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پودمان 4

نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای 

یکی از نیاز های کنونی جامعه جهانی،کشورها، شهر ها، روستاها، بنگاه های اقتصادی و صنعتی، تبادل نظر و 
انتقال دانش و اطالعات به یکدیگر به صورت همزمان است. در گذشته این کار فقط به صورت تشکیل جلسات 
مشاوره ای،کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها به اجرا درمی آمد. ولي امروزه ورود رایانه سبب شده تا بتوانند 
تبادل اطالعات و تصمیم گیری های جمعی را از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنتی محلی،کشوری و جهانی 
انجام دهند. درکشور ایران نیز این مقوله بسیار اهمیت دارد و امروزه در تمام سطوح جامعه مانند شرکت های 
کوچک، مدارس، ادارات، وزارت خانه ها، شرکت ها و صنایع بزرگ نیاز به شبکه رایانه ای داخلی یا مبتنی بر وب 
دارند و عماًل آن را به کار می گیرند. از سوی دیگر فراهم آوردن بستر مناسب برای اجرای شبکه های رایانه ای 
و به کارگیری آن، نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات و آموزش دارد که این امر تا حد زیادی صورت گرفته 
است و تداوم دارد. همچنین استفاده از شبکه رایانه ای سبب شده مشاغل فراوانی نیز در زمینه سخت افزاری 
و نرم افزاری به وجود آید. در عصر حاضر، در سرتاسر جهان، نیاز به نیروی انسانی برای نصب و راه اندازی 
شبکه های رایانه ای در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری به چشم می خورد. از این رو در این پودمان به آموزش 

طراحی و نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای کوچک داخلی و تحت وب می پردازیم.
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واحد یادگیری 4
نصب و راه اندازی یک شبکه کوچک

آیا تا به حال فکر کرده اید

 یک شبکه رایانه ای داخلی چگونه کار می کند و ارتباط بین رایانه ها چگونه برقرار می شود؟ 
 هزینه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی یک شبکه رایانه ای با 6 کاربر چقدر است؟

 چه نوع ابزار و تجهیزات سخت افزاری برای شبکه رایانه ای مورد نیاز است؟
 یک شبکه رایانه ای کوچک چگونه طراحی، راه اندازی و نصب می شود؟

 شبکه رایانه ای در آموزش کارگاه هنرستان تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟
 چند نوع شبکه رایانه ای را می توان طراحی، اجرا و راه اندازی کرد؟

 چگونه می توانیم صحت عمل سامانه شبکه رایانه ای را آزمایش و تأیید کنیم؟
 چگونه می توانیم امنیت شبکه رایانه ای را تضمین کنیم؟

از دیدگاه کلی، شبکه رایانه ای مجموعه ای از سامانه های رایانه ای به هم پیوسته است که برنامه ها، داده ها 
و منابع سخت افزاری و نرم افزاری را به اشتراک می گذارد و می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در این 
تعریف منظور از سامانه رایانه ای فقط رایانه نیست بلکه چاپگرها، اسکنرها و تلفن همراه نیز می تواند به عنوان 

یکی از اجزاء شبکه باشد.
منابع سخت افزاری می تواند یک اسکنر، حافظه و یا پردازنده ای باشد که در شبکه به اشتراک گذاشته می شود. 
منابع نرم افزاری می تواند انواع فایل ها، برنامه ها و سرویس های گوناگون نرم افزاری باشد. منابع نرم افزاری نیز 

مانند منابع سخت افزاری به اشتراک گذاشته می شود.
شبکه های رایانه ای را می توان از دو دیدگاه سخت افزاری و نرم افزاری مورد بحث قرار داد:

در دیدگاه سخت افزاری، نوع سخت افزارها و چگونگی اتصال سامانه ها به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند 
و دیدگاه نرم افزاری، شامل مجموعه ای از نرم افزارهایی است که بر روی دستگاه  های متصل به شبکه نصب 

می شود و امکان ارسال و دریافت پیام و برقراری ارتباط را روی بستر سخت افزاری فراهم می کند.

استاندارد عملکرد
طراحی، نصب و راه اندازی شبکه کوچک رایانه اي با حداقل 5 کاربر

کلیه فرایند اجرایي کارهاي عملي این پودمان را مي توانید با استفاده از سه دستگاه رایانه ،یک سوئیچ، نكتهاجرايي
کابل هاي رابط، یک دستگاه اسکنر و یک دستگاه پرینتر روي میز یا تابلوي آزمایشگاهي با حداقل 
ابزار اجرا کنید و هنرجویان را به سطح مهارت و شایستگي تعریف شده برسانید. معموالً تعدادي از 

هنرجویان لپ تاپ دارند. لذا در صورت نیاز از آنان کمک بگیرید.
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3ـ4ـ طراحي شبکه هاي رایانه اي ساده 

2ـ4ـ مزایای شبکه های رایانه ای

1ـ 4ـ  مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق، رایانه، نرم افزار های مرتبط، داکت،کابل شبکه، انبر پرچ سوکت شبکه، تستر شبکه، دریل، 
پیچ و رول پالگ

مهم ترین مزیت شبکه های رایانه ای، به اشتراک گذاری فایل ها، اطالعات نرم افزاری و اتصال به اینترنت است. 
از مزایای دیگر این شبکه ها می توان دسترسی به سایر پایگاه های داده ها، کسب اطالعات و دریافت منابع 
اطالعاتی موردنیاز را نام برد. بهبود ارتباطات با استفاده از پیام رسان ها، اطالع از اخبار و برقراری تماس صوتی 
و تصویری با افراد و نهاد ها، برگزاری کنفرانس ها، آزمون ها و آموزش های مجازی از دیگر مزایای شبکه های 

رایانه ای است.

بارشفكري

جستجوكنيد

استفاده می کنید؟«، موضوع مزایای شبکه  رایانه ای  »از چه شبکه های  با عنوان  با طرح یک سؤال 
رایانه ای را به بحث بگذارید و آن را جمع بندی کنید.

در محیط اطراف خود جست وجو کنید و یک شبکه رایانه ای داخلی )intranet( و یک شبکه رایانه ای 
مبتنی بر تارنما )web based net( را بیابید و مشخصات آن را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.

طراحی و اجرای هر فعالیتی نیاز به فراهم آوردن شرایط اولیه دارد. در طراحی شبکه رایانه ای نیز باید طراحی 
مبتنی بر اصول و مبانی تعریف شده باشد و براساس یک فرایند صورت بگیرد. فرایند طراحی یک شبکه 

رایانه ای ساده به شرح زیر است:
 برآوردوتعييننيازها:

پس از دریافت پیشنهاد اجرای یک پروژه شبکه رایانه ای از کارفرما، باید در اولین مرحله نیازها را تأمین کنیم. 
ممکن است به جای کار برای یک کارفرما، بخواهیم یک شبکه رایانه ای شخصی برای خودمان بسازیم، یا 
محیط کار و محل تحصیل خود را شبکه کنیم. در هر یک از حاالت باید ابتدا نیازهایی را برای پوشش شبکه 
تعیین کنیم تا بتوانیم براساس آنها کار را کلید بزنیم. برای تعیین نیاز ها باید مشخصات شبکه را بدانیم. برای 
این موضوع الزم است از کارفرما، اطالعات مورد نیاز را به طور دقیق بپرسیم و براساس خواسته او سؤال هاي 

خود را مطرح کنیم و پیشنهادهای خود را ارائه دهیم.
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بحثگروهي

كارعملی1

از طریق آشنایان خود به یک کافی نت و یک گیم نت مراجعه کنید و تحقیق کنید که از چه نوع سخت افزار ها فعاليت
و نرم افزار هایی استفاده می کنند. نتیجه را در قالب دو گزارش جداگانه تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

در گروه خود یک نفر نقش کارفرما و دیگری نقش مجری شبکه رایانه ای را ایفا کند. نتیجه بحث را 
در قالب گزارش کوتاه ارائه دهید. 

مثاًل می خواهیم یک شبکه برای یک گیم نت )Game Net( طراحی کنیم و نیازهای شبکه را با نیاز های 
شبکه یک کافی نت)Coffee Net( مقایسه کنیم.

چون در گیم نت از بازی هایی با گرافیک باال استفاده می شود، فهرست نیازهای گیم نت عبارتند از: 
  قدرت پردازش گرافیکی باال، حافظه اصلی با ظرفیت باال و پردازشگر قوی در سامانه ها

اطالعات  انتقال  باالی  با سرعت  و تجهیزات شبکه  از کابل  باید  است  باال  اطالعات  انتقال   چون سرعت 
استفاده کنیم.

 نیاز به حافظه ذخیره سازی اطالعات خارجی )Hard Disk( با ظرفیت باال برای نگهداری بازی ها داریم.
معموالً در کافی نت دسترسی به شبکه و تبادل اطالعات به صورت همزمان)online( موردنیاز است لذا در 

Coffee Net فهرست موارد زیر مهیا می باشد:
 امکان اتصال به اینترنت در کمترین زمان و مدیریت نیازهای کاربران فراهم شود.

