینگ ،چراغ خواب و....
 1یک پرونده جدید با نام  IoTایجاد کنید.
 2ابزارهای مورد نیاز سناریو را به محیط کار
اضافه کنید.
پس از اضافه کردن هر یک از دستگاههای موجود در

شکل43ـ اینترنت اشیا

دسته  Homeبا نگهداشتن کلید  Altوکلیک روی آن میتوان عملکرد آن دستگاه را مشاهده کرد.
 3تجهیزات را با کابل استریت به سوییچ متصل کنید.
 4تنظیمات  IPسرویسدهنده را انجام دهید.
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آدرس  IPسرویسدهنده را  192.168.1.1و  Subnet Maskرا  255.255.255.0قرار دهید و آدرس
 Gatewayرا آدرس خود سرویسدهنده قرار دهید.
 5تنظیمات  DHCPرا روی سرویسدهنده انجام دهید.
برای اینکه تمام دستگاهها آدرس  IPرا به صورت خودکار دریافت کنند ،سرویس  DHCPرا روی سرویسدهنده
پیکربندی کنید.
 6تنظیمات سرویس  IoTرا روی سرویسدهنده انجام دهید.
برای کنترل دستگاهها از راه دور باید سرویس  IoTرا روی سرویسدهنده فعال کرد.
 7برای مدیریت از راه دور حساب کاربری ایجاد کنید.
روی سرور کلیک کرده ،در پنجره تنظیمات در برگه  Desktopگزینه  IoT Monitorرا
انتخاب کنید و با کلیک  Sign up nowحساب کاربری جدید با نام کاربری و گذرواژه admin
ایجاد کنید و با آن حساب کاربری به بخش کنترل دستگاهها واردشوید (شکل  .)٤٤هنوز هیچ
دستگاهی برای کنترل وجود ندارد (شکل.)45

شکل45ـ بخش کنترل دستگاهها

شکل44ـ ایجاد حساب کاربری و ورود به بخش کنترل

 8دستگاهها را به بخش کنترل از راه دور اضافه
کنید.
روی هر دستگاه کلیک کرده ،وارد برگه  Configشوید.
ابتدا از گزینههای سمت چپ  FastEthernet0را
انتخاب کنید و در قسمت تنظیمات آدرس  ،IPگزینه
 DHCPرا انتخاب کنید تا دستگاه بهطور خودکار
 IPدریافت کند .سپس برای اتصال به سرویسدهنده
 IoTگزینه  Settingرا انتخاب کنید و با انتخاب گزینه
 Remote Serverآدرس سرویسدهنده و مشخصات
حساب کاربری را وارد کرده ،دکمه  Connectرا کلیک
کنید (شکل.)46
فهرست دستگاه های اضافه شده را در سرویس دهنده
مشاهده کنید (شکل.)47
 9به وسیلۀ سرویسگیرنده دستگاهها را کنترل
کنید.
210

شکل46ـ اتصال به سرویسدهنده IoT

شکل 47ـ فهرست دستگاه ها برای کنترل از راهدور
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میتوان عالوه بر سرویسدهنده از طریق یک سرویسگیرنده هم تمام دستگاهها را از راه دور مدیریت و کنترل کرد.
برای این منظور روی سرویسدهنده یا سرویسگیرنده کلیک کرده ،در برگه  Desktopگزینه  IoT Monitorرا
انتخاب کنید .آدرس سرویسدهنده و نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده Login ،کنید (شکل )48تا وارد
پنجره کنترل دستگاهها شوید .با کلیک روی هر دستگاه گزینههای کنترل آن نمایش داده میشود (شکل.)49

شکل49ـ پنجره کنترل دستگاهها ازراهدور

شکل48ـ ورود به بخش کنترل از راه دور

در انتها پس از مدیریت دستگاه مورد نظر و کنترل آن با کلیک گزینه  Log outاز حساب کاربری خارج شوید.
یادداشت

برای سناریوهای  IoTمیتوان با زبانهای برنامه نویسی محبوبی مثل پایتون و جاوااسکریپت در محیط
نرمافزار  Packet Tracerبرنامهنویسی کرد و اشیا را به صورت دلخواه کنترل کرد.

فعالیت
کارگاهی

به سناریو باال یک گوشی هوشمند اضافه کنید بهطوری که بتوان همه دستگاهها را از طریق آن کنترل کرد.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شبیهسازی
سرویسهای
خاص شبکه

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و).. .

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

اضافه کردن ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو ـ 3
باالتر از
پیکربندی دستگاهها ـ تست درستی اتصاالت
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
حد انتظار
ـ اجرا و بررسی عملکرد سناریو
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
نصب
شبیهساز شبکه روی آن
در حد اضافه کردن ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو ـ 2
باشد
انتظار پیکربندی دستگاهها ـ تست درستی اتصاالت
1
پایین تر از
زمان30 :دقیقه
تعیین ابزارهای مورد نیاز مطابق سناریو
حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مرحله شبیه سازی شبکه سیمی
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش کسب
حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ شبیهسازی شبکه سیمی
2ـ شبیهسازی شبکه بیسیم
3ـ شبیهسازی سرویس های خاص شبکه
استاندارد عملکرد:
بررسی عملکرد شبکه با پیاده سازی سناریو به وسیله نرم افزار شبیه ساز
شاخصها:
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

پیادهسازی سناریو مورد نظر شبکه سیمی ـ اجرای سناریوها و بررسی عملکرد شبکه

2

پیادهسازی سناریو مورد نظر شبکه بی سیم ـ اجرای سناریوها و بررسی عملکرد شبکه

3

شبیهسازی سرویس مورد نظرـ اجرای سناریوها و بررسی عملکرد شبکه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار شبیهساز شبکه روی آن نصب باشد.
زمان 80 :دقیقه (شبیهسازی شبکه سیمی  25دقیقه ـ شبیهسازی شبکه بیسیم  25دقیقه ـ شبیهسازی سرویس های خاص شبکه  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

شبیهسازی شبکه سیمی

2

2

شبیهسازی شبکه بی سیم

1

3

شبیهسازی سرویس های خاص شبکه

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مستندسازی ،ترویج رویه های مستندسازی به صورت الکترونیکی ـ تعالی فردی ،پایبندی کامل به
اخالق حرفه ای ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
کاهش مصرف کاغذ با مستندسازی به صورت الکترونیکی
دقت در انتخاب تجهیزات مطابق سناریو
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

واحد یادگیری 7
شایستگی عیبیابی شبکه

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه مشکل عدم اتصال به شبکه کارگاه هنرستان را برطرف می کنید؟
چگونه می توان تشخیص داد که مشکل عدم اتصال به اینترنت از طرف شرکت ارائه دهنده اینترنت است؟
در عدم اتصال به شبکه ،چگونه می توان تشخیص داد که اشکال سخت افزاری است یا نرم افزاری؟
شرکت های خدماتی چگونه اشکال رایانه شما را از راه دور برطرف می کنند؟
هدف از این واحد شایستگی ،عیب یابی و رفع عیوب شبکه است.

استاندارد عملکرد
عیب یابی شبکه و مدیریت از راه دور یک سیستم از طریق شبکه
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آیا تاکنون والدین یا اقوام از شما برای برقراری اتصال به اینترنت درخواست کمک کرده اند؟
اولین و سریع ترین تصمیمی که برای رفع مشکل اتصال به اینترنت یا شبکه می گیرید ،چیست؟
با قطع شدن طوالنی مدت اتصال شبکه ،چه مشکالتی برای کاربران به وجود خواهد آمد؟
م

ن نم

ی توانم ب سالم!
ها
چ ینترن
کار کنم ت وص
ل
؟
شوم

.

