
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست

 :  Aمسئله 

  ری دارد جهتفروشگاه  فروش قطعات سخت افزا  با پدرش کهکه هنرجوی پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار است ، پویا 

ترسیم می ه اش اولی مشاهدات در قدم اول  پویا  شکل زیر را بر اساس  همراه می شود .  کارخانه کوچکیشبکه   راه اندازی

   نماید . خریداریو اینترنت کارمندانش از او خواسته اند تا برای هر سیستم امکانات مجزا گوید  مدیر بخش می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دم به قدم  به  طراحی گوید  باید قداد. پدرش می  . پویا  چه جوابی خواهد اما سواالت زیر در ذهن پویا  تداعی می شود

 بپردازیم. 

 سوال اول  :  منابع  سخت افزاری  این اتاق کدام هستند ؟ 

 سوال دوم  :  منابع  نرم افزاری این بخش کدام هستند ؟ 

 این چه نوع شبکه ای است ؟  چقدر گسترده است ؟  آیا  با دنیا خارج ارتباط خواهد داشت ؟   سوال سوم :

 دلیل  بیاورید . ی مهم است یا خیر ؟ برای پاسخ منیت  در این طراحا                 

 هر کدام چه مزایا و معایبی دارند ؟     شبکه باید بی سیم باشد یا سیمی ؟  سوال چهارم :  

 پیاده سازی کدام  آسان تر است ؟        کدام به صرفه تر است ؟                    

 اق را افزایش دهد  چه تاثیری در روند طراحی خواهد داشت ؟سوال پنجم :  اگر مدیر بخواهد کامپیوتر های ات

 )  دالیل برتری این آرایش چیست ؟ ( چه آرایشی  برای طراحی در نظر  گرفته شود ؟ سوال ششم :  
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 رسانه انتقال در این  آرایش چیست ؟  سوال هفتم : 

 ؟  چه پروتکل هایی مورد استفاده  قرار خواهند گرفت سوال هشتم : 

 سوال نهم    : چه سیستم عاملی را بر روی سیستم ها باید نصب کرد ؟ 

 ؟   UDPبیشتر  به کار می آیند  یا  دسته    TCPپروتکل های  دسته  سوال دهم  :  

 :    Bمسئله 

+   ایجاد گردد .  10قرار است در این روستا مرکز پلیس خانواده سفر علی در روستای لیوان لو از توابع میانه زندگی می کنند . 

سفرعلی که در میانه هنر جوی هنرستان هدف می باشد می خواهد نحوه ارائه خدمات مبتنی بر شبکه را یاد بگیرد . شما به 

 او را بر با استفاده از کتاب درسی و کتاب همراه هنر جو   بدهید . سفر علی کمک کنید و جواب سواالت 

 ) هدف استفاده ( سوال اول :  این مرکز چرا باید از خدمات شبکه ای استفاده نماید ؟ 

 سوال دوم : این مرکز از چه نوع شبکه ای استفاده خواهد کرد ؟

 چه پروتکل هایی در این مرکز مورد استفاده قرار خواهند گرفت ؟سوال سوم : 

 ه  امکاناتی الزم است ؟ سوال چهارم :  برای انتقال  اینترنت به این مرکز چ

 سوال  پنجم :  آیا این مرکز از ارتباط راه دور نیز  استفاده خواهد کرد ؟  چرا ؟

 استفاده خواهد شد ؟    IEEEاز چه استاندارد سوال ششم :  

 سوال هفتم  :  چه آرایشی  را مورد   استفاده  قرار خواهد داد ؟ 

 کز چگونه است ؟ گستردگی  شبکه  در این مرسوال هشتم :   

 سوال نهم :  چه نوع  سیستم عاملی  را نصب و راه اندازی خواهند کرد ؟  چرا ؟ 

 از چه سرویس های سرویس دهنده  در این  مرکز استفاده خواهد شد ؟ سوال دهم  :   