 رایانه هایی با قیمت مناسب و با حداقل سخت افزار موردنیاز جهت مرور وب سایت ها مهیا شود.
 لینک اتصال به اینترنت با سرعت باال قابل قبول باشد.

همانطور که مشاهده می کنید، در دو شبکه گیم نت و کافی نت به سخت افزار و نرم افزارهای متفاوتی احتیاج 
داریم. بنابراین قبل از هر کار ابتدا باید نیازها را باتوجه به نوع فعالیت، به طور دقیق و واقعی مشخص کنیم.

 تعیین نیاز های شبکه رایانه 

هدف:مشخص کردن نیاز های یک شبکه رایانه ای برای سایت یک هنرستان
ابزار،موادوتجهيزاتموردنياز:لوازم التحریر، رایانه، اینترنت

مراحلاجرایكار:
1ـ به یکی از سایت های رایانه ای موجه در هنرستان مراجعه کنید.

2ـ عملکرد سایت را مورد بررسی قرار دهید و فعالیت هایی را که باید انجام دهند شناسایی کنید.
3ـ نیاز های شبکه رایانه ای را مشخص کنید و در محل تعیین شده بنویسید.
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نیازهای شبکه رایانه ای هنرستان
تعداد رایانه ها: 

نوع رایانه با توجه به سخت افزار:
نوع نرم افزار با توجه به نیاز:

سایر موارد:

 طراحیاوليه:
برای اینکه بتوانیم یک طرح اولیه برای ارائه به کارفرما یا شخصی که می خواهیم شبکه را برای او پیاده سازی 
کنیم ارائه دهیم، باید مواردی مانند توپولوژی شبکه، نقشه شبکه و چگونگی داکت کشی را دقیقاً تعیین و 

مشخص کنیم.
 انواعتوپولوژیهایشبكه:

در  شبکه  توپولوژی  می گویند.  شبکه  توپولوژی  را  آنها  پیکربندی  و  شبکه  اجزای  آرایش  و  چیدمان  نحوۀ 
انواع ستاره ای یا استار)star(، خطی یا باس)bus(، حلقه ای یا رینگ )ring( و ارتباط مستقیم بین اجزاء یا 

مش)mesh( وجود دارد.
پرکاربرد ترین توپولوژی از نوع استار است که ما در این بخش به توضیح آن می پردازیم. در شکل 1ـ4 یک 
نمونه توپولوژی ستاره اي را مشاهده می کنید.  همان طور که اشاره شد، این توپولوژی بیشترین کاربرد را در 
شبکه های رایانه ای دارد. زیرا اغلب موارد از این نوع توپولوژی که ویژگی های خاص خود را دارد، در طراحی 

شبکه رایانه ای استفاده می کنند. ویژگی های توپولوژی شبکه رایانه ای ستاره ای به شرح زیر است:

شكل1ـ4ـتوپولوژیستاره
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دربارۀ انواع شبکه هایپژوهش
)Campus Area Network( CAN، )Local Area Network( LAN، )Personal Area Network( 
PAN، )Wide Area Network( WAN ،)Metropolitan Area Network( MAN 
 پژوهش کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش کوتاه 10 دقیقه ای و با استفاده از پاورپوینت ارائه دهید 

و در نهایت دربارۀ آنها بحث کنید. 

 ترسيمنقشهشبكهباتوجهبهاصولداكتكشیوسيمكشی
بعد از اینکه طرح اولیه تهیه شد، الزم است نقشه طراحی شبکه براساس استانداردهای داکت کشی و سیم کشی 

انجام شود. مراحل انجام کار به شرح زیر است:
  ابتدا باحضور در محلی که قرار است شبکه در آنجا نصب شود، ساختمان یا محل موردنظر را مورد بررسی 

قرار می دهیم و محل عبور کابل ها را مشخص می کنیم.
  باتوجه به شرایط محیط، نوع بستر شبکه را تعیین می کنیم. مثاًل تعیین می کنیم برای هر قسمت از مسیر 
کابل ها چه نوع بستری مناسب است. باتوجه به شرایط، یکی از بسترهای ترانکینگ، داکت دیواری و کفی، 
لوله، سقف کاذب، کف، سینی کابل و یا سایر روش ها را انتخاب می کنیم. فهرست موردنیاز را تهیه کرده و 

اندازه موردنیاز را مشخص می کنیم.
  محل قرارگیری کاربرها )کالینت ـ client( و سوئیچ شبکه را به دقت و باتوجه به شرایط محیطی مانند 

چیدمان میزها مشخص می کنیم.

 همه دستگاه هایی که با هم شبکه می شوند به دستگاه مرکزی اتصال دارند. سامانه اتصال دستگاه ها با هم 
 Switch باشد. معموالً در شبکه ها بیشتر از Router یا Switch ،Hub ،Bridge می تواند یکی از دستگاه های

استفاده می شود.
 )Port( می توان به راحتی یک دستگاه جدید را به شبکه اضافه کرد به شرطی که دستگاه مرکزی یک درگاه 

خالی داشته باشد.
 اگر دستگاهی که به شبکه متصل است از کار بیفتد و یا کابل اتصال آن دچار مشکل شود، در کار بقیه 

دستگاه ها اختاللی به وجود نمی آید و فقط اتصال دستگاه معیوب به شبکه قطع می شود.
 مدیریت، پیکربندی و پیاده سازی شبکه استار بسیار ساده است.

 معموالً کابل کشی در این نوع توپولوژی زیاد است که به نوعی عیب این توپولوژي محسوب می شود. البته با 
توجه به قیمت کم کابل، این عیب خیلی قابل توجه نیست، لذا به عنوان یک نقطه ضعف قطعی مطرح نمی شود.

 تنها ضعف کلی توپولوژی ستاره ای این است که اگر به هر دلیلی دستگاه مرکزی از کار بیفتد، عملکرد کل 
شبکه متوقف می شود. بنابراین الزم است در این نوع شبکه ها، یک دستگاه مرکزی پشتیبان پیش بینی  شود 

تا درصورتی که دستگاه مرکزی از کار افتاد بتوان به سرعت آن را با دستگاه مرکزی پشتیبان تعویض نمود.

تحقيقكنيد
درمورد توپولوژی Mesh، مزایا، معایب و دالیل استفاده از آن، تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک 

گزارش ارائه دهید.
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2ـ برای این فضا می خواهیم یک سالن رایانه ای با 10 کاربر را طراحی و نقشه آن را ترسیم کنیم. روی نقشه، 
محل قرارگرفتن رایانه ها و میز آنها را براساس توپولوژی ستاره ای مشخص کنید.

3ـ مسیر های داکت کشی و کابل کشی را باتوجه به سامانه برق موجود مشخص کنید.
4ـ نقشه نهایی را با مسیر های سیم کشی و محل استقرار رایانه ها و پریز های برق با رنگ های مختلف روی 

کاغذ A4 رسم کنید.
5ـ در ساعات غیردرسی با یکی از نرم افزار هایی که در اختیار دارید، نقشه شبکه را ترسیم کنید.

6ـ گزارش کوتاهی از مراحل انجام کار تهیه کنید و به همراه نقشه دستی رسم شده، پرینت نقشه رایانه ای 
و فایل آن را ارائه دهید.

 برآورد هزینه
یکی از مراحل اجرای کار، برآورد تخمینی هزینه است که باید به طور دقیق ارزیابی شود و منطبق با بودجه و 
نیاز های مشتری و اقالم موجود در بازار باشد. بنابراین مجری باید با بازار نیز ارتباط برقرار کند. معموالً هزینه 

شبکه به سه دسته تقسیم بندی می شود:
 هزینه رایانه ها و سخت افزارهای موردنیاز: ممکن است به درخواست کارفرما، اجرای شبکه رایانه ای 
از  برخی  و  رایانه  خرید  به  مربوط  هزینه های  قسمت  این صورت  در  باشد.  موجود  رایانه های  از  استفاده  با 
سخت افزار ها حذف می شود. همچنین امکان دارد وظیفه خرید رایانه ها و سخت افزارهای موردنیاز نیز برعهده 
مجری قرار داده شود. در این صورت با توجه به نیازهایی که در مرحله تعیین نیازها مشخص شد، اقدام به 

محاسبه هزینۀ سخت افزارهای مناسب جهت برآورده کردن نیازها می کنیم.