سرع
ت ای
ن
ت
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م
ن
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از چی یلی
ک
م
ست؟ ه.

وا

حد

پشت

رمای

ی ،بف

یبان

ید.

فعالیت
گروهی

در مورد سؤاالت باال با هم کالسیهای خود گفت و گو کنید و پاسخهای خود را با دیگران به اشتراک
بگذارید.

فعالیت
منزل

شما یا نزدیکانتان تاکنون برای رفع عیب لوازم منزل یا کارگاه شبکه از چه روشها و ابزارهایی استفاده
کردهاید .موارد را در یک دفترچه یادداشت کنید.
بعد از پیاده سازی شبکه ،پشتیبانی های رایانه ای ،مدیریت و نگهداری آن دارای اهمیت بسیار زیادی است.
مدیران سازمان ها باید برای عیب یابی ،پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانه ای بودجه ای را درنظر بگیرند
تا بتوانند بدون دغدغه از قطعی شبکه و توقف کارهای روزمره سازمان ،از امکانات شبکه به درستی استفاده
کنند .فرایند عیب یابی شبکه یکی از دشوارترین کارها است ،زیرا امکان بروز اشکال در گستره وسیعی از
فرایندها و تجهیزات وجود دارد.
فرایند عیبیابی شبکه یک رویکرد منظم برای حل مشکل است که برای یافتن
اشکاالت نرمافزاری یا سختافزاری شبکه و رفع ایراد و اصالح آنها صورت میگیرد.
متخصص عیبیابی سعی در تشخیص محدوده و نوع مشکل دارد و با داشتن دانش
و تجربه کافی در مورد انواع اشکاالت فرایند عیبیابی را آغاز کرده ،در نهایت اقدام
به برطرف کردن مشکل میکند .در فرایند عیبیابی بهتر است یک روال منظم طی
شود و اقدامات الزم نیز در یک فهرست وارسی یادداشت شوند .داشتن لوازم و ابزار
عیبیابی نیز بسیار مهم است.
اشکاالت شبکه به دو دسته تقسیم میشوند:
سختافزاری :برخی اشکاالت نظیرخرابی دستگاههای شبکه و قطعی اتصاالت ،سختافزاری هستند.
نرمافزاری :برخی اشکاالت که به دلیل پیکربندی اشتباه ،ویروسهای رایانهای و محدودیت فایروال و
ضدویروس به وجود آمده ،نرمافزاری هستند.
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اینکه نوع اشکال شبکه چیست و چگونه میتوان آن را عیبیابی کرد ،بستگی به استفاده از تجهیزات مناسب،
تمرین و کسب مهارت عیبیابی دارد .محدوده بروز عیب در شبکه بسیار گسترده است و در دو محدوده زیر
رخ میدهد:
بروز اشکال در قسمتی از شبکه :وقتی قسمتی از شبکه مشکل دارد ،یعنی یک بخش از شبکه قطع شده
است و اشکال از یک یا چند دستگاه و یا اتصاالت آنها است ولی سایر قسمتهای شبکه قابل دسترسی هستند.
بروز اشکال در کل شبکه :زمانی که کل شبکه از کار بیفتد و به هیچ قسمتی از شبکه نتوان دسترسی
داشت و یا برای تمام رایانهها و گرههای شبکه مشکل یکسانی مانند عدم دسترسی به اینترنت پیش آمده
باشد.

الگوریتم عیبیابی

روند عیبیابی شبکه به اندازه سازمان و نوع اشکال به وجود آمده بستگی دارد .در برخی موارد شناسایی علت
مشکل ساده است مانند خطای کاربر که با پرسیدن اولین سؤال از وی علت مشکل بالفاصله مشخص میشود؛
اما در برخی موارد مشکل جدی است و بر کل شبکه تأثیر می گذارد .در هر حالتی برای شروع فرایند عیبیابی
بهتر است ،مراحل الگوریتم عیبیابی را به صورت زیر انجام دهید:
 1تشخیص دقیق مسئله
 2ارزیابی و آزمایش
 3تعیین مشکل شبکه و رفع آن
 4گزارش عملکرد
تشخیص دقیق مسئله
در ابتدا باید مشکل شبکه به صورت شفاف مطرح شود .برای این کار از روشهای زیر استفاده میکنیم:
پرسش از کاربران :هنگامی که برای پرسیدن مشکل ،به سراغ کاربران و یا مدیر شبکه میروید ،سعی
کنید سؤاالت خود را به گونهای بپرسید که آنها اطمینان پیدا کنند حضور شما در آنجا فقط برای رفع اشکال
است و از پرسشی که آنها را در به وجود آمدن مشکالت مقصر بداند ،بپرهیزید .زیرا دریافت اطالعات صحیح
از کاربران کمک بسزایی در رفع مشکالت است.

215

فعالیت
گروهی

با گوش کردن به پرونده صوتی 12101در لوح نوری همراه کتاب ،به مشکالتی که یک کاربر در تماس
با بخش پشتیبانی شبکه عنوان کرده ،توجه کنید و به سؤاالتی که متخصص عیبیابی از او می پرسد
خوب دقت کنید .آنها را در فهرست وارسی خود یادداشت کنید .این سؤاالت برای اطالع از محدوده
عیب و نوع آن کافی است؟ چه سؤاالت دیگری میتوانید اضافه کنید؟
اولویتبندی مشکالت :در صورت وجود چند اشکال در شبکه ،آنها را براساس اهمیت اولویتبندی کنید.
برای مثال مشکلی نظیر تایپ نادرست گذرواژه را میتوان به صورت تلفنی و یا با اتصال از راهدور به رایانه کاربر
حل کرد .اما اگر اشکال قطعی درکل شبکه است ،خود را سریع تر به محل مورد نظر برسانید .البته اگر مشکل
مربوط به رئیس سازمان و یا سرویسدهنده مهمی باشد ،اولویت بسیاری پیدا میکند!
جمعآوری اطالعات و بررسی محیط برای یافتن محدوده اشکال :برای تعیین محدوده اشکال باید به
سرعت بررسی کرد که چه تعداد کاربر یا مشتری با مشکل مواجه شده اند .متداولترین اشکالها در شبکه،
مشکالت سهوی کاربران است و گاهی تعیین دقیق ماهیت مشکل با استفاده از توضیح کاربران ممکن نیست.
بهتر است روند پرسش را خودتان هدایت کنید.

فعالیت
گروهی

با گوش کردن به پرونده صوتی 12102در لوح نوری همراه کتاب ،به مشکالتی که کاربر در تماس با
بخش پشتیبانی شبکه عنوان کرده ،توجه کنید .متخصص عیبیابی میتواند با پرسیدن سؤاالت درست
و هدایت کاربر به سمت پاسخ مناسب ،محدوده اشکال را پیدا کند .چه سؤاالت دیگری میتواند به
عیبیاب کمک کند؟
بررسی پالن شبکه و درصورت لزوم ترسیم آن :با بررسی پالن شبکه و پرسشهایی در رابطه با
تغییرات پس از اجرای شبکه ،میتوانید تا حدودی از اتفاقاتی که بعد از پیادهسازی شبکه رخ داده است ،آگاه
شوید .بررسی پالن برای آگاهی از کابلکشی و اتصاالت یک شبکه بزرگ یا ناآشنا کمک زیادی به عیبیاب،
خواهد کرد.

