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 -1فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی






 -1-1تاریخچه سازمان
شرکت مهندسی سپاهان فعالیت رسمی خود را از سال  ..........با جمعی از متخصصین پیشرو در عرصه
صنعتکامپیوتروفناوریاطالعاتبایکایدهبزرگشروعکرد.اینشرکتباهدفرشدروزافزونعلوم
کامپیوتر و توسعه در صنعت  ITتوانست رضایت مندی افرادی که توانسته اند با این شرکت بصورت
خدماتیوآموزشیفعالیتداشتهباشندرابدستآورند .
اینشرکتدارایافرادخبرهدررشتههایعلومکامپیوتررااستخدامکردهکههریکازآنهادارای

تخصصبسیارباالوتجربهبسیارزیادیکهدارندتوانستهاندرضایتبسیارازافرادیکهدربخشآموزشی

شرکتباربدشروعبهیادگیریعلومکامپیوترکردهاندراکسبکردهاست .

اینشرکتکهدرابتدابصورتتخصصیشروعبهآموزش ...............................




 -2-1نمودار سازمانی
میباشد .خانم
ریاستشرکتبهدست..............انجاممیشودودرسهبخشمالیوآموزشیوخدماتی  
.......دربخشمالیومنشیشرکتفعالهستندودربخشخدماتیمهندس...........باتیمخبرهخودبرای

پیاده سازی شبکه فعالیت میکنند .در بخش برنامهنویسی مهندس  .............و در بخش شبکه مهندس
همایکروسافتآموزشدادهمیشودتوسط

..................وهمچنیندربخشسیستمعاملکهدورههایویژ

تدریسمیشود .

مهندس..................

شکل  -1-1نمودار سازمان

 -3-1محصوالت و خدمات شرکت
شرکتمایکروسافت:شرکتمایکروسافتبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهنرمافزاردردنیاشناختهمیشود
باتوجهبهگوناگونبودنمحصوالتاینشرکت،افرادبرایکارکردنواستفادهازاینمحصوالتنیازبه
دانشوتجربهدارندکهاین دانشوتجربهدرقالبدورههای آموزشی مایکروسافت حاصل می شود.
مؤسسهباربدباتوجهبهدانشوتجربهافرادمتخصصدرزمینهشبکه وبرنامهنویسی تحتوبوتحت
ویندوزمایکروسافتدورههائیراطبقسرفصلهایاستاندارداینشرکتبرگزارمیکند .
امنیت:ایـندورهبررویتکنیـکهایهکازدیدگـاهحملهتکیهمیکنـد.ایـندورهافرادرابا
چک لیست های امنیتی  آشنا نموده و توانایـی بررسی سیستـم امنیتـی موجود  ،ابزار شنـاسایی نقـاط
ضعفسیستـموباالتـرازهمهمتودولـوژیهایتعییـنوضعیتامنیـتیکسازمـانتوسطتستهـای
نفوذرابهافراداعطامینمایـدعالوهبرایندرایندورهافرادکمترواردمباحثعملیامنیتمیشوندو
بیشتردرزمینهمدیریتوطراحیسیاستامنیتیصاحبمهارتمیشوند.

و به همین ترتیب در ادامه محصوالت و خدمات مربوط به مکان کارآموزی باید توضیح داده
شود ..........
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 -4-1شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات
شرکت سپاهان با هدف خدمت آموزشی فعالیت خود را شروع کرد و با برگزاریآزمونهای مختلف و
کالسهای آموزشی در رشته های مختلف صنعت کامپیوتر توانست رتبه خوبی نسبت به آموزشگاههای

دیگر در استان اصفهان دریافت کند و اکنون بصورت رسمی از سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان
فعالیترسمینیزدارد .
شرکتسپاهاندورهایآموزشیمایکروسافتباعنواندوره MCSEکهبههمراهبرگزاریرسمی
آزمونبینالمللیفعالیتمیکردکهباشرکتدرآزمونبینالمللوقبولیدرآزمونمدرکمعتبرتخصصی
ایندوررابصورترسمیازشرکتهایزیرنظرمایکروسافتدریافتمیکردید .شرکتسپاهانبصورت

تخصصیدرحوزهشبکهفعالیتبسیارباالومفیدیداردکهمیتوانبهمجموعههای,Cisco,Network+
به همراه دوره  Micortikنیز با استادان فعال در حوزه شبکه کالسهای ویژه به همراه آزمون نیز برای
مخاطبانخودارائهمیدهد .