کار عملی2
طراحی اولیه نقشه یک شبکه رایانه ای با حداقل 10 کاربر

مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز: لوازم التحریر، رایانه، اینترنت، یک مکان واقعی برای طراحی شبکه

مراحل انجام کار:
1ـ یکی از محیط های موجود در هنرستان، مثاًل یکی از کارگاه ها، سالن جلسات یا آمفی تئاتر را بررسی کنید 

و ابعاد آن را با مقیاس مناسب رسم کنید.
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 هزينهمواد،ابزاروتجهيزاتموردنيازشبكه:در این قسمت نیز باتوجه به نیازهای شناخته شده و 
طراحی اولیه، هزینه مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز برای ایجاد شبکه را برآورد می کنیم. توجه داشته باشید 
که ابزار کار و نصب در رده این هزینه ها قرار نمی گیرد. فقط ابزاری در این قسمت درنظر گرفته می شود که 
باید در اختیار کاربر باشد تا در صورت بروز مشکل بتواند از آن استفاده کند.گاهی ممکن است کاربر یا کارفرما 
درخواست کند که ابزار هایی مانند انبر پرچ برای او تهیه کنید. بدیهی است این ابزارها نیز در هزینه ها آورده 

می شود. هزینه داکت،کابل، پیچ و مهره، سیم و سایر ابزار الزم در این قسمت لحاظ می شود.
  هزينهاجرا)دستمزد(:هزینۀ دستمزد باتوجه به محیط کار و سختی کار، می تواند به روش های مختلفی 
مانند ساعتی، روزانه یا پیمانکاری محاسبه شود. اما بهتر است جهت توجیه مبلغ ارائه شده به کارفرما، جزئیات 

هزینه دستمزد را نیز در قالب یک پیش فاکتور به کارفرما ارائه دهید.
 هزينهآموزش:ممکن است کاربر یا کارفرما درخواست کند برای مدت مشخصی به افراد آموزش های 
الزم را درمورد کاربری شبکه و وسایل نرم افزاری ارائه کنید. در این حالت باید هزینه آموزش نیز به هزینه ها 
اضافه شود. البته آموزش های اولیه پس از راه اندازی در این قسمت قرار نمی گیرد. از این رو معموالً آن را به 

هزینه دستمزد اضافه می کنیم.

شكل2ـ4ـيکنمونهپيشفاكتور
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آیا در فرایند برآورد هزینه ها الزم است دربارۀ برند های مختلف با کارفرما مشورت کنید؟ ضرورت اجرا یا بارشفكري
عدم اجرای این کار را مورد بحث قرار دهید و نتیجه را در جدول 1ـ4 جمع بندی کنید.

عدمضرورتمشورتباكارفرماضرورتمشورتباكارفرمارديف

1

2

3

نكتههایقابلتوجه:
هنگام طراحی شبکه ها به توسعه آن نیز فکر کنید و موارد را با کارفرما بیان کنید و متذکر شوید ممکن 

است این موضوع سبب افزایش برخی از هزینه ها شود.
الزم است در پیش فاکتور قید کنید که این هزینه ها تخمینی است و ممکن است هزینه های نهایی 20 تا 

25 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند.
درصورتی که برخی از کاال ها وارداتی باشد و به صورت ارزی باید خریداری شود، آن را مشخص کنید و 

قید کنید که این قسمت از کاال تابع قیمت ارز است.

آیا در فرایند برآورد هزینه ها الزم است دربارۀ برند های مختلف با کارفرما مشورت کنید؟ ضرورت اجرا یا بارشفكري
عدم اجرای این کار را مورد بحث قرار دهید و نتیجه را در جدول 1ـ4 جمع بندی کنید.

جدول2ـ4جدول1ـ4

جدول1ـ4

بخواهید  خود  همکالسی های  از  و  کنید  بحث  هزینه ها  برآورد  در  درستکاری  و  صداقت  نقش  دربارۀ 
درمورد آن فکر کنند و تبعات صادق نبودن و عواقب آن را جمع آوری کنید و در جدول 2ـ4 بنویسید.

عواقبصادقنبودندركاررديف

1

2

3

4

کلیه هزینه ها باید در قالب پیش فاکتور به کارفرما ارائه شود. چنانچه این هزینه ها با بودجه کارفرما منطبق 
نباشد، باید از کارفرما بخواهید که خواسته های خود را تعدیل کرده و محدود سازد تا بتوانید شبکه را برای او 
اجرا کنید. در شکل 2ـ4 یک نمونه پیش فاکتور هزینه و دستمزد را مالحظه می کنید. برای تنظیم پیش فاکتور 

می توانید از آموخته های خود در پودمان مستندسازی که در پایه یازدهم آموخته اید استفاده کنید.
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مواد،ابزاروتجهيزات:لوازم التحریر، رایانه، اینترنت، نقشه طراحی اولیه، نیازهای کاربر

مراحلاجرایكار:
1ـ نقشه طراحی شده در کار عملی 2 را مورد بازبینی قرار دهید و مواد و ابزار و تجهیزات موردنیاز را فهرست 

کنید.
2ـ با مراجعه به رسانه های مختلف و بازار قیمت اقالم مورد نیاز را بیابید و در فهرست تدوین شده وارد کنید.

3ـ هزینه دستمزد را باتوجه به شرایط کار برآورد کنید.
4ـ یک پیش فاکتور برای هزینه مواد، ابزار و تجهیزات تنظیم کنید.

5ـ یک پیش فاکتور برای دستمزد تنظیم کنید.
6ـ یک پیش فاکتور برای ارائه به کارگاه تنظیم کنید. توجه کنید پیش فاکتور در قالب فایل رایانه ای و مطابق 

با استاندارد های بازار تنظیم شود.
7ـ پیش فاکتورها را در کارگاه به بحث بگذارید و اشکاالت آن را برطرف کنید.

8ـ نتیجه را در قالب یک گزارش کامل به کارگاه ارائه دهید. 
اعالمنتيجهبهكارفرمادرارتباطبااجرایكارواصالحآن

الزم است مجموعه ای از مستندات شامل فهرست نیازهای شناخته شده، طراحی اولیه نقشه و پیش فاکتور 
هزینه های برآوردشده را به کارفرما ارائه نمایید. در این مرحله الزم است تأیید کارفرما را اخذ کنید و پس از 
تنظیم قرارداد وارد مرحله بعد شوید. ممکن است قبل از تنظیم قرارداد نیاز به اصالحاتی بر روی هر کدام 
از مرحله های مستندات ارائه شده انجام شود که در این صورت باید در همین مرحله اقدام به اصالح فهرست 
نیازها، طراحی اولیه و هزینه های برآورد شده ،کنید و دوباره مستندات را جهت تأیید نهایی به کارفرما عودت 
دهید. در نهایت پس از تأیید همه مستندات، طرح اولیه به طرح نهایی تبدیل می شود و می توانید قرارداد 

رسمی را با کارفرما ببندید.
 مثالی دربارۀ اصالح نیاز ها، طرح و برآورد هزینه اولیه:

یکی از نیازهای کاربران شبکه این است که بتوانند از طریق یک چاپگر پرونده ای را به گونه ای به اشتراک 
پرونده   ،)Print Server( چاپ  سرویس دهنده  به عنوان  سامانه  یک  روشن بودن  به  نیاز  بدون  که  بگذارند 
موردنظر قابل چاپ شدن باشد. در این شرایط باید این نیاز را به فهرست نیازهای شناخته شده اضافه کرده 
در  شود.  مشخص  نیز  کابل ها  عبور  مسیر  و  چاپگر  گرفتن  قرار  عمل  همچنین  کنید.  اصالح  را  طراحی  و 

پیش فاکتور نیز باید اصالحات موردنیاز براساس پیشنهاد ارائه شده به اجرا درآید.

كارعملی3
برآورد هزینه یک سایت رایانه با 10 کاربر

یک نمونه از فرم های قرارداد را از رسانه های مختلف بارگیري کنید، سپس آن را مطالعه نموده و تبدیل فعاليتدرساعاتغيردرسي
به یک قرارداد برای طراحی و اجرای شبکه رایانه ای نمایید.
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الگویپرسش:
1ـ مزایای استفاده از شبکه های رایانه ای را شرح دهید.

2ـ در طراحی شبکه های رایانه ای ساده، اولین نکته ای که در فرایند طراحی باید درنظر داشت کدام گزینه 
است؟

الف( برآورد هزینه       ب( طراحی اولیه       پ( برآورد و تعیین نیازها       ت( ترسیم نقشه شبکه
3ـ نحوه چیدمان و آرایش اجزای شبکه و پیکره بندی آنها را ............................. شبکه می گویند.

4ـ کدام یک از هم بندی هاي )توپولوژی( زیر بیش ترین کاربرد را دارد؟
)mesh( ارتباط مستقیم بین اجزاء )ت      )ring( حلقه ای )پ   )bus( خطی )ب     )star( ستاره ای )الف

4ـ4ـ فرایند اجرای عملی شبکه 

تهيهموادوابزارموردنياز:
پس از تأیید طراحی اولیه و برآورد هزینه ها، برای اجرای کار، اقدام به تهیه مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز 
کنید. ضرورت دارد باتوجه به بحثی که دربارۀ نمادهاي تجاري)برند- Mark Brand( مختلف با کار فرما 
داشتید، برند مورد تأیید کارفرما را تهیه کنید. در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهید شد. مواد و ابزار 

مورد نیاز برای اجرای یک شبکه رایانه ای ساده در جدول 3ـ4 را مالحظه می کنید.

