
  محليمحليرایانه ای رایانه ای کار با شبکه های کار با شبکه های دستورالعملهای عملي دستورالعملهای عملي 

 

 متري درست كنيد. 5تا  3 به صورت cat6يا    Cat5يك كابل   – 1

 تهيه كنيد . ftpيا   stpيا   utpسوكت جديد و مقداري كابل  چند .أ

 از ابزار هاي پرچ، دم باريك) كاتر( استفاده كنيد. .ب

 قهوه اي –سبز* سفيد قهوه اي –آبي*سفيد آبي -نارنجي*سفيد سبز-تركيب رنگ: سفيد نارنجي .ج

 .كابل نارنجي براي ارسال و سبز براي دريافت است .د

 براي چه نوع توپولوژي و شبكه اي است؟ حداقل طول كابل چقدر بايد باشد؟ حداكثر چطور؟ .ه

 آيا سوكت شما به اندازه كافي خوب و محكم هست؟  .و

 نتيجه كار خود را بنويسيد. چه پيشنهادي براي عملكرد بهتر آيا كابل شما درست كار مي كند؟ .ز

 كابل داريد؟

 كارت شبكه رايانه خود را نصب كنيد .  –2

 برند هاي مناسب كارت شبكه كدامند؟ كنيد .آماده يك كارت شبكه   .أ

 كه تهيه شده دفترچه راهنما و سي دي هم هست؟همراه كارت شبآيا به  .ب

 كارت شبكه را در يكي از اسلات هاي رايانه محكم نصب نموده آنرا پيچ كنيد. .ج

 كارت هاي متعدد براي چه هدفي است؟ ه مي توان بر روي  رايانه نصب نمود؟چند كارت شبك .د

 مدل ها و برند هاي مختلف كارت شبكه چه تفاوتي با هم دارند؟ .ه

 آيا كارت شبكه بي سيمي هم داريم؟ مزايا و معايب آن چيست؟ .و

 بر روي رايانه كارت شبكه و درايور  نصب نرم افزار   –3

؟ اگر كارت شبكه نصبت شده توسط شما گرديد عامل قادر به شناسايي ايا به طور خودكار سيستم .أ

و يا فايل كارت شبكه شما را شناسايي نكرد با استفاده از سي دي مربوطه سيستم عامل ويندوز 

 را نصب نمائيد. كارت شبكه  درايوردرايور آن ، 

 نيز استفاده نمائيد.  Driver  Update مي توانيد از گزينه .ب

  -network adaptor  Windows system-> control panel->system<- .ج
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در قسمت      !يا   علامت      ?از صحت عملكرد كارت شبكه خود اطمينان حاصل كنيد.آيا علامت   .د

 اين علائم معرف چيست؟ مي بينيد؟   Network Adaptorمربوطه و آيكون 

 كارت شبكه متصل كنيد.شبكه اي را كه درست كرده ايد به سوكت مخصوص آن در كابل   .ه

 چراق كوچك كارت شبكه روشن شده است؟ روشن شدن چراغ مبين چيست؟ آيا   .و

 كابل شما به هاب يا سوئيچ وصل است؟ به كدام شماره آن؟آيا  .ز

 به چند روش مي توان درايور كارت شبكه را نصب و راه اندازي نمود؟ كدام مناسب تر است؟ چرا؟ .ح

 بدست آوريد.سيستم خود را  Hostآدرس   – 4

 كنيد  Enterر ا تايپ و سپس  CMDدستور  ،) علامت ذره بين ( يا جستجو  Runدر قسمت  .أ

 را تايپ نموده و آنرا يادداشت نماييد. Hostnameدستور  .ب

 نام  هاست رايانه شما چيست ؟ .ج

 نام هاست رايانه در چه مواردي كاربرد دارد؟ .د

 مخفف چيست؟  CMDواژه  .ه

 تست كنيد و از صحت آن اطمينان حاصل نمائيد.به لحاظ عملياتی خود را كارت شبكه يا مودم   – 5

 كنيد  Enterر ا تايپ و سپس  CMDدستور   Runدر قسمت  .أ

 را تايپ نموده و نتايج را  ببينيد.   ping 127.0.0.1دستور  .ب

 است؟ هر كدام به معني چيست؟ "  request time out "يا     " reply "پاسخ  .ج

 و دريافت مي شود؟  چند پاكت ارسال .د

 اين زمان ها معرف نكته خاصي است؟ چه زماني طول مي كشد تا جوابها دريافت شوند؟ .ه

 بيانگر چيست؟(  TTLچه اطلاعات ديگري وجود دارد؟ ) مثلا  .و

 چه كاربردهاي ديگري به نظر شما دارد؟  pingدستور  .ز

 چرا؟ كار مي كند؟ OSIكارت شبكه در چه لايه اي از لايه هاي هفت گانه  .ح

 ( سيستم خود را بدست آوريد. IPآدرس اينترنتی )   – 6

 كنيد  Enterر ا تايپ و سپس  CMDدستور   Runدر قسمت  .أ

  IPv4 Address خود را يادداشت نماييد. IPرا تايپ نموده و آدرس  ipconfigدستور  .ب

 خصوصي يا عمومي است . چرا؟ Ipاين آدرس  .ج
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 ؟   static or Dynamic ونه است؟نحوه آدرس دهي به رايانه هاي شبكه چگ .د