زمینههایاصلیفعالیتهایشرکتباربدافزارسپاهاندرحالحاضربهشرحزیرمیباشد:
-1فعالیتبازرگانی 
-2خدماتفنیومهندسی 

ن ،اقدام به عرضه محصوالت با
فعالیت های بازرگانی :این شرکت با مدیریت کامل زنجیره تامی 
بهترین کیفیت درکمترین زمانباقیمت مناسبنمودهاست.این محصوالتشاملانواعتجهیزاتشبکهاز
قبیل:
تجهیزات Passiveشامل:انواعکابلهایشبکهمسی وفیبر نوری ،رکهایدیواریوایستاده ،کانالهای
دیواری،کفوسیستمترانکینگ...............................................توضیحمربوطبهفعالیتها 
خدماتفنیومهندسی:امروزه درعرصهتجارتبین المللی ورقابتهای تنگاتنگبین صاحبان
صنعتآندستهازشرکتهاموفقترندکهعلی رغمارائهمحصوالتباکیفیت ،دارابودنشبکهتوزیع
فعالوقیمتهایمناسب،تواناییارائهخدماتفنیومهندسیمتمایزراداشتهباشند................................
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 -2فصل دوم
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

 -1-2موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی
درواحدیکهمنبهعنوانکارآموزفعالیتمیکردمبخشاصلیآن مربوطبهشبکهوانواعزیرساخت

زشهایالزمرادادندوابتدابانوعشناخت
شبکهونوعپیادهسازیآنرااجراییمیکردنوبهبندهآمو 
کابلشروعشدوبهمرورزمانیکشبکهکوچکراپیادهسازیکردند .
بهعنوانیککارشناسشبکهوظیفهاصلیشماایناستکهمطمئنباشیدشبکهظرفیتپاسخگویی
بهنیازهایمشتریانراداشتهودارایامنیتالزماست.شماباچهارسیستمشبکهاصلیکارمیکنید :
 ................................................
دراینبخشبایدموقعیترشتهخودرادرمحلکارآموزیباجزئیاتشرحدهید .

 -2-2بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
 درواحدصنعتیفوقبهدلیلتمرکزاصلیشرکتبررویبسترشبکهوتجهیزاتآنباگذراندندورهای
تخصصیشبکهتوانستهاندپیشیبسیارزیادیازدیگررغبایخودبگیرند .درکناراینشرایطکارهایینظیر

وهرازگاهیکهمشکالتسختافزاریبهوجودمیآیدما

اسمبلکردنکامپیوترهاکهکاریمعمولاست

مجبورمیشویمکهسختافزارکامپیوترهاراچککنیم.نصبکارتشبکه ...................................

 -3-2امور جاری در دست اقدام
دراینبخشبایدکارهایدردستاقداممحلکارآموزیشرحدادهشود(درصورتیکهکاردر دست
اقدامیوجودداشتهباشد) 

 -4-2برنامه های آینده
در برنامههای آینده شرکت سپاهان قصد دارد که مجوزی رسمی دریافت کند تا بتواند آزمونهای
المللیشرکتهایبزرگازجملهمایکروسافتراکههرسالهاینآزمونگرفتهمیشودبتوانداجراکند


بین
و .................

