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  )کشورینمونه (

  39: شماره جهانی   19: شماره ملی   تکنولوژی اطالعات سخت افزار و شبکه: رشته   :شماره میز شرکت کننده 
 

  صبحروز اول 

  شرح مختصر در مورد پروژه 

  
ضمن عرض خیر مقدم به خدمت عزیزان شرکت کننده در هفتمین دوره مسابقات ملی مهـارت شـما امـروز                    

یک دستگاه که بصورت قطعات جدا از هم وجود دارد اسمبل می نمائیـد و سیـستم عامـل هـای مختلـف از                        

  .د  های نصب می نمائیPCی رو Server  و Clientقبیل 

  :تذکر 

  .است نوشتن گزارش کار در تمام مراحل کار الزامی  •

   .نیستنوشتن گزارش نحوه اسمبل کردن الزامی  •

  

  موفق باشید 
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  دستور العمل اجرای پروژه 

  صبحروز اول 

   اسمبل سیستم 

  

  می باشد ابتدا گزارشـی از کلیـه قطعـاتی   PC1قطعات یک سیستم در اختیار شماست این قطعات مربوط به      

  . که در اختیار دارید به همراه مشخصات کامل در جدول پیوستی درج نمائید 

  . آن انجام دهید SETUPسپس سیستم فوق را اسمبل نموده و تنظیمات ذیل را را در 

  .  بر روی این سیستم نصب شود Wirelessتوجه کنید که کارت  -

  



  
  
  
 

  )1386( ی مهارت مسابقات مل هشتمین
  )کشورینمونه (

  39: شماره جهانی   19: شماره ملی   تکنولوژی اطالعات سخت افزار و شبکه: رشته   :شماره میز شرکت کننده 
 

  روز اول صبح

 SETUPتنظیمات مربوط به 

 گزارشی را در هنگـام شـروع بـه          POSTدر صورت اشکال در هارد دیسک ،          دهید که   انجام  تنظیماتی را  -1

  . کار سیستم ارائه دهد 

  . ، دور موتور فن کاهش یابد CPU در صورت کم بودن بار عمل پردازش -2

بـا حـداکثر    ) LPT( پـورت پرینتـر      العات بر روی   انجام دهید که سرعت انتقال اط      SETUP در   ی تنظیمات -3

  .)در گزارش حتماً روش کار قید گردد ( ام پذیرد سرعت انج

  .  انجام دهید که سیستم بتواند از طریق مودم ویا کارت شبکه روشن شود ات را طوری تنظیم-4

   .نشود  مربوط به سازنده مادربرد نمایش داده LOGO در هنگام راه اندازی سیستم ، -5

  .ایجاد کنید لدهای انتخاب شده ، تغییرات ، روی فی SETUP کاری کنید که تنها بتوانید در -6

 انجام دهید به نحوی کـه اگـر ایـرادی در سیـستم و قطعـات جـانبی آن بوجـود آمـد                       تنظیمات را طوری  -7

  . خودبخود عبور کند  WAITسیستم منتظر فشردن کلیدی توسط  کاربر نماند و از مرحله 

  

  



  
  
  
 

  )1386( ی مهارت مسابقات مل هشتمین
  )کشورینمونه (

  39: شماره جهانی   19: شماره ملی   تکنولوژی اطالعات سخت افزار و شبکه: رشته   :شماره میز شرکت کننده 
 

  روز اول صبح

PC2 به رفع عیب آن اقدام نمائید بت بودن سیستم نسد و در صورت معیوب  را روشن نمایی .  

 و GB 10  نصب نمایید طوری کـه فـضای ریـشه آن    text mode را بصورت LINUXسیستم عامل  - 1

سیستم عامل : نکته .( شود   راه اندازی text modeولینوکس بصورت .  ها نصب گردد PACKتمام 

  )ید حفظ شود اقبلی ب

نیـد ایـن کـامپیوتر بایـد دارای دو      را نصب کWINDOWS XP SP2بر روی کامپیوتر اسمبل شده  - 2

 : با مشخصات زیر باشد درایو

 . باشد  Hard Disk ، ATA بر روی FAT32با ) گیگابایت  ( GB 20پارتیشن اول ) الف

  . تشکیل شود NTFS هارد با فرمت 3 بر روی ی نرم افزارRaid 5  بصورت GB 30پارتیشن دوم ) ب
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  روز اول صبح