تصويرمقدار/تعدادنوعموادوكاربردآنرديف

داكتزمينیبرایعبورسيموكابل1

لولهبرایعبورسيموكابل2

جدول3ـ4
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ترانكينگبرایعبورسيموكابل3

پيچورولپالکبرایاتصال4
ترانكينگبهديوار

مهرهبرایاتصالترانكينگبهديوار5

كابل شبكه6

كابلبرق7

8RJ45سوكت
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کاور کابل و سوکت9

ابزار موردنیاز برای شبکه رایانه ای

اّره برای بریدن داکت10

دریل و مته برای سوراخ کردن محل 11
نصب رول پالک

پیچ گوشتی برای محکم کردن پیچ در 12
رول پالک

متر برای اندازه گیری مقدار داکت 13
موردنیاز

ماژیک برای عالمت زدن محل برش14
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آچارياانبرشبكهبرایپرسكردن15
سوكتسركابلشبكه

دستگاهآزمايش)تستر(برایتست16
كابلشبكه

پژوهش

با مراجعه به برگه اطالعات، گزارش کوتاهی دربارۀ کاربرد مواد و ابزار ذکر شده در این قسمت تهیه فعاليت
کنید و ارائه دهید.

دربارۀ سایر ابزار موردنیاز برای شبکه رایانه ای تحقیق کنید و انواع دیگر آن را مشابه با آنچه در این 
قسمت آمده است بیابید و در قالب یک گزارش به صورت پاورپوینت در کالس به بحث بگذارید.

تجهيزاتموردنياز:
)Network Interface Card( NIC كارتشبكهيا 

 کارت شبکه برقراری ارتباط بین رایانه و محیط انتقالی شبکه را برعهده دارد. به عبارت دیگر با استفاده از 
کارت شبکه می توانیم به شبکه متصل شویم. در رایانه اطالعات به صورت داده های دیجیتالی است، در صورتی 

که برروی کابل شبکه با سیگنال های خاص قابل انتقال سروکار داریم. 
 یکی از وظایف کارت شبکه تبدیل اطالعات دیجیتال رایانه به سیگنال مناسب قابل انتقال از طریق خط 
انتقال است.وظیفۀ دیگری که این کارت دارد این است که سیگنال ها را از خط انتقال دریافت کند و آن را به 

اطالعات دیجیتالی تبدیل و به رایانه تحویل دهد.
 عالوه بر موارد ذکر شده، کارخانه سازنده یک آدرس منحصر به فرد سخت افزاری )MAC Address( تولید 

می کند و آن را به کارت شبکه اختصاص می دهد.
انواعكارتشبكه:

کارت شبکه ای که به رایانه و دستگاه های جانبی متصل و نصب می شود، 
انواع مختلفی به شرح زیر دارد:

 كارتشبكهبابردشياری)Slot Board(:این نوع کارت به صورت مستقل 
بوده و به عنوان یک کارت جداگانه روی برد اصلی رایانه )main board( نصب 

می شود. شکل 3ـ4.
شكل3ـ4ـكارتشبكه
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 كارتشبكهنصبشدهرویبرداصلیياكارت
شبكهonboard: این نوع کارت شبکه به صورت 
برد مدار چاپی و در قالب یک تراشه)chipset( توسط 
کارخانه سازنده روی برد اصلی رایانه نصب می شود.
درگاه تراشه)chipset( شبکه در شکل 4ـ4 با دایره 

قرمز نشان داده شده است.
شكل4ـ4ـتراشهنصبشدهرویبرداصلی

 كارتشبكهبايوـاسـبی)USBNIC( : این 
نوع کارت شبکه با استفاده از درگاه USB به رایانه 

متصل می شود، شکل5ـ4.

USB NICشكل5ـ4ـ

با مراجعه به رسانه های مختلف برگه اطالعات یک نمونه کارت شبکه را بیابید و با راهنمایی معلم خود ترجمهكنيد
بخش هایی از آن را ترجمه کنید.

ترجمه قسمت ........ از کارت شبکه مدل ...........................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

 سامانهكليدزنیياسوئيچ)Switch(:یک دستگاه مرکزی در شبکه است که اطالعات ارسال شده توسط 
رایانه را فقط برای رایانه مقصد ارسال می کند و در توپولوژی ستاره ای به عنوان دستگاه مرکزی شناخته 

می شود. در شکل 6ـ4 سه نمونه سوئیچ را مشاهده می کنید.

شكل6ـ4ـانواعسوئيچ
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نگهداری  محفظه  این  :)Rack(َرک يا محفظه  
سوئیچ شبکه و تجهیزات دیگر مانند مودم را برعهده 
دارد. توصیه می شود در صورت امکان حتماً از یک رک 
برای نگهداری سوئیچ شبکه استفاده کنید. به ویژه زمانی 
 )ports -که یک سوئیچ با تعداد ترمینال های )پورت ها
زیاد را به کار مي برید، این موضوع خیلی اهمیت پیدا 

مي کند. شکل 7ـ4.
Rackشكل7ـ4ـيکنمونهَرک

هنگام برآورد هزینه حتماً انصاف و عدالت را رعایت کنید و هزینه اضافي را به کارفرما تحمیل نکنید. انصافوجوانمردي
گرفتن پول بیشتر و بدون حساب به خصوص از افرادي که اطالعات فني ندارند، دور از جوانمردي است.

جدول4ـ4ـحدودقيمتمواد،ابزاروتجهيزاتموردنياز

توضيحاتقيمتكل)ريال(قيمتواحد)ريال(تعداد/متراژنامكاالرديف

5 یونیت11,400,0001,400,000 عددَرک دیواری1

16 پورت11,300,0001,400,000 عددسوئیچ2

استاندارد1300,000300,000 عددانبر پرچ یا آچار شبکه3

استاندارد1500,000500,000 عددتستر کابل4

5RJ45 حداقل موردنیاز202,00040,000 عددسوکت

6CAT5e متراژ تخمینی7015,0001,050,000 مترکابل

متراژ تخمینی7015,0001,050,000 مترکابل برق7

استاندارد202,00020,000 عددکاور USBوکابل8

متراژ تخمینی7010,000700,000 مترداکت باتوجه به نیاز9

استانداردهای نصب 202,00040,000 عددپیچ، مهره و رول پالک10
داکت

استاندارد های جریان 1050,000500,000 عددسیم سیار برق 4خانه11
6 آمپر

در جدول 4-4  حدود قیمت مواد، ابزار و تجهیزات نام برده شده را مشاهده می کنید. این قسمت مربوط به بهمن 
ماه 1395 هجری شمسی است.
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توجه داشته باشید که برخی از ابزارها که مربوط به اجرای کار است را نباید در فهرست مواد، ابزار و تجهیزات 
موردنیاز بیاورید. زیرا این ابزار برای شما باقی می ماند و در کارهای بعدی می توانید از آن استفاده کنید. فقط 

هزینه استهالک دستگاه را به دستمزد اضافه کنید.
 اجرایكار:

پس از تهیه طرح اولیه و خریداری مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز مرحله اجرای کار شروع می شود. این مرحله 
به سه بخش تقسیم می شود: 

 نصبداكتهاوكابلكشیشبكه:
در هنگام کابل کشی شبکه توجه به اصول کابل کشی ، تاثیر بسیار زیادی در کیفیت و طول عمر شبکه دارد. 
نصاب شبکه هنگام نصب باید به استاندارد های کابل کشی توجه کند و شبکه را براساس استانداردهای تعریف 
شده راه اندازی نماید، در این شرایط مدیر و کاربر شبکه، در طول عمرکاری شبکه بدون بروز هیچ مشکلی و 

به راحتی قادر به راهبری، عیب یابی و توسعه احتمالی شبکه خواهند بود.
 درصورتی که از نظر بودجه محدودیت زیادی وجود ندارد حتماً از ترانکینگ استفاده نمایید زیرا مزایای 

زیادی دارد که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.
از نظر ظاهری بسیار زیبا بوده و محکم است و نمای خوبی را به وجود می آورد. شکل 8ـ4 یک نمونه 

ترانکینگ نصب شده را نشان می دهد.
می توانید با استفاده از جداکننده های مخصوص، در آن سیم های شبکه را از سیم برق تفکیک کنید. با این 
روش سیم های شبکه از تاثیر میدان های مغناطیسی خارجی و ناشی از سیم برق محافظت می شود. در شکل 

9ـ4 یک نمونه از ترانکینگ و جدا کننده داخلی آن را مالحظه می کنید.

شكل9ـ4ـنمونهایازترانكينگشكل8ـ4ـنمونهایازترانكينگنصبشده

از  از جدا کننده  استفاده  با  را  و شبکه  اضطراری  برق  تلفن،  برق،  کابل های  دارد که  این وجود  امکان   
قرمز مشخص  رنگ  با  را  آنها  اضطراری،  برق  پریز های  برای مشخص کردن  معموال  دهیم.  عبور  ترانکینگ 

می کنند.
 باتوجه به اختالف قیمت بسیار کم بین کابل شبکه CAT5 و CAT6 ، بهتر است از کابل CAT6 استفاده 
کنید تا از پهنای باند باالتر و حفاظت بیشتر در برابر میدان های مغناطیسی، بهره مند شوید. در شکل 10ـ4 

کابل های CAT5 و CAT6 را مالحظه می کنید.

