کاربرگ میان ترم ()98 – 1

درس  :شبکه های کامپیوتری

مدرس  :دکتر برادران

مهندس علی خبیری حدود  4ماهه که شده مسئول واحد فاوای یک شرکت خصوصی با حدود  800ـ  700نفر کارمند ،یه مهندس
جوان و تقریبا کم تجربه که تاحاال به موقعیت های خاص مواجه نشده .با توجه به زیرساختهای موجود از مدیریت قبلی کارش تا
دیروز خیلی سخت نبود .تقریباً تمام سیستمهای موجود به خوبی کار میکنند و همه زیرساخت ها فراهمه ،سامانه ها هم مثل سامانه
های مالی و حقوق دستمزد ،پرسنلی ،انبار و خزانه داری و ...بخوبی و تقریبا در کمترین مشکل دارن کار می کنن و سرویس میدن.
گهگاهی هم ایرادات کوچکی پیش می یاد که البته با همفکری و تالش خودش و پرسنل واحدش ،حل و فصل میشه .همه چیز
مرتب بود و خوب پیش می رفت تا اینکه دیروز اتفاق جدیدی توی شرکت افتاد ،یک پروژه جدید و احتماالً پر دردسر ،مدیر عامل،
مهندس خبیر رو صدا کرد توی اتاق و بهش گفت  :ببین مهندس جان ،ما مجبور شدیم در راستای طرح توسعه مجموعه مون یک
واحد ( R&Dتحقیق و توسعه) توی شرکت ایجاد کنیم و چون میخواستیم واحد تحقیق و توسعه توی ساختمان اصلی باشه
مجبوریم یکی از واحدهای غیرضروری مثل بازاریابی و فروش رو به یک ساختمان جدید منتقل کنیم ،لطف ًا در اسرع وقت موارد الزم
برای نقل و انتقال رو با توجه به زیرساخت آی تی و نیازهای واحد منتقل شده پیشبینی و طراحی کن.
مهندس خبیری که اولین باره با همچنین تغییر بزرگی روبرو شده ابتدا سعی کرد اطالعاتی راجع به ساختمان جدید و واحدی که
داره منتقل میشه پیدا کنه؛ که نهایتا همچین اطالعاتی به دستش رسید:
ساختمان جدید:
ـ ساختمان  2طبقه داره.
ـ حدود  140متر زیربنای هر طبقه
ـ فاصله تا ساختمان اصلی حدود  2کیلومتر
ـ هیچ زیرساخت آی تی وجود نداره

واحد ): (R & D
ـ حدود  35نفر پرسنل
ـ نیازمند به فعال بودن سامانهی مدیریت دادهها
ـ نیازمند به فعال بودن اینترنت پرسرعت

مهندس خبیری به شما زنگ می زنه و بعنوان یه دوست ازتون همفکری و مشاوره می خواد .به بهترین و کاربردی ترین شکل
ممکن بهش کمک کنید.

با آرزوی موفقیت

