
)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهر شبکه اتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افز:نام رشته

فهرست محتواي پروژه
توضیح مختصر راجع به پروژه -1
دستورالعمل اجراي پروژه -2
نقشه کار عملی -3
ارزشیابی -4
تجهیزات کارگاهلیست-5
لیست ابزار -6
لیست مواد مصرفی -7



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز اول  صبح-توضیح مختصر راجع به پروژه

سمه تعالیب
ضمن خوش آمد گویی به شما شرکت کننده عزیز، ستاد برگزاري مسابقات مهارت ملی آرزوي موفقیت شما را در هفتمین 

.سري از مسابقات دارد 
.را اسمبل نموده ویک سیستم عامل برروي آن نصب نمائیدPCدر صبح روز اول شما باید یکسري از قطعات یک 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز اول صبح-دستورالعمل اجراي پروژه

ت کلیه قطعات را با مشخصات کامل یادداشت نموده قطعات یک سیستم بطور کامل در اختیار شما قراردارد  ابتدا لیس
.وتحویل داوران نمایید

وده وبعد از اتمام داوران را مطلع نمایید تا صحت کار اسمبل شما را ممبل نشگیري از قطعات ، آنها را اسراپس از گز
:را بشرح ذیل انجام دهید Setupیمات ظوسپس تن.مشاهده نمایند 

.طاي صفحه کلید داده نشود شدن خBOOTهنگام –الف 
.روشن شود8هر روز صبح ساعت –ب 
.شود BOOTبا حداکثر سرعت –ج 
.پیغام خطا داده شود SectorBOOTدر صورت تغییر در–د 
.نماییدUpgradeرا Biosبا استفاده از دیسک مربوطه - ھ

.می باشد PC1سیستم اسمبل شده : توضیح 
:را با مشخصات داده شده نصب نماییدXP Proffesionalسیستم عامل PC1اسمبل روي  بعد از اتمام مراحل

- Computer Name : XP -Client

- Ip Address : Dynamic Configuration

- Install all of Drivers.

.یدوجود دارد با مشخصات ذیل آماده نمایUTPجهت ارتباط بین کامپیوتر ها نیاز به دورشته کابل - 
Cross over             Length)                         یک رشته ( 2m ± 2cm

Strights                  Length)   یک رشته  (  2cm ± 2cm (Class B)



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)ستانیامرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

عصرروز اول -توضیح مختصر راجع به پروژه

شرکت کننده عزیز
.ید را با مشخصات داده شده نصب نمودXPرا اسمبل نموده و سیستم ) PC1(شما در صبح روز اول یک سیستم 

.خواهید کرد سیستم عامل لینوکس رانصب) PC2(حال روي یک سیستم دیگر بنام 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز اول عصر–دستورالعمل اجراي پروژه 

RedHatسیستم عامل لینوکس PC2روي  .را طبق مشخصات داده شده نصب نمایید7.2
- Server Name : Linux Server

- root Pass: TVTO11

- Lan Ip : 192 .168.100.17

- Wireless Ip : 10.10.10.15

- Isntall X-Window but boot in Text mode

- Samba Domain (Linux Server – TVTO. Com)

- Install DHCP (From 192.168.100.50   to 192.168.100.70 )

را دریافت IP192.168.100.59سرور آدرس DHCPرا طوري انجام دهید که بتواند از ) XP)PCتنظیمات ویندوز - 
User nameبراي اتصال به لینوکس حتما ً . انجام دهد XPز را روي ویندوDNSو Gatewayکند وهمچنین تنظیمات 

.خواسته شود Passwordو 
اشتراك بگذارید تا بتوانید درآن بنویسید را در لینوکس به / Homeدایرکتوري Xpجهت استفاده کاربران ویندوز - 

.وبخوانید 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)ستانیامرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز دوم   صبح-توضیح مختصر راجع به پروژه

سرور را نصب می کنید و یکسري 2003سیستم عامل ) PC3(شما در صبح روز دوم روي یک سیستم دیگر بنام 
.انجام می دهیدتنظیمات را 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز دوم صبح -دستورالعمل اجراي پروژه

با مشخصات زیر نصب نمایید 2003را در اختیار دارید روي آن یک سیستم عامل ویندوز (PC3)ام یک سیستم دیگر بن
)نصب شود Unattendباید بصورت 2003توضیح اینکه ویندوز (

- Server name : Server 2003

- Wireless Ip : 10.10.10.30               SSID:

-Install  DNS Server

-IISبتوانند با وارد کردن آدرس ید که متقاضیان نظیم کنرا طوري تWWW.TVTO. Com /SupportHTTPS://

.را باز نماید HTMLدر مرور گر خود بتوانند یک صفحه 
را با دسترسی فقط خواندن را ه FTPبراي مواقعی که متقاضیان نیاز به استفاده از منابع این سیستم را دارند ، سرویس - 

