کتاب همراه هنرجو
رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم
دورۀ دوم متوسطه

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامهریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامهریزی و تألیف:

کتاب همراه هنرجو (رشتۀ شبکه و نرم افزار رایانه) 212289 -
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و    کاردانش
ابوالفضل باقری ،سعید برزگر ،بتول حجتی ،نگین راد منش ،مسعود رسام نژاد،
صدیقه رسولی ،افسانه رضایی ،مجتبی رفعت ،مریم زمانی ،لیال عابدی ،حسین
عبداللهی دهکی ،محسن عبدالهی علی بیک ،زهرا عسگری رکن آبادی ،سارا غایی،
محمدرضا فروزنده ،محمدرضا قشونی ،مهناز کارکن (بخش تخصصی) احمدرضا
دوراندیش ،ابراهیم آزاد  ،مهدی اسماعیلی ،حسن آقـا بابایی    ،محمد کفاشان و

مدیریت آمادهسازی هنری:
شناسه افزوده آماده سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

افشار بهمنی (بخش مشترک) (اعضای شورای برنامه ریزی و تألیف)
ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشی
جواد  صفری (مدیر هنری) ـ    شهرزاد قنبری (صفحهآرا)

تهران:خيابان ايرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش  و  پرورش  (شهيدموسوي)
تلفن 9       :ـ  ، 88831161دورنگار  ،88309266 :کد پستي1584747359 :
وبگاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ايران  :تهران ـ کيلومتر  17جادۀ مخصوص
کرج ـ خيابان( 61داروپخش) تلفن 5:ـ ،44985161دورنگار،44985160 :
صندوق پستي139 :ـ 37515
شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ايران «   سهامي خاص»
چاپ ا ّول 1397
کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکـی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع ،بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.

شابک ISBN 978   -   964  -  05  -3256 -0    978 - 964 -05 -3256 -0

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید ،از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

س سِ ّره ّ
الشریف)
امام خمینی ِّ
(قد َ

فهرست

فصل : 1شایستگی های پایه فنی

1 ............

فصل : 2یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات 15 ...........
فصل : 3دانش فنی،اصول،قواعد و قوانین و مقررات

25     ...........

فصل : 4فناوری ،استانداردها و تجهیزات

47    ..........

فصل  : 5ایمنی ،بهداشت و ارگونومی

69   ..........

فصل  : 6شایستگی های غیرفنی

75   .........

سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی؛ کتاب همراه از اجزای بستۀ آموزشی میباشد که در نظام جدید آموزشی طراحی ،تألیف و در جهت
تقویت اعتماد بهنفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل بخشهای:
 2یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
 1شایستگی های پایه
 4فناوری ها ،استانداردها و تجهیزات
 3دانش فنی ،اصول ،قواعد ،قوانین و مقررات
 6شایستگی های غیرفنی است.
 5ایمنی ،بهداشت و ارگونومی
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:
دروس خوشه شایستگی های
پایه مانند ریاضی و…)
دروس خوشه شایستگی های
غیرفنی (مانند الزامات محیط
کار و…)

برای کدام
دروس

دروس خوشه شایستگی های
فنی مانند (دانش فنی پایه،
کارگاه ١٢ـ  ١و…)
یک کتاب برای کل دوره متوسطه
پس از استقرار کامل نظام جدید
قطع رقعی

کتاب
همراه هنرجو

اصطالحات ،مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن
تنظیمات دستگاه ها

کاهش وابستگی به کتب درسی در
کارهای عملی

هدف

جدول های کاربردی

توسعه حرفه ای

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف
اصلی

روابط و فرمول ها

استانداردها و کدها

هنگام ارزشیابی و امتحانات

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه
محوری

ویژگی کتاب

دارای بخش های مستقل از کتاب
درسی

ایمنی بهداشت و ارگونومی

زمان استفاده
توسط هنرجو

هنگام یادگیری

بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری
ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل
استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

اجزاء

کمک به تحقق یادگیری مادامالعمر
کاهش حجم کتاب درسی
پیوند دادن دروس مختلف رشته
اشاعه فرهنگ استفاده از منابع
اطالعاتی

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای پایۀ دوازدهم تدوین شده است .بنابراین تا پایان دوره
متوسطه و برای استفاده در محیط کار واقعی ،در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

دروس شایستگی در رشتههای فنی و حرفهای

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای
1

دروس شایستگی پایه:

4

5
6

 4مدیریت تولید
 5اخالق حرفه ای

ریاضی ١و٢و٣
زیست شناسی
شیمی
فیزیک

دروس شایستگی های فنی:

 1دانش فنی پایه
 2دانش فنی تخصصی
 3شش کارگاه تخصصی ٨ساعته
در پایههای١٠و١١و١٢
 9نقشه کشی فنی رایانه
 10کارآموزی

دروس شایستگی غیرفنی:

 1الزامات محیط کار
 2کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 3کاربرد فناوری های نوین
ساختار دروس فنی و حرفه ای
درس

1

پودمان

2

3

4

5

شایستگی

هر درس شایستگی ،شامل  ٥پودمان است که هر پودمان نیز شامل ١
یا  ٢شایستگی (واحد یادگیری) میباشد.
در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
ارزشیابی هر پودمان بهصورت مستقل انجام میشود و اگر در پودمانی
نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجددا ً ارزشیابی میشود.

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي

آموزش و تربيت بر اساس شايستگي
انجام دادن درست كار در زمان درست با روش درست را شايستگي گويند.
به توانايي انجام كار بر اساس استاندارد نيز شايستگي گويند.
شايستگي بايستي بر اساس تفكر ،ايمان  ،علم ،عمل و اخالق باشد.
در انجام كارها به صورت شايسته بايستي به خدا ،خود ،خلق و خلقت
همزمان توجه داشت.
انواع شايستگي عبارتست از :عمومي  ،غيرفني و فني (پايه و تخصصي)
هدف آموزش و تربيت كسب شايستگي ها است.
جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود ،بايد شايستگي ها
را كسب كرد.
همواره در هدف گذاري ،يادگيري و ارزشيابي ،تأکید بر کسب شایستگی
است.

عناصر (اجزاء)

شایستگی (کل)

علم
ایمان
شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است

عمل

اخالق
تفکر

اجزا و عناصر به صورت جداگانه
شایستگی نیست

فصل 1

شایستگیهای پایه فنی

ریاضی
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نمودارها و منحنی ها
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پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها
تابع  fو یک نقطۀ  aاز دامنۀ آن را درنظر بگیرید .گوییم تابع  fدر نقطۀ  aپیوسته است ،هرگاه
حد  fدر  aموجود باشد و
)lim f (x) = f (a

x →a

در غیر این صورت گوییم تابع  fدر نقطۀ  aناپیوسته است .اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود
پیوسته باشد ،آن را تابعی پیوسته می نامند.

5

 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع
 نشان دهندۀf ′(a) ، در این صورت. از دامنۀ خود مشتق پذیر باشدa  در نقطۀf فرض کنید تابع
 a 

. استM =   شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطۀ
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f ′(x) =u′(x) ± v′(x).

f(x) =u(x).v(x)

f ′(x)=u(x).v′(x)+v(x).u′(x).

f(x) =u(x)/v(x)

f ′(x) =

y=f [g(x)]

dy
= f ′[g(x)].g ′(x).
dx

v(x).u ′(x) − u(x).v′(x)
[v(x)]2

.
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زیست شناسی

هیدرات کربن
اسید نوکلئیک

گلوکز

نشاسته

نشاسته در کلروپالست

نوکلئوتید

دی ان ای

کروموزوم

آمینواسید

پلی پیتید

پروتئین انقباضی

اسید چرب

چربی

سلول های چربی

پروتئین

واحد سازنده

درشت مولکول

ساختار سلولی

لیپید

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

یاخته

سازمان بندی یاخته ها

عصبی

خونی

ماهیچه ای

بافت

استخوانی

خونی

غضروف

عصبی

ماهیچه ای

اندام

پوست

مغز

استخوان

کلیه

قلب

دستگاه

گوارش

انتقال مواد عصبی

تنفس

اسکلتی

موجود زنده

7

جانوران
بی مهرگان

اسفنج ها

کیسه تنان شانه داران

پهن

مهره داران

کرم ها

نرم تنان

لوله ای

حلقوی

بند پایان

خارتنان

ماهی ها

سخت پوستان

دوکفه ای ها شکم پایان

خزندگان

دوزیستان

هزارپایان

عنکبوتیان

پرندگان

حشرات

سر پایان

تصویر گروه های اصلی جانوران
جدول فهرست منابع طبیعی
نوع منبع

موضوعات

منابع گیاهی

جنگل ها و مراتع و کشاورزی

منابع جانوری

حیات وحش و دامپروری

منابع میکروبی

مجموعه قارچ ها و باکتری ها

منابع جوی

مدت زمان دریافت نور ،شدت نور خورشید ،دما ،شدت باد ،رطوبت ،ابرناکی و انواع بارش

منابع آبی

آنواع آب :سفره های آب زیر زمینی ،چشمه ها ،روان آب ها ،آبگیرها ،دریاچه ها ،دریاها و اقیانوس ها

منابع خاکی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه ،تپه ،دره و دشت

منابع کانی

فلزات و سنگ های قیمتی

منابع فسیلی

نفت ،گاز و زغال سنگ

منابع انسانی

تمام افراد جامعه
کوهستان ها
مرتع ها

خشکی
جنگل ها

انواع
اکوسیستم

بیابان ها

آبی

دریاها
رودخانه ها

8

پستانداران

زیست شناسی در مورد انسان
ناحیة حسی

ناحیة حرکتی

پا
بازو
دست
لب ها
زبان
دهان

بخش آهیانه

پا
بازو
دست
لب ها
بخش پیشانی

بخش پس سری

بخش گیجگاهی

مراکز قشر مخ

بزرگ سیاهرگ فوقانی(زبرین)

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

سرخرگ ششی
آئورت

شبکه مویرگی شش راست

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

4

3

6
1

دهلیز چپ

دریچة سینی سرخرگ آئورت

5

2

دریچة دو لختی

آئورت
شبکه مویرگی پایین بدن

بطن چپ

بطن راست

سیاهرگ ششی
دهلیز راست
دریچة سینی سرخرگ ششی
دریچة سه لختی

بزرگ سیاهرگ تحتانی(زیرین)

شکل باالگردش خون را در بدن نشان می دهد .شماره 3،2و 4آغاز و پایان گردش ششی و  5 ،1و 6
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.
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بازوی قوی در ورزشهای قدرتی (وزنهبرداری)

جناغ سینه
دنده ها
بازو
ساعد

ساعد بلند در ورزشهای پرتابی (بسکتبال)
مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها
انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

باالتنه

مچ دست
انگشتان

لگن
خاصره

لگن بزرگ و قوی در ورزشهای قدرتی

ران

ران قوی در ورزشهای رزمی
کشکک محکم در ورزش فوتبال

کشکک

ساق بلند در ورزش شنا

ساق

مچ قوی مؤثر در تمام ورزشها

مچ پا

انگشتان قوی در دو میدانی

انگشتان
خطوط نازک تر

تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی
میتوکندری
هستک

هسته
آکسون
غالف شوان
غالف میلین

گره رانویه

ساختمان نرون
انتهای سیناپسی
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پایین تنه

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دمای حدود 20ᵒ C

گرمای ویژۀ برخی از مواد *
گرمای ویژه J/kg. K

ماده

جیوه

0/18 × ١٠-3

آب

0/27 × ١٠

گلیسیرین

0/49 × ١٠-3

آلومینیوم

روغن زیتون

0/70 × ١٠-3

برنج

380

پارافین

0/76 × ١٠-3

نوعی فوالد (آلیاژ آهن با  %2کربن)

450

بنزین

-3

1/00 × ١٠

فوالد زنگ نزن

490

اتانول

-3

1/09 × ١٠

چوب

1356

استیک اسید

١1/0 × ١٠-3

گرانیت

790

بتون

800

بنزن

١2/5 × ١٠-3

شیشه

840

کلروفرم

١2/7 × ١٠

یخ

2220

جیوه

140

اتانول

2430

آب دریا

3900

آب

4187

عناصر جامد

ماده

ضریب انبساط طولی 1
k

-3

جامدهای دیگر

-3

استون

١4/3 × ١٠

-3

آمونیاک

24/5 × ١٠-3

مایعات

اتر

١6/0 × ١٠

-3

سرب

128

تنگستن

134

نقره

236

مس

386
900

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20ᵒC
چگالی برخی مواد متداول
ماده

ماده

)ρ(kg/m3

)ρ(kg/m3

یخ

0/917 × 103

آب

1/00 × 103

آلومینیوم

2/70 × 103

گلیسیرین

1/26 × 103

آهن

7/86 × 103

اتیل الکل

0/806 × 103

مس

8/92 × 103

بنزن

0/879 × 103

نقره

10/5 × 103

جیوه

13/6 × 103

سرب

11/3 × 103

هوا

1/29

اورانیوم

19/1 × 103

هلیم

1/79 × 10-1

طال

19/3 × 103

اکسیژن

1/43

پالتین

21/4 × 103

هیدروژن

8/99 × 10-2

داده های این جدول در دمای صفر درجه ( )0ᵒCسلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده
جرم ( )kgجسم

جرم ()kg

جسم
عالم قابل مشاهده

 1×١٠52انسان

7×101

کهکشان راه شیری

 7×١٠41قورباغه

-1

1×10

خورشید

 2×1030پشه

1×10-5

 6×10باکتری

زمین

24

ماه
کوسه

-15

1×10

 7/34×1022اتم هیدروژن

1/6×10-27

 1×10الکترون

9/11×10

-31

3

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده
ثانیه

بازۀ زمانی

5×1017

سن عالم
سن زمین

17

1/43×10
2×109

میانگین عمر یک انسان

3/15×107

یک سال

8/6×104

یک روز

8×10-1

زمان بین دو ضربان عادی قلب

واحدهای اندازهگیری انگلیسی
 1واحدهای اندازهگیری طول
()mmمیلیمتر  )cm(=25/4سانتیمتر )in( =2/54اینچ 1
( )inاینچ )ft( =12فوت 1
( )cmسانتیمتر  )in( ≅ 90اینچ  )ft(=36فوت  )yd( =3یارد 1
( )mمتر  )in( =1609/344اینچ  )ft(=63360فوت  )mil( =5280مایل خشکی 1

( )mمتر  ≅ 1853فوت  ≅ 6080مایل دریایی 1
مایل خشکی  ≅ 1/15مایل دریایی 1
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فیزیک
اندازه گیری و دستگاه بینالمللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها
کمیت

نام یکا

طول

متر

نماد یکا
m

جرم

کیلوگرم

kg

زمان

ثانیه

s

دما

کلوین

K

مقدار ماده

مول

mol

جریان الکتریکی

آمپر

A

شدت روشنایی

کندال (شمع)

cd

یکای فرعی
کمیت

یکای SI

یکای فرعی

تندی و سرعت

m/s

m/s

2

2

شتاب

m/s

m/s

نیرو

نیوتون ()N

kg.m/s

فشار

پاسکال ()Pa

kg/ms2

انرژی

ژول ()J

kgm2/s2

2

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده
طول m

جسم
فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان

2/8×1021

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره

4×1016

یک سال نوری
شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید

15
11

9×10

1/50×10

فاصله میانگین ماه از زمین

3/84×108

فاصله میانگین زمین

6/40×106

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین

7

3/6×10

جسم
طول زمین فوتبال

طول m
9×101
5×10

طول بدن نوعی مگس

-3

اندازه ذرات کوچک گرد و خاک

1×10-4

اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده

1×10-5

اندازه بیشتر میکروب ها

0/2-2×10-6

قطر اتم هیدروژن

1/06×10-10

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)

1/75×10-15
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فصل 2
یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری DDNS
زمانی که به یک  IP staticنیاز دارید اما به هر دلیل قادر به تهیه آن نیستید یا شرکت ارائهدهنده
اینترنت از در اختیار گذاشتن آن به شما خودداری میکند ،یکی از سرویسهای خوب ،کارآمد که
بتوان از آن به جای  IP Staticاستفاده کرد  DDNSاست .بهعنوان مثال فرض کنید دوربین
خود را در شبکه قرار دادهاید و با استفاده از مودم روتر خود به اینترنت متصل میشوید ،آدرس
آی پی  79/127/123/250پس از اولین اتصال به اینترنت به شما اختصاص مییابد و شما
هماکنون میتوانید آدرس آی پی را در اختیار همکاران خود قرار دهید تا با استفاده از آن به
دوربین دسترسی داشته باشند ،اما  ISPشما پس از مدت کوتاهی آدرس  IPرا تغییر میدهد و
شما مجبور میشوید تا مجددا ً آن را در اختیار همکاران خود قرار دهید .به هر دلیل برای شما
محدودیتی وجود دارد و نمیتوانید از  IPاستاتیک استفاده کنید ،به همین دلیل استفاده از
سرویس  DDNSپیشنهادی شگفتانگیز محسوب میشود .شما با ساختن یک اکانت در یکی
از این تارنماها و در اختیار گرفتن یک  subdomainمثل  myname.dlinkddns.comکافی
است این آدرس را در اختیار همکارانتان قرار دهید و دیگر با هر بار تغییر  IPنیازی به اعالم به
همکارانتان نیست و تمامی فرایند در پسزمینه و بهصورت خودکار انجام خواهد گرفت .ناگفته
پیداست که شما باید تنظیمات نرمافزاری الزم و  port forwardingرا بهصورت صحیح انجام
داده باشید.
فرایند  DDNSاز دو طریق قابلاستفاده است:
از طریق مودم اینترنت که معموالً در محیط تنظیمات
دارای بخشیبهنام DDNSیا Dynammic DNS
است .نصب برنامهای برروی رایانه که با دادن نام
کاربری و رمزی که در تارنما ثبتنام کردهاید برنامه
با هر بار تعویض  IPاینترنت شما به  DNSسرور
اطالع داده و آدرس آن را بهروز میکند.
تفاوت  GSMو GPRS
در سیستم  GPRS / GPRS: General Packer radio Serviceیکالیه switchedـ Packet
به شبکه  GSMموجود موبایل اضافه میشود .در واقع  GPRSیا نسل  2/5تلفنهای همراه یک
سرویس رادیویی بیسیم ،جهت ارسال دیتا است که بهنوعی یک مرحله میانی  GSMنسل دوم
و  UMTSنسل سوم شبکههای مخابرات سیار است بدین ترتیب سیستم  ،GPRSپهنای باند