فعالیت
کارگاهی

فرض کنید که در کارگاه شما اشکالی روی یکی از سیستم های کارگاه و اتصال مودم به وجود آمدهاست.
پالن شبکه کارگاه خود را بررسی کنید .آیا داشتن پالن میتواند به تنهایی پاسخگوی مشکالت شبکه
باشد؟ اگر شبکه دارای پالن نیست ،آن را به صورت دستی ترسیم کنید سپس به عیبیابی بپردازید.

یادداشت

بهتر است عیبیاب در تمام مراحل عیبیابی با دقت زیاد مراحل الگوریتم را انجام داده ،در فهرست وارسی
بنویسد تا درصورت نیاز ،بازگرداندن تنظيمات اوليه امکانپذیر باشد.
ارزیابی و آزمایش
در این گام با توجه به دادههای مرحله قبل و با استفاده از ابزارهای تست و پایش شبکه ،باید هم پس از
پیادهسازی شبکه و هم در زمان وقوع مشکل ،آزمایش به صورت نرم افزاری و سخت افزاری انجام شود.
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ابزار تست شبکه
ابزارهای تست شبکه به دو صورت سخت افزاری و نرم افزاری است.
تستر سختافزاری :بهتر است عیبیاب برای تست شبکه و بررسی عملکرد آن از یک جعبه ابزار تست
شبکه استفاده کند (شکل .)50برخی تسترهای حرفهای شبکه ،امکان تست بیشتر مشخصات کابل شبکه
نظیر متراژ و مکان قطعی را دارند .قیمت این تسترها بسیار باال است و در آنها برای تست پچکوردهای مسی
و لینکهای فیبرنوری نیز بخشهایی تعبیه شده است (شکل.)51

شکل51ـ تستر حرفهای

شکل50ـ جعبه ابزار یا کیف شبکه

تستر نرمافزاری :در محل بروز اشکال یا با برقراری ارتباط از راهدور میتوانید به وسیله برخی دستورات
و نرمافزارهای کاربردی کیفیت و عملکرد پارامترهایی نظیر اتصالپذیری ،سرعت ،ترافیک و ...را در شبکه
بررسی کنید.
یادداشت

فعالیت
کارگاهی

در عیبیابی نرمافزاری عیبیاب میتواند بدون حضور فیزیکی با اتصال از راهدور و با کمک کاربر مشکل را
حل کند.
جدول 1را تکمیل کنید.
جدول1ـ عملکرد برخی از دستورات خط فرمان
نام فرمان
ping

خالصه عملکرد

tracert
netstat
ipconfig

تعیین مشکل شبکه و رفع آن
پس از تشخیص مشکل به دنبال راهحل و انجام اقدامات الزم هستیم .اگر اشکال سختافزاری باشد باید قطعه
معیوب تعمیر یا تعویض شود و اشکاالت نرمافزاری برطرف شود .سپس عملکرد صحیح سیستم را بررسی کنیم.
عیبیابی شبکه سیمی
آیا تاکنون هنگام تدریس هنرآموز در کارگاه رایانه ،ارتباط رایانه شما با رایانه هنرآموز قطع شدهاست؟
217

مشکالت شبکههای سیمی چیست؟
بروز عیب در شبکه سیمی را در دو محدوده قسمتی از شبکه و کل شبکه بررسی میکنیم.
پژوهش

در مورد کاربرد  Event Viewerدر عیبیابی سیستم تحقیق کنید.
بروز اشکال در قسمتی از شبکه
وقتی قسمتی از شبکه مشکل دارد ،برای رفع مشکل ممکن است نیاز به پیکربندی مجدد سختافزارها و
سیستم عامل ،نصب و راه اندازی مجدد درایورها و یا تعویض قطعات معیوب داشته باشید.
client

  کارگاه  1عدم اتصال یک رایانه به شبکه محلی
client

servers

یکی از هنرآموزان هنرستان ،با تکنسین عیبیابی
تماس میگیرد و ادعا دارد که رایانه او در برقراری
hub
ارتباط با شبکه کارگاه مشکل دارد .او میخواهد ادامه
client
switch
تدریس را به صورت هوشمند در کالس انجام دهد و
برای این کار نیاز به برقراری مجدد اتصال دارد .به
client
نظر شما مشکل از چیست؟
client
 1فهرست وارسی خود را آماده کنید و مراحل عیبیابی را در آن عالمت بزنید.
 2نماد شبکه را در ناحیه اعالن نوار وظیفه بررسی کنید.
درصورتی که نماد شبکه در ناحیه اعالن نوار وظیفه نباشد ،میتوانید نماد وضعیت شبکه را در network connection
مشاهده کنید .ظاهر این نماد و tooltipهای آن میتواند به تشخیص مشکل کمک کند.
فعالیت
کارگاهی

جدول 2را کامل کنید.

ت نماد شبکه
جدول2ـ وضعی 

وضعیت

شرح عمل

Connected

اتصال برقرار است

Not connected
Disabled
Enabled

کابل شبکه متصل نیست
Unidentified network
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نماد عدم اتصال(عالمت ضربدر) ،در دو حالت نمایش داده میشود (شکل:)52
غیرفعال بودن کارت شبکه :برای بررسی این وضعیت در پنجره  Network Connectionبه نماد
کارت شبکه دقت کنید (شکل .)53وضعیت کارت شبکه چیست؟ برای رفع مشکل ،روی نماد کارت شبکه
راست کلیک کرده ،گزینه  Enableرا انتخاب کنید تا کارت شبکه فعال شود.

شکل 53ـ غیرفعال بودن کارت شبکه

شکل 52ـ نماد عدم اتصال به شبکه

متصل نبودن کابل شبکه :عالمت cable unplugged

نشانه قطع بودن کابل شبکه است (شکل .)54در این وضعیت
به ترتیب موارد زیر را بررسی کنید.
ـ بررسی اتصال پچ کورد به درگاه کارت شبکه
ـ بررسی اتصال پچ کورد به کیستون
ـ بررسی سالم بودن پچ کورد با تستر
ـ بررسی سالم بودن کابل از کیستون تا پچ پنل با تستر
شکل 54ـ نماد متصل نبودن کابل
ـ بررسی اتصال کابل به پچ پنل و اتصال به سوییچ
ـ بررسی سالم بودن پچ کورد استفاده شده برای اتصال درگاه پچ پنل به درگاه سوییچ
 3صحت پیکربندی پروتکل  TCP/IPرا بررسی کنید.
در خط فرمان دستور  ping 127.0.0.1را برای بررسی صحت عملکرد  TCP/IPرایانه شخصی اجرا کنید .در
صورتی که نتیجه اجرای این دستور موفقیتآمیز نبود ،تنظیمات پروتکل  TCP/IPرا انجام دهید.
 4صحت پیکربندی کارت شبکه را بررسی کنید.
آدرس  IPکارت شبکه را با اجرای دستور  ipconfigمشاهده کرده ،سپس دستور  pingرا با آدرس  IPکارت
شبکه خود اجرا کنید.
کنجکاوی