 شما متعلق به چه كلاس آدرسي است؟ IPآدرس  .ه

 ها IDها بيشتر است يا تعداد  IPبه نظر شما تعداد  .و

 Mac Addressآدرس فيزيكی كارت شبكه  سيستم خود را بدست آوريد.    – 7

 كنيد  Enterر ا تايپ و سپس  CMDدستور   Runدر قسمت  .أ

 Physical Address لاعات آدرسي فيزيكي را نمايش مي دهد. اط ipconfig/allدستور  .ب

 مي باشد؟ چرا؟ 61يا  Hexآيا اين آدرس در مبناي  .ج

 حرف است. 8كه هر رقم ان  61رقم مبناي  61بيتي است يعني  84اين آدرس منحصر به فرد و  .د

 بيت بعدي آدرس كارت شبكه است. 18بيت اول آدرس كارخانه سازنده و  18از ادرس  .ه

 حصر به فرد بودن آدرس فيزيكي كارت شبكه براي چيست؟من .و

 چه اطلاعات ديگري قابل مشاهده است؟  .ز

 هاب يا سوئيچ خود را بررسی و نصب كنيد .  –8

 كنيد. آمادهيك هاب يا سوئيچ با تعداد پورت مناسب  .أ

 هاب يا سوئيچ شما چند پورت دارد؟ تعداد پورتها معرف چيست؟ .ب

 از لحاظ فيزيكي قرارداده ايد ؟ چرا بايد محل آن مطمئن باشد؟ايا هاب را در جاي مطمئني  .ج

 ؟ شدچه توپولوژي  وصل كنيد. سوئيچهمه رايانه هاي مجهز به كارت شبكه خود را با كابل به  .د

 آيا رنگ چراغ ها هم معني خاصي دارد؟ چراغ هاي روشن و خاموش هاب معرف چيست؟ .ه

 د. چرا؟نكابل ها از داخل داكت عبور مي كن .و

را به همراه سر كابل ها سوئيچ ها، سرورها، پچ پنل ها، مودم هاي خارجي  موعه اي از هاب ها،مج .ز

 آيا شما پيشنهاد ديگري داريد؟  . چرا؟قرار مي دهنددر رك 

 كار مي كند؟ OSIهاب و سوئيچ هركدام در چه لايه اي از لايه هاي هفت گانه  .ح

 ديگرتست برقراري ارتباط كامپيوتر با كامپيوتري   –9

 كنيد  Enterر ا تايپ و سپس  CMDدستور   Runدر قسمت  .ز

 كامپيوتر مورد نظر  اجرا مي كنيم. IPرا با آدرس     pingدستور .ح

 است؟ هر كدام به معني چيست؟ "  request time out "يا     " reply "پاسخ  .ط
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 برقرار است؟  مورد نظرآيا ارتباط بين شما و كامپيوتر  .ي

  Troubleshooting مي تواند باشد؟چيزهايي نباشد. مشكل چه اگر ارتباطي برقرار  .ك

 براي چيست؟ TTLآيتم  .ل

 شامل چه اطالاعاتي براي ما است؟براي آي پي مورد نظر  Ping Statistics .م

 به اشتراك گذاري فولدرها و برنامه در شبكه  –11

 .بر روي يكي از درايوهاي رايانه خود ايجاد كنيد  خودتان يك فولدر به نام .أ

 در فولدر اشتراكي قرار دهيد.آزمايشي يك سري فايل و برنامه  .ب

 به اشتراك گذاريد   فولدر مذكور را .ج

آيا اين شيوه در  right click->sharing and security->share this folder  .د

 سيستم هاي عامل مختلف مشابه است؟ 

 شده و نام اصلي فولدر چه فرقي با هم دارند؟ shareنام  .ه

 ر شما را ساير رايانه هاي متصل به شبكه مي بينند؟ رايانه هاي غير متصل چطور؟ايا فولد .و

 ايا بقيه مي توانند فولدر اشتراكي شما را پاك كنند؟ چرا؟ .ز

 ايا شما نيز فولدرهاي اشتراكي بقيه را مي بينيد؟ .ح

 ايا يكي از اهداف شبكه به اشتراك گذاري منابع موجود است؟ منابع ديگر كدامند؟ .ط

 امنيت فايل ها و فولدر هاي موجود بر روي سيستم خود را تامين مي كنيد؟چگونه  .ي

 فولدر هاي اشتراكیكاربران جهت نحوه استفاده از مجوزهاي دسترسی به و تخصيص تعيين   –11

 بر روي يكي از درايوهاي رايانه خود ايجاد كنيد   special folder يك فولدر ديگر به نام .أ