وسیعتر و امکانات رادیویی بیشتری را در اختیار مشترکین قرار میدهد تا ارسال دیتا با سرعت
بیشتری انجام شود که این مقدار  3برابر سرعتی است که کاربران میتوانند از شبکههای تلفن
ثابت ،اطالعات دریافت کنند و تقریباً بیش از  10برابر سرعت ارسال دیتا در شبکه فعلی GSM
است .در حالیکه  GSMبرای ارتباط صوتی عالی به نظر میرسد ولی در تبادل دیتا GPRS
قویتر است .تلفنهای همراه با اتصال به سرویس  GPRSبه اینترنت متصل میشوند و میتوانند
اطالعات را فوری و با سرعت باالتری منتقل کنند و کاربر برخالف شبکه  GSMکه از زمان
برقراری ارتباط با شبکه ،هزینهها محاسبه میشود در  GPRSبراساس مقدار اطالعاتی که منتقل
کرده پول پرداخت میکند .بهعالوه مزیت اضافی  GPRSاین است که اطالعات میتوانند همزمان
با انجام مکالمه صوتی منتقل شوند .مودم  GSMوسیله ای است برای ارتباط سیستمهای رایانهای
به شبکههای بیسیم تلفن همراه ،کاربرد آن همانند مودمهای upـ  dialاست با این تفاوت که
16

اطالعات را بهجای کابلهای مسی از طریق امواج الکتریکی انتقال میدهد .مودمهای  GSMمانند
مودمهای upـ ،dialهم بهصورت داخلی و خارجی موجود میباشند .مزیت مودم خارجی در این
است که میتوان در صورت نیاز به لپتاپ نیز متصل کرد و مثل تلفن همراه نیاز به سیمکارت دارند.

از طریق امواج ماکروویو است .طراحان و مهندسان این روش بر آن هستند تا در آیندهای نزدیک،
دسترسی بیحد و مرز به اینترنت را برای تمامی کاربران تا حد دسترسی به تلفن همراه آسان کنند و
همانگونه که اکنون در اغلب کشورهای جهان ،داشتن و استفاده از یک تلفن قابلحمل ،به پدیدهای
معمولی بدل شده است ،دسترسی آسان و نامحدود به مکان به اینترنت ،برای همگان حاصل شود.
وای مکس در آینده بسیار نزدیک ،اینترنت را در کنار شبکه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان
انقالبی را در این زمینه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر رایانههای قابلحمل ،خانگی و
یا خاص ،مساوی بااتصال آنها به اینترنت باشد .این استاندارد از طرف  IEEEمعتبر شناختهشده
و کد  ۸۰۲.۱۶از طرف این سازمان به آن اختصاصیافته است
نگاهی به تفاوتهای وای مکس و وای فای نشان میدهد که بهرغم تشابه این دو روش در استفاده
از امواج ماکروویو برای تأمین دسترسی اینترنت برای کاربران ،وای مکس و وای فای دو سیستم
جداگانه هستند.
وای فای اتصال بیسیم را با بردی کوتاه ،حداکثر در حد محوطه یک فرودگاه ،نمایشگاه یا کافیشاپ
(نهایتاً در سطح  ۶۵کیلومترمربع) برقرار میسازد .در حالیکه در وای مکس صحبت از اتصال
بیسیم دستکم در حد یک شهر کوچک است (چیزی در حدود هشت هزار کیلومترمربع).گذشته
از این حداکثر سرعتی که ف ّناوری وای فای برای کاربران فراهم میکند ،سرعت دانلود پنج مگابایت
در ثانیه است و این در حالی است که کاربران ف ّناوری وای مکس با سرعت شگفتانگیز  ۵۰تا ۱۰۰
مگابایت خواهند توانست دادهها را از اینترنت دانلود کنند (بهاینترتیب امکان تماشای یک فیلم
باکیفیت باال از اینترنت ـ که سرعتی حداقل برابر با  ۱۰مگابایت در ثانیه نیاز دارد ـ برای کاربری
که در حال حرکت با یک لپتاپ است بهراحتی ممکن خواهد بود).
تفاوت عمده دیگر وای مکس با وای فای و نیز روشهای دسترسی با پهنای باند باال ،ارزان بودن
آن است که هرچند تا رسیدن به این مؤلفه بهشدت مهم راه زیادی مانده است ولی یکی از اهداف
طراحان آن است« .ارزان بودن» یا حتی «زیاد گران نبودن» چیزی است که برآورده شدن آن
میتواند تمام ف ّناوریهای رقیب وای مکس را از میدان به درکند.
خصوصیات :wimax
شبکههای نوظهور  wimaxدارای خصوصیات منحصر به فردی است که این خصوصیات را در
شبکه رقیب آن یعنی fiـ wiنیز نمیتوان دید .برخی از این خصوصیات به شرح زیر است:
 1برد طوالنی شبکه  :با توجه به نوع BTSهای نصبشده در شبکه  wimaxمیتوان انتظار
پوشش شبکه در حدود  ۳۰مایل را از این شبکه داشت.
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 2توانایی باال برای حمل بستههای اطالعاتی مانند صوت ،تصویر ،دیتا
 3عدم نیاز به دیدمستقیم بین کاربر و دکلهای ( BTSدر صورت دید مستقیم فاصله قابل
افزایش است)
 4پهنای باند باال (در حدود  Mbps 7۰که تا  Mbps ۱۰۰نیز قابلافزایش است)
 5امکان پیادهسازی شبکه  wimaxدر هر دو باند فرکانسی  Licensedو unucensed
 6تجهیزات گرانقیمت در طراحی و پیادهسازی شبکه
 7امکان پیادهسازی شبکه در بازههای فرکانسی 10 GHZـ 66و ۱۱ GHZـ ۲با استفاده از
سیستم کدینگ اطالعات
 8پهنای باند قابل تنظیم
جدول : Ingress Protection Routing
میزان حفاظت و حساسیت دوربینها در برابر موانع بهصورت نمادهای مندرج در جدول است.
عالئم
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
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رقم اول
ـ

حفاظت در برابر تماس یا نفوذ اجسام جامد

0

بدون حفاظت

1

حفاظتشده برای اجسام جامد با قطر بیش از  50میلیمتر

2

حفاظتشده برای اجسام جامد با قطر بیش از 12/5میلیمتر

3

حفاظتشده برای اجسام جامد با قطر بیش از  2/5میلیمتر

4

حفاظتشده برای اجسام جامد با قطر بیش از  1میلیمتر

5

حفاظتشده در برابر نفوذ گردوغبار

6

ضد گردوغبار (محافظت در ورود ریز گرد)

فناوری ZigBee , Wimax
 ZigBeeیک استاندارد شبکه توری بیسیم کمهزینه و کممصرف است که هدف آن توسعه
استفاده از دستگاههای با باتری طول عمر طوالنی در کاربردهای مختلف کنترل و نظارت بیسیم
است .دستگاههای  ZigBeeزمان تأخیر کمی دارند که باعث کمتر شدن جریان متوسط مصرفی
میشود .چیپ های  ZigBeeعمدتاً به همراه رادیوها و میکروکنترلر هایی که حافظه فلش بین
60ـ 256کیلوبایت دارند به کار میرود.
 ZigBeeبر پایه الیه فیزیکی و الیه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال که در استاندارد IEEE
 802.15.4برای شبکههای شخصی بیسیم با نرخ انتقال پایین تعریفشده ،ساختهشده است .این
طراحی شامل  4جز کلیدی  :الیه شبکه ـ الیه کاربرد ـ اشیا دستگاه )ZigBee (ZDOـ و اشیا
کاربردی تعریفشده توسط تولیدکننده که اجازه شخصیسازی را به استفادهکنندگان میدهند و
از یکپارچهسازی سیستم حمایت میکنند.
 ZigBeeیکی از استانداردهای جهانی پروتکل ارتباطات است که توسط کارگروهی ویژه تحت
 IEEE 802/15تعریفشده است .این استاندارد چهارمین استاندارد موجود در این شاخه است و
همچنین جدیدترین استاندارد در این زمینه به شمار میرود و در دستگاههایی نرخ انتقال داده و
مصرف توان بسیار پایین دارند و در واقع ویژگی اصلی آنها طول عمر درازمدت باتری آنها است،
به کار میرود.
کاربردهای متداول شامل موارد زیر میشوند:
سرگرمیهای خانگی و کنترل :اتوماسیون خانگی مانند  ،QIVICONروشنایی هوشمند،
کنترل دمای پیشرفته ،کاربردهای ایمنی و امنیتی ـ فیلم و موسیقی
حسگر شبکههای بیسیم
کنترل صنعتی
تشخیص جاسازیشده
جمعآوری دادههای پزشکی

:Wimax
یک روش بیسیم فوقالعاده سودمند و انقالبی درزمینه دسترسی تمامی کاربران در هر سطحی به
اینترنت است .این نام از حروف اول کلمات Worldwide Intero Perability for Microwave
 Accessگرفتهشده و همانگونه که از نام آن پیدا است ،راهحلی برای دسترسی به اینترنت است.
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عالئم

حفاظت در برابر نفوذ آب

رقم دوم

ـ

0

بدون حفاظت

ـ

1

حفاظتشده در برابر چکیدن قطرههای عمودی آب

2

حفاظتشده در برابر چکیدن قطرههای عمودی آب زمانی که
دستگاه تا  15درجه جابهجاشده

3

حفاظتشده در برابر پاشش آب با زاویه  60درجه

4

حفاظتشده در برابر پاشش آب در زوایای مختلف

5

حفاظتشده در برابر پاشش آب با فشار در زوایای مختلف

6

حفاظتشده در برابر پاشش آب با فشار زیاد در زوایای مختلف

7

حفاظتشده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدتزمان
و فشار استاندارد

8

حفاظتشده در برابر غرق شدن دستگاه در آب برای مدتزمان
طوالنی و فشار استاندارد

ـ

عالئم اختصاری بینالمللی دستگاههای الکتریکی تجاری
کمیسیون ارتباطات فدرال دستگاه های الکتریکی تجاری که از امواج رادیویی
استفاده می کنند را مورد تست قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که دستگاه
بی سیم باعث ایجاد تداخل الکترومغناطیسی با سایر دستگاه ها نمی شود.
کالس  :Aشامل دستگاه های صنعتی و تجاری طراحی شده برای استفاده در
خارج از مناطق مسکونی و مکان هایی که تداخل امواج اهمیت کمتری دارد.
کالس  :Bشامل دستگاه های با کاربرد خانگی نظیر (کامپیوترهای شخصی ،تبلت ها،
گوشی های تلفن همراه ،چاپگرها ،بلندگوها ،سینماهای خانگی و)...
همه   دستگا ه   هایی    که    د ر   اتحادیه     اروپا    تولید           /فروخته  /وارد می شوند دارای عالمت
( )Conformite Europeenneبه معنای منطبق با اروپا روی آنها حک شده است .یعنی این
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محصول همه استانداردهای مورد نیاز برای فروش در منطقه اقتصادی اروپا
را دارد CE .عالمتی یکسان برای همه  27عضو این اتحادیه است .عدد 4
رقمی در کنار عالمت  CEنشان دهنده شرکتی است که آزمایشات مورد
نیاز برای دادن گواهی را انجام داده است ( این کمپانی ها مجاز نیستند که
نام خود را برروی دستگاه بنویسند).
استاندارد

نام التین

نام فارسی

ETSI

European Telecommunications
Standards Institute

مؤسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور

IEC

International Electro technical
Commission

کمیته بینالمللی الکتروتکنیکال
(کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک)

IEEE

Institute of Electrical and
Electronic Engineers

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک
(سازمانی بینالمللی که استانداردهای کلیدی شبکه
را منتشر میکند .مانند استاندارد رسمی برای
سیستم شبکهبندی اترنت که  IEEE 802/3نامیده
میشود).

IETF

Internet Engineering Task Force

نیروی کاری مهندسی اینترنت
(سازمانی که مسئول پروتکلهای کاربردی اینترنت
است)

RFC

Request For Comments

درخواست برای توضیح

محدودیتهای مواد Rohs

حد مجاز

عالمت
اختصاری

نام فارسی

نام ماده شیمیایی غیرمجاز

< 1000 ppm

Pb

سرب

Lead

< 100 ppm

Hg

جیوه

Mercury

< 100 ppm

Cd

کادمیوم

< 1000 ppm

Cr VI

کروم شش ظرفیتی

< 1000 ppm

PBB

پلی برومینات بی فنیل

Cadmium
Hexavalent Chromium
Polybrominated Biphenyls
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محدودیتهای مواد Rohs

حد مجاز

عالمت
اختصاری

نام ماده شیمیایی غیرمجاز

نام فارسی

< 1000 ppm

 PBDEپلی برومینات دی فنیل اتر

< 1000 ppm

 DEHPبیس ( 2اتیل هگزیل) فتاالت

< 1000 ppm

BBP

بنزیل بوتیل فتاالت

< 1000 ppm

DBP

دیبوتیل فتاالت

< 1000 ppm

DIBP

دیسو بیوتیل فتاالت

Polybrominated Diphenyl Ethers
Ethylhexyl) phthalateـBis(2
Benzyl butyl phthalate
Dibutyl phthalate
Diisobutyl phthalate

جدول استاندارد  IEEEو سرعت انتقال داده
استاندارد

فرکانس کاری
(مگاهرتز)

نرخ داده در کانال
(مگابیت در ثانیه)

802/11

 2/4تا 2/4835

1و2

802/11a

 5/15تا  5/35و  5/725تا
5/825

،36 ،24 ،18 ،12 ،9 ،6
 48و 54

802/11b

 2/4تا 2/4835

802/11g

 2/4تا 2/4835

سازگاری

Fi5ـWi

 5/ 5 ،2 ،1و 11

 Fiـ Wi

11 ،9 ،6 ، 5/5 ،2 ،1
48، 36،24 ،18، 12، 54

 Fiـ Wiبا  11مگابیت در
ثانیه و کمتر

جدول ارتباط استاندارد  IEEEو فناوری آنتن
حداکثر
سرعت

محدوده

استاندارد

2 Mbps

2/4 GHz

802/11

5 GHz

802/11a
802/11b

سازگار با

فناوری آنتن

ـ

OFDM

54 Mbps

1
802/11

DSSS

11 Mbps

2/4 GHz

802/11/802/11b

OFDM

54 Mbps

2/4 GHz

802/11g

1
802/11a/b/g

OFDM/MIMO

600

 5 GHzیا 2/4

802/11n
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جدول ویژگیهای استاندارد IEEE
802/11n

802/11ac

802/11g 802/11b

مشخصه

802/11a

کم

کم

زیاد

پوشش دهی

کم

کم

کم

زیاد

ظرفیت

کم

کم

کم

کمتر

تداخل

بیشتر از  2/4گیگاهرتز
کمتر از  5گیگاهرتز

بیشتر

بیشتر

بیشتر از  2/4گیگاهرتز
کمتر از  5گیگاهرتز

زیاد

کیفیت

کم

کم

کم

کم

جدول استاندارد  IEEEو فناوری بیسیم

بیسیم

استاندارد

سازمان
صنعتی

Wifi
IEEE
Alliance 802/11a,b,g,n

نرخ داده

محدوده

توان

عملکرد
باتری
(عمر)

گرهها

 11تا 105
 2/4و 5/8
مگابیت بر
ستارهای
گیگاهرتز
ثانیه

 10تا
 100متر

زیاد

قابل شارژ
(ساعتها)
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توپولوژی

فرکانس
RF

جدول بررسی استاندارد  IEEEو کابلهای شبکه
Ethernet

IEEE 802/3:

استاندارد اترنت زوج به هم تابیده

2016ـ 802/3 bu

استاندارد اترنت با سرعت  1000مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری پالستیکی

2017ـ 802/3 bv

استاندارد اترنت برای پروتکل شبکه های نوری غیر فعال در کابل کواکسیال

2016ـ 802/3 bn

استاندارد اترنت با سرعت  1گیگابیت بر ثانیه در کابل زوج به هم تابیده مسی

2016ـ 802/3 bp

استاندارد اترنت با سرعت  25و  40گیگابیت بر ثانیه برای  Tـ  25 GBASEو  Tـ 2016ـ 802/3 bq
40 GBASE
استاندارد اترنت با سرعت  25گیگابیت بر ثانیه