چه روشهای دیگری برای پیدا کردن آدرس  IPکارت شبکه خود میشناسید؟
 5ارتباط رایانه را با یکی از رایانههای شبکه بررسی کنید.
دستور  pingرا با آدرس IPیکی از رایانههای متصل به شبکه اجرا کنید .در صورتی که نتیجه اجرای این
دستور موفقیتآمیز نبود ،دو حالت زیر را بررسی کنید:
ـ اگر پیام  destination host unreachableدریافت کنید یعنی آدرس  IPبرای رایانه تنظیم نشده است،
مجدد آن را تنظیم کنید(شکل.)55
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شکل 55ـ پاسخ  destination host unreachableبا اجرای ping

ـ اگرپیام  general failureرا دریافت کردید ،آدرس IPرایانه در محدوده آدرس شبکه نیست که به معنی
یکسان نبودن NetIdاست و باید آدرس  IPرا در محدوده شبکه تنظیم کنید (شکل.)56

شکل 56ـ پاسخ  general failureبا اجرای ping

فیلم

فیلم شماره : 12125عیب یابی کارت شبکه
 6مستندات عیبیابی را تهیه کنید.
بعد از رفع مشکل ،به کاربر توضیحات الزم را در قالب مستندات ارائه کنید.
ابزار عیبیابی شبکه در ویندوز

 windows network diagnosticیک ابزار تشخیص و اصالح سریع خطای شبکه در ویندوز است که
میتواند برخی مشکالت را شناسایی و رفع کند.
فیلم

فیلم شماره  :12126استفاده از ابزارهای عیب یابی ویندوز
فیلم را مشاهده کرده ،فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی

220

ـ با ابزار  windows network diagnosticمشکل کارگاه 1را بررسی کرده ،آن را برطرف کنید.
ـ روندنمای عیبیابی کارگاه 1را ترسیم کنید.
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  کارگاه  2عدم اتصال یک رایانه به اینترنت
در کارگاه رایانه یکی از هنرجویان نمیتواند به اینترنت متصل شود ،در حالی که سایر هنرجویان به اینترنت
متصل هستند .قطعی شبکه در کدام قسمت است؟ برای حل مشکل چه پیشنهادی دارید؟ آیا به وسیله
دستورات خط فرمان میتوان محل اشکال را دقیق تعیین کرد؟
 1فهرست وارسی خود را آماده کنید.
 2اتصال به شبکه محلی را بررسی کنید.
 3تنظیمات  Default Gatewayرا بررسی کنید.
دستور  ipconfigرا اجرا کنید و مطمئن شوید آدرس  Ipv4که برای  Default Gatewayتنظیم شده ،در
محدوده  subnetآدرس  IPکارت شبکه شما باشد .در غیر این صورت آدرس Default Gatewayرا مطابق
دیگر رایانههای کارگاه تنظیم کنید.
 4ارتباط رایانه را با یک سرور راهدور یا تارنمایی در اینترنت بررسی کنید.
تارنمای  yahoo.comرا  pingکنید .در صورت
نمایش پیام خطا باید عملیات زیر را انجام دهید.
ـ از دسترسی به آدرس ( 8.8.8.8سرویسدهنده
 )DNSمطمئن شوید :از دستور  pingیا tracert
استفاده کنید.
ـ آدرس  DNSرا تغییر دهید و آدرس IPمودم و
آدرس  8.8.8.8را وارد کنید (شکل.)57
ـ برای اعمال تنظیمات جدید Cache DNS ،ویندوز
را پاک کنید :دستور  ipconfig /flushdnsرا اجرا
کنید (شکل .)58اگر همچنان مشکل شما رفع نشد،
 Cacheمرورگر خود را خالی کنید.

شکل57ـ تنظیم آدرس DNS

شکل58ـ خالی کردن Cache DNS
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فعالیت
کارگاهی

پیام کادر زیر را ترجمه کنید.

دستور  pingوجود مشکل را اعالم میکند؛ اما توانایی نشان دادن مکان مشکل را ندارد ،با دستور tracert

میتوانید محدوده مشکل را شناسایی کنید .این دستور گرههایی را بررسی میکند که در مسیر ارتباط با
مقصد قرار دارند و زمان الزم برای دریافت پاسخ از هر گره در مسیر را مشخص میکند .هنگام اجرای دستور
 tracertاولین گرهای که بعد از ارسال بسته به آن دیگر پاسخی دریافت نمیشود ،محل شروع اشکال است.
این دستور اگرچه نمیتواند علت بروز مشکل را اعالم کند؛ اما نقطه شروع عیبیابی را برای شما مشخص
می کند.
فعالیت
کارگاهی

ـ با فرمان  tracertاتصال رایانه به اینترنت را بررسی
کنید.
ـ یکی از هنرجویان هنگام ورود به تارنمای
 google.comپیام زیر را دریافت میکند .مشکل
از چیست؟

برای انجام برخی عیبیابیهای مرحلهای ،عالوه بر نوشتن فهرست وارسی از روی الگوریتم عیبیابی ،ترسیم
روندنما میتواند به عیبیابی کمک کند.
فعالیت
گروهی

فیلم

روندنمای کارگاه  2را به کمک هم گروهیهای خود ترسیم کنید .ترسیم این روندنما چه کمکی به
فرایند عیبیابی شما میکند؟
فیلم شماره 12127عدم اتصال به شبکه به دلیل تنظیمات فایروال

بروز اشکال در کل شبکه
خرابی یا عدم کارکرد درست برخی سختافزارهای شبکه نظیر سوییچ ،مودم ،مسیریاب و ...باعث قطع شدن
کل شبکه میشود.
222

پودمان پنجم :عیبیابی شبکه

  کارگاه 3

عدم دسترسی رایانهها به شبکه محلی

شبکه کارگاه هنرستان به طور کامل قطع شده است ،برای تعیین محدوده اشکال بهتر است چه کاری انجام
دهید؟ پیشنهاد شما چیست؟
1

پالن شبکه را بررسی کنید.

محل تمام سختافزارها را از روی پالن بررسی کرده ،محل سوییچ را پیدا کنید.
2

LEDهای سوییچ شبکه را بررسی کنید.

برای عیبیابی سوییچ ،بعد از بررسی محیطی و اطمینان از اتصال سوییچ به برق و تنظیمات صحیح آن ،به
LEDهای سوییچ توجه کنید که معموالً با نام  Linkهستند .به ازای هر کدام از درگاههای سوییچ یک LED
وجود دارد که نمایانگر وضعیت آن درگاه است و در شرایط عادی سبز بوده ،به مفهوم اتصال درست تجهیزات
به سوییچ است (جدول.)3
جدول3ـ وضعیت LEDهای سوییچ

یادداشت

وضعیت LED

مفهوم متداول

خاموش

هیچ اتصالی به درگاه وجود ندارد یا راهانداز کارت شبکه یا سایر تجهیزات ،نصب
نیست.

سبز

اتصال وجود دارد ولی درگاه فعال نیست.

سبز چشمک زن

اتصال وجود دارد و فعال است.

نارنجی

درگاه  disableاست.

نارنجی و سبز متناوب

خطایی در اتصال رخ داده است.

کلیه چراغها چشمک زن
متناوب

قطعه ای از سوییچ خراب است.