  :استان        :  و نام خانوادگی آزمون دهنده نام

  جدول لیست قطعات

  مدل  سرعت  ظرفیت  نام کارخانه  سازنده  قطعه  ردیف

1  H.D.D SATA          

2  H.D.D ATA         

3  CD-RW         

4  CPU         

5  RAM         

6  CASE         

7  Wireless         

8  AccessPoint         

9  Mainboard          

10  F.D.D         
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  روز اول عصر 

 نصب نمائیـد کـه   :D را به نحوی بر روی درایو Windows Server 2003  ، سیستم عامل PC3بر روی 

 Activeنـدوز  یهمـراه بـا نـصب و   انتهـا   در نیز بصورت اتوماتیک نصب گردد و  ،خود این سیستم عامل

Directory نام (.  هم بصورت اتوماتیک نصب گرددDomain را tvto.irد  دهیر قرا .( 

 بوجود آورید و بقیه فضای هـارد        20GB درایو بر روی این سیستم با ظرفیت هر کدام           ودرضمن باید د  * 

  .  نکنید  بندیرا پارتیشن

   .بنامید Inbound و دیگری Outbound  این کامپیوتر دارای دو شبکه می باشد که یکی -

   باشد ITNکمله عبور مدیر در تمام کامپیوتر ها 
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  صر روز اول ع

  ساخت کابل

  :مطلوبست ساخت کابلهای مورد نظر به شرح ذیل 

   با طول دو متر و حداکثر تلرانس دو سانتی متر crossoverدو عدد کابل  -

  .) سوئیچ خود متصل نمایید1کابلی که از سرور اصلی آمده است را به پورت (
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   دوم صبحروز  

  شرح مختصر پروژه

 سرور و تعدادی ایستگاه کاری می باشد شما         2تید این شرکت دارای     شما مدیر شبکه شرکت بین المللی هس      

بایستی تعدادی حوزه کاری متناسب با سیاست های شرکت ایجاد نمایید و سـرویهای مـورد نیـاز را تنظـیم                     

  .نمایید 

  :تذکر 

  .است نوشتن گزارش کار در تمام مراحل کار الزامی  •
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  دوم صبحروز 
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   دوم صبحروز 

 PART1 : TCP/IP 

 درس ها مطابق تصویر آ IPتخصیص  - 1

  . ایجاد نماییدt1.tvto.ir بنام Subdomain یک PC2برای  - 2

 .درآورید  )PC3 )tvto.ir را به عضویت PC1 کامپیوتر  - 3

PART2 :  سرویسMail 

ایجـاد نماییـد کـه مجـوز      123با کلمـه عبـور    ir.ict@info بنام Mailbox یک 2PCر تبرای کامپیو - 1

  . فضا را داشته باشد 10Mbاستفاده از حداکثر 

 . ایجاد نمایید M20 و حداکثر فضای 123 با کلمه عبور ir.tvto@admin بنام Mailboxیک  3PC برای  -2

 از  Mailفوق و ارسـال یـک        Mailboxبرای هر دو     1PCیوتر  بر روی کامپ   utlookO تنظیم برنامه      -3

ir.ict@info  به آدرسir.tvto@admin.  

PART3 : Active Directory & Infrastructure  

 آن PC3 , PC2 (SOURCE(بـر روی هـر دو سـرور     به نحـوی کـه    tvto.ir\ms\\ایجاد یک پوشه اشتراکی بنام  -1

  .وجود داشته باشد 

 . نمایید  assign  را  t1.tvto.ir برای تمام کامپیوترهای عضو حوزه Photoshopنرم افزار  -2

 . های آن تنظیم نمایید CLIENT را بعنوان PC2 , PC1 نصب نمایید و PC3 رابرروی WSUSسرویس  -3

فقط کاربران شماره گیری بتوانند به ) 20-14(م نمایید که خارج از زمان اداری  را طوری تنظیRRASسرویس دهنده  -4

  . متصل شوند VPNفقط کاربران ) 14-7(سیستم متصل شوند و در زمان اداری 
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   دوم صبحروز 

PART4  :  راه دور دستیار از  

  .ارتباط برقرار نماید ) PC3(ه فقط کب بتواند جهت رفع عیب و گرفتن کمک با مدیر شPC1امکانی فراهم نمایید که کابر 

PART5 :  سرویس اینترنت   

  ، بتـوان بـا اجـرای دسـتوری        FTP و   نام اسـتان   و   WWW میزبان   سه را طوری تنظیم نمایید که با داشتن         PC3سیستم  

 IP در خط فرمان ( میزبانها را مشاهده کرد تمام  آدرس و اسامی(  

  :ی به سستر  ایجاد که با دir.nTVTOنام سایت جدید با ) 3PC(و در سرویس اینترنتی 

1- ir.nTVTO. www درآید نمایش صفحه اینترنتی جهت اطالعات شرکت به .  