2016ـ 802/3 by

استاندارد اترنت با سرعت  2/5و  5گیگابیت بر ثانیه برای  Tـ  2/5 GBASEو  Tـ 2016ـ 802/3 bz
5 GBASE
استاندارد اترنت با سرعت  100مگابیت بر ثانیه در کابل زوج بهم تابیده ( Tـ 2015ـ 802/3 bw
)100 GBASE
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فصل 3
دانش فنی ،اصول ،قواعد ،قوانین و مقررات

قانون جرائم رایانه ای
شاید اگر دویست سال پیش کسی راجع به قوانین راهنمایی و رانندگی بحث می کرد باعث تعجب
بود چون هنوز خودرویی اختراع نشده بود ومسائل مربوط به آن قابل درک نبود .پس ازاختراع خودرو
و رواج استفاده از آن در معابر و خیابان ها برای حفظ ایمنی و نظم ،قانونگذاران ناچار به وضع
قوانین راهنمایی و رانندگی شدند .بر همین اساس و با نفوذ اینترنت و شبکههای رایانهای عمومی
و خصوصی ،برای حفظ حریم شخصی و جلوگیری از صدمات ناشی از سوء استفاده افراد مشتمل
بر  ۵۶ماده و  ۲۵تبصره است .این قانون در جلسه علنی مورخ  5خرداد سال  1388مجلس شورای
اسالمی تصویب و در تاریخ  1388/3/20به تأیید شورای نگهبان رسید .در ادامه چند قانون مصوب
در ارتباط با جرائم رایانهای ذکر میشود.
برخی قوانین جرائم رایانه ای
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز :ماده  1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های
رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد ،به حبس از
نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال تا بیست میلیون
( )20.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز :ماده  2ـ هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال
ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را
شنود کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ( )10.000.000ریال
تا چهل میلیون ( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای :ماده  3ـ هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری
در حال انتقال یا ذخیره  شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال
زیر شود ،به مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ،به
حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ( )20.000.000ریال تا شصت میلیون
( )60.000.000ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت ،سازمان ،شرکت یا گروه بیگانه یا
عامالن آنها ،به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف
سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری،
کشور ،ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت
وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده  16ـ هرکس بهوسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی ،فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را
تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ،بهنحویکه عرفاً
موجب هتک حیثیت او شود ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون
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( )5.000.000ریال تا چهل میلیون ( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مابقی مباحث جرائم رایانه ای به شرح زیر است:

جعل رایانه ای ـ تخریب و اخالل در داده های سیستم های رایانه ای و مخابراتی ـ سرقت و
کاله برداری مرتبط با رایانه ـ جرایم علیه عفت و اخالق عمومی ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب ـ
مسئولیت کیفری اشخاص ـ سایر جرائم ـ تشدید مجازات و بخش آیین دادرسی.

نمادهای تجارت الکترونیک
یکی از عوامل اثرگذار توسعه تجارت الکترونیکی ،ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات
الکترونیکی است .ساماندهی سایت های تجاری در کشورمؤثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت
الکترونیکی خواهد بود .به نحوی که هر فرد در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه
تارنماها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت
می شناسند ،اقدام به خرید می کند .برای این منظور سامانه هایی در کشور راه اندازی شده است که
صحت تارنما های مربوط به فروش اینترنتی را بررسی کرده و در صورت قانونی بودن تارنما اجازه
می دهند نماد این سامانه ها در سایت های تجاری قرار گیرد.
نماد

توضیح

نماد اعتماد الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی
هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز
مینماید .مسئولیت صحت فعالیت کار و کسب اینترنتی و کلیه
محتوای منتشر شده در تارنما برعهده صاحب کار و کسب اینترنتی
است.

www,eNAMAD.ir

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با توجه به اقبال عمومی کسب و کار در فضای مجازی و کثرت
بنگاه های فعال در این حوزه ،اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی
https://ecunion.ir
راه اندازی شد تا کسب و کار در فضای مجازی هر روز با امنیت
بیشتری رو به جلو حرکت کند .این اتحادیه نقش مهمی در
ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی بر عهده دارد.

انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی
eanjoman.ir

انجمن کار و کسب های اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب
برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم فناوری اطالعات عالوه
بر اینکه به حمایت کار و کسب های فعال بپردازد؛ بستری حمایت گر
و پویا جهت رشد شرکت های نوپا (استارت آپ ها) باشد انجمن
می کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف کنندگان باشد تا
بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست بوم (اکوسیستم) فراهم
آورده است را در راستای خدمت به مردم سرزمینمان ایران استفاده
نماید چرا که به راستی ایشان شایسته بهترین ها هستند.
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کار وکسبهایکوچک مبتنی بر رایانه
با توجه به اینکه فناوری وابسته به رایانه و دنیای دیجیتال امروزه در همه امور زندگی و شغلی
بسیار نفوذ دارد ،در این بخش به معرفی چند کاروکسب ساده و بررسی شرایط پیاده سازی آنها
پرداخته می شود .البته الزم به ذکر است که هرکدام از این کسب و کارها نیاز به اخذ مجوز از
اصناف مربوط به خود را دارند که شامل شرایط سنی و مهارتی معتبر و صالحیت های اجتماعی
مخصوص به خود می شود.
نام کار وکسب

تجهیزات سخت افزاری و
نرم افزاری

ـ رایانه
ـ اسکنر
ـ دی وی دی رایتر
ـ چاپگر سیاه سفید و رنگی
ـ مجموعه نرم افزارهای
خدمات تایپ و
سیستم عامل ویندوز
تکثیر و امور رایانهای
و لینوکس و آفیس و
نرم افزارهای کاربردی
ـ مجموعه راه اندازهای
سخت افزاری
ـ اینترنت پرسرعت
ـ رایانه
ـ قطعات رایانه ای
ـ جعبه ابزار
خدمات تعمیرات
ـ تسترهای سختافزاری
رایانه ای
ـ تسترهای نرم افزاری
ـ مجموعه نرم افزارهای
راه انداز
ـ رایانه
ـ لپ تاپ
فروشگاه های
ـ تبلت و موبایل
اینترنتی
ـ چاپگر
ـ اینترنت پرسرعت
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مهارت های موردنیاز

موقعیت جغرافیایی

ـ مهارت واژهپرداز و تایپ رایانهای
ـ مهارت کار با اینترنت
ـ آشنایی با عیبیابی و تعمیر رایانه و مجاورت ادارات و دانشگاهی و
قطعات رایانهای
مراکز شهر
ـ مهارت نصب سیستم عامل و
نرمافزار

ـ مهارت تعمیررایانه ای
ـ مهارت مشاوره برای ارتقای
قطعات رایانه

مجاورت ادارات و مجتمع های
عـرضه و فـروش رایـانـه و
تجهیزات رایانه ای

ـ مهارت کار با نرم افزارهای تحت
وب و فروشگاه های مجازی ساز
مستقل از مکان
ـ فن بازاریابی و دانش تجارت
الکترونیکی

نام کار وکسب

تجهیزات سخت افزاری و
نرم افزاری

کافی نت

ـ رایانه
ـ تجهیزات سرور شبکه
ـ اینترنت پرسرعت
ـ چاپگر رنگی و سیاه سفید
ـ اینترنت پرسرعت
ـ اسپیکر
ـ اسکنر
ـ نرمافزارهای مانیتورینگ
ـ نرم افزارهای امنیت

خدمات
پشتیبانی
شبکه

ـ مهارت پیاده سازی شبکه های
ـ ادوات راه اندازی شبکه
محلی کابلی و بی سیم
ـ تجهیزات دوربین مدار ـ تنظیمات دوربین مداربسته روی
شرکت ها و دفاتر تولیدی
بسته
رایانه و تبلت و موبایل و اینترنت
و خدماتی و ادارات و مراکز
ـ آنتی ویروس
ـ پشتیبانی شبکه و عیب یابی
آموزشی و تجاری
ـ سیستم عامل و نرم افزارهای ـ امنیت شبکه
شبکه و نرم افزارهای پشتیبانی ـ اشتراک منابع سخت افزاری و
نرم افزاری

ـ لپ تاپ قطعات رایانه
خدمات رایانه ای ـ مجموعه نرم افزارهای
عمومی و سیستم عامل و
سیار
راه اندازها

مهارت های موردنیاز

موقعیت جغرافیایی

ـ مهارت عمومی کار با رایانه
مراکز فرهنگی  ،آموزشی و
ـ مهارت کار با ماشین مجازی
ـ آشنایی با تنظیمات شبکه و دانشگاهی و اداری
تعمیر و سرویس رایانه

ـ مهارت نصب سیستم عامل و در این مدل کسب و کار نیاز
نرم افزار
به مکان جغرافیایی ثابت نیست
ـ مهارت پشتیبان گیری از سیستم و برمبنای بازاریابی و عقد
قرارداد با مراکز موردنظر است
ـ مهارت تنظیمات شبکه

آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت ()Cafe net

 1دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه های اطالع رسانی و اینترنت  Cafe netمحلی برای
دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطالع رسانی (اینترنت و اینترانت) است.
 2این دفاتر ،ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه ،واحد صنفی محسوب می شوند و
مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز الزم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود.
تبصره ـ اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت
ارتباطات و ف ّناوری ّ
اطالعات نیز ارسال نماید.
 3اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران
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اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر
داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان
متأهل با داشتن حداقل  30سال سن
3ـ :1این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی
است.
3ـ :2ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات شرکت های رسا  ISPمجاز است.
3ـ :3ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی  -آوانت  VOIPمستلزم کسب مجوز مربوط
است.
3ـ :4رعایت ضوابط مندرج در ماده ( )6آیین نامه مؤسسات و شرکت های رسا  ISPالزامی است.
تبصره :آیین نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی
شورای عالی اطالع  رسانی می رسد.
 4نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر ،رایانامه  Emailو شماره پروانه کسب باید در
سربرگ های دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا  ISPمربوط به
صاحب مجوز ،هر یک به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
 5به منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود،
مشخصات هویتی ،آدرس کاربر ،ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و  IPتخصیصی را در دفتر روزانه
ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.
 6دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می نمایند مطابق مقررات و ضوابط
قانونی موجود کشور ازجمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی ،مسئول و پاسخگو
می باشند.
 7تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطالعات رایانه ای ممنوع است:
7ـ :1نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی
7ـ :2اهانت به دین اسالم و مقدسات آن
7ـ :3ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار
کند.
7ـ :4اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید
7ـ   :5تحریف یا تحقیر مقدسات دینی ،احکام مسلم اسالم ،ارزشهای انقالب اسالمی و مبانی تفکر
سیاسی امام خمینی (ره)
7ـ :6اخالل در وحدت و وفاق ملی
7ـ :7القای بدبینی و نا امیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسالمی
7ـ    :8اشاعه و تبلیغ گروه ها و احزاب غیر قانونی
7ـ   :9انتشار اسناد و اطالعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ،نظامی و
انتظامی
7ـ :10اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خالف اخالق و عفت عمومی
7ـ :11ترویج ترور ،خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره
7ـ :12ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
7ـ :13ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما
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7ـ :14ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
7ـ    :15افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطالعات شخصی آنان
7ـ :16انتشار اطالعات حاوی کلیدهای رمز بانک های اطالعاتی ،نرم افزارهای خاص ،صندوق های
پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها
7ـ :17فعالیت های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطالع رسانی و اینترنت از
قبیل جعل ،اختالس ،قمار و ...
7ـ    :18خرید ،فروش و تبلیغات در شبکه اطالع رسانی و اینترنت از کاالهایی که منع قانونی دارند.
7ـ   :19هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطالعات خصوصی و محرمانه و تالش برای شکستن
قفل رمز سیستم ها
7ـ :20هرگونه حمله به مراکز اطالع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش
کارایی آنها
7ـ :21هرگونه تالش برای شنود و بررسی بسته های اطالعاتی درحال گذر در شبکه که به دیگران
تعلق دارد.
7ـ :22ترویج مصرف سیگار
کمیسیون راهبردی شورای عالی اطالع رسانی در استان تهران و کمیته های استانی در استان ها
متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان ،نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان ،نماینده دادگستری استان ،نماینده اتحادیه صنفی ،نماینده صدا و سیمای استان ،زیر
نظر شرکت مخابرات استان برگردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این
آیین نامه به نحو ذیل اقدام می شود .نحوه اقدام در سایر زمینه ها مطابق قانون و مقررات نظام
صنفی است.
با اعالم وزارت ارتباطات و ف ّناوری اطالعات ،اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت
 48ساعت اقدام و دفتر تعطیل می شود و اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف ،ظرف مدت
 48ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید .در صورت تعلل اتحادیه صنفی ،وزارت ارتباطات و
ف ّناوری اطالعات مستقیماً از طریق ق ّوه قضاییه اقدام می نماید.
تبصره  :1چنانچه تخلف از موارد بند ” “1تا ” “13ماده  7آیین نامه باشد برای بار اول ،به مدت
 3ماه پروانه فعالیت لغو می شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه ،لغو موقت
پروانه ملغی می شود و برای تخلف بار دوم ،پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و حقوقی
صاحب پروانه ،مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره  :2چنانچه تخلف از موارد بند ” “14تا ” “22ماده  7این آیین نامه باشد ،برای بار اول کتباً
به صاحب پروانه تذکر داده می شود ،بار دوم ،پروانه به مدت  1ماه لغو موقت و با رفع تخلف و
اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ،لغو موقت پروانه ملغی می شود ،برای تخلف بار سوم ،پروانه
به مدت  6ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم ،پروانه به طور دائم لغو می شود و فرد حقیقی و
حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.
تبصره  :3نظر کمیسیون راهبردی و کمیته های استانی در خصوص جرائم و مجازات فوق،
الزم  االجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی  نفع در محاکم نخواهد بود.
از تاریخ تصویب این آیین نامه ،کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستان ها موظف اند ،حداکثر
ظرف مدت  2ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز الزم مطابق مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.
تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ،متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت
بازرگانی معرفی می نماید مراجعه خواهند نمود.
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مراحل ثبت نرم افزارتولیدشده
جهت ثبت نرم افزاری که طراحی و تولید نموده اید باید تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک
کشور دریافت کنید .شورای عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ،فرایندهای صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارها را انجام می دهد لذا متقاضیانی که تقاضای
صدور «گواهی ثبت» برای آثار خود را دارند باید از طریق انجام فرایندهای شورا تقاضای دریافت
تأییدیه فنی نمایند .پس از دریافت این مدرک و ارائه آن به دبیرخانه «گواهی ثبت» صادر خواهد
شد .جهت اقدام ،ابتدا به سامانه ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار ( )login.saramad.irوارد
شده و فرم الکترونیکی «درخواست رمز عبور» را تکمیل نموده و ارسال کنید (این فرایند فقط
یک بار انجام می شود) با توجه با فایل های راهنمای ثبت نرم افزار ،مراحل دریافت تأییدیه ادامه
خواهد یافت.

اختراعات نرم افزاری تأیید شده در شورای
عالی انفورماتیک
نرم افزارهای معتبر و کاربردی که توسط طراحان و برنامه نویسان تولید می شود را می توان در
مراکز رسمی مربوطه نظیر شورای عالی انفورماتیک به عنوان یک اثر به ثبت رساند تا از حق
کپی رایت برخوردار گردد .در جدول زیر برخی از این آثار به ثبت رسیده ،معرفی شده اند.

ردیف
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تاریخ ثبت

عنوان اختراع

1

 1383/11/26نرم افزار شبیه ساز پردازش سیگنال رادار و ردگیری اهداف راداری

2

موتور بازشناسی گفتار پیوسته مستقل از گوینده با دادگان بزرگ برای زبان
1385/02/23
فارسی

3

 1385/08/15طرح تفکیک کاربران انسان از رایانه به کمک متون فارسی و عربی

4

 1386/04/06روش جدید برای تشخیص کلمات خارج از واژگان
سیستم سرعت سنج ویدئویی خودرو

5

1387/8/29

6

 1394/11/11شارژ اعتباری تلفن همراه از طریق ارتباط صوتی بین دو گوشی تلفن

نرمافزارهای شبیهساز شبکه
بررسی رفتار شبکه در محیط واقعی هزینه باالیی دارد و مدیریت آن دشوار است .نرمافزارهایی
برای شبیهسازی و مدلسازی شبکه ارائه شده است که این نرمافزارها قابلیت مدل کردن گرهها،
پیکربندی آنها و لینکهای ارتباطی بین آنها را به کاربران و طراحان شبکه میدهد در ادامه به
معرفی چند نمونه نرمافزار شبیهساز شبکه پرداخته میشود.
نرمافزار

ویژگی

++OMNeT

نرمافزار  ++OMNeTیک ابزار قدرتمند و شی گرا برای شبیهسازی شبکههای
رایانهای و مخابراتی بوده که در سراسر دنیا کاربرد بسیار وسیعی در بین پژوهشگران و
شرکتهای فعال در زمینه شبکه و مخابرات دارد .این شبیهساز به زبان برنامهنویسی
سی پالس پالس نوشتهشده و در بیشتر محیطها با کامپایلر  ++Cقابلاجراست.

OPNET

شبیهساز  OPNETامکان طراحی و مطالعه شبکههای مخابراتی ،ادوات شبکه و
پروتکلهای موجود در شبکههای مختلف را بهآسانی فراهم میسازدOPNET .
آنت یک شبیهساز تجاری و دارای الیسنس است که برای شبیهسازی پروتکلهای
مختلف در شبکههای با دامنه بسیار متنوع استفاده میشود .این نرمافزار بر روی
سیستمعاملهای  Windowsو  Solarisقابلنصب است.