در برخی از کارتهای شبکه تا زمانی که راهانداز نصب نشود LED ،مربوطه فعال نمیشود .همچنین
 Lبایکدیگر متفاوت باشند که برای اطالع از این
ممکن است در برخی سوییچها رنگها و عالیم  ED
موضوع بهتر است به کتابچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.
با توجه به وضعیت چراغهای سوییچ اقدامات زیر را انجام دهید:
ـ تعویض سوییچ در صورت چشمک زدن همه چراغهای آن :چشمک زدن کلیه LEDها به صورت متناوب و
با هم نشانه خراب شدن سوییچ است و باید سوییچ تعویض شود.
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اتصال دو سر کابل به  2درگاه
یک سوییچ باعث  loopمی شود

اطمینان از عدم وجود  loopدر سوییچ :
اتصال دو سر یک کابل به سوییچ به علت اشتباه
در کابل کشی ،یک  loopیا حلقه به وجود میآورد
و بسته برای رسیدن به مقصد ،حلقه را بارها و بارها
طی میکند .این حلقه منجر به دیر رسیدن بسته به
مقصد و یا از بین رفتن آن میشود.
یادداشت

شکل 59ـ وجود  loopدر سوییچ

سوییچ  manageableمی تواند loopهای ایجاد شده در شبکه را نادیده گرفته ،مدیریت کند.

پژوهش

در مورد دالیل دیگر ایجاد  loopدر شبکه و همچنین راهحلهای برطرف کردن آن تحقیق کنید.
3

صحت اتصال کلیه رایانهها به سوییچ را با توجه به   LEDها بررسی کنید.

ایمنی

هنگام استفاده از تستر برای کابل بین کارت شبکه و سوییچ ،حتماً باید کابل را از سختافزار جدا کرده،
سپس عمل تست را انجام دهید ،درغیر این صورت ممکن است صدمات جدی به سختافزارها وارد کنید.

فعالیت
گروهی

در مورد دالیل دیگر بروز اشکال در سوییچ و کل شبکه با هم کالسیها و هنرآموز خود گفت وگو کنید.
عدم اتصال تمام رایانههای شبکه به اینترنت

فیلم

فیلم شماره  :12128قطعی مکرر اتصال به اینترنت
در کارگاه هنرستان تمام رایانهها به شبکه محلی دسترسی دارند ولی هیچ یک به اینترنت متصل نمیشوند.
مشکل چیست؟ چه سؤاالتی برای کشف علت از هنرجویان و هنرآموز این کارگاه میپرسید؟ اولین اقدامی
که انجام میدهید کدام است؟

فعالیت
کارگاهی
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ـ فهرست سؤاالت ضروری برای کشف
علت را تهیه کنید.
ـ فهرست وارسی اقدامات الزم را برای
رفع این مشکل تهیه کنید.
ـ با اولویت بندی اقدامات الزم ،جدول را
تکمیل کنید.

اولویت
1
2

مرحله کار
بررسی اتصال یک رایانه به اینترنت
بررسی صحت عملکرد مودم
بررسی پیکربندی مودم
پیکربندی مجدد مودم
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی  ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
نتایج
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
مکان و)...

مهارت گوش کردن ،با دقت گوش
کردن ،آگاهی از ارتباطات غیرکالمیـ
شایستگی های غیرفنی مستندسازی ،مستندسازی فرایندها
و فعالیت ها در نظام کنترل کیفیت ـ
زبان فنی

ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی ـ کنترل حفاظتی
الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ
بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه
پس از انجام عملیات تعیین شده ـ
قابل قبول بررسی امکان عیبیابی تجهیزات 2
و مدیریت از راه دور ـ اولویتبندی
مشکالت ـ انجام مصاحبه صحیح ـ
توجه به تهیه گزارش عملکرد

توجهات زیست محیطی
غیر قابل توجه به ایمنی و بهداشت محیط
1
امکانسنجی و آمادهسازی تجهیزات قبول
کارگاه
نگرش
قبل از عیبیابی و مدیریت از راه دور
* این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

عیب یابی
شبکه
سیمی

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد مصاحبه و جمعآوری اطالعات ـ تشخیص
عیب و رفع آن ـ مستندسازی گزارش عملکرد
انتظار

نمره
3

مکان :کارگاه استاندارد
شبکه
در حد انتظار مصاحبه و جمعآوری اطالعات ـ تشخیص
2
تجهیزات :شبکهای از
عیب و رفع عیب آن
رایانهها ،پالن شبکه و تستر
زمان ٣0 :دقیقه
پایین تر از حد
1
مصاحبه و جمعآوری اطالعات
انتظار

عیبیابی شبکه بیسیم
آیا تاکنون با مشکل قطعی اینترنت تلفن همراه خود
مواجه شدهاید؟
چه تفاوتی بین عیبیابی شبکههای سیمی و بیسیم
وجود دارد؟
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به دلیل ماهیت سیگنالهای بیسیم ،برقراری اتصال پایدار به دالیلی مانند تداخل با شبکههای مجاور،
تنظیمات نامناسب ،نبودن در محدوده سیگنال و مشکالت امنیتی همیشه آسان نیست.

شکل60ـ شبکه بیسیم

اشکال در شبکه بیسیم نیز ممکن است ،در دو محدوده قسمتی از شبکه و کل شبکه رخدهد.
بروز اشکال در قسمتی از شبکه بی سیم
ممکن است اتصال یک یا چند رایانه با کارت شبکه بیسیم یا هر وسیله بیسیم دیگر در شبکه قطع شود.
  کارگاه 4

عدم اتصال یک رایانه به شبکه محلی بیسیم

یکی از اعضای کادر دفتری هنرستان که از رایانه قابل حمل برای اتصال به شبکه به صورت بیسیم استفاده
میکند ،با متخصص عیبیابی تماس گرفته ،اظهار میکند که به شبکه محلی مدرسه متصل نمیشود .مشکل
از چیست؟ چرا فقط او درگیر این مشکل شده است؟
1

فهرست وارسی خود را آماده کنید و مراحل عیبیابی را در آن عالمت بزنید.

2

نماد شبکه را بررسی کنید.

در صورت مشاهده نماد عدم اتصال (عالمت ضربدر) ،دو حالت را بررسی کنید:
غیرفعال بودن کارت شبکه بیسیم :آن را فعال کنید.
برقرار نبودن اتصال رایانه با شبکه بیسیم :در این حالت معموالً نماد شبکه بی سیم به شکل
برای برقراری اتصال رایانه با شبکه بیسیم موارد زیر را بررسی کنید.

است.

ـ بررسی وضعیت بی سیم مودم :در برخی مودمها دکمهای جداگانه برای قطع و وصل وایرلس وجود دارد.
بررسی کنید که در وضعیت روشن باشد .اگر دکمه وایرلس مودم خاموش باشد هیچ کدام از دستگاههای
بیسیم به شبکه وصل نمیشوند.
ـ بررسی وایرلس سیستم :روی دکمه دو وضعیتی صفحهکلید رایانه قابل حمل که برای فعال و غیرفعال کردن
وایرلس استفاده میشود ،نشانه
وجود دارد .دقت کنید که به طور سهوی آن را خاموش نکرده باشید.
226

پودمان پنجم :عیبیابی شبکه

ـ بررسی وضعیت  Airplane modeسیستم :دقت کنید که سیستم شما در حالت  Airplane modeنباشد.
ـ مشاهده  SSIDشبکه بیسیم روی سیستم SSID :شبکه بیسیم را در فهرست شبکههای بیسیم قابل
مشاهده روی سیستم پیدا کنید ،اگر آن را نیافتید ممکن است نماد به شکل مخفی باشد که باید با جستوجوی
شبکه مورد نظر آن را پیدا کنید .بعد از یافتن شبکه ،در صورت متصل نبودن به آن وصل شوید .به بزرگی و
کوچکی نویسهها دقت کنید .همچنین فاصله  APتا سیستم را کنترل کرده ،مشکل سیگنال ضعیف را نیز
برطرف کنید .دقت کنید که سیستم موردنظر شما در محدوده فرکانسی قرار داشته باشد و مانعی نظیر دیوار
بتونی بین سیستم و  APوجود نداشته باشد.
گاهی اوقات برخی بدافزارها باعث میشوند که تمام شبکههای نزدیک به جز شبکه اصلی برای کاربر قابل
مشاهده باشند .برای رفع این مشکل میتوانید از آنتی ویروس استفاده کنید و یا  startup windowsرا برای
تشخیص برنامههای ناشناس کنترل کنید.
یادداشت

برخی از مشکالت را میتوانید با استفاده از ابزار  Network Diagnosticsشناسایی و برطرف کنید (شکل .)61

شکل61ـ راهنمایی  Network Diagnosticsبرای بررسی وضعیت وایرلس
3

ارتباط رایانه با شبکه را بررسی کنید.