CAT5كابلCAT6كابل شكل10ـ4



158

رسانه  از  منظور   :star توپولوژی  در  انتقال  رسانه   
انتقال همان محیطی است که داده ها از طریق آن در 

شبکه منتقل می شوند. 
فناوری های بی سیم، دو  انتقال شبکه و  کابل های 
نوع رسانه ای هستند که در شبکه برای انتقال داده ها 

و سیگنال ها مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده   star توپولوژی  از  شبکه هایLANکه  در  
 )Twisted Pair(می شود، معموالً از کابل زوج به هم تابیده

استفاده می کنند، شکل 11ـ4.

 از آنجا که داکت ها، ترانکینگ ها، لوله ها با ابعاد و اشکال گوناگون ساخته می شوند الزم است این لوازم 
و سایر مسیرهای عبور کابل ها طوری انتخاب شوند تا کابل ها تحت فشار قرار نگیرند. همچنین باید فضای 

کافی برای اضافه کردن کابل در آینده برای سامانه های جدید پیش بینی شود.

 CAT n اختصار  به  یا   Category n آنها  به  که  دارد  مختلفی  انواع  تابیده  هم  به  کابل های  نوع  این   
می گویند. براساس استاندارد فعلی،n شماره ای از 1 تا 7 است که توانایی کابل در انتقال اطالعات را از نظر 

سرعت و پهنای باند نشان مي دهد. این نوع کابل مشخصاتی به شرح زیر دارد:
ـ از هشت رشته سیم مسی تشکیل شده است که به صورت چهار جفت سیم به هم تابیده شده در غالف 

کابل قرار داده شده اند. 
ـ هر جفت یک رنگ اختصاصی دارد که یکی از رشته ها به رنگ اصلی و دیگری ترکیبی از رنگ سفید و رنگ 

سیم اول است.
 ـ ترکیب رنگ سیم بندی این نوع کابل ها به شرح زیر است:

 نارنجی ـ سفید نارنجی   آبی ـ سفید آبی   سبز ـ سفید سبز   قرمز ـ سفید قرمز
کابل هایCAT n در دو نوع بدون محافظ مغناطیسی یا Unshielded Twisted Pair( UTP( و با محافظ 
مغناطیسی یا Shielded Twisted Pair( STP( ساخته می شوند. در شکل 12ـ4 کابل UTP و در شکل 

13ـ4  کابل STP را مالحظه می کنید. 

شكل11ـ4ـنمونهایازكابلزوجبههمتابيده

)UTP(شكل12ـ4ـكابلبدونمحافظمغناطيسی)STP(شكل13ـ4ـكابلبامحافظمغناطيسی
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کابل STP یک نوع محافظ شیلد دارد که به دور هر جفت از رشته های کابل پیچیده می شود. معموالً این 
محافظ از جنس آلومینیوم بوده و رشته های کابل را در برابر نفوذ مغناطیسي محافظت می کند. قیمت این 

نوع کابل ها بیشتر از کابل UTP است و دارای دو مزیت به شرح زیر است:
)Cross Talk( ـ محافظت در برابر تأثیر سیگنال های تولید شده در زوج رشته ها روی یکدیگر

ـ محافظت در برابر تأثیر منفی امواج مزاحم مغناطیسی که توسط ژنراتورها، المپ های فلورسنت و کابل های 
فشار قوی تولید می شوند.

در جدول 5ـ4 انواع کابل های زوج به هم تابیده را مالحظه می کنید:

حداكثرپهنایباندحداكثرسرعتانتقالنوعكابلدستهبندی

CAT3UTP16 مگاهرتز10 مگابیت در ثانیه

CAT5UTP100 مگاهرتز10/100 مگابیت در ثانیه

CAT5eUTP100 مگاهرتز1000 مگابیت در ثانیه

CAT6STP یا UTP250 مگاهرتز1000 مگابیت در ثانیه

CAT6aSTP500 مگاهرتز10000 مگابیت در ثانیه

CAT7SSTP600 مگاهرتز10000 مگابیت در ثانیه

جدول5ـ4انواعكابلهایزوجبههمتابيده

الگویپرسش
انگلیسی  حروف  با  اختصار  به  که  دارد  نام   .............................. شبکه  کابل  و  رایانه ها  بین  فیزیکی  رابط  1ـ 

..................... نشان داده می شود.
2ـ کارت شبکه باید متناسب با کابل شبکه انتخاب شود.

 غلط            صحیح 
3ـ دو مورد از وظایف کارت شبکه را شرح دهید. 

4ـ انواع هریک از کارت های شبکه شامل Slot Board ـ on board ـ USB NIC است.
   نادرست                       درست

5ـ در توپولوژی ستاره ای سامانه ......................... به عنوان دستگاه مرکزی شناخته می شود.
6ـ باتوجه به جدول 5ـ4 کابل نوع CAT3 سرعت انتقال بیشتر و کابل نوع CAT 4  پهنای باند کم تری دارد. 

  نادرست                     درست

فيلم1
فیلم داکت کشی شبکه را به طور دقیق ببینید و دربارۀ آن گزارشي به طور خالصه بنویسید و ارائه دهید.
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)assemble(نصبسختافزاری
 اسمبل یا سوارکردن رایانه ها

استقرار رایانه ها در محل های مشخص شده در طرح شبکه
 استقرار َرک )اختیاری بوده اّما توصیه می شود( و سوئیچ شبکه در محل تعیین شده.

قرار  آن  در  مودم  و  روتر  سوئیچ،  مانند  شبکه  متعلقات  که  است  محفظه ای  رک  شد،  ذکر  که  همان طور 
می گیرند تا از آنها محافظت شود. همچنین امکان تهویه هوا توسط پروانه )فن( و جلوگیری از آسیب های 
فیزیکی مانند ضربه و فشار به تجهیزات شبکه از دیگر مزایای استفاده از رک است. واحد اندازه گیری رک 
یونیت )Unit( است. اندازه رک ها معموالً بین 4تا 49 یونیت است. رک های شبکه در نوع دیواری و ایستاده 

تولید می شود، شکل 14ـ4.
  اتصال سوکت به کابل)سوکت زدن( و اتصال کابل به کارت شبکه و سوئیچ، شکل 15ـ4.

شكل15ـ4ـسوكتRJ45شكل14ـ4ـنمونهایازرکديواری

كارعملی4
اتصال سوکت RJ45  به کابل شبکه

نکته مهم اجرایی
این کار عملی می تواند به صورت بازسازی شبکه موجود یا یک شبکه جدید در هنرستان به اجرا درآید.

مواد،ابزاروتجهيزاتموردنياز: ابزار عمومی برق و الکترونیک، داکت،کابل شبکه، سوکت RJ45، آچار 
شبکه )انبر پرس کابل(، کمان اره، دریل، آچار پیچ گوشتی، پیچ، رول پالک، پیچ و مهره، لوله عبور کابل، سوئیچ 

شبکه، رک،کارت شبکه، متر، ماژیک، کاور کابل و سوکت RJ45، واشر.
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مراحلاجرایكار:
1ـ مسیر داکت کشی و ابعاد آن را مشخص و طبق نقشه خط کشی کنید.

2ـ با استفاده از نقشه، داکت ها را با ابعاد مناسب برش دهید.
3ـ داکت ها را در مسیر تعریف شده نصب کنید.

زمان اجرا دریل کاري را طوري انتخاب کنید که مزاحم خواب و استراحت دیگران نشوید. رعايتحقوقديگران

4ـ کابل ها را باتوجه به مسیر های موردنیاز برش دهید.
5ـ کابل های نصب شده از نوع به هم تابیده هستند. لذا الزم است آنهارا براساس استاندارد به سوکت وصل 
کنید. معموالً بعد از نصب داکت ها و کابل کشی شبکه، باید اتصال سوکت ها به کابل شبکه انجام شود. در این 
مرحله باید در دو طرف کابل، با توجه به اینکه از این کابل برای اتصال چه نوع دستگاه هایی استفاده می شود، 

طبق استانداردهای تعریف شده سوکت نصب کنید. هنگام اجرا استاندارد هاي زیر را رعایت کنید.
 اتصالكابلبههمتابيده

 برای اتصال این نوع کابل ها از سوکت با شماره فنی RJ45 استفاده کنید.
 دو نوع استاندارد  T568Aو T568B برای اتصال سوکت به کابل های شبکه وجود دارد، که در آن ترتیب 

رنگ رشته های سیم، استاندارد شده است. در شکل 16ـ4  ترتیب رنگ ها رامشاهده می کنید. 

شكل16ـ4ـاستانداردتركيبرنگرشتههایسيم
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یک رشته کابل که به آن سوکت RJ45 اتصال دارد را بررسی کنید و با مشاهده رنگ سیم ها بررسی فعاليت
کنید با کدام یک از استانداردهای T568B و T568A انطباق دارد.

بامراجعه به رسانه های مختلف بررسی کنید به چه دلیل برای رنگ های رشته های داخل کابل شبکه پژوهش
استاندارد تعریف شده است؟ آیا می توان بدون رعایت این استانداردها،کابل شبکه با رنگ دلخواه را به 

رشته سیم کابل سوکت RJ45 متصل کرد؟در صورتی که جواب مثبت است، چگونه؟

 سوکت های دو سر کابل را باتوجه به نوع استفاده ای که از آن می شود با یکی از استانداردهای ذکر شده 
متصل می کنند. به این ترتیب دو نوع کابل شکل می گیرد.