NS3

شبیهساز  NS3یک ابزار قدرتمند در زمینه شبکه و نسخه جدید شبیهساز NS2

CNS3

قابلیت اتصال به شبکههای داخلی و اینترنت و ایجاد انواع سناریوها و محیطها
بهصورت مجازی را دارد .شبیهساز قدرتمند شبکههای پیچیده است و قابلیت اتصال
به ماشین مجازی اوراکل را دارد .و سازگار با نسخههای مختلف ویندوز است

برای شبیهسازی شبکههای رایانه ای است که یک پروژه منبع باز و در حال توسعه
است NS3 .برای پلتفرمهای شبیهسازی شبکه باز قابل توسعه بوده و بهمنظور
پژوهش و آموزش در حوزه شبکه است .و یک موتور شبیهسازی قوی را برای انجام
آنالیزهای شبیهسازی فراهم میسازد و با زبان برنامهنویسی  C++و یا  Pythonدر
ارتباط است
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کنترل پنل میزبان تارنما
شرکتهای ارائهدهنده خدمات میزبانی وب برای مشتریان خود کنترل پنلی ارائه میدهند تا
مشترکین بتواند فضای میزبانی خود را کنترل و مدیریت کند .
ویژگی

نام کنترل پنل

سی پنل از معروفترین و محبوبترین کنترل پنل های هاستینگ به شمار
میرود که بر روی سیستمعامل لینوکس نصب و راهاندازی میشود.
پلسک این کنترل پنل بر روی انواع ویندوزها قابلنصب و راهاندازی است .پلسک
نسخهها و انواع گوناگونی دارد که هر یک برای مدل خاصی از کاربری و میزبانی
وب مناسب است
دایرکت ادمین این کنترل پنل بسیار سبک است و بر هر روی هر دو سیستمعامل
لینوکس و ویندوز بهراحتی اجرا میشود و توسط آنها پشتیبانی میشود .و باوجود
ساده بودن تمامی ویژگیهای یک کنترل پنل خوب را دارا است
ُکر ادمین میتواند از مدیریت چندین سرور پشتیبانی كند .این مدیریت شامل نظارت
و مانیتورینگ پیشرفته سرور میشود .تحت یک اتصال بسیار ایمن ارائه میشود
این کنترل پنل از دو بسته تشکیل گشته است  :بسته اول  NodeWorxنام دارد
که برای مدیریت سرور از آن استفاده میشود و بسته دوم  SiteWorxنامیده
می شود که از آن برای مدیریت تارنما کاربر بهره میگیرند

سیستمهای مدیریت محتوی CMS

نرمافزارهای مدیریت محتوای زیادی تولیدشده و در دسترس عموم قرار دارد ولی در بسیاری
از موارد نیاز است از نرمافزارهای تولید محتوای اختصاصی که با توجه به نیاز آن کار و کسب
برنامهنویسی میشود استفاده کرد.
سیستمهای مدیریت محتوای اختصاصی

سیستمهای مدیریت محتوای عمومی

 قدرت انعطافپذیری باالیی دارد و متناسب
با تمام نیازهای شما برنامهنویسی میشود
 سرعت لود شدن وبگاه و صفحات آن باال است.
 مناسب برای هر کار و کسبی و در هراندازهای
که باشد.

مزایا

هزینه برنامهنویسی باالیی دارند
زمان زیادی برای تولید آن صرف میشود
ایجاد وابستگی به شرکت یا فردی که آن را
برنامهنویسی میکند
گسترش و توسعه آن هزینه باالیی دارد.

معایب

 اکثر این نرمافزارها رایگان هستند.
 در زمان کوتاهی میتوانید وبگاه متناسب باکار و
کسب خودتان را راهاندازی کنید.
 توسعه و گسترش آن هزینه کمی برای شما خواهد داشت.
 برای توسعه آن به فرد یا شرکت خاصی وابسته نیستی.
سرعت لود شدن وبگاه و صفحات آن معموالً پایین
است.
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سیستمهای مدیریت محتوا با استفاده از یکی زبانهای برنامهنویسی سمت سرور مانند JAVA
 ،ASP.NET ،Perl،Python،PHPنوشته میشوند.
نام CMS

ویژگی
وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای تارنماها و وبالگها است بهصورت
متنباز است .با زبان  phpتولید شده است  .با زبان فارسی سازگاری دارد.
جوموال نیز متنباز است .جومال بومیسازی شده و با زبان فارسی کام ً
ال
سازگار است .جومال یکی از سیستم های مدیریت محتوای نوشتهشده
با  phpاست که میتوان بهوسیله جومال تارنماها را پیادهسازی کرد.
دروپال نیز متنباز و با  phpطراحیشده است .دروپال توسط جامعهای فعال از
برنامه نویسان بزرگ در سراسر جهان ساختهشده ،استفاده و پشتیبانی میشود.
آلفرسکو محتوای دیجیتال را در تمامی اشکالش میگیرند ،ذخیره ،مدیریت
و یکپارچه میکند و در سرتاسر زنجیره ارزش شرکت از کارمندان و
مشتریان گرفته تا تأمینکنندگان و شرکا ارائه میدهد تا ارزش کسبوکار
واقعی ایجاد کند.
مامبو نیز متنباز و با  phpتولیدشده است هر صفحه از تارنما مامبوی حاوی
بلوکهای متفاوتی از مطالب است که هر یک از بلوکها یک Position
نامیده میشود .صفحهآرایی صفحات را با یک قالب نه تکتک و بهطور
ثابت انجام میشود

فروشگاه ساز
نرمافزار فروشگاه ساز کار طراحان را بهمنظور افزودن قابلیتهای یک فروشگاه کامل به وبگاه
راحت کرده است .برای بیشتر سیستمهای مدیریت محتوا نرمافزار فروشگاه ساز وجود دارد .امروزه
فروشگاه سازهای مستقل نیز به وجود آمدهاند.
نام فروشگاه ساز

ویژگی
فروشگاه سازی با قدمت باال و امکانات متعدد است .به دلیل ساختار قدیمی و کمتر
توسعهیافته اوپنکارت  ،کمتر فروشگاه جدیدی با این سیستم توسعه پیدا میکند با
این حال تعداد زیادی از فروشگاههای اینترنتی با این فروشگاه برپا گشتهاند.
مجنتو یکی از پیشرفتهترین و قابل توسعهترین سیستمهای فروشگاه ساز رایگان
است که برای طراحی تارنما فروشگاه اینترنتی در ابعاد کوچک تا بزرگ قابلاستفاده
است .این فروشگاه ساز در دو نسخه رایگان و غیر رایگان منتشرشده است
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ویژگی

نام فروشگاه ساز

پرستاشاپ از جمله اسکریپتهای فروشگاه ساز قدرتمند و با امکانات متعدد است.
امکان ایجاد تارنما چند فروشگاهی و چندزبانه از جمله امکان قابلتوجه این سیستم
به شمار میرود.
یکی از قدیمیترین سیستمهای ساخت فروشگاه اینترنتی با امکانات و افزونههای
متعدد است .بیشتر شهرت این سیستم به دلیل قدمت آن است و در حال حاضر
نسبت به گذشته کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
افزونه فروشگاهساز محبوب و شناختهشده برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس.
است ووکامرس به دلیل هم خوانی زیاد با وردپرس مورد استفاده تارنماهای
طراحیشده با وردپرس قرار میگیرد.
ویرچومارت یک افزونه فروشگاهساز برای سیستم مدیریت محتوای جومال است.
برای فعالسازی و استفاده از این سیستم فروشگاهی الزم است تا ابتدا یک تارنما با
جومال در اختیار داشته باشید و سپس ویرچومارت را روی آن نصب کنید.
برای طراحی تارنما فروشگاهی در سیستم مدیریت محتوای دروپال نیز میتوان از
این افزونه استفاده کرد .این افزونه نیز بهخوبی قابل توسعه است و صاحبان فروشگاه
اینترنتی با نصب ماژولهای دلخواه خواهند توانست برخی عملکردها و فرآیندهای
این سیستم را تغییر دهند.

نسخههای مختلف نرمافزار
هنگامی که نرمافزاری تولید میشود قبل از اینکه در اختیار عموم کاربران قرار در گروههای
مختلفی از کاربران تست میشود تا اشکاالت آن برطرف شود .بنابراین نسخههای مختلفی از برنامه
تولیدشده و در هر مرحله اشکاالت آن برطرف میشود.
نام نسخه

توضیح

Alpha

این تست توسط گروهی از متخصصین شرکت که در تولید نرمافزار نقشی
نداشتهاند انجام میشود

Beta

این نسخه معموالً توسط گروهی از کاربران حرفهای که خارج از شرکت میباشند
تست میشود تا اشکاالت برنامه مشخص شود

RC
Release candidate

این مرحله کاندیدای انتشار نام دارد .نسخه  RCمطابق با نسخه نهایی برنامه
است و در این مرحله ویژگی جدیدی به برنامه اضافه نخواهد شد.

RTM
Release To
Manufacturing

نسخه  RTMنسخهای تجاری است و در واقع نسخه نهایی برنامه است و در
اختیار شرکای تجاری قرار میگیرد .تا آنها نیز سختافزارهای خود را با برنامه
جدید آزمایش کنند .این مرحله در نرمافزارهایی که با سختافزار ارتباط بیشتری
دارند مانند سیستمعاملها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

GA
در این مرحله نرمافزار در اختیار عموم قرار میگیرد و برای آن بازاریابی میشود.
General
Availability
در بعضی از برنامهها این مرحله  stableمینامند
RTW
Release To Web
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انتشار در وب ( )RTWبه معنای تحویل نرمافزاری است که از اینترنت برای
توزیع استفاده میکند.

دوربینهای تحت شبکه
شرکتهای مختلفی در زمینه تولید و پشتیبانی دوربینهای تحت شبکه فعالیت دارند .دوربینهای
هر کدام از این شرکتها دارای ویژگی و قیمتهای متفاوتی میباشند  .که شناخت آنها کمک به
انتخاب بهترین دوربین را میکند.
 LINKـTP

شرکت تیپی ـ لینک یک شرکت تولیدکننده محصوالت شبکههای
رایانهای و موبایل بنیان گذاریشده در  ۱۹۹۶میالدی در چین است.
محصوالت این شرکت شامل مسیریاب ،تجهیزات مخابراتی ،سوئیچ
شبکه ،تجهیزات شبکه محلی بیسیم ،مودمهای ایدیاسال و کارت
شبکه میشود

LinkـD

دی ـ لینک یک شرکت تجهیزات مخابراتی و شبکه است که در سال
 ۱۹۸۶در تایلند تأسیس شد.

هایک ویژن

هایک ویژن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و برند پیشتاز تجهیزات
نظارت تصویری در حوزه سیستمهای امنیتی در جهان به شمار میآید.
این شرکت در سال  ۲۰۰۱در هانگژو چین تأسیس ،و بهسرعت تبدیل
به یکی از پیشتازان صنعت نظارت تصویری جهان گردید.

Dahua

شرکت داهوا یک شرکت چینی ارائهدهنده محصوالت و خدمات نظارت
تصویری است که در سال  ،۲۰۱۵رتبه دوم دنیا در داشتن بیشترین
سهم از بازار را کسب کرد.

Zavio

زاویو یک شرکت تایوانی است که در سال  2006تأسیس شد .این
تمرکز این شرکت بر روی محصوراتی است که مبتنی بر  IPمیباشند .و
ارائه راهحل نوآورانه و کاربرپسند از ویژگیهای این شرکت است.

Hilook

های لوک یک شرکت چینی است که محصوالت مختلفی در زمینه
شبکه دارد همچین محصوالتی برای رباتیک در زمینه بینایی ماشین
تولید کرده است

Panasonic

شرکت پاناسونیک در سال  ۱۹۱۸یک شرکت ژاپنی و چند ملتی است
که محصوالت مختلفی در زمینه تجهیزات الکترونیکی دارد.
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 مدلHikVisionمشخصات فنی دوربین
DSـ2CD2020ـI

2MP  ـHD
1/2.8» Progressive Scan CMOS
0/07 Lux @ (F1/2, AGC ON) ,0 Lux with IR
1/25 s to 1/100,000 s
4mm@ F2/0, Angle of view: 79° (6mm, 12mm optional)
3D DNR
H.264/MJPEG
32 Kbps  ـ16 Mbps
1920 Î 1080

کیفیت تصویر
سنسور پردازنده
حداقل نورپردازی
سرعت شاتر
لنز
کاهش نویز دیجیتال
قالب فشردهسازی ویدئو
سرعت بیت ویدئو
حداکثر وضوح

50Hz: 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps(1280 × 720)60
Hz: 30fps (1920 × 1080) , 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)

سرعت فریم

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,Bonjour

پروتکلهای شبکه

احراز هویت کاربر
1 RJ45 10M / 100M Ethernet
ü
12 V DC ± 10%, PoE (802/3af)
7 W (Max)
30 m

امنیت
نوع رابط
دکمه راهاندازی مجدد
منبع تغذیه
توان مصرفی
قدرت دید مادونقرمز در
شب

60/4×76/9×139/28 mm (2/4×3/0×5/5 In)

ابعاد

500 g

وزن
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سوییچهای دستورات شبکه در خط فرمان
سوییچهای دسترسی دستورات شبکه در خط فرمان  COMMAND PROMPTبه شرح زیر است:
سوییچهای دستور Ping

تا زمانی که عمل  Pingکردن را بهطور دستی قطع نکنیم ،عملیات ارسال و دریافت بسته
اطالعاتی ادامه پیدا خواهد کرد .برای توقف برنامه  pingمیتوان از کلیدهای CTRL+C
استفاده کرد.

tـ

این سوئیچ آدرس را به نام میزبان تبدیل میکند.

aـ

تعداد دفعات ارسال پیامهای درخواست  Echoرا افزایش یا کاهش میدهد.
(پیشفرض  4بار است)

>n <countـ

امکان تغییر حجم بستههای ارسالی را فراهم میکند.
این مقدار بهطور پیشفرض  32بایت است که با این سوییچ حداکثر تا  65500بایت قابل
تغییر است.

>l <sizeـ

مدتزمان زندهبودن بستههای ارسالی را تعیین میکند.

>i <TTLـ

نوع سرویس (مقدار  )TOSرا تعیین میکند.

>v <TOSـ

تعداد مسیری که بسته اطالعاتی از آن عبور میکند.

>r <countـ

مدتزمان انتظار برای دریافت پاسخ از میزبان برحسب میلیثانیه را تعیین میکند( .مقدار
پیشفرض  4000میلیثانیه یا  4ثانیه است).
(اگر میزبان در این مدتزمان نتواند به بسته پیام درخواست  Echoپاسخ دهد ،از طرف
سرور پیام  Request timed outبه کاربر نمایش داده میشود).

wـ

بهمنظور جلوگیری از قطعه قطعه کردن بستههای ارسالی به مقصد موردنظر است( .برای
فعال کردن  Flagمربوط به )Don’t Fragment

fـ

تعیین وضعیت سیستم برای ضبط اطالعات  Timestampدر Internet Timestamp
موجود در سرآیند  IPاین مقدار عددی بین  1تا  4است.

>s <countـ

اگر بخواهید جواب از  IPنسخه  4مقصد ارسال شود (یعنی  IPv4مقصد را به دست آوردید)
باید در هنگام  Pingکردن از سوئیچ ـ 4استفاده کنید و یا پروتکل  TCP/IPv6را در مبدأ
یا مقصد غیرفعال کنید.
* نمیتوان با دستور 4ـ Pingیک  IPنسخه  6را  Pingکرد.

4ـ

اگر هر دو پروتکل  TCP/IPv6و  TCP/IPv4روی مبدأ و مقصد فعال باشد ،به دلیل
برتری  LLMNRنسبت به  ،WINSجواب  Pingاز  IPنسخه  6مقصد فرستاده خواهد شد.
* نمیتوان با دستور  pingـ 6یک  IPنسخه  4را  Pingکرد.

6ـ

برای نمایش راهنمای استفاده از همه سوییچها است.

?/
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سوییچهای دستور IPConfig

تنظیمات کامل آدرس شبکه را نشان میدهد.
برای دیدن اطالعات جزئیتری در مورد کارت شبکه استفاده میشود .این اطالعات
شامل  :نام  ،Hostآدرس فیزیکی کارت شبکه ،نام سرور  DNSو  DHCPو ...است.

/ all

آدرس  IPکارت شبکه را پاک میکند.

/release

آدرس  IPکارت شبکه پاکشده و دوباره ایجاد میشود
از  DHCPدرخواست  IPجدید میکند.

/ renew

تمامی رکوردهای موجود در حافظه پنهان  DNSرا حذف میکند.
محتویات حافظه پنهان  DNSرا نمایش خواهد داد.

/flushdns
/ displaydns

حافظه پنهان  DNSرا  Refreshو تغییرات احتمالی را اصالح میکند .درصورتیکه
خطایی رخ دهد پس از  15دقیقه در  Event Viewerقابلمشاهده خواهد بود.

/ RegisterDNS

درصورتیکه در شبکه  DHCPسرور داشته باشید که برای آن  Class IDتعیینشده
باشد ،با این دستور میتوان  Class IDآن را روی کارت شبکه تنظیم کرد.

/ SetClassId

برای مشاهده  Class IDیک کارت شبکه است.
این سوئیچ صفحه راهنما را نمایش میدهد

/ ShowClassID

?