٢- ir.nTVTO. www           ايش        . ( درآید نمایش  نام استان صفحه اینترنتی جهت اطالعات شرکت به ام نم ور در هنگ کلمه عب

  )خواسته شود 

3- com.n TVTO.ftp اطالعات پوشه  FTPTVTO\:D دردسترس قرار گیرد .  

PART6  : بسازید که توسط آن اشیاء فایل دسته ای )object(را در دامنه جدول ذیل tvto.ir ایجاد نماید :  

Qouta Drive C: Profile Group OU User Name 

50 MB \\tvto.ir\PR\Acc1 accounting ACC Acc1 

50 MB \\tvto.ir\PR\Acc2 accounting ACC Acc2 

15 MB \\tvto.ir\PR\Acc3 accounting ACC Acc3 

20 MB \\tvto.ir\PR\se1 Sales Sale Sales1 

20 MB \\tvto.ir\PR\se2 Sales Sale Sales2 
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 ِآیکون My Computer  , My Documentخود بجز آیکونهای   Desktop روی ACC؛ OU  هیچکدام از کاربران-

  .دسترسی نداشته باشند  Command Promptو  Run ومنوی  Control panelدیگری نداشته باشند وهمچنین به 
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   دوم عصرروز 

Switch

CrossCable

PC3 PC2

`

PC1

SSID : TCTKn
Pass : TCTn
Channel: 4 

Wireless Card
172.17.n.2/24

Usernam : ROOT
Pass: ITN

172.17.n.1/24

172.17.n.250/24

Usernam : Administrator
Pass : ITN

172.16.n.3/24 

172.16.n.1/24

Windows 2003ENT
DNS
Mail Server

Domain Users
Usernam : Administrator
Pass : ITN

200.0.0.n/24

Linux
MailServer
PrintServer
DNS server
Proxy Server

OS: XP
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  دوم عصرروز 
PC2  را با سیستم عامل Linux تنظیمات ( د ی راه اندازی نمایIP مشابه باشکل انجام دهید (  

  . قابل استفاده باشد PC1که این چاپگر برای ایید طوری تنظیم نم آن را  و اضافه نمودهLinuxچاپگری را در  - 1

 . فضا در نظر گرفته شود 10MB حداکثر home\ ساخته و برای فولدر userیک کاربر بنام  -2

   . دهید تغییر 29 به 23 لینوکس را از  Telnetپورت  -3

  .  داده شود 123 عبور کلمه Grubبه محیط  -4

 . ارسال نمایید به  آن  میلی را  1PC ایجاد و از 123 با کلمه عبور  com.mail@test یک میل سرور بنام  -5

 ثانویـه  DNSرا بـه عنـوان    PC3 کامپیوتر  DNS server اضافه نمایند و mail.com به دامنه ftp و www بنام  رکورد دو  -6

 . همان دامنه معرفی کنید 

  

 قابـل   linuxایـن فولـدر در      .  کنید    shareآن را    ایجاد نمایید    Linuxshare بنام   PC1پیوتر   کام :C  یک فولدر بر روی درایو     -7

 .استفاده جهت خواندن و نوشتن باشد 

  

8-  Proxy server بر روی PC2 500 نصب نمایید  کهMB فضا جهت Cache کرده و برای دسترسی به اینترنت از نام کاربری و 

 . )رای اتصال به اینترنت آماده نمایید  را بPC1 (.کلمه عبوراستفاده شود 

  

 .د ی ذخیره نمایtxt report.فایلی بنامدر  ساعت یک بار در هر را TTY1 مربوط به دازشهایپرتمام اطالعات  -9

  

  ) شدن کامپیوتر پایدار باشد Restartد از کلیه تنظیمات باید بع(
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   سوم صبح روز 

 .اانجام دهید با در نظر گرفتن شکل زیر موارد خواسته شده ر -1

`

PC1

PC2

PC3

 
A – در PC3ر رو یک سDHCP نصب کنید .  

B- سه VLAN   ایجاد کنید بطوری کـه PC1 در VLAN1 و PC2 در  VLAN2 و PC3 در VLAN3 

  . کنند ping بتوانند همدیگر را PCبه گونه ای که هر سه . قرار گیرد 

C- حال  IP  دو دستگاه PC1 و PC2ردارید و کاری کنید که  را بDHCPسرور موجود در PC3   به هـر 

  .  خودشان را واگذار کند Range های مربوط به  IP ، 2و1 های PCکدام از 



  
  
  
 

  )1386( ی مهارت مسابقات مل هشتمین
  )کشورینمونه (

  39: شماره جهانی   19: شماره ملی   تکنولوژی اطالعات سخت افزار و شبکه: رشته   :شماره میز شرکت کننده 
 