 مستقیم یا Straight: در این نوع کابل، سوکت های دو سر کابل با یک استاندارد پانچ می شود یعنی یا 
هر دو سر کابل با استاندارد T568A یا استاندارد T568B پانچ می شود. از این نوع کابل برای اتصال بین 

دستگاه ها و سوئیچ ها استفاده می کنیم.
 تقاطعی یا Cross over: در این نوع اتصال، سوکت یک طرف کابل استاندارد T568A و سوکت طرف 
دیگر با استاندارد T568B پانچ می شود. این نوع کابل در زمانی استفاده می شود که ما بخواهیم دو رایانه یا 

دو سوئیچ را مستقیماً به هم متصل کنیم.

نكته

فيلم2

در این طرح چون کابل ها بین دستگاه ها، سوئیچ و رایانه ها ارتباط برقرار می کند، از استاندارد مستقیم 
یا straight استفاده می کنیم.

فیلم سوکت زدن شبکه را ببینید.

6ـ بعد از آماده شدن سوکت ها، طبق نقشه سوکت ها را به رایانه ها و دستگاه ها وصل کنید. در این مرحله 
فیلم مربوط به قسمت سوئیچ و اتصال های آن را به طور دقیق ببینید.

7ـ رایانه ها را راه اندازی و آماده کنید.

الگویپرسش
1ـ کابل های UTP بدون محافظ مغناطیسی و کابل های STP دارای محافظ مغناطیسی هستند.

 غلط            صحیح
2ـ تفاوت بین دو نوع استاندارد T 568 A و استاندارد T568 B درارتباط با اتصال سوکت به کابل های شبکه 

را شرح دهید.
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3ـ اگر در زمان اتصال سوکت به دو سر کابل، از یک نوع استاندارد شبکه مثاًل T 568 A  یا T 568 B  استفاده 
شود، می گویند این نوع اتصال دارای استاندارد .............................. است. درصورتی که به دو طرف کابل دو نوع 

استاندارد متفاوتT 568 A و T 568 B استفاده شود، کابل را ............................. گویند.
4ـ اتصال سوکت به کابل ها باروش cross over یا متقاطع چگونه انجام مي شود. این روش چه کاربردی دارد؟

كارعملی5
 نصب و راه اندازی نرم افزار ها

هدف:آماده سازی و راه اندازی نرم افزارهای موردنیاز روی رایانه
مواد،ابزاروتجهيزاتموردنياز: شبکه رایانه ای، نرم افزار های موردنیاز، راهنمای نصب نرم افزار ها، شبکه 

اینترنت

مراحلاجرایكار:
1ـ باتوجه به نوع شبکه طراحی شده و نقش اجزای آن، سیستم عامل مناسب رایانه ها را انتخاب کرده و بر 
روی رایانه ها نصب کنید. در این کار عملی، بر روی تمام رایانه ها سیستم عامل Windows 10 را نصب 

کرده ایم تا یک شبکه LAN از نوع Peer to Peer )نظیر به نظیر( را پیاده سازی و راه اندازی کنیم.
از نوع سرویس گیرنده/ سرویس دهنده )Client/Server( را   LAN درصورتی که بخواهید یک شبکه  2ـ
پیاده سازی کنید، باید روی سرویس دهنده سیستم عامل، Windows Server را نصب کنید و تنظیم های 
 Peer to Peer مربوط به این نوع شبکه را روی آن انجام دهید. روی بخش سرویس گیرنده ها نیز مانند شبکه
،سیستم  عامل همان Windows را نصب کنید. با راهنمایی هنرآموز کارگاه، سرویس های مورد نیاز شبکه 

را نصب کنید.
3ـنصبراهاندازهای)درايورهاـDrivers(سختافزارها: پس از نصب سیستم عامل باید راه اندازهای 
بیشتر سخت افزارها توسط سیستم عامل شناخته  را نصب کنید. معموالً  رایانه ها  )درایورهای( سخت افزاری 
می شوند، اما توصیه می شود از CD راه اندازی که همراه سخت افزار خریداری شده است، سخت افزارها را نصب 
کنید. مثاًل برد اصلی و کارت گرافیک را با استفاده از CD همراه سخت افزار معرفی و نصب کنید تا بتوانید 
از تمام قابلیت های آنها استفاده نمایید. چنان چه از کارت شبکه خارجی)External( استفاده می کنید، بهتر 

است راه انداز آن را با استفاده از لوح فشرده نصب کنید و به شناسایی آن توسط ویندوز اکتفا نکنید.
الزم است کلیه درایور ها به طور دقیق نصب شوند تا شبکه شما بتواند با کارایی کامل سرویس دهی نماید. لذا 

این مرحله را به طور دقیق اجرا کنید و پس از اجرای کامل آن به مرحله بعد بروید.

برای نصب درایورها توصیه می کنیم در مراحل اولیه حتماً از افرادی که در زمینه رایانه تخصص دارند توصيهاجرايی
کمک بگیرید و روش های مختلف را بیاموزید.

از نصب بودن درایور کارت شبکه، مرحله بعدی اختصاص  از اطمینان  پس  4ـاجرايتنظيمهایشبكه:
آدرس به کارت شبکه است.
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درمورد چگونگی انواع آدرس دهی به شبکه پژوهش کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه تحقیق کنید
ارائه دهید.

 آدرسهادرشبكه
برای اینکه رایانه یا دستگاه ها بتوانند در شبکه شناسایی شوند نیاز دارند از یک آدرس یکتا استفاده کنند. دو 

نوع آدرس دهی در شبکه وجود دارد:

آدرس کارت شبکه:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

آدرس  همان  یا  سخت افزاری  آدرس   :)MediaAccessControlAddress( MACAddress  
فیزیکی کارت شبکه ای است که به آن اختصاص داده شده و در شبکه از آن استفاده می شود.

داده  اختصاص  آن  به  آدرس  توسط سازنده کارت شبکه، یک  بازار می شود،  وارد  ـ هر کارت شبکه ای که 
می شود.

ـ آدرس اختصاصی از دو قسمت تشکیل مي شود که شامل آدرس کارخانه سازنده و آدرس کارت شبکه است.
ـ آدرس شبکه به صورت 48 بیتی )6 بایتی( است و در مبنای 16 )هگزا دسیمال( نوشته می شود.

به کارت شبکه داده شده در شکل 17ـ4 توجه کنید. سپس MAC آدرس کارت شبکه خود را استخراج فعاليت
کرده و آدرس آن را بنویسید. آیا این آدرس با آدرسی که در شکل 17ـ4 داده شده از نظر ساختاری 
همخوانی دارد؟در صورتی که همخوانی ندارد، علت را جست وجو کنید و نتیجه را در دو سطر به طور 

خالصه بنویسید.

شكل17ـ4

00-50-56-C0-00-01

3
Bytes

3
Bytes

شناسهسازندهكارتشبكهشناسهخودكارتشبكه
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و  است  شبکه  در  منطقی  آدرس  یک  پی  آی    Internet Protocol Address( IP Address(:آدرس 
آدرسی است که در زمان واردشدن به شبکه به سامانه ما داده می شود و بدیهی است با ورود به شبکه ای دیگر، 

آدرس دیگری به ما داده خواهد شد. به عبارت دیگر باتوجه به نوع فعالیت و محل، آدرس ما تغییر می کند.
 MAC Address مثاًل دانش آموزی را فرض کنید که نامش علی رضایی است. در واقع این نام برای او مثل
اما وقتی علی رضایی وارد مدرسه می شود  با همین نام می شناسند.  او را  است. در هر منطقه ای که باشد 
یک دانش آموز است. زمانی که وارد خانه می شود فرزند خانواده است و زمانی که در یک تیم فوتبال بازی 
می کند یک دروازه بان است. این لقب ها مثل IP Address هستند که باتوجه به محل و نوع فعالیت، به ما 

داده می شوند.
باتوجه به مثال ذکر شده، در یک بارش ذهنی و پرسش از اعضا کارگاه، مثال دیگری درمورد آدرس بارشفكری

آی پی بیابید.

ـ آدرسIP شامل دونسخه IPV4 و IPV6 است که در این بحث، نسخه IP( IPV4 نسخه4( مورد استفاده 
قرار می گیرد.

ـ آدرس در نسخه IPV4 به صورت 32 بیتی )4 بایتی( است، که با 4 عدد جداگانه و با عالمت "." که  در 
مبنای 10 است، نمایش داده می شود. هر کدام از اعداد بین صفر تا 255 است.

با مراجعه به منابع مختلف، چگونگی اختصاص IP رایانه را جست وجو کنید و در قالب یک گزارش به پژوهش کنید
صورت پاورپوینت ارائه دهید. 

الگویپرسش:
1ـ آدرس دهی در IPV4 باید به صورت Address = Network ID + Host ID IPV4 باشد. 

