Zagadnienia do opracowania
na praktyki zawodowe w Technikum Informatycznym
rok szkolny 2014/2015 (maj)
1. Projekt sieci LAN w formie pliku
Zaprojektować topologię logiczną sieci LAN w firmie, która znajduje się w jednym budynku, na jednym piętrze.
Założenia:
W firmie znajduje się:
- dział produkcji – 7 komputerów,
- dział rachunkowy – 4 niezależnych pracowników,
- sekretariat – 2 pracowników,
- gabinet prezesa,
- sala konferencyjna umożliwiająca prelekcje, prezentacje z możliwością bezprzewodowego dostępu do sieci.
Wszystkie komputery w firmie powinny mieć dostęp do Internetu. Możliwość zorganizowania serwerowni.
Opracować krótką dokumentację techniczną projektu (tabela) poszczególnych segmentów LAN ze wskazaniem:
a. rodzaju urządzeń sieciowych,
b. standardów urządzeń,
c. niezbędnych oznaczeń i etykiet,
d. adresacji IPv4.
Wymagania projektu:
dokładnie określone segmenty sieci LAN, informacja o urządzeniach sieciowych,
krótki opis (legenda) użytych połączeń medium transmisyjnego,
znaczenia stacji, serwera, rodzaju urządzeń, IP, sposobu konfiguracji, etykiety działów,
projekt zapisany na nośniku (CD lub pendrive) w formie pliku w formacie programu do emulacji sieci.
Przykład segmentu LAN z opisem (etykiety):

Wykorzystaj program do emulacji sieci i sprzętu sieciowego:
- Packet Tracer firmy Cisco,
- GNS3 lub inny

2. Projekt witryny www – opublikowany na darmowym serwerze
Wykonać witrynę nt. „Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych”
Założenia projektu:
Projekt witryny wykonany w dowolnym edytorze, opublikowany na darmowym serwerze www oraz zapisany na
nośniku (CD lub pendrive).
Wymagania:
właściwe kodowanie, znaczniki meta (autor, kodowanie, keywords),
witryna powinna się składać z minimum 5 podstron,
grafika właściwie sformatowana (JPG, gif, ico),
forma prezentacji - zewnętrzny plik *.css,
top jako baner – grafika (np. 4 razy w ciągu doby lub cyklicznie co kilka sekund),
kalendarz graficzny lub tekstowy (aktualny miesiąc) lub zegar na głównej stronie,
galeria zdjęć lub ilustracji z miniaturami,
minimum 1 tabela na stronie (dowolny element z umieszczonymi informacjami),
minimum 2 skrypty JavaScript o dowolnej funkcjonalności,
jako banery reklamowe – gotowe dostępne wykorzystania np. przy pozycjonowaniu,
witryna umieszczona na dowolnym darmowym serwerze www,
dodatkowo: licznik odwiedzin, księga gości, skrypt PHP o dowolnej funkcjonalności, element flash (jako
elementy dodatkowe strony).
Przykład rozmieszczenia elementów strony
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Sporządził: Piotr Konieczny

3. Projekt bazy danych w formie pliku
Polecenie: Utwórz bazę danych Szkoła, poprzez zdefiniowanie tabel i wprowadzenie danych, dotyczących
uczniów, nauczycieli oraz ocen uczniów.
Czynności: tworzenie struktury bazy w widoku projektu określanie typu i rozmiaru pól wprowadzanie danych
poruszanie sie po rekordach dopisywanie i usuwanie rekordów sortowanie rekordów
Tabela: Uczniowie

Tabela: Nauczyciele

Tabela: Oceny

Sporządziła: Jolanta Bownik