سوییچهای دستور nslookup

بدون پارامتر

بررسی نام دامنه و اطالعات  IPسرور

nslookup
><domainname

تبدیل نام دامنه به IP

Ls

تهیه لیست از اطالعات  DNSدامنه

Server

تبدیل سرور  DNSبه سرور موردنظر
تغییر نوع اطالعات بررسیشده

Set type

تغییر پورتی که توسط  DNSاستفاده میشود.

Set port

تعداد ورودیها را مشخص میکند.

Set retry

Helpیا?/

نمایش صفحه راهنمای سوییچهای دستور
دستور netstat

نمایش خالصه وضعیت اتصاالت و سوکت های شبکه
لیست پورتهای باز و  IPو وضعیت هر یک از آنها
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netstat
netstat –an

تفاوتهای پروتکل   TCPو UDP
در جدول زیر مقایسه دو پروتکل ازنظر کاربرد بررسی میشود.
UDP

  
نام پروتکل

پروتکل بسته داده کاربر
User Datagram Protocol

TCP

پروتکل کنترل انتقال
Transmission Control Protocol

ارتباط

پروتکل غیر اتصال گرا

عملکرد

برای ارسال داده با رايانه مقصد ارتباط یکطرفه برای ارسال داده با رايانه مقصد یک ارتباط
برقرار میکند و حتی ممکن است پس از ارسال دوطرفه ایجاد میکند.
بسته ،ارتباط را قطع كند.

موارد مصرف

مناسب برای برنامههایی که نیازمند سرعت برای مناسب برای برنامههایی که برای انتقال
انتقال اطالعات است و امنیت اهمیت چندانی اطالعات نیازمند امنیت هستند و زمان در
ارسال اهمیت کمتری دارد.
ندارد مانند بازیهای رایانهای

استفادهشده
توسط
پروتکلهای
دیگر

DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP,
.VOIP

پروتکل اتصال گرا

HTTP، HTTPS، FTP، SMTP،
Telnet

ترتیب بستههای هیچ نظمی در این پروتکل نیست و بستههای ترتیب بستههای دریافتی در مقصد دقیقاً
داده از هم کام ً
مشابه ترتیب ارسال آنها از فرستنده است.
ال مستقل هستند.
داده
سرعت انتقال
داده

 UDPسریع تراست زیرا برای بازیابی خطا تالشی سرعت  TCPاز  UDPکمتر است.
نمیشود.

هیچ تضمینی وجود ندارد که پیامها و یا یک تضمین مطلق وجود دارد که داده
قابلیت اطمینان بستههای فرستادهشده همه به مقصد برسند .منتقلشده دستنخورده باقی بماند و به همان
ترتیبی که ارسالشده دریافت شود.
اندازه هدر
جریان دادهها

 8بایت

 20بایت

بستهها بهصورت جداگانه ارسال میشوند.

داده بهعنوان یک جریان بیت ارسال میشود.

وزن

 UDPسبکوزن است .هیچ پیام مرتبسازی  TCPپروتکل سنگینوزنی است .بیتهایی
جهت بررسی سالمت و بازیابی خطا ارسال
و یا ارتباطات ردیابی وجود ندارد.
میشود.

بررسی خطا

 UDPبررسی خطا را انجام میدهد اما برای  TCPبررسی و بازیابی خطا را انجام میدهد.
بسته خطا مجددا ً از منبع به مقصد ارسال
بازیابی خطا هیچ تالشی انجام نمیپذیرد.
میشود.

کنترل جریان
داده

 UDPهیچ گزینهای برای انجام کنترل جریان  TCPکنترل جریان داده را انجام میدهد.
ندارد.
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انواع سرور  DNSدر ویندوز سرور ۲۰۱۲
 DNS 1غیر پویا ()non Dynamic DNS
در این حالت کالینتها و سایر سرورهای شبکه نمیتوانند رکوردی را در DNSاضافه کنند چرا
که اضافه کردن رکورد در DNSتنها توسط مدیر شبکه امکانپذیر است .استفاده از  DNSغیر
پویا در شبکهای که کالینتها هر روز یک  IPمتفاوت از سرور DHCPدریافت میکنند ،روش
مناسبی نیست چراکه مدیر شبکه باید مدام رکوردهایی را در DNSاضافه کند که این موضوع
عملی نیست.
 DNS 2پویا ()Dynamic DNS
در این حالت کالینتها و سایر سرورهای شبکه بهصورت خودکار در سرور  DNSثبتشده و اگر
که آدرس  IPمربوط به کالینتها تغییر کند؛ سرور  DNSرکوردهای مربوطه را بهصورت خودکار
بهروزرسانی خواهد کرد و دیگر نیاز نیست تا مدیر بهصورت دستی رایانههای جدید را در سرور
 DNSتعریف و یا رکوردها را بهروزرسانی کند.
انواع حالتهای سرور  DNSدر ویندوز سرور ۲۰۱۲
در ویندوز سرور  ۲۰۱۲میتوان سرویس  DNSرا در سه حالت زیر پیاده و اجرا کرد:
 :None 1به این معنی است که سرور  DNSبهصورت غیرپویا عمل میکند (مدیر باید کالینتها
را ثبت کند).
 :Nonsecure and Secure 2در این حالت تمامی کالینتها میتوانند نام و آدرس  IPخود
را در  DNSثبت کنند.
 :Secure Only 3در این حالت تنها آن دسته از کاربرانی قادر خواهند بود تا نام و آدرس IP
خود را در  DNSثبت کنند که عضو دامنه باشند.
 DNSایستا از نوع None
اگر سرور  DNSرا در این حالت قرار دهید بهصورت ایستا عمل میکند و فقط مدیر بهصورت
دستی میتواند رایانهها را درون آن تعریف کند.
 DNSپویا از نوع Nonsecure and Secure
این نوع سرور DNSبه تمام کالینتها اجازه میدهد تا خودشان را در  DNSثبت کنند.
منظور از کاربران  Secureکاربران عضو دامنه و کاربران  Nonsecureکاربران غیر عضو است.
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توزیعهای مختلف سیستمعاملهای شبکه لینوکس
سیستمعاملهای سرور مبتنی بر لینوکس نسخههای گوناگونی دارند که نمونههایی از آنها معرفی
میشود.
توزیع

ویژگی

 RHEL
 Hat Enterprise Linux Redیک توزیع تجاری است که توسط کمپانی Red hat

اداره میشود و برای مشتریان خود  ۱۰سال پشتیبانی فراهم میکند.
Fedora

یک توزیع غیرتجاری است که از اکثر packageهای جدید نرمافزاری استفاده
میکند بنابراین دارای ثبات نیست.
CentOS

 Enterprise Operating System Communityیک توزیع غیرتجاری است که با
حذف آرم  Redhatو حذف عالمتهای تجاری  RHCLهمان کد منبع()source
را بانام  CentOSمنتشر میکند CentOS .یکی از محبوبترین توزیعهای لینوکس
برای استفاده در سرویسهای هاستینگ وب اینترنتی است.

Debian

دبیان یک توزیع  opensourceاست .تمرکز  Debianبر روی ثبات و همچنین
امنیت ( )securityاست .توزیع  Debianمحبوبترین توزیع در میان لینوکسهای
دنیا است.

Turbo Linux

این نسخه برای سازمانهایی با تعداد کاربران نسبتاً زیاد طراحیشده است و دارای
ابزارهایی جهت مدیریت دستگاهها است.
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انواع اپ و نرمافزار محاسبه SubNet ,IP ,User
ظرفیت تعداد کاربر و ای پی و زیر شبکهها توسط نرمافزارهایی محاسبه میشود که قابلیتهای
گوناگونی دارند.
نام

ویژگی

Ip Subnet Calculator

این نرمافزار یک ماشینحساب برای محاسبه  Subnettingدر شبکه است.
در واقع بهجای آنکه بهصورت دستی  subnetای پی را مشخص کنید
میتوانید با استفاده از این نرمافزار بهصورت خودکار این کار را انجام دهید

Advance Ip Address
Scanner

نرمافزاری مفید ،سریع و با استفاده آسان برای اسکن و یافتن آی پی
آدرسهای رایانهها و دیگر دستگاههای شبکه است .این نرمافزار قادر به
اسکن سریع تمام رایانهها/پورتهای شبکههای محلي معمولی (باسیم) و یا
وایرلس (بدون سیم) است.
 Advanced IP Scannerدسترسی سریع و آسان به منابع شبکههای مختلف،
از جمله  HTTP، HTTPS، FTPو پوشههای به اشتراکگذاری شده را فراهم
میکند و همچنین امکانی برای تشخیص تمام دستگاههای شبکه ،از جمله
دستگاههای بیسیم و روتر های Wiـ Fiرا به کاربرانش ارائه میدهد

 CiscoKits CCNA Subnetیک برنامه کاربردی سبکوزن ویندوزی است که هدف آن کمک به کار با
Calculator
یک ماشینحساب  Subnetو آماده شدن برای آزمون گواهینامه Cisco
 CCNAاست
به شما امکان میدهد که نتایج  Subnetرا بر اساس پارامترهای مختلف مانند
آدرس  IP، Subnet Maskدر هر  Subnetایجاد کنید.
 TechExams.net IP Subnetـ محاسبه پیشوند mask، Subnet ،و میزبان بر اساس آدرس IP
Calculator
ـ نمایش کالس ،شبکه ،broadcast ،اولین میزبان و آخرین میزبان برای آدرس
 IPفعلی
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انواع  Userدر هنگام نصب ویندوز
ویژگیهای انواع کاربر پیشفرض ویندوز به شرح زیر است.
نام

کاربرد

پروفایل کاربر محلی
()Local User Profile

برای اولین بار کاربر در رايانه الگین کند .این پروفایل در سخت دیسک
محلی (مخصوص خودش) وجود دارد .تغییراتی صرفاً خاص خود آن کاربر
محلی و رایانهای است که در آن تغییرات اعمالشدهاند.

پروفایل یوزر رومینگ
()Roaming User Profile

در واقع همان پروفایلهای  Localهستند با این تفاوت که بهجای اینکه بر
روی سیستم محلی قرار داشته باشند ،تمامی محتویات آنها کپی شده و در
یک فایل سرور تحت شبکه به اشتراک گذاشته میشوند .کاربران در هر جای
شبکه صرفاً یک پروفایل یکپارچه دارند.

یک پروفایل کاربری  Mandatoryیک نوع پروفایلی است که مدیران
میتوانند برای تنظیمات خاصی برای کاربران ایجاد کنند .فقط مدیران
پروفایل کاربری اجباری
سیستم میتوانند تغییرات برای پروفایل کاربری  Mandatoryاعمال کنند.
( )Mandatory User Profileاز این نوع پروفایل استفاده تا پس از استفاده هر کاربر از سیستم  ،تنظیمات
به حالت اولیه بازگردانده شود ،شما میتوانید این نوع پروفایل را با کارکرد
نرمافزارهایی همچون  Deep Freezeمقایسه کنید.

پروفایل کاربری
()Temporary

زمانی که برای پروفایل یک کاربر مشکلی پیش میآید که  loadشدن آن را
دچار مشکل میکند ،سیستمعامل بهصورت خودکار یک پروفایل برای کاربر
ایجاد میکند که به آن  Temporary User Profileگفته میشود .اینگونه
پروفایل ها صرفاً در زمانی که کاربر در سیستم  Loginکرده معتبر هستند و
بهمحض اینکه کاربر از سیستمعامل  Logoffکنید این پروفایل و اطالعات
درون آن به همراه تنظیماتی که کاربر بر روی آن انجام داده است بهصورت
یکجا حذف خواهند شد .این نوع پروفایل ها صرفاً در سیستمعاملهای
ویندوز  2000به باال وجود دارند.
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فصل 4
فناوریها ،استاندارد  ها و تجهیزات

توپولوژی خطی ،حلقوی ،ترکیبی
توپولوژی شبکه ،عبارت است از روش چیدمان و قرارگیری رایانهها در داخل شبکه و نحوه ارتباط
بین آنها و همچنین طراحی قرارگیری تجهیزات در شبکه است .و برحسب کاربرد توپولوژی،
دارای انواع متفاوتی است .در ادامه معروفترین نوع توپولوژیها معرفی میشود.
توپولوژی
خطی
Bus topology

حلقوی
Ring topology

ترکیبی
Hybrid topology

مش
Mesh topology
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ویژگی
در این توپولوژی تمامی رایانهها توسط یک کابل به هم وصل میشوند
و برای ارتباط بین دستگاهها از کابل کواکسیال استفاده میشود.
میزان کابل مصرفی و هزینه پیادهسازی پایین است .ولی در صورت
قطعی کابل ،شبکه از کار میافتد و سرعت انتقال اطالعات پایین است.

در توپولوژی حلقوی همه رایانهها بهصورت حلقه به یکدیگر وصل
میشوند و با استفاده از بسته  tokenبا یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
میزان کابل مصرفی پایین است در صورت قطعی کابل ،شبکه از کار
میافتد و عیبیابی آن دشوار است.

این توپولوژی ترکیبی از چندین شبکه مختلف با توپولوژی متفاوت از
هم است که توسط یک کابل اصلی به یکدیگر مرتبط شده است
نقاط قوت توپولوژیها را در بردارد و شبکههای گوناگون را به هم وصل
میکند .مصرف کابل زیاد است .و مدیریت عیبیابی توپولوژیها پیچیده
است.

در توپولوژی مش تمامی دستگاهها بهصورت دوتایی ،توسط کابل با
هم در ارتباط هستند .این توپولوژی دارای قابلیت اطمینان باال است
و اگر کابل دستگاهی قطع شود کل شبکه از کار نمیافتد .ولی مصرف
کابل زیاد است.

لوله  PGو اتصاالت آن
جهت محافظت و عبور کابلهای شبکه و برق و مخابرات از شکافهای دیوار و جلوگیری از صدمهدیدن
آنها و عایقبندی در محیطهای بیرونی از لوله  PGبرقی که از جنس گالوانیزه و یا لوله فوالدی استفاده
میشود .لولههای  PGمعموالً در ساختمانهای تجاری ،صنعتی ،مسکونی و تأسیسات زیرزمینی کاربرد
دارند .و دارای استانداردهای متفاوت از نظر تعداد و اندازه (از  PG11الی  )pg48است .در جدول زیر
مقایسه انواع لولههای  PGموجود است.

کد محصول

قطر بیرونی

ضخامت ورق

وزن هر متر

متراژ دربسته

 PG 11لوله فوالدی

18/6

1

0/423

60

 PG 13..5لوله فوالدی

20/4

1

0/473

60

 PG 16لوله فوالدی

22/5

1

0/523

60

 PG 21لوله فوالدی

28/3

1

0/672

30

 PG 29لوله فوالدی

37

1

0/897

30

 PG 36لوله فوالدی

47

1/5/ 1/25

1/178

15

 PG 42لوله فوالدی

54

1/5/ 1/25

1/32

15

 PG 48لوله فوالدی

59/3

1/5/ 1/25

1/47

12
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سینی کابل ()Cable tray
سینی کابل از جنس پی وی سی یا فلزی گالوانیزه است که در تأسیسات الکتریکی کاربرد دارد.
و برای مرتب کردن کابل کشیهای بسیار زیاد در ساختمانها استفاده میشود .کابلها باید در
تمام طول مسیر از درون سینی کابل عبور کنند که این شامل حرکتهای عمودی نیز میشود.
و دارای ویژگیهای زیر است:
تنوع اندازه در قطعات و اتصاالت
غیرقابل اشتعال بودن قطعات
ساخت و تولید مطابق با استانداردهای بینالمللی
سینی و نردبانهای کابل با ورق استیل مقاوم در برابر بخارهای اسیدی و سایر مواد شیمیایی
دارای لبههای صاف و عدم آسیبرسانی به کابل.
مقاوم در برابر ضربه
مناسب برای مناطق آب و هوایی مرطوب
کیفیت باال
در کف سینی روزنههایی قرار دارند که از طریق این روزنهها جریان
هوا عبور میکند .عبور جریان هوا باعث میشود که در مواقعی که
کابل جریانهای قوی عبور میدهند سرد باقی بمانند .محصول
دیگری به نام نردبان کابل وجود دارد که همچون سینی کابل است
با این تفاوت که از نردبان کابل برای انتقال عمودی کابلها و از
سینی کـابلهـا برای انتقال افقی معموالً استفاده مـیشود .عرض
پلههای نردبان معموالً در طولهای  ۱۰۰تا  ۳۰۰میلیمتری ساخته
میشود .نردبان کـابل و سینی کابل معمولی ممکن است شامل
پوشش باشند که کابلها را در مقابل سقوط اشیا و گردوخاک و آب
محافظت میکند .سینیهای سبک مناسب برای شرایطی است که
تعداد زیادی از کابلهای کوچک استفاده میشوند مانند تلفن و یا
کابلهای شبکه .این سینیها ممکن است از الگوی سیم مسی ساخته
شوند که کابل بسکت نامیده میشوند.
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اتصاالت گلند
گلند کابل که معموالً با نامهای کانکتور و بست کابل هم نامیده میشود ،وسیلهای است که از
آن برای اتصال کابل به جعبهتقسیم و تابلو برق استفاده میشود .گلندها بهصورت پالستیکی،
پلیمری و فلزی در اندازههای متفاوتی تولید میشوند که انتخاب هر گلند براساس سطح مقطع
کابل موردنظر صورت میپذیرد .دو استاندارد برای گلندها رایج است ،استاندارد متریک ( )Mو
استاندارد  PGبر اساس استاندارد  Panzergewindeآلمان طراحی و ساختهشده است .علت
استفاده از گلند در اتصال بین کابل و جعبهتقسیم ،ایجاد ایمنی کامل برای کابل و اتصاالت در
برابر لرزش و نیروهای وارده به آنها بهمنظور جلوگیری از آسیبدیدگی و پارگی است ،همچنین
نصب گلند موجب آببندی کامل محل اتصال ،در برابر نفوذ رطوبت و گازهای قابل اشتعال به
درون جعبهتقسیم میشود.