 غلط            صحیح
 غلط           درمجموع یک عدد 32 بیتی )4 بایتی( است. صحیح IP Address 2ـ 

3ـ باتوجه به شکل 18ـ4، باتوجه به ثابت بودن سه بیت پرارزش سمت چپ، بایت حداکثری برابر 11011111 
 غلط           یعنی عدد 223 و بایت حداقلی برابر 11000000 یعنی عدد 192 است. صحیح

شكل18ـ4

172  .   16   .   254   .1
4 byte
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در آدرس دهی مطابق شکل 19ـ4، تا چند میزبان را می توان آدرس دهی کرد؟

شكل19ـ4

كارعملی6
 اختصاص آدرس IP به کارت شبکه رایانه های سایت رایانه ای با 10 رایانه

هدف:اختصاص IP به رایانه ها
مواد،ابزاروتجهيزاتموردنياز:رایانه، اینترنت، شبکه و نرم افزارهای مرتبط

مراحلانجامكار:
در شبکه موردنظر ما برای 10 رایانه باید آدرس مشخص کنیم که هر کدام از این آدرس ها باید یکتا یا منحصر 
به رایانه موردنظر باشند. سه قسمت اول آدرس شبکه محلی LAN باید یکسان باشند و قسمت چهارم آن 
باید متفاوت باشد. باتوجه به جدول 6  ـ4 برای هر یک از رایانه متصل به شبکه، آدرس و نام مشخص می کنیم.
1ـ روی منوی استارت کلیک کرده و در قسمت جست وجو، عبارت control panel را تایپ نموده و بر روی 

آیکون آن کلیک کنید، شکل20ـ4.

آدرسIPنامدستگاه

NO119216011رایانه1ـ

NO219216012رایانه2ـ

 NO319216013رایانه3ـ

NO419216014رایانه4ـ

NO519216015رایانه5ـ

NO619216016رایانه6ـ

NO719216017رایانه7ـ

NO819216018رایانه8ـ

NO919216019رایانه9ـ

NO10192160110رایانه10ـ

جدول6ـ4

شكل20ـ4
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2ـ در پنجره باز شده بر روی گزینۀ Network and Sharing Center کلیک کنید، شکل21ـ4.

شكل22ـ4

شكل21ـ4

3ـ در پنجره باز شده بر روی گزینۀ Change adapter settings کلیک کنید، شکل 22ـ4.
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4ـ بعد از بازشدن پنجره Network connections برروی گزینهEthernet دوبار کلیک کنید، شکل 23ـ4 

5-بعد از بازشدن پنجره Ethernet Status بر روی دکمه Properties کلیک کنید، شکل24ـ4.
شكل23ـ4

شكل24ـ4
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6ـ با بازشدن پنجره بعدی بر روی گزینه Internet Protocol Version 4 دوبار کلیک کنید، شکل25ـ4.

 Subnet شمارۀ 19216811 و گزینه IP address 7ـ با بازشدن پنجره بعدی، در محل های خالی مربوط به گزینه
mask شماره11 255 255 را وارد می کنیم. سپس تمام پنجره ها را با دکمه OK می بندیم، شکل 26ـ4.

شكل25ـ4

شكل26ـ4
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شبکه  کارت   IP آدرس  تنظیم شدن  درست  از  می توانیم  دستور  این  از  استفاده  با   :Ipconfig دستور  8  ـ 
اطمینان پیدا کنیم.

9ـ بر روی منوی استارت کلیک کرده و در قسمت جست وجو، عبارت cmd  را تایپ نموده و برروی آیکون 
آن کلیک کنید، شکل27ـ4.

10ـ دستور ipconfig را تایپ کرده و اطالعات کارت شبکه را مشاهده کنید. شکل28ـ4.

شكل28ـ4 شكل27ـ4

11ـ دستور net view را اجرا کنید. این دستور رایانه هایی که به شبکه ما متصل هستند را نشان می دهد، 
شکل 29ـ4.

همان طور که در شکل 28ـ4 می بینید، نام دو رایانه را که در مراحل قبل تنظیم کرده ایم نشان داده شده 
است.

شكل29ـ4
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12ـ دستور ping: این دستور یک بسته از اطالعات را برای مقصد مشخص شده ارسال می کند و نمایش 
می دهد که آیا بسته به درستی ارسال شد یا خیر. با این دستور می توانیم از متصل بودن رایانه خودمان به 
رایانه ای که آدرس IP آن را در دستور ping نوشته ایم اطمینان حاصل کنیم. این نوع دستور را اجرا کنید و 
نتایج آن را ببینید. همان طور که در شکل30ـ4 می بینید، چهار بسته اطالعات 32 بایتی برای مقصد ارسال 
شده و از مقصد جواب بسته نیز برگشته است. عبارت )loss %0( بیانگر این است که در این ارسال و دریافت 
هیچ خطایی رخ نداده و ارتباط بین رایانه ما و رایانه مقصد به درستی برقرار است. این دستور را اجرا کنید و 

کاربرد آن را خوب بیاموزید.

شكل30ـ4

كارعملی7
پیاده سازی نیازهای خواسته شده توسط کارفرما از شبکه

هدف:کامل کردن شبکه از نظر نرم افزاری و تحویل آن به کارفرما
مواد،ابزاروتجهيزاتموردنياز:رایانه، شبکه رایانه ای، اینترنت، نرم افزار های موردنیاز.

مراحلانجامكار:
1ـ پس از اطمینان از برقراری ارتباط درست بین رایانه ها، به پیاده سازی نیازهای خواسته شده بپردازید. در 
این بخش باتوجه به سایت رایانه ای طراحی شده برای هنرستان، به پیاده سازی نیازهایی بپردازید که بطور 
معمول در محیط سایت هنرستان موردنیاز است. لذا الزم است کارهای عملی متن را یک بار دیگر مرور کنید.

2ـ یکی از نیازهایی که معموالً در هر شبکه مطرح می شود، اشتراک گذاری فایل ها و فولدرها جهت انتقال آنها 
 Public بین رایانه ها یا کار مشترک روی فایل هاست. برای انجام این کار، به صورت پیش فرض، پوشه ای بانام
folder در سیستم عامل windows 10 بین رایانه ها به اشتراک گذاشته شده است. برای نمایش این پوشه 

باید مراحل زیر را انجام دهید:
 بر روی منوی استارت کلیک کرده و عبارت control panel را تایپ کنید و آیکون آن را فعال کنید.

 در پنجره باز شده، روی گزینه Network and Sharing Center کلیک کنید.
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شکل 31ـ4

3ـ با استفاده از دستورهای ذکر شده، تعدادی از فایل ها را به اشتراک بگذارید و آن را از اشتراک خارج کنید. 
فرایند اجرای کارها را به طور خالصه شرح دهید.

شکل 32ـ4

4 ـ در میانبر Private تنظیم های موردنیاز را برای شبکه خصوصی طبق شکل 32ـ4 انجام دهید:
تمامی تنظیمات این قسمت مربوط به شبکه داخلی خودمان است.

 در قسمت Private گزینه اول Turn on network discovery، بیانگر این است که ما اجازه می دهیم 
سایر رایانه های موجود در شبکه طراحي شده، رایانه ما را ببینند.

 گزینه دوم Turn on file and printer sharing، بیانگر این است که فایل ها و چاپگرهایی را که ما در 
رایانه خود به اشتراک گذاشته ایم، برای رایانه های دیگر موجود در شبکه قابل دسترسی است.

5  ـ عالوه بر قسمت Private، در قسمت Guest or Public نیز می توانیم طبق شکل 33ـ4 تنظیم های ذکر 
شده را برای شبکه های خارجی و کاربران مهمان انجام دهیم.

 بر روی گزینه Change advanced sharing settings کلیک کنید، شکل 31ـ4.
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شكل33ـ4

6  ـ دستورهای private و guest or public را اجرا کنید و اتفاقاتی را که در شبکه رخ می دهد به طور خالصه بنویسید.
7ـ دستورهای private و guest or public را ترجمه کنید و ارائه دهید.

8  ـ در قسمت All Networks تنظیم های موردنیاز را مطابق شکل 34ـ4 انجام دهید. این تنظیم ها بین 
شبکه داخلی و شبکه خارجی مشترک است.

شكل34ـ4
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در هر یک از تنظیم ها در دستور network قسمت های مختلفی طبق شکل 34ـ4 به شرح زیر وجود دارد.
 قسمت اول Public folder sharing است. این گزینه برای دسترسی به Public folder توسط رایانه های 

دیگر به کار می رود.
 درصورتی که بخواهیم رایانه های دیگر بدون نیاز به واردکردن نام کاربری و گذرواژه به فولدِر اشتراک 

گذاشته شده دسترسی پیدا کنند،گزینۀ Turn off password protected sharing را فعال می کنیم.
 پس از انجام تنظیم های ذکر شده برای مشاهده Public folder در رایانه های دیگر مراحل زیر را اجرا 

کنید:
9ـ می خواهیم از طریق رایانه NO1 به Public folder موجود در رایانه NO2 که آدرس آن 19216812 

است دسترسی پیدا کنیم. برای انجام این فعالیت مراحل زیر را اجرا کنید.
 بر روی منوی استارت کلیک کرده و در قسمت جستجو آدرس رایانه مقصد را به صورت زیر وارد کنید و 

کلیک Enter را فعال کنید، شکل 35ـ4.
 با مشاهده پنجره باز شده طبق شکل 36ـ4، وارد پوشه users و بعد فولدر public شوید و محتویات آن 
را ببینید.حال می توانیم درست مانند یک فولدر در رایانه خود، در این فولدر به کارهایی مانند تغییردادن، 

کپی کردن و پاک کردن فایل ها بپردازیم.