 -5-2تکنیک های بکار رفته توسط رشته مورد نظر
ازتکنیکهاییکهمیتواندراینواحدبهآناشارهکردکانفیگکردنویندوز 10وویندوزسرور2016

هایاختصاصیومجازیمیتوانازایننکنیکهابخوبیاستفادهکرد.اما


کهبرایمدیریتسرور
میباشد 
بررسی و اجرای دورههای میکروتیک یکی دیگر از این بخش آموزشی شرکت میباشد که به چگونگی
میکروتیکوروشکارباآناشارهدارد .
هایبسیاریدیدهمیشودویکیازعلمهایروز


کهدراینبازهزمانیدرشرکت
تکنولوژی VOIP
میباشددراینواحدبصورتآموزشیوعملیپیادهسازیمیشود .....................

 -6-2سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص میگردد
دردورهکارآموزشکارهایدیگریازجملهنصبدوسیستمعاملویندوزولینوکسبرایتستشبکهو
امنیت انجام شده  .همچنین در کنار آن تست شبکه و ارسال پینگ و راه اندازی شبکههای کوچک از
کارهای روزمره بود که هر چند روز یک بار بصورت مداوم یک شبکه را برای یادگیری آموزش
میدیدم .....................
کابلکشیوسوکتزدنازکارهاییبودکهبرایهرباراجرایپروژهبهمندادهمیشدکهبراساس
استاندرادجهانیرنگهایکابلانجاممیدادم .
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 -3فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات






 -1-3بررسی و تحلیل موضوعات کارآموزی
دراینبخشبهبررسیموضوعاتکارشدهدرمحیطکارآموزیمیپردازیم .

-1آشناییباایستگاههایکاریومدلهایشبکه 
گرهوایستگاههایکاری(:)Node,Work stationهرگاهشماکامپیوتریرابهشبکهاضافهمیکنید،
این کامپیوتر بهیک ایستگاه کاری یا گرهتبدیل می شود.یک ایستگاه کاری ؛کامپیوتری استکهبهشبکه
الصاقشدهاستودرواقعاصطالحایستگاه کاری روشدیگری استبرای اینکه بگوییم یک کامپیوتر
متصلبهشبکهاست.یکگرهچگونگیوارتباطشبکهیاایستگاهکاریویاهرنوعابزاردیگریاستکهبه
شبکهمتصلاستوبطورسادهترهرچه راکهبهشبکهمتصلوالحاقشدهاستیک گرهگویند" .برای
شبکهجایگاهوآدرسیکایستگاهکاریمترادفباهویتگرهاشاست .
مدلهایشبکه:دریکشبکه،یککامپیوترمیتواندهمسرویسدهندهوهمسرویسگیرندهباشد.

یکسرویسدهنده کهبهاصالحبهآنها() Client , serverنیزمیگویند.درادامهانواعشبکههاییکه
خیلیمورداستفادهقرارمیگیرندرابرایماشرحدادندکهدرادامهبهآنهااشارمیکنیم :
 شبکهنظیربهنظیر""Pear to Pear
 شبکهمبتنیبرسرویسدهنده" "Server Based
 شبکهسرویسدهنده/سرویسگیرنده" "Client Server
 ........................................

-2بررسی :IPآیپیورژن4از32بیتتشکیلشدهکهحدود429467296رامیتواندآدرسدهیکند
تشکیلشدهاست.اماامروزهباوجوددستگاههایبسیارزیبایکهبهاین

کهازدوبخش NETوHOST
نمیتواندتمامیایندستگاههاراپشتیبانیکندبه

مجموعهاضافهشدهاستبیشازاینعددمیباشدوIP V4
اینخاطرآیپیورژن6معرفیشدوتوانستاینمحدودیتراحذفکندواینعددرابه2بتوان128
بیترامیتواندگسترشدهد .
آیپیورژن 4بهسهکالستقسیممیشوندکهبرایشبکههایبزرگومتوسطوکوچکتقسیم
بندیشدهاست :
جدول  -1-3جدول آی پی ورژن 4
کالس 

طولبرحسب

شروع 

بیت 
 0
 10

 0.0.0.0
 128.0.0.0

Class A
Class B

پایان 

 subnet mask
 255.0.0.0

 127.255.255.255
 ..........................  191.255.255.255

Class C

 110

 ...............

