Wymagania edukacyjne 
dla przedmiotu:

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH


PODSTAWA PROGRAMOWA 2017
Klasa 2TI i 3TI


Dział programowy
Tematy jednostek metodycznych
Liczba godz.
Wymagania programowe
Uwagi o realizacji



Podstawowe
Uczeń potrafi:
Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi:
Etap realizacji
Konfiguracja sieci lokalnej
Analiza projektów sieci komputerowych.

	skorzystać z publikacji − Harmonogram prac. dotyczącej konfiguracji urządzeń sieciowych 
	

Klasa 2

Harmonogram prac.

	dobrać określone narzędzia,  urządzenia do realizowanych prac montażowych
	

Klasa 2


Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego.

	zastosować określone − Metody i zasady pomiarów okablowania narzędzia, przyrządy oraz urządzenia
	zastosować zasady montażu − Rodzaje testów i pomiarów aktywnych. okablowania strukturalnego;

Klasa 2


Charakterystyka medium transmisyjnych.

	wykonać montaż gniazd  natynkowych i modułowych;
	wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu;

Klasa 2


Montaż gniazda abonenckiego.

	wykonać montaż modułu keystone RJ -45 w gnieździe;
	wykonać montaż modułów  systemu prowadzenia kabli;

Klasa 3


Montaż listwy i kanałów kablowych.

	podłączyć urządzenia do sieci lokalnej
	

Klasa 3


Narzędzia pomiarowe.

	sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego;
	

Klasa 3

Montaż i naprawa sieci komputerowej
Metody i zasady pomiarów okablowania narzędzia

	wykonać testy pasywne i aktywne fizycznych parametrów
	

Klasa 3


Urządzenia diagnostyczne.

	zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego
	wykonać modernizację i rekonfigurację lokalnej sieci komputerowej

Klasa 3


Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.

	zdiagnozować wadliwe działanie urządzeń sieciowych
	zdiagnozować wadliwe działanie okablowania strukturalnego

Klasa 3


Cenniki materiałów do montażu okablowania strukturalnego.

	dobrać właściwe elementy do organizacji sieciowo-sprzętowej
	

Klasa 2

Montaż i naprawa sieci komputerowej
Diagnoza i naprawa awarii sieciowych

	dokonać sprawdzenia i wymiany wadliwych urządzeń sieciowych
	wykonać kopię konfiguracji urządzeń sieciowych

Klasa 3


Dokumentowanie awarii.

	skorzystać z dokumentacji przy diagnozowaniu usterek urządzeń sieciowych
	
	Klasa 3



Procedury serwisowe dotyczące urządzeń 

	porównywać parametry urządzeń sieciowych
	zastosować programy do konfiguracji lokalnych sieci

Klasa 3


Rodzaje testów i pomiarów pasywnych

	zastosować programy − symulujące pracę sieci lokalnej
	skorzystać z analizatora − pakietów;

Klasa 3



Montaż i naprawa sieci komputerowej
Sposoby naprawy okablowania strukturalnego

	skorzystać z dokumentacji − sieciowych przy ich konfiguracji
	skorzystać z dokumentacji urządzeń sieciowych przy ich konfiguracji;

Klasa 3


Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń 

	wykonać testy pasywne komputerowe. i aktywne fizycznych parametrów sieci 
	monitorować pracę urządzeń sieci bezprzewodowej 
	sprawdzić poprawność − zapory ogniowej na routerze według konfiguracji urządzeń sieciowych zgodnie z podziałem na podsieci;

Klasa 3

Konfiguracja sieci lokalnej
Montaż szafy rack.

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Montaż wyposażenia szafy

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Montaż wyposażenia szaf rack

	dokonać poprawnego montażu


Klasa 3

Montaż koryta,

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Montaż gniazda abonenckie (natynkowe, okablowania strukturalnego; podtynkowe).

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3


Montaż i naprawa sieci komputerowej
Montaż okablowania

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Montaż kabla w gnieździe abonenckim.