لوله فلکسی
از لوله فلکسی خرطومی شکل پالستیکی یا فلزی
معموالً برای محافظت از کابلها در محیطهای
بیرونی و یا صنعتی استفاده میشود .لوله فلکسی
توان محدودی در مقابل ضربات فیزیکی دارد .و برای
بستن لوله فلکسی به دیوار از بسته ای مخصوص آن
استفاده میشود .که هر سایز از لوله به بست مناسب
همان سایز نیاز خواهد داشت.
لوله خرطومی فلزی روکشدار  :شکل رایجتر از لوله
فلکسی که در نصب دوربین مداربسته بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد .از این لوله برای محافظت
سیم و کابل در محیطهای مرطوب یا محیطهای باز
استفاده ( )outdoorمیشود.
لوله خرطومی فلزی بدون روکش :این لوله فاقد روکش
پالستیکی  PVCاست و از اینرو کاربری آن در
محیطهای داخلی ( )indoorاست.
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رک ()Rack
رک محفظه فلزی است که جهت نگهداری و محافظت از تجهیزات مختلف شبکه مانند کابل ،سوئیچ ،پچ
پنل ،سرور ،تجهیزات مخابراتی ups ،و ...مورد استفاده قرار میگیرد .و بر دو نوع دیواری و ایستاده است.

مدیریت حرارت (فن
و ترموستات)

محل ورودی کابل ها
لبه های جابی رک ،باز
و بسته شونده از داخل
بدون نیاز به ابزار جانبی

قابلیت چرخش
تا  150درجه به
سمت چپ
مجهز به قفل
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پریز و رابط های برق

صفحات ثابت
جهت نصب پچ پنل و
کلیه متعلقات مربوطه

اجزای رک به شرح زیر است:
فن رک :فنها در رک در باال و صفحات کنار نصب میشوند .هر رک میتواند  2الی  6فن برای
خنک کردن تجهیزات داخل قفسه داشته باشد.
جعبه توزیع  : ACدر هر رک از یک منبع توزیع  ACبرای تجهیزات استفاده میشود و در
نهایت تنها کابلی که از رک خارج میشود کابل منبع  ACاست .همچنین هر منبع شامل  5الی
 15سوکت است.
مدیریت کابلها  :مدیریت کابل بهطور کلی یک مجرای باز برای عبور دادن کابلهای متعدد در
قسمت افقی است ،که باعث میشود آرایش کابلها منظم شود و کابلها بیشاز حد خم نشوند.
قفسههای کشویی  :همه تجهیزات باید در قفسه نگهداری شوند و همچنین ممکن است تمام
قطعات بر روی یک سینی به دلیل اینکه برخی از آنها اندازهها و شکلهای متفاوتی دارند جا
نشود ،همچنین برخی تجهیزات نیازمند بازدیدهای دورهای و تعمیر و نگهداری مکرر هستند که
الزم است از قفسههای کشویی استفاده کرد .البته از قفسههای کشویی نیز میتوان برای برخی
تجهیزات سنگین استفاده کرد.
نگهدارنده مودم  :یک شاسی نگهدارنده مخصوص برای مودم است
چرخ رک  :در رکهای ایستاده  4چرخ برای حرکت دادن رک و جابه جایی وجود دارد.
المپ  :یک المپ مخصوص است که در داخل رک و در قسمت باال جهت روشنایی و دید بهتر
نصب میشود.
قفل ریتال  :در جلوی رک برای ایمنی بیشتر نصب میشود .همچنین مخصوص رکهای ایستاده است.

بالنک پنل  :در رک تجهیزاتی وجود دارد که بسیار حساس میباشند .به همین دلیل از
صفحههای محافظ جهت ایمنی بیشتر استفاده میشود .به این صفحههای محافظ بالنک پنل
گفته میشود.

53

انواع سوییچ های شبکه باقابلیت POE
فناوری (Power Over Ethernet)POEدر واقع روش انتقال جریان برق از روی کابل اترنت
است .با این راهکار برای رساندن برق موردنیاز تجهیزات شبکه دیگر نیازی نیست که یک منبع
تغذیه جداگانه به تجهیزات متصل شود.
 POEبرخالف دیگر فنآوریهای کابلی نظیر  USBکه توان انتقال برق روی کابل به همراه دیتا
رادارند یک مزیت بزرگ دارد و آن هم توانایی انتقال برق در فواصل زیاد (تا چند ده متر) است.
فنآوری  USBشاید بتواند تا چند متر برق را منتقل کند در صورتیکه از  POEمیتوان برای
انتقال برق تا  100متر نیز استفاده کرد POE .برای نصب تجهیزات شبکه زمانهایی که دسترسی
به منبع برق یا پریز برق وجود ندارد و یا کشیدن کابل برق اقتصادی نیست ،به کمک مهندسین
و طراحان شبکه میآید .در ادامه چند سوییچ شبکه باقابلیت  POEمعرفی میشود.

سوئیچ  2960سیسکو

استاندارد کابلکشی شبکه
چگونگی و روشهای کابلکشی تأثیر بسیاری در کیفیت شبکه و سرعت و پایداری آن دارد.
هنگام نصب و پیادهسازی ،اگر اصول کابلکشی شبکه طبق استانداردهای تعیینشده رعایت نشود،
عالوه بر افت بازدهی شبکه ،خسارتهای مالی زیادی در آینده برای سازمان به وجود میآورد
زیرا شرکتها و سازمانها همیشه مستعد رشد و توسعه خدمات خود هستند و در آینده نیاز
شدیدی به گسترش دادن شبکههای رایانهای خود پیدا میکنند؛ بنابراین اگر کابلکشی در شبکه
و پسیوکاری آن طبق استانداردهای روز انجام نگیرد ،شبکه
فاقد پتانسیل و بستر الزم برای توسعهپذیری در آینده است
و سازمانها میبایست هزینههای سنگینی را برای نوسازی و
یکپارچه ساختن کابلکشی شبکههای رایانهای خود بپردازند.
برخی نکات مهم در کابلکشی شبکه به شرح زیر است:
مشورت و مراجعه به مراجع معتبر خدمات شبکهای
تجهیزات معتبر و مطمئن تهیه شود
شناسایی نودهای شبکه موجود (نقشه کار) و پیشبینی توسعه تجهیزات شبکه در آینده
کابلکشی متناسب با فضای کاری باشد
تجهیزات نصبشده شبکه فقط توسط افراد متخصص قابلدسترسی باشد
در کابلکشی موارد ایمنی مانند اطفای حریق و ممانعت دسترسی افراد غیرمجاز لحاظ شود
با رعایت استاندارد کابلکشی ،فرصت ترمیم و اشکالزدایی فراهم میشود
رعایت فاصله کابلهای مخابراتی و برق با کابلهای شبکه طبق استانداردهای معتبر باشد
فاصله پریزها تا رک رعایت شود
رعایت دمای فضای کاری و پیش بینه دستگاههای تهویه هوا
شناسایی و ارائه راهکار برای منابع نویز
تهیه مستندات کابلکشی
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معرفی استانداردهای کابلکشی
اصول استاندارد کابلکشی

مرجع و نشانی وبگاه

مجموعه استانداردهای شبکههای هوایی توزیع برق
روکشدار و عایق شده

goo.gl/ZbiaL7

وزارت نیرو

دستورالعمل کابلکشی شبکههای زمینی

شرکت توانیر

golestan.ir/ftp/rule/cable1.pdfـped

کابل شیلد دار
شیلد دار بودن کابلها سبب محافظت کابلها در برابر تداخالت الکتریکی و مکانیکی است .نوع
شیلد میتواند از جنس مس یا حتی دیگر فلزات رسانا بهخصوص آلومینیوم باشد .شیلد را میتوان
از طریق الیه بیرونی کابل پوشش داد .اگر این کابلها داری شیلد نباشند وقتی که در مجاورت
کابلهای پاور و یا نویزهای الکتریکی
قرار گیرند ،نمیتوانند پارامترهای صحیح
را منتقل کنند و سیگنالهای دریافتی
کابل شبکه بدون شیلد
ممکن است دارای خطا و اعوجاج باشد .در
صورت بهکارگیری اسکرین (شیلد) ،مدار
انتقال در برابر تداخل مغناطیسی بیرونی
محافظت میشود.
کابل شبکه شیلددار
کابلهای شیلددار  TPبه دلیل داشتن فوبل و شیلد نسبت به کابلهای  UTPاز قطر بیشتری
برخوردارند .برای پیکربندی یک شبکه استاندارد میبایست کانکتوری مناسب برای این کابلها
انتخاب شود و برای سوکت زدن باید ابتدا روکش آن بار شود.

SfTf

فویل
شیلد

سوکت مخصوص کابل شیلددار

غالف کابل
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انواع کانکتورهای  Registered Jackیا RJ
کانکتور  Registered Jackیک نوع رابط فیزیکی استاندارد که در شبکه استفاده میشود.
طراحیهای استاندارد  Registered Jackیا  RJبا عنوان RJ11 , RJ14 , RJ21 , RJ35 ,
 RJ45 , RJ48و… نامگذاری شده است .یعنی عبارت  RJبهاضافه عددی که نشاندهنده نوع
طراحی و کاربرد کانکتور موردنظر است .خیلی از این استانداردها اغلب در شمال امریکا استفاده
میشوند.
کابل کواکسیال  RG58برای استفاده از ولتاژ پایین مورداستفاده قرار میگیرد ،امپدانس این کابل
بین  ۵۰تا  ۵۲اهم است.
بازده آن بین  ۷۰تا  ۹۵درصد است  .قطر خارجی این کابل حدود  ۰/۲اینچ یا  ۵میلیمتر است
و وزن آن حدود  ۳۷گرم بر هر متر و ظرفیت خازنی آن حدود  ۳۰۰۷پتانسیل است .مغز مرکزی
این کابل ،هادی نیمه جامد است .اغلب ارتباطات دو طرفه رادیویی از قبیل کشتیرانی ،پلیس،
رادیو و… بر اساس یک کابل  ۵۰اهمی است.
از این کابل معموالً بهعنوان یک حامل کلی در آزمایشگاه استفاده میکنند و همچنین با استفاده
از  BNCنیز میتوان در تجهیزات تست و اندازهگیری اسیلوسکوپ استفاده کرد .از این کابل
در دو نسخه  RG58 a/uو  RG58 c/uبهصورت گسترده در شبکههای اترنت استفاده میشود
که زوم مسافت حداکثر  ۱۸۵متر است ،به همین دلیل
در بعضی مصارف میتواند جایگزین کابلهای  CAT5و
 CAT6باشد.

سوکت RJ11
از  RJ11برای اتصال خطوط تلفن آنالوگ شهری به دستگاههای تلفن استفاده میشود.
کابل RJ11

تصویر

کابل RJ11

4p4cـfemaleـrj11

6p6cـmaleـrj11

6p4cـfemaleـrj11

4p4cـmaleـrj11

6p6cـfemaleـrj11

6p4cـmaleـrj11
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تصویر

انواع سوکتهای BNC
 BNCتجهیزی است که برای برقراری ارتباط بین دوربین مداربسته و دستگاه دی وی ار در
سیستم دوربین مداربسته آنالوگ و در تجهیزات مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد.
نام سوکت

کاربرد

ویژگیها

 BNCپیچی

این نوع کانکتورها مانند فیشهای مغزی کابل  BNCبهطور خیلی محکم و دقیق
آنتن تلویزیون بوده و نصب آن آسان در داخل سوکت قرار نمیگیرد و ممکن است
ن سوکتها را
و به زمان و دقت کمتری در هنگام چنانچه مجری پروژه نتواند ای 
بهصورت اصولی پیچ كند با کوچکترین تکان
نصب نیاز دارد.
در سیم و یا سوکت تصویر دچار قطعی موقت و
یا نویز و بههمریختگی رنگ شود.

 BNCپرسی

نیاز به یک آچار پرس مخصوص سوکتهای پرسی نیاز به یک آچار پرس مخصوص
دارند ولی نصب و پرس این سوکتها دارند.
کار راحتی است و همچنین چنانچه
خیلی خوب و اصولی پرس شوند در
صد قطعی بسیار پایینی دارند

 BNCلحیمی

این نوع کانکتورها معموالً کمتر مورد
استفاده قرار میگیرند در واقع به
علت نیاز به لحیمکاری و صرف وقت
و زمان بیشتر ،نصابها از استفاده
آن صرفنظر میكنند اما این نوع
از کانکتورهای  BNCدر صورت
استفاده کمتر دچار قطعی میگردند.

 BNCفنری

این نوع فیش یکی از بهترین نوع امکان قطعی تصاویر در آنها نیز باال است و ممکن
 BNCها بوده و ازنظر سهولت نصب است پس از کشیده شدن کابل کواکسیال خود
و اتصال کابل به فیش و همچنین کابل از سوکت جدا شود.
ازنظر اتصال و پایدار بودن اتصال
و همچنین چند بار مصرف بودن
نسبت به بقیه BNCها برتری دارد.

 BNCوی کپ

این نوع از  BNCبا ابزار مخصوص فیش  BNCکابل دوربین مداربسته VـCap

به کابل متصل میشود .اگر به هر
دلیلی بخواهید کابل را کوتاه کنید،
میتوانید اتصال را باز کنید و مجدد
استفاده كنید .این عمل تا  ۸۰بار
قابل انجام است.

مشکل بسیار بزرگ آنها استفاده از هویه برای
نصب آنهاست و این امر زمانی که در ارتفاع
بخواهیم اقدام به نصب دوربین مداربسته بکنیم
کمی سختتر خواهد بود.
اتصال لحیمی نیاز به کمی تجربه دارد.

دارای نویز کمتر
چند بار مصرف بدون تغییر در ظاهر
مخصوص کابل دوربین مداربسته ،RG59
 RG58تا  RG179و RG316
استفاده آسان و استقامت باال
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انواع  UPSو مقایسه ویژگیهای آنها
انواع دستگاههای متداول ذخیره انرژی و کاربردهایشان معرفی میشود.

شکلups

محدوده
توان
عملی

مزایا

معایب

کاربرد

KVA
Standby 1-Offline
UPS

0-0.5

2-Offline Line
Interac tive UPS

0/5-3

طوالنی بودن زمان ایده ال برای سرورهای
قابلیت اطمینان باال
سوئیچینگ
راندمان باال
توزیع شده یا داخل
شرایط ولتاژی
غیر کاربردی برای رک
ظرفیت های باالی
خوب
یا محیط های آلوده و
5kva
توانایی تصحیح
صنعتی
ولتاژ خط

3-15

استفاده از این نوع
قابلیت اطمینان باال شکل موج خروجی
راندمان پایین
 UPSها برای تجهیزات
این  UPSها ،چه
شرایط ولتاژی عالی زمانی که از برق شهر الکترونیکی حساس و
باشد و چه در حالتی همچنین جهت استفاده
که روی حالت اینورتر به عنوان منبع تغذیه
تنظیم شده باشد ،با سوئیچینگ که دارای
تصحیحکننده ضریب
اعوجاج هارمونیکی
( )THDبسیار باالیی قدرت  PFCهستند،
توصیه نمیگردد.
مواجه میشوند.

UPS

آفالین

3-Offline Ferro
Reson ant UPS

انواع
UPS

1-Online-Double
Conversion UPS

UPS

آنالین
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2-Online-Delta
Conversion UPS

قیمت کم
راندمان باال
فشرده

استفاده از باتری
در زمان قطعی
غیر کاربردی برای
ظرفیت های باالی
2kva

    5-5000مناسببرای توانهای راندمان پایین
قیمت باال برای
باالتر ازkva 10
مشخصه خروجی ظرفیتهای زیر 5kva
نزدیک به ایده آل
در حال کار بودن
صفر بودن زمان دایم قطعات که منجر
انتقال
به اتالف توان و کاهش
طول عمل آنها و
کاهش راندمان مدار
میشود.
5-5000

شرایط ولتاژی عالی غیرکاربردی برای
راندمان باال
ظرفیت های زیر
5 kva

بهترین گزینه برای
رایانه های شخصی

در این مدل  UPSهای
آنالین ،در اصل روی
برق شهری عمل
یکسوسازی انجام
گرفته و به ولتاژ
مستقیم  DCتبدیل
می شود.

در این مدل  UPSهای
آنالین ،در شرایطی که
تغییرات و نوسانات در
ولتاژ باالست توصیه
نمی گردد.

