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رد سوال
 یف

 تنظیمات خواسته شده را بر روی سرور خود اعمال کنید:

    192.168.10.1با  IPتنظیم مقدار  –الف 

 DNSتنظیم مقدار  –ب 

ای آن صفات حساب کاربری زیر را ایجاد کنید و در آن یک حساب کاربری با استفاده از الگو ایجاد نمایید و بر  OUیک   -ج

 تعریف کنید:

  اجازه کار با سیستم را داشته باشد. 15الی  7کاربر در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 

 ی  ها کاربر بتواند فقط از رایانهS1PC1,S1PC2 ه گردد.وارد شبک 

 .حساب کاربری ایجاد شده هیچ گاه انقضا نیابد 

 ایجاد کنید. Studentاربری الگو نسخه ی مشابه با نام کاز حساب  -د

 اربری را تغییر دهید.کگذرواژه ی حساب  -و

 را در آن عضو کنید. studentاربر و ک ایجاد نمایید class12یک حساب گروهی با نام  -ز
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 : Computer.com  با  دامنه ی DCعضویت در تنظیمات کالینت برای

 ) دقت کنید سرور طبق تنظیمات سوال قبل در نظر گرفته شود(

 معین شده نمایید. DCکامپیوتر خود را عضو  –الف 

   .نمایید DC  ،Log Onبه سرویس گیرنده عضو  studentاز طریق کاربر  -ب
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 را حذف نمایید. ADDSو سرویس  ADابزارهای 
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 تعریف کنید که تغییر تصویر زمینه را غیرفعال کند. Group Policyسیاستی در 

 تعریف کنید که هیچ یک از کاربران نتوانند به محیط ویرایش رجیستری دسترسی داشته باشند. GPO یک

 2شود را با مقدار  ، حداکثر تعداد دفعات ورود  اشتباه گذرواژه را که منجر به قفل شدن حساب کاربری می  GPOبا تعریف یک 

 تعیین کنید.
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 5 پوشه ای را به اشتراک بگذارید. File and Storage servicesبه کمک ابزار 

 6 ایجاد کنید. TESTبا نام  DFSیک فضای نامی 

 چاپگری را به صورت مجازی در ویندوز سرور به اشتراک بگذارید.

ارسالی به چاپگر را به  اد را به کاربر بدهد و اجازه ی مدیریت همه اسنادچاپگر را چنان پیکربندی نمایید که اجازه ی چاپ اسن

 کاربر بدهد.

ی چاپگر اول و فعال کنید. باالترین الویت برا lpt1,lpt2تعریف کنید و آن را برای چاپگرهای درگاه   Printer Poolingیک 

 لحاظ شود. 2پایین ترین الویت برای چاپگر 
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 محل مهر یا امضای مدیر

 سوال

 هنرستان نمونه دولتی عالمه جعفری نام واحد آموزشی:

 دقیقه   120قت امتحان:   و                    رشته : شبکه و نرم افزار                                      دوازدهمپایه:        نام ونام خانوادگی:

 8/2/97امتحان:    تاریخ             خلیلی    نام دبیر :             چهارم پودمان –نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار امتحان درس

 ال:   برگتعداد برگ سو                                              ماه  دینوبت امتحانی:                      13 97 -13 98سال تحصیلی:  
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نمره شایستگی :                  نمره پایانی:              نمره ی مستمر :     

 

 موفق باشید