شكل36ـ4شكل35ـ4

 می توانید آدرس را به صورت نام رایانه NO2\\ هم تایپ کنید.
توجه داشته باشید که آدرس Public folder در رایانه مقصد به صورت C:\Users\Public است.

10ـ به عنوان تمرین،کلیه تنظیم های ذکر شده را اجرا کنید و چند فولدر به عنوان نمونه با نام شخص به 
اشتراک بگذارید و آنها را تغییر دهید. سپس بررسی کنید آیا تغییرات ایجاد شده در رایانه موردنظر اعمال 

شده است یا خیر. نتیجه کار را به طور خالصه بنویسید.
11ـ یک چاپگر سخت افزاری جهت چاپ روی کاغذ )hard copy(، انتخاب کنید. پس از نصب چاپگر در 

رایانه مقصد، مراحل زیر را برای اشتراک گذاری سایر کاربران انجام دهید.
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 بر روی دکمه استارت کلیک کرده و در قسمت جستجو عبارت control panel را تایپ کنید. سپس بر 
روی گزینه Devices and Printers کلیک کنید، شکل 37ـ4.

شكل37ـ4

 در پنجره باز شده درحالی که آیکون رایانه روی چاپگر موردنظر قرار دارد، دکمه سمت راست ماوس را فشار 
دهید و گزینۀ Printer Properties را انتخاب نمایید، شکل 38ـ4.

 طبق شکل 39ـ4 وارد برگۀ Sharing شوید و گزینۀ Share this printer را انتخاب کرده و روی دکمه 
OK کلیک کنید.

شكل39ـ4 شكل38ـ4
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 سپس در رایانۀ دیگر که در شبکه ما وجود دارد، آدرس رایانه متصل به چاپگر را وارد کنید. در پنجره باز 
شده با مشاهده چاپگر به اشتراک گذاشته شده، برروی آن دوبار کلیک کنید. با این کار پنجره شکل40 ـ4 

مشاهده می شود. به این ترتیب چاپگر موردنظر به اشتراک گذاشته می شود.
به  را  پرینتر  رایانه ای که در نصب آن شرکت کرده اید، یک  یا شبکه  رایانه ای موجود  12ـ در یک شبکه 
اشتراک بگذارید و از طریق رایانه ها ارسال پرینت را اجرا کنید. دربارۀ این فعالیت گزارش کوتاهی بنویسید.

شكل40ـ4

13ـ پس از اتمام کار و راه اندازی کامل شبکه طبق نیازهای کارفرما، آن را براساس فهرست وارسی، به کارفرما 
یا نماینده کارفرما تحویل دهید و آموزش های موردنیاز را ارائه دهید.

14ـ یک فهرست وارسی تهیه کنید و آن را در کارگاه به بحث بگذارید و براساس پیشنهاد های داده شده، یک 
فهرست وارسی جامع تدوین نمایید و آن را در رایانه های شبکه به اشتراک بگذارید.

15ـ فهرست وارسی را برای شبکه نصب شده در هنرستان اجرا کنید و به مربی کارگاه تحویل دهید. این 
در  و  می گیرد  قرار  ارزشیابی  مورد  هنرجویان  توسط  شده  انجام  فعالیت های  سایر  مانند  وارسی  فهرست 

ارزشیابی شایستگی پودمان دخالت دارد.



177

پودمانچهارم:نصبوراهاندازيشبكههايرايانهاي

آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

1ـ در ایجاد شبکه برای گیم نت )Game Net( کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( قدرت پردازش گرافیکی باال  ب( حافظۀ اصلی با ظرفیت زیاد

ت( سرعت کم انتقال اطالعات پ( پردازشگر قوی  
2ـ در توپولوژی ستاره ای اگر دستگاه مرکزی از کار بیفتد، عملکرد کل شبکه متوقف می شود.

 غلط           صحیح 
3ـ WAN اول کلمات انگلیسی ............................................... و به معنی .................................................. است.
4ـ NIC اول کلمات انگلیسی ............................................... و به معنی .................................................. است.

5ـ سه نوع کارت شبکه را نام ببرید.
6ـ باتوجه به جدول 5ـ4 کدام کارت شبکه کم ترین پهنای باند را دارد؟ در استاندارد CAT 6 مشخصات 

نوع کابل را تعیین کنید.
7ـ سه مرحله نصب سخت افزاری )assemble( شبکه عبارتند از:

الف(                                        ب(                                        پ(
8ـ دو نوع آدرس دهی در شبکه را شرح دهید.

9ـ آدرس شبکه به صورت 48 بیتی )6 بایتی( و در مبنای هگزادسیمال نوشته می شود.
 غلط           صحیح

10ـ IP Address دارای دو نسخه .................... و ................. است. در نوع .................. از 32 بیت )4 بایت( 
استفاده می شود.

آزمون عملی سخت افزاری پایان واحد یادگیری
1ـ کابل شبکه مناسب را انتخاب کنید.

2ـ براساس استاندارد کابل را به سوکت با شمارۀ RJ 45 اتصال دهید.
3ـ به سر دیگر کابل به روش مستقیم )straight( سوکت را پانچ کنید.

4ـ کابل های سوکت دار را به یک رایانه وصل کنید و صحت اتصال سوکت به کابل را آزمایش کنید.
   5ـ با استفاده از سه دستگاه رایانه، شبکه ای را تشکیل دهید و اتصاالت را برقرار کنید.

آزمون عملی نرم افزاری

1ـ سه رایانه را در اختیار بگیرید.
2ـ یکی از رایانه ها را به عنوان سرور درنظر بگیرید.
3- نرم افزارهای مرتبط و مورد نظر را نصب کنید.

4- شبکه را راه اندازی کنید و فرایند اختصاص دادن IP و اشتراک گذاری را اجرا کنید.
5ـ یک دستگاه چاپگر یا اسکنر را به شبکه متصل کنید، به آن IP اختصاص دهید و آن را به اشتراک بگذارید.

6ـ شبکه را راه اندازی کنید و تحویل دهید.
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ارزشيابیشايستگیكارباشبكهرايانهای

شرح كار:
1ـ تشریح اصول کار و طراحي شبکه رایانه اي2ـ طراحي کاربردي یک نمونه شبکه رایانه اي با 10 کاربر براساس استاندارد هاي 
تعریف شده 3ـ برآورد هزینه شبکه رایانه اي از صفر تا صد 4ـ تعامل با مشتري و توافق جهت اجراي کار 5ـ نصب سخت افزاري 

شبکه رایانه اي با حداقل سه کاربر 6ـ نصب نرم افزاري شبکه رایانه اي با حداقل سه کاربر 7ـ راه اندازي و تحویل شبکه 

استاندارد عملكرد:
شاخص ها

انتخاب فضای موردنظر و مناسب بودن آن )میزکار(                                                                  )10دقیقه(
تشریح عملکرد فرایند طراحي شبکه رایانه اي                                                                         )20دقیقه(
طراحي شبکه رایانه اي و برآورد هزینه براي سه کاربر                                                               )30 دقیقه(
نصب سخت افزاري و نرم افزاري شبکه رایانه اي                                                                       )60 دقیقه(
راه اندازي سخت افزاري و نرم افزاري شبکه رایانه اي وتحویل به مشتري                                          )40 دقیقه(

برای کارهای  نور مناسب  L180 ـ   *  D80*  H80cm ابعاد  با  میزکار استاندارد  تجهيزات: و  ابزار  و  كار  انجام  شرايط 
ظریف ـ ابعاد حداقل 6 مترمربع و دارای تهویه یا پنجره ـ دمای طبیعی )C -27°C°18(، دستکش، ماسک و مجهز به وسایل 
اطفاء حریق ـ مجهز به فیوز حفاظت جان ـ فرد با لباس کار ـ مجهز به ابزار عمومي و تخصصي ـ انجام کار در حال نشسته و 
ایستاده ـ رایانه مجهز به اینترنت ـ پرینتر ـ اسکنر رومیزی ـ اسناد مرتبط ـ مواد پاک کننده استاندارد ـ نرم افزار هاي موردنیاز.

معيار شايستگی:

نمرههنرجوحداقلنمرهقبولیاز3مراحلكاررديف

2طراحی و برآورد هزینه شبکه رایانه اي1

1تهیه مواد، ابزار و قطعات براي شبکه رایانه اي2

2نصب و راه اندازی شبکه رایانه اي3

2راه اندازي، تنظیم و رفع عیب شبکه رایانه اي4

زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
و نگرش:

1ـ رعایت نکات ایمنی دستگاه ها 2 دقت و تمرکز در اجرای کار
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر 4ـ اخالق حرفه ای

2

*ميانگيننمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