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Montaż kabla w panelu krosowniczym.

	dokonać poprawnego montażu
	

Klasa 3

Narzędzia do monitorowania sieci.

	wykonać aktywne pomiary sieci logicznej;
	

Klasa 3

Monitorowanie sieci.

	monitorować funkcjonowanie − zapory ogniowej na urządzeniach sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci sieciowych zgodnie z wytycznymi
	zanalizować wyniki pomiarów i testów
	

Klasa 3

Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń 

	scharakteryzować funkcje firewalli;
	skonfigurować protokoły routingu dynamicznego

Klasa 3

Konfiguracja przełączników według wskazań

	skonfigurować dostęp do sieci Internet
	skonfigurować routing statyczny

Klasa 3

Konfiguracja routerów według wskazań.

	podłączyć sieć lokalną do Internetu
	dobrać urządzenia i oprogramowanie do tworzenia sieci wirtualnych

Klasa 3


Konfiguracja sieci lokalnej
Konfiguracja routingu dynamicznego RIP, OSPF symulujące pracę sieci lokalnej; routerze według wskazań.

	zalogować się do programu konfiguracyjnego zarządzalnego przełącznika sieciowego
	skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego
	skonfigurować połączenia redundantne między przełącznikami;
	wyszukać błędy w konfiguracji przełącznika;

Klasa 3

Konfiguracja sieci VLAN według wskazań.

	scharakteryzować funkcje zarządzanego przełącznika sieciowego
	zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące sieci wirtualnych;

Klasa 3

Konfiguracja połączenia trank według wskazań

	zabezpieczyć przełącznik przed nieautoryzowanym dostępem;
	zaktualizować oprogramowanie zarządzalnego przełącznika sieciowego;

Klasa 3

Programy do administracji lokalnymi sieciami

	monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych
	

Klasa 3

Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych

	zanalizować informacje z monitorowania lokalnych sieci komputerowych
	

Klasa 3

Aktualizacja oprogramowania urządzeń

	scharakteryzować funkcje routerów
	

Klasa 3

Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe

	zalogować się do programu konfiguracyjnego routera
	skonfigurować ustawienia routera;
	zabezpieczyć router przed nieautoryzowanym dostępem;

Klasa 3

Konfiguracja zapory ogniowej.

	zalogować się do programu konfiguracyjnego firewalla;
	skonfigurować ustawienia firewalla;
	zaktualizować oprogramowanie routera i firewalla sprzętowego

Klasa 3
Montaż i naprawa sieci komputerowej
Konfiguracja sieci bezprzewodowej zgodnie sieci bezprzewodowej z zaleceniami.

	scharakteryzować zagrożenia płynące z wykorzystania sieci bezprzewodowe
	

Klasa 3

Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej według zaleceń 

	zidentyfikować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej i ich funkcje
	skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
	skonfigurować sieci wirtualne wykorzystując serwerowy system operacyjny
	skonfigurować sieci wirtualne na routerze;
	skonfigurować klienta sieci wirtualnej;
	zaktualizować oprogramowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej
	zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem stosując klucz współdzielony oraz serwer RADIUS
	analizować ruch w sieci lokalnej;
	analizować logi zdarzeń w urządzeniach sieciowych

Klasa 3

Metody pomiarów sieci logicznej

	monitorować wykorzystanie przestrzeni dyskowej przez użytkownika
	monitorować wykorzystanie pasma w sieci lokalnej przez użytkownika
	zanalizować możliwości techniczne dostępu do sieci Internet;
	dokonać wyboru dostawcy Internetu
	dobrać urządzenia dostępu do sieci Internet
	skonfigurować dostęp do sieci Internet z poziomu systemu operacyjnego;


	zdefiniować czynności konserwacyjne
	wykonać konserwację urządzeń sieciowych zgodnie z harmonogramem

Klasa 3

Konfiguracja sieci VPN według wskazań.

	skonfigurować połączenia sieci wirtualnych;

	

Klasa 3

Konfiguracja zapory ogniowej na urządzeniach sieci korzystając z analizatorów lokalnej sieci sieciowych zgodnie z wytycznymi.

	skonfigurować połączenia sieci z zaporą ogniową korzystając z symulatorów sieciowych;

	

Klasa 3

Analiza ruchu sieciowego

	zamontować urządzenia sieciowe

	

Klasa 3

Wybór dostawcy Internetu

	dokonać właściwego wyboru dostawcy usług

	

Klasa 3