 .........................

 .....................

][Class D multicast

 1110

 .....................

 .............................

 ...................


بزرگترینایرادکهمیتوانیمازآیپیورژن 4بگیریمهدررفتنتعدادزیادیآیپیهستکهاین
مشکلبااستفادهازروشهایIP subnettingوVLSMحلمیشود .
آیپیورژن .............6

جدول  -2-3جدول آی پی ورژن 6
کالس 
Class A
Class B
Class C

طولبرحسب

شروع 

بیت 
 0
 10

 0.0.0.0
 128.0.0.0

 110

 ...............

پایان 

 subnet mask
 255.0.0.0

 127.255.255.255
 ..........................  191.255.255.255
 .........................

 .....................



ادامهتوضیحات ........................................................
 -3آشناییباکابلوروشکابلکشیوسوکتزدن :محبوب ترین و پرفروش ترین کابل شبکه در ایران
میباشد.سوکت زدن کابل شبکه  cat 5و  cat 6هیچ فرقی باهم ندارد ولی نوع کابل و
 cat 5eو  cat 6
جنسی که استفاده میکنید کامال به بودجه و نوع کاربری بستگی دارد .توجه داشته باشید که نوع کابل و
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میباشدسوکتنیز cat 6باشد.البتهاگرازسوکت
سوکتحتمابایدیکیباشند؛یعنیاینکهاگرکابل cat 6
غیرهمنوعکابلهماستفادهکنیدمثالاز cat 5استفادهکنیدکابلکارمبکندوحتیدرصورتتستنتیجه
میدهد،ولیسرعتزیرساخت cat 6رانخواهدداشت .
درست 
رنگبندیکابلهای
رنگبندیاستانداردکابلشبکهبرایسوکتزدن:بهطورکلی2استانداردبرای 

رنگبندی یک تفاوت کوچک دارند و از
شبکه داریم T-568A:و   T-568Bاین دو نوع استاندارد فقط در  
لحاظکارکردهردومثلهمهستندوفرقچندانیندارند .
درشکل()1-3سوکت زدن کابل شبکه – استاندارد رنگبندی کابل شبکه  T-568Aنشاندادهشده
است .

شکل  -1-3استاندارد رنگبندی کابل شبکه T-568A

درشکل()1-3استفادهاستانداردرنگبندیT-568Aرابصورتزیربهترتیبازشمارهیکتا8ذکر
میکنم :
سبزسفید,سبز,نارنجیسفید,آبی,آبیسفید,نارنجی,قهوهایسفید,قهوهای 
درشکل()2-3سوکت زدن کابل شبکه – استاندارد رنگبندی کابل شبکه  T-567Bنشاندادهشده
است .
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شکل  -2-3استاندارد رنگبندی کابل شبکه T-567B

درشکل( )2-3استفادهازاستانداردرنگبندی T-568Bرابصورتزیربهترتیبازشمارهیکتا8

ذکرمیکنم :
نارنجیسفید,نارنجی,سبزسفید,آبی,آبیسفید,سبز,سفیدقهوهای,قهوهای

سوکتزدنکابلشبکه :قبلازهرکاریاولکاورسوکتراازکابلبایدردکنیماگراینکاررا
انجامندهیمدیگرنمیتوانیمبعدازعملیاتسوکتزنیکاورآنراداخلکنیم .


شکل  -3-3انداختن کاور کابل

ادامهتوضیحات ..................
-4آموزشکاربا(VMWAREمجازیسازی):ایننرمافزارباهزارانکاربرددرسراسرجهانکارایییک
سیستمراچندینبرابرکردهوبرایبهبودبخشیدنبهسرعتکاروآموزشهزینههاراکاهش میدهد.
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مجازی سازی  VMWAREجز ساده کردن پردازش میتواند گسترش تست نرم افزار و شتاب دادن به
گسترشبرنامههایکاربردیسازگاریبرنامههایکاربردیوپیادهسازیعملیفرستادنازیکسیستم
عاملبهسیستمعاملدیگررابیمهکندوتواناییآزمایشاینکهآیااینجابهجاییوجایگزینیسیستم
عاملزیانیبرایشبکهیادگیرنرمافزارهایکاربردیدرحالکارداردیاخیررانمایانمیسازد .

