بسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان
هنرستان فرهنگیان
رشته  :شبکه و نرم افزار

نام درس :نصب و نگه داری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پودمان 1

نام و نام خانوادگی هنرجو :

نام هنرآموز :فرشته سلجوقی نژاد
ردیف
1

سواالت
سارا به کمک یه مهندس شبکه قصد دارد کارگاه های مدرسه خود را شبکه کند .
فضای متعلق به کارگاه مدرسه یک اتاق به ابعاد  15*18متر است به شکل زیر :
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در صورتیکه مدیر هنرستان شبکه را با ویژگی های زیر بخواهد  ،لیست  LOMپیشنهادی سارا را آماده کنید (.پشت برگه)
 -1در کارگاه شماره  1هشت رایانه و در کارگاه شماره دو  6رایانه با ده درصد افزایش و یک رک  12یونیت دیواری و با حداقل هزینه
بصورت سیمی
 -2تمامی رایانه ها مجهز به اینترنت باشند.
 -3در هر دو کارگاه دوربین باشد و دستگاه ضبط تصویر دورربین نصب شود.
 -4تمامی رایانه ها به چاپگر متصل باشند.
2

مهندس شبکه اقای افشار به سارا می گوید دالیل استفاده از  APو روتر در شبکه چیست.بنظر شما مهندس افشار به سارا چه گفته است ؟

3

نوع همبندی پیشنهادی شما به سارا چیست؟----------------------------
پیشنهاد شما برای نوع سوییچ کارگاه چیست ؟ -------------------------

4

برای سارا نقشه پالن شبکه را با توجه به محلی که خودتان برای رک و هر کدام از گره ها پیشنهاد می دهید ترسیم کنید.

5

مدیر هنرستان می گوید که یک حلقه کابل  TPاز قبل در هنرستان موجود است یک حلقه کابل  TPچند متر  ......یا چند فوت است؟ ......آیا
برای کابل کشی کافی است؟
بصورت تقریبی برای سارا حساب کنید به چند متر کابل نیاز دارد .برای محاسبات خود از پشت برگه استفاده کنید.

6

مهندس شبکه به سارا می گوید کابل  FTPرا برای کابل کشی مناسب می داند به سارا توضیح دهید کابل  FTPچه کابلی است؟
(با رسم شکل)

7

مدیر هنرستان میخواهد شبکه را با کمترین هزینه انجام دهد و از سارا می پرسد  Cable Managementو  Patch Panelچیست ؟ و آیا
میتوان آن را از لیست اقالم حذف کرد؟ شما اگر جای سارا بودید مدیر را چگونه متقاعد می کردید؟

8

مهندس شبکه در صحبت های خود از فناوری  POEنام برده است ،نظر شما درباره ی این فناوری چیست؟

9

زمانی که سارا قصد دارد پچ کورد های مورد نیاز خود را آماده کند با توجه به اینکه استاندارد  Aرا انتخاب کرده است ،راهنمایی کنید ترتیب
رنگها را به چه صورت بچیند؟

بگویید روکش کابل را چه اندازه بردارد؟..........
سارا فراموش کرده برای اتصال کابل به  Patch Panelچقدر روکش کابل را بردارد .شما بگویید؟........
10

با چه دستگاهی سارا می تواند کابل های شبکه را تست کند؟---------------------
اگر مهندس بخواهد داکت کشی را از زیر سقف انجام دهد بنظر شما چند سانتی متر از زیر سقف باید داکت کشی را انجام دهد؟
-------

11

دو هفته پس از اتمام کار مهندس به سارا میگوید نقشه ی  as builtآماده است  .باید به مدیر هنرستان تحویل دهند.سارا می پرسد as built
چیست و چرا مهندس آن را آماده کرده است؟ میتوانید به سارا کمک کنید؟دالیل آماده سازی نقشه ی  as builtرا هم برای سارا توضیح دهید.