معرفی مؤسسه آیانا IANA
آیانا ( )IANAمخفف عبارت  Internet Assigned Numbers Authorityیک بخش از
موسسه آیکان است که وظیفه مدیریت نام دامنه ( )DNS Rootو سرپرستی آدرسهای پروتکل
اینترنت ( )IP addressesرا بر عهده دارد .این مؤسسه با وضع قوانین و ارائه راهکارهای پیشبردی
ثبت دامنه را برای حفظ مالکیت اسم دامنهها بر عهده دارد و هر روزه با نظارت دقیق بر
دامنههای ثبتشده ،از هرجومرج در سیستم  Domainها جلوگیری به عمل میآورند .و مانع از
ثبت دامنههای تکراری میشود .همچنین دامنههایی که برای ادامه کار تأمین اعتبار مالی انجام
ندهند پس از مدت محدودی آزاد میکند تا دیگران از آن نام دامنه استفاده کنند .در واقع کار
اصلی  IANAحفظ تمامی آدرسهای اینترنت است .آدرس وبگاه آن  www.iana.orgاست.
انجمن صنعت مخابرات TIA
انجمن صنعت مخابرات  Telecommunications Industry Associationیک سازمان مستقل
است که توسط  ANSIبه رسمیت شناختهشده است .این انجمن از سال  1924فعالیت خود را آغاز
کرد .فعالیت اصلی  TIAتدوین استانداردها است  .TIAشامل دوازده گروه مهندسی است از جمله

تجهیزات رادیویی خصوصی ،پایانههای داده ،1دکلهای مخابراتی ،2ماهواره ،3تجهیزات پایانه تلفن،
قابلیت دسترسی ،تجهیزات  ،VoIP4کابلکشی ساختیافته ،5شبکههای تلفن همراه ،6مراکز داده،7
چندپخشی چندرسانهای و غیره .هر بخش استانداردهایی را در ارتباط با تست عملکرد تجهیزات و
سازگاری آنها ارائه میکند.

 data terminalsـ 1
 cellular towersـ 2
 satellitesـ 3
 VoIP equipmentـ 4
 structured cablingـ 5
 mobile device communicationsـ 6
 data centersـ 7
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مودم  , ADSLو AP
مودمهای  ADSLو اکسس پوينت  APکاربرد وسیعی در ایجاد ارتباطات اینترنتی پیداکردهاند.
در همین راستا شرکتهای زیادی اقدام به تولید و پشتیبانی از این تجهیزات کردهاند .برای ورود
به صفحه پیکربندی این تجهیزات نیاز به  IPاست.
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 APاکسس پوینت

مودم ADSL

TP_LINK

TP_LINK

یا Default IP:192 .168 . 1. 1
192 .168 .1 .254یا192 .168 .0 .254

Default IP :192 .168 .1 .1

LinkـD

LinkـD

یاDefault IP: 192 .168 .0 .30
192 .168 .0 .20یا192 .168 .0 .50

Default IP :192 .168 .1 .1

Asus

LinkSys

Default IP :192 .168 .1 .2

Default IP :192 .168 .1 .1

LinkSys

Zyxel

Default IP :192 .168 .1 .254

Default IP :192 .168 .1 .1

 APاکسس پوینت

مودم ADSL

Tenda

Trednet

Default IP :192 .168 .0 .254

Default IP :192 .168 .10 .1

MikroTik

Asus

Default IP : 192 .168 .88 .1

Default IP :192 .168 .1 .1

EnGenius

Tenda

Default IP : 192 .168 .1 .1

Default IP :
192 .168 .1 .1یا192 .168 .0 .1

انواع مودم VDSL
عبارت  VDSLمخفف bitrate Digital Subscriber Lineـhighـ Veryو نسل جدیدی از
فناوری  DSLبر روی بسترهای کابلهای شبکه است .اولین تفاوت  ADSLبا  VDSLاین است
که اولی از خطوط تلفن ثابت شهری برای انتقال اطالعات استفاده میکند در حالیکه  VDSLبر
بسترهای کابل است و نیاز به کابلکشی و نصب کابل دارد .سرعت دانلود روی اینترنت VDSL
نزدیک به  ۵برابر سرعت دانلود  ADSLاست و به مرز نزدیک به  ۶۰مگابیت بر ثانیه میرسد.
سرعت آپلود  VDSLنیز  ۱۰برابر  ADSLمیشود و به مرز  ۱۶مگابیت میرسد VDSL .از
کابلهای مسی استفاده میکند و باندهای فرکانسی آن از  ۱۲کیلوهرتز تا  ۲۵کیلوهرتز است.
تمامی مشترکان یک سرعت اینترنت را دریافت میکنند .البته ،کیفیت کابلهای مسی و تداخل،
روی سرعت اینترنت تأثیرگذار است .برخی از معروفترین مودمهای  VDSLدر جدول صفحه بعد
معرفی شدهاند.
61

مودم

ویژگی

LINK Archer VR۹۰۰ـTP

سرعت روی فرکانس  ۲/۴گیگاهرتز به مرز  ۶۰۰مگابیت و روی فرکانس
 ۵گیگاهرتز به مرز  ۱۳۰۰مگابیت میرسد .سه آنتن خارجی پرقدرت و
یک پردازنده دو هستهای یک گیگاهرتزی دارد.

AC۶۸UـAsus DSL

روی فرکانس  ۲/۴گیگاهرتز سرعت  ۶۰۰مگابیتی و روی فرکانس ۵
گیگاهرتز سرعت  ۱۳۰۰مگابیتی به نمایش میگذارد .سه آنتن خارجی
اختصاصی و یک پردازنده دو هستهای و حافظه رم اختصاصی برای
اینترنت  DSLدارد که میتواند سرعت اینترنت را افزایش دهد.

AC۵۲UـASUS DSL

میزان سرعت  ۷۵۰مگابیت بر ثانیه است .وایفای دو بانده با سرعتهای
 ۳۰۰مگابیت برای فرکانس  ۲/۴گیگاهرتز و  ۴۳۳مگابیت برای فرکانس
 ۵گیگاهرتز دارد و چهار آنتن اختصاصی دارد.

۲۸۷۷ALـLink DSLـD

مودم روتر وایفای  ADSL/VDSLاست .روتر دوبانده با سه آنتن
خارجی و سرعت  ۷۵۰مگابیت بر ثانیه دارد که روی فرکانس ۲/۴
گیگاهرتز سرعت  ۳۰۰مگابیت و روی فرکانس  ۵گیگاهرتز سرعت ۴۳۳
مگابیتی را دارد.

جدول فهرست نام کاربری و گذر واژههای پیشفرض ،محصوالت شرکت LinkـD
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نوع مودم یا روتر

نام کاربری

گذرواژه

500ـDSL

admin

admin

1102MـDVG

خالی

خالی

302GـDSL

admin

admin

504GـDSL

admin

admin

500GـDSL

admin

admin

514ـDI

admin

خالی

614+ـDI

admin

خالی

604ـDI

admin

خالی

524ـDI

admin

خالی
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گذرواژه

نام کاربری

نوع مودم یا روتر

خالی

admin

DIـ764

خالی

admin

DIـ774

خالی

admin

DIـ784

خالی

admin

DIـ804HV

user

user

VWRـVR

admin

admin

WBRـ1310 (v2)

خالی

admin

WBRـ2310 (v2)

admin

admin

DSAـ5100

خالی

admin

DIـ707P

خالی

admin

DIـ714P+

خالی

admin

DIـ714+ (v1.31)

admin

خالی

DIـ704

admin

خالی

DIـ704PـrevA

جدول  Acronymشامل اصطالحات فنی و اختصاری تجهیزات الکترونیکی است .این اصطالحات
هنگام خرید دستگاه ،استفاده از دفترچه راهنما و  ....کاربرد دارد.
در جدول زیر نمونه ای از این اصطالحات تخصصی را مشاهده می کنید.
واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته
A/D

 - Analogue/Digital Converterمبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال

ABF

 - Auto Back Focusتنظیم خودکار فاصله کانونی
این تکنولوژی باعث می شود حسگر دوربین در فاصله کانونی مناسب تنظیم و تصویر
واضحی از محیط اطراف ثبت کند .این تکنولوژی از طریق وب نیز در دسترس است.

AC

 - Alternating Currentولتاژ متناوب (غیرمستقیم) که دارای قطب نیست

Acc

وسیله ای آنالوگ که وقتی نور با تراشه برخورد می کند ،به شکل بارهای خفیف
الکتریکی در سنسور تصویر نگه داشته می شود.

Accessory

کلیه تجهیزات جانبی دوربین مداربسته که می توانند شامل ملحقات نصب و راه اندازی
یا تعمیر و نگهداری باشند.

 Adjustmentتنظیمات
AES

 - Auto Electronic Shutterشاتر الکترونیکی خودکار است.

AGC

 - Automatic Gain Controlکنترل نرخ ولتاژ در ورودی یا خروجی

Alarm I/O
ALC

Analog out

ورودی و خروجی هشدار در سیستم دوربین های مدار بسته
 - Automatic Level Controlکنترل خودکار سطح است.
خروجی تصاویر را روی صفحه نمایش صنعتی و هر تلویزیونی که ورودی  A/Vدارد
نمایش می دهد.

 Anamorphicبه لنزی گفته می شود که در دو محور مختلف بزرگ نمایی متفاوتی دارد.
ANPR
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Automatic Number Plate Recognation

تشخیص خودکار پالک خودرو

واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته
ANPR

ANR

Aspherical
AVR

AWB

Automatic Number Plate Recognition

تشخیص اتوماتیک پالک خودرو

دستگاه  NVRگیرنده تصاویر ویدیویی از طریق شبکه است.
اگر مجهز به دستگاه  ANRبا ذخیره کننده خودکار تصاویر دریافت شده از شبکه
باشد ،این قابلیت را دارد که در صورت قطع شدن اینترنت ،به صورت خودکار تصاویر را
ثبت کند .این تصاویر در حافظه  IPCیا همان دوربین پروتکل اینترنتی ثبت می شود.
بالفاصله بعد از وصل شدن اینترنت ،دستگاه  NVRاین تصاویر ویدیویی را دریافت و
ضبط می کند.
این واژه به لنزهای کروی با قابلیت انتقال نور زیاد گفته می شود.
ا - Automatic Vehicle Identificationتشخیص خودکار پالک خودرو
Automatic White Balance

برای تنظيم خودکار نور و ميزان تعادل سفيدي در تصوير است.

BLC

 - Black Light Compensationبرای جبران نور پس زمينه تصوير است.

BNC

نوعی سوکت اتصال است که به سه نوع پیچی ،لحیمی و پرسی تقسیم می شود.

CCD

 Charge Copled Deviceاین تراشه ،پرده شبکیه دوربین است که با دریافت نور و
تبدیل آن به جریان الکتریکی باعث تشکیل تصویر می شود .یک  CCDخوب می تواند
تصویر را در حداقل میزان نور محیط ثبت و کیفیت و وضوح آن را حفظ کند.

Cctv

 - Closed Circut Televisionتلويزيون مدار بسته ای است که به اشتباه براي
دوربين مدار بسته نیز استفاده مي شود.

CIF

مقدار یک چهارم از حداکثر تصویری که در سیستم پال برابر با  ۳۵۲×۲۸۸و در
 NTSCبرابر با  ۳۵۲×۲۴۰می باشد.
Common Intermediate Format

CIF

مقدار  1از حداکثر اندازه تصوير که در سيستم  PALبرابر  352×288و در سيستم
4
 NTSCبرابر  240×352مي باشد.

CIS

 - Cmos Image Sensorهمان سنسور  CMOSاست.
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واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته
CMOS

CMS

 - Clinet Monitoring Softwareنرم افزار مدیریت دوربین در شبکه

CMS

 - Contect Management Systemسيستم مديريتي در يک برنامه

CMS

 Client Monitoring Softwareنرم افزار مدیریت دوربین ها در شبکه

CPR

 Car Plate Recognitionتشخيص پالک خودرو

DVR

 - Digital video recorderدستگاه ضبط تصاویر

DVS

Digital Video Server

سیستم تصویری دیجیتال برای انتقال در شبکه یا ضبط روی یک حافظه است.

FDM

 Frequency Division Multiplexingجدا سازي سيگنال بر اساس فرکانس

HUM

نويز روي فركانس اصلي را گويند.

IEC

66

نوعی سنسور نوری که به دلیل داشتن تصاویر با حجم پایین برای شبکه هایی با حجم
باند پایین مناسب است.

انجمن بين المللي برق

IP

 INGRESS PROTECTIONدرجه حفاظت بدنه يک وسيله است که در برابر
عوارض خارجي مثل گرد و خاک و رطوبت به صورت عدد بيان مي شود.

IR

 INFRA REDنور مادون قرمز

ITU

اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور

LPC

 Licence Plate Cameraنوعي دوربين پالک خوان ديد در شب است که برای
تست هاي عملياتي بيشتر به کار مي رود.

LPR

 Licence Plate Recognitionتشخيص اتوماتيک پالک خودرو

واژه نامه تخصصی دوربین مداربسته
LUX

واحد شدت روشنايي در سيستم بين المللي  SIکه برابر يک لومن بر متر مربع است.

MOD

 Minimum Object Distanceحداقل فاصله شي از لنز است كه براي لنز هاي
بزرگ نمایی حدود يك متر و براي لنزهاي فيكس خيلي كمتر است( .به طول فاصله
كانوني لنز بستگي دارد)

NIT

يكي از واحدهاي نوري

PMF

 Privacy Mask Fanctionقابليت ماسک گذاري براي نقاطي از تصوير که نيازي به
کنترل ندارد.

POE

 Power Over Ethernetانتقال برق يا همان انرژي الکتريکي روي شبکه.

QUAD

RF

دستگاهي که صفحات نمایش را به نسبت مساوي تقسيم مي کند تا بتواند تمام
دوربين ها را در يک صفحه نشان دهد.
سيگنال راديويي كه به طيف تا  300گيگا هرتز تعلق دارد.

SDNR

 Super Digital Noise Reductionکاهش دهنده نويز ديجيتالي.

SDSS

 Smoth Digital Slow Shutterشاتر ديجيتالي با سرعت پايين.

S-VHS

يك فرمت ضبط ويدئويي است كه رزولوشن افقي  400خط دارد

TBC

سنكرون كردن سيگنال هاي مختلف بر اساس زمان

TDG

ايجادكننده تاريخ و زمان روي تصوير

Vandal
VCR

خاصيت ضد ضربه داشتن
Video Casset Recorderدستگاهي که تصاوير را روي فيلم يا نوار ،ضبط مي کند.
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:TPـLink  محصوالت شرکت،جدول فهرست نام کاربری و گذرواژههای پیشفرض

IP Address: 192.168.1.1 / 192.168.0.1
 روتر/ مدل مودم

نام کاربری

گذرواژه

AC1750

admin

admin

Archer_C7

admin

admin

TDـ8616

admin

admin

TDـ8800

خالی

admin

TDـ8810

admin

admin

TDـ8816

admin

admin

TDـ8817

admin

admin

TDـ8840

admin

admin

TDـ8961ND

admin

admin

TDـW8901G

admin

admin

: Mikrotik  محصوالت شرکت،نام کاربری و گذرواژههای پیشفرض
IP Address

UserName

Password

192.168.88.1

admin

خالی

IP Address

Gateway

DNS Server

1.1.1.2/24

1.1.1.1

8.8.8.8 / 4.2.2.4
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فصل 5
ایمنی ،بهداشت و ارگونومی

ايمني
سردرد
تورم گلو و
سرماخوردگی

خستگی
مزمن

مشکالت
    جسمی
ناشی از
استرس طوالنی

سوزش
معده

ضعف سیستم
ایمنی (ابتالی دائمی به
انواع بیماریها)

دردهای
عضالنی و
استخوانی

ریزش مو

تپش قلب (خطر
سکته در سنین باال)

اثرات فیزیکی استرس بر بدن
افسردگی
عدم لذت از
زندگی

گوشه گیری

مشکالت روانی
ناشی از استرس طوالنی

بدبینی

بی حوصلگی

بی اشتیاقی به کار
احساس ناامیدی
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پرخاشگری

اثرات روانی استرس بر بدن

مشکالت جسمی
(مثل لکنت زبان)

ترس (از شکست یا
انتقاد)

عدم اعتماد
به نفس
تغذیه

دالیل فردی ایجاد
استرس

مشکالت خانوادگی
داشتن مسئولیت
بیشازحد توان

بد بینی

خجالتی بودن

لرزش اندام ها
بی اشتهایی

تغییر دمای بدن

بی خوابی

نشانه های
استرس

سردرد

دردهای عضالنی

بی حوصلگی
پرخاشگری
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ارگونومی
ارگونومی :بهکارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی،
بهداشت ،تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهرهوری میشود.

ب ـ کار سنگین
الف ـ کار سبک
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته ،ارتفاع سطح کار باید
در حدود آرنج باشد.

اثر وضع ّیت بدن( پشت خم شده) روی ستون فقرات

جابه جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)
1

9
8

7
5

6
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4

3

2

بلندکردن و جابه جایی اجسام (به وضعیت سر،کمر ،دست،زانو و پا توجه کنید)

وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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فصل 6

شایستگی های غیر فنی

شایستگی های غیر فنی

دبیران

هنرآموزان

معاون آموزشی

هنرآموزان

سرپرست
کارگاه (الف)

انباردار

سرپرست
کارگاه (ب)

استاد کار

سرپرست
کارگاه (ج)

معاون فنی

مدیر هنرستان

امور فرهنگی

کتابخانه

معاون پرورشی

نمازخانه

متصدی امور
رایانه

معاون اجرایی

دفتردار
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا ،خود ،خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در
انجام آنها باید علم ،عمل ،ایمان ،تفکر و اخالق را همراه کرد.
عمومی

فنی (پایه و تخصصی)

غیر فنی
انواع

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

عناصر

شایستگی

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق
ارتباط با خلقت

عرصه

روح جمعی و مشارکت در کار

مسئولیت
پذیری

ابعاد اخالق کار

صداقت

گذشت

اصول
اخالقی

دلسوزی

روابط سالم و انسانی در محل کار
پشتکار و جدیت در کار
دلبستگی و عالقه به کار

تنها منافع خود را
مرجع نمی داند.