   سوم صبح روز 
2-  Router خود را طوری تنظیم کنید که خروجی debug    هـای خـود )information,  Error (   را روی سـرورlinux در 

   . قرار دهدdebug\مسیر 

  

  .)اجرا نشود(  قابل اجرا نباشدtracert, pingطوری تنظیم کنید که دستور را  LINUX سرور -3



  
  
  
 

  )1386( ی مهارت مسابقات مل هشتمین
  )کشورینمونه (

  39: شماره جهانی   19: شماره ملی   تکنولوژی اطالعات سخت افزار و شبکه: رشته   :شماره میز شرکت کننده 
 

   عصر سومروز 

irtual Vیـک  .  را نمایش دهـد  com.tvto.www را بگونه ای نصب کنید که سایت cheaApسرویس  ، linuxدر  - 1

Host با نام mail.tvto.com و یک Virtual Directory زیر نصب شود و قابل نمایش باشدصورت به  . 

 test/com.tvto.www  

 مجبور بـه  webserver جهت اتصال به user باشد یعنی user level را طوری تنظیم کنید که به صورت Apacheحال 

  . باشد Password , Usernameوارد کردن 

  

یل کنید به گونه ای که دو کـامپیوتر دو طـرف آن بتواننـد از    د تبRouter را با دو کارت شبکه به یک     linuxسرور   - 2

رودی در سـمت    وجی و   و را طوری تنظیم کنید که ترافیک خر       Router کنند حال    ping  همدیگر را     Routerطریق  

PC1 باشد 128 برابر با . 

  

  
3-https  را در لینوکس بر روی سایت داخلی فعال نمایید .  
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  . اجرا کنید OSPF با پروتکل Routing ارتباط cisco router و PC3برای  - 3
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   روز چهارم صبح
  )یسیدگزارش کار بنوحتما مراحل را در (.نمائید recoverرا    خود Swich 2950  و Router کلمه عبور -1

  . را فعال نمایید  NAT خود سرویس Routerبر روی -2

  .متصل شد  PC2 کامپیوتر  Web server بتوان به  Routerاز خارج از -3

  . های آن شبکه باز باشد PC بسته و برای سایر  PC3  را برای test1.com سایت -4

5-PC1 به  بتواند PC3  ،vpn   زده و به صورت pptp  اتصال انجام شود .  

  . ای درون آن بسازید Html فایل .د ی کنshare  ساخته PC1  بر روی wwwیک فولدر به نام -6

Httpsبرای فولدر  سروری  share  شده www   بر رویPC3 به نام www.PC3.comد ی ایجاد نمای.  

  .شد قابلیت نمایش فایلها وجود داشته با

  . بتوانند سایت مورد نظر را باز نمایند  Vpnفقط کاربران-7

  . ایجاد نمایید tvto.com/tsweb با عنوان دامنه  Terminal Service WEB  یک IIS بر روی -8

  . بر روی شبکه وجود دارد، تنظیمات روتر خود را به آن چاپگر ارسال نماییدIP:200.0.0.200 چاپگری با -9

  . وجود دارد \\printer\200.0.0.220در روی درایور چایگر 
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   روز چهارم عصر 
وبه همین . ایجاد نمایید ) مطابق شکل داده شده(در روز چهارم عصر شما باید کلیه ی ارتباطهای بین سیستمها را   

 و یک بار بر روی      ISAکلیه تنظیمات یک بار در       . بود   دلیل ناچار به انجام تنظیماتی درکلیه سیستم عامل خواهید        
PixFirewallخود انجام دهید   
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  روز چهارم عصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . چاپگری را نصب و آنرا به اشتراک بگذارید PC2 (Linux)   در -
 روی ویندوز  تنظیمات را طوری انجام دهید که ابتدا بتوان چاپگر به اشتراک گذاشته شده          XP(PC1) درویندوز   -

PC2 (Linux) را نصب نموده ویک صفحه آزمایشی برای چاپ ارسال کنید  . 

صفحه  2PC(Linux (را تایپ کنید تا وب سرور  com.tvto.wwwآدرس  )XP) 1PC ویندوز  browser در - 
  .مورد نظر را برایتان باز نماید 

  را Firewall ایجاد کنید و Com.badweb.WWWیک وب سایت جدید با آدرس ) Linux ) 2PC  برروی-
را باز کند اما دیگر سایت ها  WWW.badweb.Com نتواند سایت XP   ویندوز (PC1)طوری تنظیم کنید که 

  .را بتواند باز نماید
  

  
  

PC2 
Redhat Linux 
WebServer 
FTP Server 
Mail Server 

Firewall  ISA  or 
PixFirewall  

PC1 
Client 

  