4

بعد از رفع مشکل به کاربر توضیحات الزم را در قالب مستندات ارائه کنید.

عدم اتصال یک رایانه به اینترنت در شبکه بیسیم
بیشتر مشکالت کاربران و البته مهمترین آنها عدم اتصال به اینترنت است .عیبیابی مودم یکی از مهمترین
بخشهای عیبیابی شبکههای سیمی و بیسیم است و بیشتر کاربران خانگی نیز به نوعی با این مشکل روبه رو
شدهاند.
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فعالیت
کارگاهی

در کارگاه هنرستان رایانه قابل حمل یکی از هنرجویان به اینترنت متصل نمیشود ،در حالی که تمام
هنرجویان به صورت بیسیم به اینترنت متصل هستند .مشکل چیست؟ چه سؤاالتی برای کشف علت از
هنرجویان و هنرآموز این کارگاه میپرسید؟ اولین اقدامی که انجام میدهید کدام است؟
ـ فهرست سؤاالت ضروری برای کشف علت را تهیه کنید.
ـ فهرست وارسی اقدامات الزم را برای رفع این مشکل تهیه کنید.
ـ با اولویت بندی اقدامات الزم ،جدول را تکمیل کنید.
اولویت

مرحله کار

ـ ابزار  Network Diagnosticsچگونه ما را در این زمینه کمک میکند؟
بروز اشکال در کل شبکه بیسیم
در بیشتر موارد زمانی که کل شبکه بیسیم قطع است و به هیچ کدام از قسمت های شبکه نمیتوان دسترسی
داشت ،مشکل از مودم است.
  کارگاه 5

عدم اتصال رایانهها در شبکه بیسیم به یکدیگر

از یک هنرستان با متخصص عیبیابی شبکه تماس گرفته ،اعالم کردهاند که سیستمهای بیسیم هنرستان
نمیتوانند به یکدیگر متصل شوند .اشکال به وجود آمده را رفع کنید.
 1فهرست وارسی خود را آماده کنید.
 2عملکرد  APرا بررسی کنید.
اقدامات زیر را انجام دهید:
ـ بررسی روشن بودن AP
ـ بررسی LEDهای  : APبه  LED wirelessدقت کنید .چگونه میتوان با بررسی  LED wirelessعیبیابی
را انجام داد؟
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ـ  APرا به مدت  30ثانیه خاموش و سپس روشن کنید :این کار باعث تنظیمات مجدد بیسیم میشود.
ـ بررسی پیکربندی  AP : APرا مجدد پیکربندی کنید.
ـ در صورت لزوم اتصال آنتن به  APرا بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی

3

اتصال تمام سیستمها به شبکه بیسیم را بررسی کنید.

4

به کاربر توصیههای الزم را ارائه کنید.
شکل  62شبکه یک هنرستان را نمایش میدهد .دسترسی کل شبکه به اینترنت قطع است و کاربران
نیز به یکدیگر دسترسی ندارند.
ـ برای حل مشکل چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
ـ فهرست وارسی خود را آماده کنید .مراحل را یادداشت کنید.
ـ روندنمای عیبیابی را ترسیم کنید.

شکل62ـ شبکه هنرستان
یادداشت

برخی مواقع هنگام عیبیابی متوجه میشوید که مشکل به وجود آمده از تجهیزات داخلی نیست و به ISP

یا مخابرات مربوط است .در این حالت باید برای عیبیابی با آنها تماس گرفته ،مشکل را مطرح کنید و
راهحلهای پیشنهادی آنها را بررسی کنید.
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گزارش عملکرد
در آخرین مرحله کار اطالعات مهم شامل تغییرات شبکه ،مشکالت حل شده و نکات الزم به کارفرما ارائه
شود تا هم کارفرما علت بروز مشکل را بداند و هم بتواند در آینده از بروز مشکالت مشابه جلوگیری کند .در
این مستندات نوع و ماهیت ا ِشکال ،دلیل بروز آن و همچنین روش حل آن ارائه شود.
گزارش عملکرد میتواند به عنوان یک منبع مهم برای کاربر به منظور پیشگیری از بروز مشکل مشابه و رفع
آن در آینده باشد.

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

مراحل کار

عیب یابی
شبکه
بی سیم

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

مصاحبه و جمعآوری اطالعات ـ تشخیص
باالتر از حد
عیب و رفع عیب آن ـ مستندسازی گزارش 3
انتظار
عملکرد

مکان :کارگاه استاندارد
رایانه
تجهیزات :شبکهای از
در حد انتظار مصاحبه و جمعآوری اطالعات ـ تشخیص
2
رایانهها ـ پالن شبکه ـ تستر
عیب و رفع عیب آن
ـ مودم ـ  APـ دسترسی به
اینترنت
پایین تر از حد
مصاحبه و جمعآوری اطالعات
1
زمان 20 :دقیقه
انتظار

مدیریتشبکه
تاکنون به این فکر کردهاید که اگر هنرستان شما مدیر نداشت چه مشکالتی پیش میآمد؟
هرگاه هنرآموز شما برای دقایقی کالس را رها کند ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
شبکههای رایانهای درحال گسترش هستند؛ بنابراین نگهداری و مدیریت آنها امری الزم و ضروری است .شبكه
گسترده بدون مديريت ،شبكهاي ناكارآمد و با قابليت اطمينان پايين خواهد بود و این امر موجب نارضايتي
كاربران و در نهایت توقف شبکه خواهد شد.
مدیریت شبکه شامل فعالیتها ،روشها ،فناوریها و ابزارهایی برای مدیریت ،نگهداری ،عیبیابی شبکه و
تجهیزات آن است و مواردی مانند كنترل و دیدهبانی شبكه ،كشف مشكالت امنیتی ،خطایابی و سعی در ارایه
سرويسهاي بدون وقفه به كاربران و پایین آوردن هزینههای نگهداری شبکه از وظایف مدیران شبکه است.
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مدیریت از راهدور از طریق شبکه
آیا تا به حال فکر کردهاید که بدون حضور در منزل و از راهدور رایانه خود را مدیریت و یا رفع اشکال کنید؟
مدیریت از راهدور از طریق شبکه به معنی اجازه دسترسی به گرههای شبکه و اعمال کنترل بر آنها بدون توجه
به موقعیت جغرافیایی و از طریق امکانات شبکههای رایانهای است.
دسترسی از راهدور به منابع سیستمها ،به شما این امکان را میدهد تا کارآمدتر و با هزینه کمتر کار کنید.
فعالیت
گروهی