بعدازنصبنرمافزارماشینمجازی VMwareبرایراهاندازییکبخشمجازیبهقسمتزیر
دقتکنید.پسازبازکردنبرنامهبررویگزینهCreate a New Virtual Machineکلیککنید .


شکل  -4-3راه اندازی بخش مجازی

ادامهتوضیحاتبههمینصورت .........................................................

 -5کنترلکامپیوترازراهدور(:)Remote Desktopبااتصالبهیک کامپیوتر ازراهدور،میتوان کارهای
زیادیانجامداد.برایمثالمیتوانبهفایلهایآندسترسیداشت،آنراکنترلکردویاحتیدرزمانیکه
یک کاربربرای کامپیوترش مشکلی پیش آمدهامانمیتواند مشکلراحلکند،یک فردحرفهای ازراهدور
کنترلکامپیوتراورادردستبگیردومشکلاورارفعکند.حتیسایتهاییکهروزانهتعدادیازآنهارا
بازدیدمیکنید،یعنیدرحقیقتدرحالاتصالبهیککامپیوتر،البتهکامپیوترسرورازراهدورهستید.برای
ریموتزدننیازبهیکآیپیثابتداریم ...........................
بههمینترتیبتوضیحاتهمراهباشکلهایمربوطهآوردهشود .
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 -2-3ارائه آموخته ها
درایندورهازکارآموزشبهشخصهباآموزشهاییکهبصورتمستقیمدیدمارتباطکاملیبرقرارکردمو

توانستمموفقیتهایالزمراکسبکنم.دربخشاولبامفاهیمشبکهوانواعآنوکاربردهرنوعآشناشدم

انواعکابلهایشبکهآشنا

دربخشدومباشناختانواعآیپیهاآشناییکاملپیداکردم.دربخشسومبا
شدمو .........................................
 -1-2-3گزارش شماره یک از تاریخ  97/9/25تا 97/9/31
دراینبازهزمانیکهدردورهکارآموزیبهسرمیبردمابتدامفاهیمشبکهواجزاوقطعههایکاربردیکه

برایراهاندازییکشبکهکوچکنیازاستآموزشدادهشدوبامفاهیمابتداییکامالآشناشدم.درادامه
انواعپروتکلهاوسایل

باانواعشبکهووسعتآنوکاربردهرنوعشبکهآشناشدم.درراسایندورهابتدا
شبکههای چند
موردنیاز برای شبکهکهازجملهآنمیتوان بههابو ...............اشارهکردکهبرای تشکیل  
کامپیوترینیازاستآشناییکاملپیداکردم .
 -2-2-3گزارش شماره دو از تاریخ  97/10/23تا 97/10/29
دراینبخشبابحثآیپیوانواعآیپیورژن4وورژن6آشناشدمهمچنینبابازکردنآیپیورژن
توضیحاتتکمیلیدادهشدکهازجملهآنهامیتوانبهآیپیکالسداروآیپیبدونکالس,بحثآی

4
پی عمومی و خصوصی و تقسیم آی پی ورژن  4به دو بخش NETو  HOSTاشاره داشت نام برد .با
تکنیکهایIP subnettingsوVLSMآشناشدمکه ..........................................