)Com.TVTO.Ftp. (اندازي نمایید
.را ه اندازي نماییدmailboxسه را باmailسرویس - 

- Support@ TVTO .Com             Password :sup

- Train@TVTO .Com                  Passeord : Tra

- Test @ TVTO .com                   Password : Tes

داخل boot Partitionکلیه کاربران در فولدري بنام خود کاربرد در Profileین تنظیمات را طوري انجام دهید که نهمچ
My Computerخود بجز آیکونهاي  Desktopکدام از کاربران روي ایجاد شود وهیچ20mbبه میزانUsersفولدر  ,

My Documentه کون دیگري نداشته باشند وهمچنین بیِآControl panel ومنويRun وCommand

Prompt دسترسی نداشته باشند.



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز دوم   عصر-توضیح مختصر راجع به پروژه

وبه همین دلیل ناچار به انجام تنظیماتی درکلیه . در روز دوم عصر شما باید کلیدي ارتباطهاي بین سیستمها ایجاد نمایید 
.سیستم عامل خواهید بود 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه تک:نام رشته

روز دوم عصر-دستورالعمل اجراي پروژه

تنظیمات را طوري انجام دهید که ابتدا بتوان چاپگر به اشتراك گذاشته شده روي ویندوز XP(PC1)درویندوز - 
(PC3) . مایشی براي چاپ ارسال کنیدرا نصب نموده ویک صفحه آز2003

)3PC(را تایپ کنید تا وب سرور Support/Com.TVTO.WWWآدرس )XP)1PCویندوز browserدر - 

.صفحه مورد نظر را برایتان باز نماید 2003
(PC3)هاي ایجاد شده در سرورMailboxد تا را انجام  دهیOut lookتنظیمات الزم روي XPدر ویندوز -  2003

.بتوانند براي یکدیگر نامه ارسال یادریافت کنند 
.سرور اتصال پیدا کنید وحداقل یک فایل یا فولدر را دانلود نماییدFtpاز طریق ویندوز به - 
ایجاد کنید و لینوکس Com.badweb.WWWیک وب سایت جدید با آدرس )3PC(2003برروي ویندوز - 

را باز کند اما دیگر WWW.badweb.Comنتواند سایت XPویندوز(PC1)را طوري تنظیم کنید که (PC3)سرور
.سایت ها را بتواند باز نماید



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :هنام رشت

سوم صبحروز -توضیح مختصر راجع به پروژه

تئوري خواهد بود از روي شکلها باید هم شبکه تحلیل ت در صبح روز سوم باید چند پروژه تحلیل شود که همه بصور
.باید تنظیمات تئوریک انجام شود Ciscoشود ودر نهایت راجع به



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

بحسوم صروز -دستورالعمل اجراي پروژه
را  در نظر بگیرید )1(شکل - 

را ببیند واز Client1خود  My Network Placeچگونه بتوانند در My ORGتوضیح دهید که اعضا ء شبکه 
.شده آن استفاده کنند  و برعکس Shareفایل هاي 

.در باره محدودیت ها وراه کار حل آن توضیح کامل دهید 
.را در نظر بگیرید )2(شکل - 

به شبکه L1وصل شود از 200.200.200.1د که هر گاه شبکه بخواهد به آدرس یرا طوري تنظیم کنR1–الف
B وصل شود در غیر اینصورت ازL2 به شبکهBل شود دستورات صوR1 را با فرمت دستوراتRouter Cisco

.بنویسید 
.زیر را داریم ) ACL)Firewallدستور –ب 

Accesslist 110 Deny Tcp ANY Host 192.168.14.5 eq 21

چگونه خو اهد بود چه سرویس ها و چه کامپیوتر هایی Aبه Bبا در نظر گرفتن دستور فوق بگویید اتصال از 
.وصل شوند Aمی توانند به 

.را در نظر بگیرید )3(شکل - 
Usernameبا Client1می خواهیم  : Test1 به شبکهMy-ORG با روشDial upدرمتصل شود وDC ،
Authorize شود ترتیب اجرا را با ذکر توضیحات بنویسید.

.آدرس شبکه اي زیر را در نظر بگیرید به موارد زیر پاسخ دهید - 
192.168.14.186

255.255.255.224

:کالس 

:شبکه : P تعداد 

:Net IDبخش  BITتعداد 



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین 
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

روز سوم صبح -دستورالعمل اجراي پروژه
:Host IDبخش Bitتعداد 

:آدرس  ابتدا وانتهاي شبکه
.زیر را در اختیار داریدس شبکه ايدر نظر بگیرید آدرراکامپیوتر170شبکه اي  با - 

200.200.200.0

255.255.255.0

زیر کامپیوتر فضاي آدرسی فوق را طوري تقسیم کنید که سازمان صاحب ادرس فوق بتواند دپارتمان هاي باتعداد 
)Sub Netting(داشته باشد 