 :به اشتراك گذاريد را  شده  سعي كنيد كه فولدر ايجاد .ب

 right click->sharing and security->share this folder  .ج

 را انتخاب كنيد. group or usernameكاربران خاص   securityاز قسمت  .د

 چه كاربراني موجود هستند؟ كدام  ناظر است؟ كدام مهمان است؟ .ه

 تفاوت كاربران مختلف در چيست؟ .و

 را نيز انتخاب كنيد. permissionنظر سپس  مجوزهاي كاربر مورد  .ز

 چه مجوز هايي موجود است؟ اختصاص كدام مجوز به كاربر ريسك بيشتري دارد؟ چرا؟ .ح

 كردن فولدرهاي رايانه منجر به افزايش آسيب پذيري آن مي شود؟ چرا؟shareآيا  .ط
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 خارج سازيد. shareفولدر مربوطه را از حالت  .ي

 بر آسيب پذيري سيستم شما دارد؟ شده چه تاثيري shareميزان فوادرهاي  .ك

 ياهو را چك كنيد. فرضی برقراري ارتباط شبكه اي خود با سايت – 12

 را تايپ كنيد     www.yahoo.compingدستور   Runدر قسمت  .أ

 چه پاسخي دريافت كرديد؟ .ب

 باط هست. اگر نتيجه پاسخ پاكت هاي رسالي را برگرداند پس ارت .ج

  سايتها به اين روش مقدور است؟ IPآيا بدست آوردن آدرس  .د

 آيا صرفا با زدن آدرس آي پي سايت ياهو بجاي آدرس حرفي آن، باز هم سايت مشاهده مي شود؟ .ه

 مسير ارتباطی خود تا سايت گوگل را شناسايی كنيد. -13

 را تايپ كنيد  w.google.comww    tracertدستور   Runدر قسمت  .أ

 هايي عبور كرديد؟  Ipنتايج نشان داده شده مبين چيست؟ از چه آدرس  .ب

 چيست ؟ زياد بودن يا كم بودن ان معرف چيست؟  Hopپرش يا   .ج

  آيا مي توان كشورهايي كه از آنها جهت رسيدن به سايت طي مي كنيد را  مشخص كرد؟ .د

  IPس با آدرمشاهده سايت  – 14

 را تايپ كنيد     www.yahoo.compingدستور   Runدر قسمت  .أ

 سايت ياهو است؟  ipمشاهده شده  ipچه پاسخي دريافت كرديد؟ ايا  .ب

 را وارد كنيد.آي پي آن آدرس  internet Explorerبجاي نام سايت  در نرم افزار  .ج

 از  نام اينترنتي دارد؟ كدام ساده تر است؟چه فرقي با حالت استفاده  .د

 رايانه خود را تنظيم كنيد.  IPآدرس   -15

 شويد.  control Panel  وارد .أ

 .شويد network and sharing centerيا  network Connection  وارد  سپس .ب

 .كنيد كليد  Propertiesيا   Local Area Connection روي .ج

 .برويد Internet protocol ( TCP/IP )   سپس و properties  قسمت به .د

آدرس را تنظيم كنيد. مثلا     use the following ip addressاستفاده از  با .ه

6.196149291    

http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/


 5 

 اتوماتيك تايپ مي شود؟ چرا؟  subnet maskآيا  .و

 شما از چه كلاسي است؟ چرا؟   ipآدرس  .ز

 چيست؟ چه كاربردي دارد؟ DNSو     Gatewayآدرسي  .ح

 سيستم وجود دارد؟ IPديگري هم براي تنظيم و مشاهده آدرس آيا شيوه  .ط

 :  IPمتناظر با آدرس   Mac آدرسو نمايش  ARPدستور   -16

 مي شويم  Windows systemوارد  Startاز منوي اصلي مي شويم و يا  CMDوارد محيط  .أ

 . را اجراء مي كنيم Runو 

  را اجراء مي كنيم.   a–با پارامتر  ARPدستور  .ب

 دستور چه كاري انجام مي دهد؟ اين .ج

 چرا؟كدام آدرس فيزيكي و كدام منطقي است؟  .د

 :و نمايش  مشخصات شبكه  Netدستور   -17

 مي شويم  Windows systemوارد  Startاز منوي اصلي مي شويم و يا  CMDوارد محيط  .أ

 را اجراء مي كنيم Runو 

  را اجراء مي كنيم.  Netدستور  .ب

 هر پارامتر چه كاري انجام مي دهد؟ايي دارد؟ اين دستور چه پارامتره .ج

  را اجراء كنيد. چه نمايش داده مي شود؟ Net time , net userدستور  .د

 وجود دارد؟ Netآيا پارامتر ديگري براي دستور  .ه

 

لعمل آيا دستورات شبكه اي ديگري سراغ داريد؟ نحوه استفاده از آنها را با نحوه عملكرد و كاربرد هريك مشابه دستور ا

 هاي فوق بنويسيد.

 

 

 

 

 علي ثاقب موفق  - من ا... التوفيق