به دیگران حق
تصمیم گیری می دهد

خوش قول و
وقت شناس است

به نظر دیگران
احترام می گذارد

به حقوق دیگران
احترام می گذارد

به قوانین اجتماعی
احترام می گذارد

در فعالیت های
اجتماعی مشارکت
می کند

برای ارزش های
اجتماعی احترام
قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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دلسوز و رحیم هستند
رویکرد حمایتی دارند
به احساسات دیگران توجه می کنند
مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند
در مصائب و مشکالت دیگران شریک می شوند
ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخي از كليدهاي زندگي شغلي و حرفه اي
 1عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن در كسب حالل است.
 2كسي كه در راه كسب روزي حالل براي خانواده اش بكوشد ،مجاهد در راه خداست.
 3بهترين درآمدها سود حاصل از معامله نيكو و پاك است.
 4پاكيزه ترين مالي كه انسان صرف مي كند ،آن است كه از دسترنج خودش باشد.
 5امانت داري ،بي نيازي مي آورد و خيانت ،فقر مي آورد.
 6بهره آور ساختن مال از ايمان است.
 7هركس ميانه روي و قناعت پيشه كند نعمتش پايدار شود.
 8در ترازوي عمل چيزي سنگين تر از ُخلق نيكو نيست.
 9اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس ،از ثروت همراه با ناپاكي بهتر است.
 10كسي كه مي خواهد كسبش پاك باشد ،در داد و ستد فريب ندهد.
 11هر صنعتگري براي درآمد زايي نيازمند سه خصلت است :مهارت و تخصص در كار ،اداي امانت
در كار و عالقمندي به صاحب كار.
 12هر كس ريخت و پاش و اسراف كند ،خداوند او را فقير كند.
 13زماني كه قومي كم فروشي كنند ،خداوند آنان را با قحطي و كمبود محصوالت عذاب مي كند.
 14به راستي خداي متعال دوست دارد هر يك از شما هر گاه كاري مي كند آن را محكم و استوار كند.
 15تجارت در وطن مايه سعادتمندي مرد است.
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منشور اخالقی نیروی كار ماهر
در شغل و حرفه
به عنوان عضوی از نیروی كار ماهر كشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛
متعهد می شوم :
مسئولیت پذیری ،درست کاری ،امانت داری ،گذشت ،انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
کار خود را با تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق در عرصه های ارتباط با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به صورت شایسته انجام دهم.
در تعالی حرفه ای ،یادگیری مداوم  ،مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیتهای
حرفهای خویش کوشا باشم.
مصالح افراد ،مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.
از بطالت ،بیكاری ،اسراف ،ربا ،کم فروشی ،گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز كنم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای  ،آنچه برای خود می پسندم ،برای دیگران هم بپسندم و آنچه
برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
از کار ،تولید ،کاال ،سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
برای مخلوقات هستی ،محیط زیست و منابع طبیعی كشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
از حیا و عفت ،آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
همواره در حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران در محیط كار تالش نمایم.
در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح  ،حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ،
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
و از خداوند متعال میخواهم در پیمودن این راه بزرگ ،بینش مرا افزون ،ارادهام را راسخ و
گامهایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
خاک

10

خواص شیمیایی و بهسازی خاک
آب ،خاك ،گیاه -گروه كشاورزی و غذا

خواص آب
منابع آب
کشت و نگهداری گیاهان
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
اهمیت ،اهداف و عناصر ارتباط

10

ارتباط مؤثر با خود و مهارتهای ارتباطی
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

ارتباط مؤثر با خدا ،خلقت و جامعه
ارتباط مؤثر در کسب و کار
اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
ترسیم با دست آزاد

10

تجزیه و تحلیل نما و حجم
نقشهكشی فنی رایانهای -گروه برق و رایانه

ترسیم سهنما و حجم
ترسیم با رایانه
نقشهکشی رایانهای
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مكانیك

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
نقشهخوانی

10

ترسیم نقشه
نقشهكشی فنی رایانهای-گروه مواد و فراوری

نقشهبرداری از روی قطعه
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترك و پودمان های آنها
پایه

پودمان ها

درس
ترسیم فنی و هندسی

10

نقشههای ساختمانی
نقشهكشی فنی رایانهای -معماری و ساختمان ترسیم های سه بعدی
خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه
خلقهنری ،زبان بصری و هنر طراحی
طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

10

طراحی و زبان بصری -گروه هنر

نقطه ،خط و طراحی خطی
سطح ،شکل و حجم ،به کار گیری اصول ترکیببندی در خلق آثار هنری
نور و سایه در هنرهای بصری ،رنگ و كاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پایه

درس

10

ریاضی 1

پایه

درس

پودمان ها
حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب
کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم
تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری
مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها
پودمان ها
به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل
مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

11

ریاضی 2

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه
حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها
تحلیل وضعیتها به کمک مفاهیم آماری
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به کارگیری برخی تابعها در زندگی روزمره
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد
12

ریاضی 3

10

فیزیك

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابعها
تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق
به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها
به کارگیری مفاهیم ،کمیت ها و ابزار اندازه گیری
تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
تحلیل فرایندهای شیمیایی

11

شیمی

مقایسه محلول ها و کلویید ها
به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پایه

درس

10

زیست شناسی

پودمان ها
تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
بررسی ساختار ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها
معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها
پایه

درس

10

الزامات محیط كار

11

كاربرد فناوری های نوین

11

مدیریت تولید

11

كارگاه نوآوری و كارآفرینی

12

اخالق حرفهای

پودمان ها
تحلیل محیطکار و برقراری ارتباطات انسانی
تحلیل عملکرد فناوری در محیطکار
به کارگیری قوانین در محیط کار
به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیطکار
مهارت کاریابی
به کارگیری سواد فناورانه
تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات
تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نوتركیب
به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول
تولید و مدیریت تولید
مدیریت منابع تولید
توسعه محصول جدید
مدیریت كیفیت
مدیریت پروژه
حل خالقانه مسائل
نوآوری و تجاری سازی محصول
طراحی كسب و كار
بازاریابی و فروش
ایجاد كسب و كار نوآورانه
امانت داری
مسئولیت پذیری
درستکاری
رعایت انصاف
بهره وری
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جدول برنامه درسی هفتگی
جدول دروس رشته تحصیلی ـ حرفه ای شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی :شبکه و نرم افزار رایانه

کد رشته تحصیلی068810 :

گروه تحصیلی :برق و رایانه

کد گروه1:

نام درس

2

زمینه:
صنعت

واحد ساعت

زبان و ادبیات فارسی

دامنه محتوایی

نام درس

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و
اخالق)1

عربی ،زبان قرآن 1

فارسی 1

3

پایه 10

واحد ساعت

4
1
4

زبان های خارجی

پایه 11

نام درس

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و
اخالق) 2
عربی ،زبان قرآن2
فارسی2

زبان خارجی1

پایه 12
واحد ساعت
4
1
4

4
2
4

جغرافیای عمومی و
استان شناسی

تربیت بدنی1

خوشه دروس :مطالعات اجتماعی

خوشه دروس :انسان و سالمت

تربیت دینی و اخالقی

تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و
اخالق) 3
عربی ،زبان قرآن 3
فارسی 3

زبان خارجی2

1

3
1
2

4

تربیت بدنی2

--

علوم اجتماعی
2

--

2
تربیت بدنی3

انسان و محیط زیست

تاریخ معاصر

--

4

5

4

2

خوشه دروس :انسان و مهارت های --
زندگی

آمادگی دفاعی

--

4

درس انتخابی (1ـ هنر 2ـ تفکر و
سواد رسانه ای)

2

--

ردیف

6
4

مدیریت خانواده و سبک زندگی

2
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رشته تحصیلی :شبکه و نرم افزار رایانه

7

خوشه درروس :شایستگی های
غیرفنی

کد رشته تحصیلی068810 :

الزامات محیط کار

--

8

گروه تحصیلی :برق و رایانه
4

کد گروه1:
کارگاه نوآوری و کارآفرینی

زمینه:
صنعت
3

-4

اخالق حرفه ای
درس انتخابی (1ـ کاربرد
فناوری های نوین 2ـ مدیریت
تولید)
ریاضی2

2
4
4

4

--

ریاضی3

شیمی

40

تحصیلی

4

8

-2
4

نصب و راه اندازی سیستم های
رایانه ای

خوشه دروس :شایستگی های پایه ریاضی 1
فنی (ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ز یست شنا سی )

--

8

تولید محتوای الکترونیک و
برنامه سازی

دانش فنی پایه

نقشه کشی فنی رایانه ای

فیزیک

-8

8
4
4
40

9

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه
و سخت افزار

آماده سابی سیستم های اطالعاتی
و طراحی وب
--جمع

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

8
8
--40

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
دانش فنی تخصصی
کارآموزی
جمع

خوشه دروس :شایستگی های فنی

جمع

10

برنامه ویژه مدرسه

زمینه سازی برای اجرای 5ـ 5سند تحول بنیادین و بند 2ـ 13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) یادگیری
پروژه محور و آموزش مهارت تأمین معاش حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)

1ـ دروس  8ساعت خوشه شایستگی های فنی پایه های دهم و یازدهم صرفاً تا پایان سال تحصیلی 97ـ 96با رعایت تربیت به صورت متوالی در حلول سال اجرا می شود.
2ـ مدت زمان آموزش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جهت کسب شایستگی اختصاص می یابد.
کارآموزی متناسب با رشته  240ـ  120ساعت اجرا می شود.

عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه
نقشه آموزش کارگر ماهر شبکه و نرم افزار رایانه سطح اول صالحیت حرفه ای ملی LI

10/1
درس نصب و راه اندازی
سیستم های رایانه ای

راه اندازی و
کاربری رایانه
کاربری سیستم
عامل
کار با
نرم افزارهای اداری
مونتاژ رایانه

نصب و نگهداری
سیستم عامل

10/2
درس تولید محتوای
الکترونیک و
برنامه سازی

طراحی گرافیکی
طراحی محتوای
الکترونیک
تولید
چندرسانه ای
حل مسائل ساده

حل مسائل
شرطی
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آماده سازی رایانه
مدیریت پرونده ها و پوشه ها
کار با نرم افزارهای جانبی سیستم عامل و نصب نرم افزار
تنظیمات سیستم عامل
کار با نرم افزار واژه پرداز
کار با نرم افزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی
انتخاب و نصب قطعات سخت افزاری
مونتاژ قطعات رایانه
نصب و راه اندازی سیستم عامل و تجهیزات جانبی
نگهداری سیستم های رایانه ای

کار با ابزارهای ساده گرافیکی
کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی
سناریو نویسی ،تصویربرداری و کلیپ سازی
ساخت پوسته گرافیکی متحرک
تولید محتوای الکترونیک
آزمون سازی و تولید چندرسانه  ای
حل مسئله و کار با IDE
کار با انواع داده ها ،دریافت و نمایش آنها

کار با عملگرهای ریاضی ،مقایسه ای و منطقی
کار با ساختار شرطی

عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه
نقشه آموزش کارگر ماهر شبکه و نرم افزار رایانه سطح اول صالحیت حرفه ای ملی LI

10
درس دانش فنی پایه

کلیات ،کمیت ها
و مفاهیم
حل مسئله

حل مسئله
ایجاد تفکر الگوریتمی در حل مسائل و رسم روندنما

حل مسئله ،تبدیل
مبناها

تحلیل سیستم های عددنویسی مؤثر در رفتار رایانه
کاربرد سیستم های عددنویسی در رایانه

تجزیه و تحلیل
سیستم های
اطالعاتی
فناوری های نوین

11/1
درس توسعه
برنامه سازی و پایگاه
داده

تحلیل ضرورت وجود رایانه
تحلیل مقدماتی اجزای یک رایانه

پیاده سازی پایگاه
داده
مدیریت مجموعه
داده
طراحی واسط
گرافیکی
توسعه واسط
گرافیکی
مدیریت پایگاه
داده

تحلیل اجزای سیستم
تحلیل مراحل چرخه حیات توسعه سیستم
تحلیل رشته و تأثیر فناوری های نوین
تحلیل مسیر شغلی رشته

ایجاد پایگاه داده
توسعه پایگاه داده
کار با ساختارتکرار
کار با آرایه
ایجاد واسط گرافیکی کاربر
کار با کنترل های پیشرفته
کار با ماوس و منو
کار با صفحه کلید
مدیریت پایگاه داده
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عناوین کل پودمان های رشته شبکه و نرم افزار رایانه
نقشه آموزش کمک تکنسین شبکه و نرم افزار رایانه سطح دوم صالحیت حرفه ای ملی L2

11/2
درس پیاده سازی
سیستم های اطالعاتی و
طراحی وب

کار با نرم افزار
صفحه گسترده
طراحی صفحات
وب ایستا
طراحی صفحات
وب پویا
پیاده سازی پایگاه
داده در وب
مدیریت صفحات
وب پویا

12/1
درس نصب و نگهداری
تجهیزات شبکه و
سخت افزار

نصب تجهیزات
شبکه
راه اندازی شبکه
پیکربندی شبکه
بی سیم و مودم
مدیریت متمرکز
منابع شبکه
عیب یابی شبکه
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کار با نرم افزار صفحه گسترده

ایجاد صفحات وب ایستا
توسعه صفحات وب ایستا
طراحی صفحات وب پویا
ایجاد پایگاه داده در وب
اتصال پایگاه داده در وب
مدیریت صفحات وب پویا

نصب تجهیزات شبکه

راه اندازی شبکه گروه کاری
کاربا سیستم عامل شبکه
پیکربندی شبکه بی سیم و مودم
مدیریت متمرکز منابع شبکه

شبیه سازی شبکه
عیب یابی شبکه

12/2
درس تجارت الکترونیک
و امنیت شبکه

ایجاد کار و
کسب الکترونیکی
توسعه کار و کسب
الکترونیکی
راه اندازی
مسیریاب
تنظیمات امنیت
شبکه
نصب و راه اندازی
شبکه افزارها

12
درس دانش فنی
تخصصی

دسته بندی و
انتخاب شبکه
تحلیل امنیت
در فاوا
کسب
اطالعات فنی
تحلیل و کاربست
شبکه های مجازی
کاربرد هوش
مصنوعی

ایجاد کاروکسب الکترونیکی

توسعه کار و کسب الکترونیکی

راه اندازی مسیریاب
تنظیمات امنیت شبکه

نصب و راه اندازی شبکه افزارها

دسته بندی انواع شبکه و انتخاب آن
انتخاب اجزای موردنیاز یک شبکه
تحلیل امنیت در فناوری
تحلیل حمله و امن سازی
به کارگیری فنن درک مطلب فنی از منابع غیر فارسی
بهکارگیری ابزارهای متوع برای کسب اطالعات از منابع غیر فارسی
تحلیل شبکه های اجتماعی
کاربرد شبکه های اجتماعی در کار و کسب
تحلیل تحوالت انواع هوش مصنوعی
ایجاد تفکر الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی
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سوگندنامه
 1من به عنوان یک ایرانی اصیل:
به پرچم مقدس وطن اسالمی خود که مظهر استقالل و آزادگی است سوگند یاد می کنم که از
دین و مذهب و تمامیت ارضی میهنم محافظت نموده و همواره آماده جان فشانی در راه آن باشم.
 2من به عنوان یک هنرجو:
سوگند یاد می کنم که هدف اصلی تحصیل که فراگیری مهارت و رسیدن به شایستگی در دروس
می باشد را همیشه مدنظر داشته و در این راه همه تالش و کوشش خود را به کار گیرم و تعالیم و
توصیه های هنرآموزان و متولیان محترم هنرستان را چراغ روشنگر مسیر تحصیلی و کار و زندگی
خویش قرار دهم.
 3من به عنوان یک هنرجوی اخالق مدار:
سوگند یاد می کنم که شایستگی های غیرفنی فرا گرفته شده در حیطه هنرستان را به نحو احسن
و با رعایت حقوق انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بندم.
 4من به عنوان یک هنرجوی اجتماعی:
سوگند یاد می کنم که تمامی شئون اجتماعی را رعایت کرده و همواره با استفاده از توانایی های
کسب شده در راه اعتال و شکوفایی کشور عزیزم به هموطنان خود خدمت کنم.
 5من به عنوان یک هنرجوی منضبط:
سوگند یاد می کنم که در حفظ و نگهداری کارگاه و تجهیزات موجود و کالس و فضای هنرستان
کوشا باشم و همراه دیگر هنرجویان برای تحقق اهداف آموزش فنی و حرفه ای ،هم پیمان شوم.
 6من به عنوان یک هنرجوی متعهد:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی
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نام پدر

کالس

امضای دانش آموز مهر و امضای آموزشگاه

شایستگی های غیرفنی
شایستگی های غیرفنی در رشته شبکه و نرم افزار رایانه
انتخاب فناوری های مناسب
مسئولیت پذیری
تعالی فردی
درستکاری و کسب روزی حالل
مدیریت مواد و تجهیزات
تفکر خالق
جمع آوری و گردآوری اطالعات
سازماندهی اطالعات
بهبود عملکردهای سیستم
تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم
استدالل
تصمیم گیری
حل مسئله
تفسیر و تبادل اطالعات
مدیریت کیفیت
کنترل کیفیت
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