را محاسبه کنید                   Sub Netآدرس هر 
Sub Nettingتوضیح دهید انجام عمل 

.          چه فایده اي جهت این طرح خواهد داشت 

اداري= 27کامپیوتر      
مالی= 31کامپیوتر      

فنی = 91امپیوتر      ک
مدیریت= 21کامپیوتر       
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

نقشه کار عملی
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
)استانیمرحله (

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهات سخت افزار شبکه تکنولوژي پشتیبانی اطالع:نام رشته

نقشه کار عملی



)1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
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39:نی رشتهشماره جها19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

: شماره شرکت کننده روز اول صبح                           -ارزشیابی :                                نام ونام خانوادگی شرکت کننده 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کارردیف
2لیست مشخصات کامل قطعات 1
4اسمبل کامل وروشن شدن اب اولین استارت2
Setup5/0تنظیم خطاي صفحه کلید در 3
5/0صبح 8تنظیم براي روشن شدن ساعت 4
5Boot5/0شدن باحداکثر سرعت
boot5/0پیغام در صورت تغییر در سکتور 6
7Upgrade کردنBios5/0
1به طور کامل با درایوهاXPنصب ویندوز8
5/1دازه با انCrossساخت کابل 9
باشد Bحتما ً کالس 5/1با اندازه Strightsساخت کابل 10

15جمع
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)مرحله استانی(

39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

: شماره شرکت کننده روز اول عصر                           -ارزشیابی :                                نام ونام خانوادگی شرکت کننده 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کارردیف
Server Nameتنظیم صحیح 1 – root pass  Lan IP5/1
Wirless IP1تنظیم صحیح 2
2مد TEXTوبوت X-windowنصب 3
Samba Domain5نصب صحیح 4
DHCP5/1نصب وتنظیم صحیح 5
DHCP1در تنظیم IPرزرو کردن 6
Permission1تعریف کاربر وتنظیم 7
8Share کردن/Home1
9Permission خواندن ونوشتن به/Home1

15جمع
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

: شماره شرکت کننده روز دوم  صبح               -ارزشیابی :                                نام ونام خانوادگی شرکت کننده 

نمره بارمشرح کارردیف
اکتسابی

مالحظات

Server nameتنظیم 1 , Wireless IP1
2نصب چاپگر و به اشتراك گذاري آن 2
DNS2نصب سرویس 3
IIs1نصب 4
SupportHTTPS://WWW.TVTO.Com/5/4ساخت وب سایت 5
1سرورFTPراه اندازي 6
5/1سرورMailراه اندازي 7
Profile5/1تنظیم مسیر ذخیره 8
Profile1مگابایت براي 20تنظیم محدودیت 9
Desctop5/1محدودیت آیکون هاي 10
Control panelمحدودیت  دسترسی به 11 – Run –Command prompt3

22جمع 
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

:ه شرکت کننده شمارعصرروز دوم -ارزشیابی :                                نام ونام خانوادگی شرکت کننده 

نمره بارمشرح کارردیف
اکتسابی

مالحظات

Gateway3و تنظیم XPنصب چاپگر تحت شبکه روي 1
1ارسال یک صفحه آزمایشی به چاپگر 2
5/4روي لینوکس Routingرا ه اندازي سرویس 3
20032(Badweb.com)تنظیم وب سایتی روي 4
1وارسال و دریافت TVTO.com/supportباز کردن صفحه 5
5/1ودانلود کردن یک فایل یا فولدرFTPباز کردن سایت 6
badweb.Com5/9جهت فیلتر کردن Linuxنوشتن فایروال روي 7
XP2از روي browseهنگام badweb.comفیلتر شدن 8
5/4وارسال ودریافت outlookروي Mailboxتنظیمات 9

29جمع 
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39:شماره جهانی رشته19:شماره ملی رشتهتکنولوژي پشتیبانی اطالعات سخت افزار شبکه :نام رشته

:شماره شرکت کننده صبح                            روز سوم-ارزشیابی :                                نام ونام خانوادگی شرکت کننده 

مالحظاتنمره اکتسابیبارمشرح کارردیف
15/2شرح کامل مربوط به شکل 1
25/3الف شکل cisco-Routerدستورات صحیح 2
25/2پاسخ صحیح به قسمت ب شکل 3
35/3پاسخ صحیح به شکل 4
5/0شبکه وکالسIPتعداد 5
Net ID5/0بخش bitتعداد 6
Host ID5/0بخش bitتعداد 7
5/1آدرس ابتدا و انتها ي شبکه 8
subnet maskمحاسبه 9 , IP5/0
5/0اداري subNet maskو IPمحاسبه 10
5/0مالیSubNet maskو IPمحاسبه 11
5/0فنی SubNet maskو IPمحاسبه 12
SubNetin2فایده وتحلیل عملیات 13

19جمع کل 