 -3-2-3گزارش شماره سه از تاریخ  97/10/30تا 97/11/06
دراینتاریخباانواعکابلهایشبکهآشناشدمواینکهچگونهبتوانبهترینکابلراانتخابکنیمبرای

ایخاصطراحیکنیم.درادامهبادواستانداردرنگبندیکابلهاآشناشدم


هاییکهمیخواهیمشبکه

محیط
وبا اجزای کابلزدنمثلآچارشبکه  ,استریپرآشناشدمکهبتوانبااینهابدونهیچدردسرو مشکلی
سیمهایاصلیجداکردهو ...................................................
روکشکابلشبکهرااز 
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 -4-2-3گزارش شماره چهار از تاریخ  97/11/07تا 97/11/20
ترینبخشهامیباشدکه ...........................دراینتاریخمنبانصبماشین


مجازیسازییکیازکاربردی
مجازیسازآشناشدمکهپسازآنمیتوانماینسیستمرارویکامپیوترمعمولیوسرورنصبکنمویک
ماشینمجازیرااجزاکنم .
 -5-2-3گزارش شماره پنج از تاریخ  97/11/21تا 97/12/04
تاپکهیکیازابزارهایاتصالبهکامپیوترازراهدورمیباشدمناسببرایشرکتهایبزرگو

ریموتدسک
هجغرافیاییزیادیدارداستفادهمیشود.بااینابزاراگردرشبکههایبزرگ

سرورهاییاستکهبامافاصل
کارکنیمونیازبهاطالعاتیخاصیباشیممیتوانیمازطریقریموتاینمشکلراحلکنیم کهدربخش

()1-3توضیحاتکاملراباشکلدادهام ........................................
 -6-2-3گزارش شماره شش از تاریخ  97/12/05تا 97/12/11
در ایندورهباراهاندازیسرورآشناشدموتوانستم زیرگروهیازشبکهرابسازموهمینطوربابحث
کاربردی  DHCPدر ویندوز سرور آشنا شدم که بتوان چگونه این سرویس را اجرا کنیم و روشهای
کاربردیورنجآیپیدادندرشبکهدراینسیستمآموزشدادهشدو........آشناییکاملپیداکردم .
 -7-2-3گزارش شماره هفت از تاریخ  97/01/18تا 97/01/24
درهفتهآخرباچگونگینصب...........آشناشدمکهچطوربتوانمدریکسرورواقعیاینسرویسراپیاده
سازیکنمکهدرابتدایکسرورازدیتاسنترهتزنرآلمانخریداریشد ومنازطریقمجازیسازیبا
هستهلینوکسشروعبهتقسیمبندیهاردکردمویکبخشرابرایویندوزسروراختصاصدادموویندوز
سروررابهطورکاملنصبکردموبایکآیپیاختصاصیکهاینشرکتآلمانیبرایسرورخریداری
شدهاختصاصدادهبودتوانستمسیستم DHCPرابهطورکاملنصبکنموهمچنینپیادهسازیبهطور
کاملانجامشدو .........................................................

 -3-3نتیجه گیری
درایندورهکارآموزیکهمنهمبصورتکارآموزوهمآموزشیدرشرکتسپاهانآموزشدیدمتوانستم
بهعنوانیکتکنسینشبکهیکشبکهکوچککامپیوتریراراهاندازیکنموبصورتکاملباآیپیها
آشناییپیداکنموهمچنینصفرتا 100شبکهرااجراوپیادهسازیکنم.ابتداکارتشبکههاراچککنم
12

کهسالمباشندسپسباتست Ip loopbackکهبهآدرس 127.0.0.1میباشدازبهبودکارتشبکهباخبر
شوم.سپسسیستمهاراراهاندازیوپسازاینکهسوکتهاورنگوکابلمناسبراشناساییکردم
سوکتراتنظیمکردمورنگهارابصورتیکاستاندارد ستکردموبادستگاهسوکتزن یا(آچار
شبکه)سوکترازدموسپساتصالسیمیشبکهرابهممتصلکردهوباآیپیدادندررنجکالسC

شبکهراراهاندازیکردمو ....................................................
وتوانستمیکماشینمجازیراروییکسرورپیادهسازیکنم .

 -4-3پیشنهادات
مباهزینهایکمبهیکدرآمدمناسب

باخریدسروراختصاصیوراهاندازیماشینمجازیرویآنمیتوانی

برسیمکهبرایاولکارپیشنهادمیکنمکهازیکسرورارزانقیمتشروعکنیدو .......................................
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