ـ در گروههای چند نفره بحث کنید و چند مورد که مدیریت از راهدور از طریق شبکه الزم است را
یادداشت کنید و با گروههای دیگر به اشتراک بگذارید.
ـ آیا مدیریت از راهدور فقط مختص رایانههاست؟ در این مورد با سایر هنرجویان بحث کنید.
روشهای متفاوتی برای مدیریت از راهدور از طریق شبکه وجود دارد .درهمه این روش ها به تعدادی برنامه
کاربردی و نرمافزار و همچنین بستری برای برقراری ارتباط بین مبدأ و میزبان نیاز دارید که این بستر میتواند
سیمی یا بیسیم باشد.
روش شبیهسازی پایانه (اتصال پایانههای مجازی)  :در این روش که یکی از بهترین و قدیمی ترین
روش ها است میتوان به صورت مستقیم از طریق خط فرمان و یا با استفاده از نرمافزار به رایانه مقصد متصل
شد و آن را طوری کنترل کرد که گویا کاربر پشت آن سیستم قرار گرفتهاست .این ارتباط میتواند به صورت
متنی یا گرافیکی باشد .مانند:
مدیریت از راهدور از طریق خط فرمان
مدیریت از راهدور به وسیله میزکار
مدیریت از راهدور از طریق خط فرمان
از طریق خط فرمان و بدون واسط گرافیکی کاربر ،میتوان به صورت متنی به سیستم میزبان متصل شد .یکی
از این دستورها  Telnetاست که از پروتکل  (Telecommunication network) Telnetاستفاده میکند.
این پروتکل یک پروتکل تحت شبکه است و اجازه اتصال و کنترل قسمتهای مختلف یک پایانه را به صورت
دو طرفه و متنی و با استفاده از روش اتصال پایانههای مجازی ارائه می کند.
از متداولترین کاربردهای  Telnetبررسی اتصال بین دو پایانه از طریق درگاه دلخواه است .از این پروتکل
میتوان برای عیبیابی شبکه با بررسی وضعیت باز یا بسته بودن درگاهها و سرویسهای نصب شده روی
سرورها استفاده کرد .برای مثال پس از برقراری ارتباط با این دستور ،میتوان با دستورات مناسب بین مبدأ
و وب سرور یک تارنما ،صفحههای آن تارنما را فراخوانی کرد و یا به هنگام قطع سرویس دریافت و ارسال
اطالعات بهوسیله مودم ،اقدام به راهاندازی مجدد مودم کرد.

یادداشت

هکرها گاهی از  Telnetبرای نفوذ به یک سیستم استفاده میکنند .سادهترین راه محافظت در برابر
هرگونه نفوذ غیرمجاز ،غیرفعال کردن سرویسهای غیرضروری در شبکه داخلی است.
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تمام تواناییهای  Telnetدر محیط متنی است و برای کاربران عالقه مند به محیط گرافیکی جذاب نیست.
به عالوه یکی از نقاط ضعف  Telnetجابهجایی بستهها بین مبدأ و مقصد بهصورت متن آشکار و یا بهعبارتی
 Sپیشنهاد شده است.
بدون رمزنگاری است .برای حل این مشکل پروتکل  SH
پژوهش

در مورد عملکرد  SSHو قابلیتها و ضعفهای آن تحقیق کنید.

یادداشت

ـ درگاه پیش فرض  Telnetدرگاه  23است اما ممکن است این درگاه مسدود شده باشد یا نرمافزار
دیگری در حال استفاده از آن باشد .در این حالت باید درگاه دیگری را برای ورود انتخاب کنید .یکی
از درگاههای مناسب برای ورود درگاه  445است.
ـ سرویس  Telnetدر ویندوزهای قبل از  7به طور پیشفرض وجود داشت .در ویندوزهای  7و  8و 10
ابتدا باید افزوده ،سپس فعال شود.
  کارگاه 6
1

استفاده از سرویس Telnet

سرویس  Telnetرا فعال کنید.

برای استفاده از سرویس  Telnetابتدا باید آن را به ویندوز اضافه کنیم .در کنترل پنل روی Programs and Features
کلیک کرده ،با کلیک روی گزینه  Turn Windows features on or offپنجره انتخاب ویژگیهای ویندوز را باز
کنید و ویژگی  Telnet Clientرا انتخاب کنید (شکل.)63

شکل 63ـ فعال کردن Telnet

کنجکاوی
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ـ تفاوت فعال کردن  Telnet Clientبا  Telnet Serverچیست؟
ـ چرا گزینه  Telnet Serverدر ویندوز  10وجود ندارد و تنها گزینه  Telnet Clientوجود دارد؟

پودمان پنجم :عیبیابی شبکه

 2راهنمای استفاده از دستور  Telnetرا مشاهده کنید.
برای مشاهدۀ راهنمای دستور ،پس از اجرای دستور  Telnetو مشاهدۀ پیام خوشآمدگویی ،عالمت ? یا کلمه
 helpو یا حرف  hرا تایپ کنید (شکل .)64

شکل64ـ راهنمای دستور Telnet

فعالیت
کارگاهی

به کمک هنر آموز خود ،جدول  4را تکمیل کنید.

جدول4ـ عملکرد فرمان های برنامه Telnet

عملکرد

حرف اختصار

نام فرمان

بستن اتصال جاری

C

close
display

نمایش پارامترهای عامل
اتصال به یک مقصد

O
quit
set
status
unset
?/h
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3

برای مدیریت از راهدور به کمک  Telnetبه سیستم متصل شوید.

برای اتصال به سیستم میتوانید در دستور زیر به جای  ،RemoteServerشماره  IPو یا نام تارنما و به جای
 portشماره یا نام درگاه مورد نظر را بنویسید.
] [ telnet RemoteServer port

می توانید این عملیات را پس از نوشتن دستور  telnetدر چند مرحله انجام دهید:
ـ دستور  Oکه مخفف کلمه  Openاست را برای باز کردن یک سیستم تایپ کنید.
ـ نام یا آدرس IPسیستم مورد نظر و شماره یا نام درگاه دلخواه را تایپ کنید.
ـ ممکن است برای برقراری ارتباط از شما درخواست نام کاربری و گذرواژه شود ،آنها را وارد کنید.
به عنوان مثال برای برقراری ارتباط از طریق  Telnetبه درگاه  13که مخصوص ساعت و تاریخ است برای
آدرس اینترنتی  alyar.irدستورات زیر را که معادل یکدیگر هستند میتوان به کار برد:
telnet alyar.ir daytime
کنجکاوی

یا telnet 164.138.22.77 13

پیامهای خطای احتمالی زیر را ترجمه کرده ،علت نمایش آنها را بررسی کنید:
Connection refused
Connection to host lost
Connection failed

فعالیت
گروهی

با دو دستور  pingو  Telnetتست اتصال به شبکه را انجام دهید .کدامیک از دستورها برای اینکار بهتر است؟
دالیل خود را یادداشت کنید و درباره این موضوع با سایر هنرجویان گفت وگو کنید.
مدیریت از راهدور بهوسیله میزکار
مدیریت از راهدور بهوسیله میزکار ،قابلیت اتصال از راهدور به رایانه میزبان و مدیریت آن از طریق شبکه است.
کنترل به شکلی است که گویا کاربر در پشت سیستم میزبان قرار گرفته است .در این ارتباط از درگاه ۳۳۸۹
و پروتکل  RDPاستفاده میشود و گرههای شبکه میتوانند رایانه ،تبلت یا تلفن همراه باشند.
پروتکل دسترسی از راهدور بهوسیله میزکار  (Remote Desktop Protocol) RDPاز پروتکلهای شرکت
مایکروسافت است و امکان اتصال از راهدور با رابط گرافیکی را فراهم میکند .برای اتصال با این پروتکل ،هر
دو رایانه مبدأ و مقصد باید سرویس دسترسی از راهدور مورد نظر را روی سیستم خود نصب و فعال کنند .این
برنامهها برای بیشتر سیستمعاملها ازجمله  linux, unix, macOS, iOS, androidو نسخههای ویندوز از
جمله ویندوز گوشی همراه موجود است .پروتکل  RDPاطالعات را به صورت رمزشده ارسال میکند؛ بنابراین
از امنیت باالیی برخوردار است ولی سرعت ارسال اطالعات کمی کند است.
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نرمافزار  Microsoft Remote Desktopیکی از سادهترین و قدیمیترین روشهای دسترسی و مدیریت
رایانه از راهدور در بستر شبکه است که به وسیله شرکت مایکروسافت ارائه شده است .این نرمافزار به صورت
خودکار روی ویندوز نصب است و در حالت پیشفرض در ویندوز غیرفعال است .برای استفاده باید آن را در
ویندوز فعال کرد.
با استفاده از نرمافزار  Microsoft Remote Desktopامکان اتصال از راهدور به منابع شبکه نظیر چاپگر و
همچنین پشتیبانی صوتی و تصویری با کیفیت باال در طول مدیریت از راهدور وجود دارد و یک ارتباط با احراز
هویت چندالیه در طول اتصال برقرار میشود .این نرمافزار فقط برای اتصال به تلفنهای همراه و رایانهها با
سیستمعامل های ویندوز ios ،و  androidمناسب است .کاربران ویندوز  ۱۰نسخه خانگی میتوانند از این
روش برای اتصال به رایانه مقصد استفاده کنند .این نرمافزار برخی مشکالت امنیتی نیز دارد.
  کارگاه 7
1

فعال کردن مدیریت از راهدور به وسیله میزکار در ویندوز 10

اجازه اتصال از راهدور به رایانه را بدهید.

پنجره مشخصات  Systemرا باز کرده ،روی گزینه « »Remote Settingsکلیک کنید (شکل .)65در پنجره باز شده،
گزینه  Allow remote connections to this computerو گزینه allow connections only from computers
را انتخاب کنید (شکل.)66

شکل 66ـ تنظیمات اتصال از راهدور
2

شکل65ـ پنجره System

از رایانه مبدأ به رایانه مقصد متصل شوید.
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فیلم شماره  :12129اتصال از راه دور به رایانه مقصد

فیلم

پس از مشاهده فیلم فعالیت کارگاهی را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

به رایانه هنرجویی از کالس خود از راهدور متصل شده ،پس از برقراری ارتباط عملیات زیر را انجام دهید:
ـ درایو  DVDهنرجوی میزبان را باز کنید.
ـ بعد از  10ثانیه آن را ببندید.
3

اجازه اتصال از راه دور را از حالت انتخاب خارج کنید.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

فعالسازی سرویس مدیریت از راه دور ـ
باالتر از حد
اتصال به گره از راه دور ـ اعمال مدیریت 3
انتظار
روی گره و مستندسازی

مکان :کارگاه استاندارد شبکه
پشتیبانی و
تجهیزات :شبکهای از رایانهها ـ
فعالسازی سرویس مدیریت از راه دور،
نگهداری با
پالن شبکه ـ تستر ـ مودم ـ AP
در حد انتظار اتصال به گره از راه دور ـ اعمال مدیریت 2
مدیریت از راه
دسترسی به اینترنت
روی گره
دور
زمان 30 :دقیقه
پایین تر از
فعال سازی سرویس مدیریت از راه دور 1
حد انتظار
معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله عیب یابی شبکه سیمی
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

236

نمره

پودمان پنجم :عیبیابی شبکه

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ عیب یابی شبکه سیمی
2ـ عیب یابی شبکه بی سیم
3ـ پشتیبانی و نگهداری با مدیریت از راه دور
استاندارد عملکرد:

عیب یابی شبکه و مدیریت از راه دور یک سیستم از طریق شبکه
شاخصها:
شماره مرحله کار

1
2
3

شاخصهای مرحله کار

تهیه فهرست وارسی برای انجام عیب یابی مرحله ای ـ تشخیص دقیق صورت مسئله با جمع آوری اطالعات ـ تشخیص عیب شبکه
سیمی و رفع عیب آن ـ مستندسازی گزارش عملکرد
تهیه فهرست وارسی برای انجام عیب یابی مرحله ای ـ تشخیص دقیق صورت مسئله با جمع آوری اطالعات ـ تشخیص عیب شبکه
بی سیم و رفع عیب آن ـ مستندسازی گزارش عملکرد
تشخیص دقیق صورت مسئله با جمع آوری اطالعات ـ اتصال به رایانه از راه دور ،تشخیص عیب و رفع آن ـ مستندسازی گزارش عملکرد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :شبکه ای از رایانه ها ،پالن شبکه ،تستر ،مودم ، AP ،دسترسی به اینترنت
زمان 100 :دقیقه (عیب یابی شبکه سیمی ٣٠دقیقه ـ عیب یابی شبکه بی سیم ٤٠دقیقه ـ پشتیبانی و نگهداری با مدیریت از راه دور ٣٠دقیقه)
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

عیب یابی شبکه سیمی

2

2

عیب یابی شبکه بی سیم

1

3

پشتیبانی و نگهداری با مدیریت از راه دور

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مهارت گوش کردن ،با دقت گوش کردن ،آگاهی از ارتباطات غیرکالمی ،مستندسازی ،مستندسازی فرایندها و
فعالیت ها در نظام کنترل کیفیت ،زبان فنی
رعایت ارگونومی ـ کنترل حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات
امکان سنجی و آماده سازی تجهیزات قبل از عیب یابی و مدیریت از راه دور
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این
امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ
کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم
نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی
این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی
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ردیف

نام و نام خانوادگی
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رضا روح اللهی

کرمان

17

زهرا نبی زاده سرابندی

سيستان وبلوچستان

2

مریم اطمینان فر

آذربايجان شرقي

18

محمدمهدی آهنگری

شهرستان های تهران

3

فرزانه گل محمدی

شهرستانهای تهران

19

رضا علی پور کندری

خراسان رضوی

4

حسین متین

البرز

20

محمدرضا ابدی

يزد

5

زینب صیاد اربابی

سيستان وبلوچستان

21

نازیال کرکوکی

کرمانشاه
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محمد شجاعی

کرمان
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مریم کولیوند

ايالم
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مجتبی نظر نژاد

چهارمحال و بختیاری
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مهناز اسالمی

يزد

9

علی اکبر بختیاری

همدان

25

هادی سورگی

خراسان جنوبي

10

پردیس پیرایش

مازندران

26

بتول حجتی

گلستان

11

ناصر بهرو

اردبيل

27

حاجی امان اسماعیلی

شهر تهران

12

فروزان قصیری

کردستان

28

مجید لطفیان

خراسان رضوی
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حسین یوسفی

قزوين

29

عبدالقادر طه حسن

آذربايجان غربی

14

اعظم محمد زاده

شهرتهران
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مریم عین الوند

خوزستان

15

فرشته حسینی

مرکزي

31

مجید نامی

بوشهر

16

مریم محمدی

کرمانشاه

