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 ي صحت و اصالت نتايجتأييديه

 
 باسمه تعالي 

 
 دانشجوي رشته مهندسي كامپيوتر مقطع تحصيلي 94523108اينجانب كيوان جمشيدي جم به شماره دانشجويي 

ر شركت نهان ساعت حضور و كار اينجانب د 300ي مطالب مندرج در اين گزارش حاصل نمايم كه كليهكارشناسي تأييد مي

 ت منبع ذكرل مشخصاشده از آثار ديگران را با ذكر كامبرداريبدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخهمهسان آدينه و 

شي و ، پژوهام. درصورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاكم آموزشيكرده

و  ن تخلفصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخيص و تعييانضباطي با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخ

 نمايم. مجازات را از خويش سلب مي

 

 

 نام و نام خانوادگي: كيوان جمشيدي جم  

 
      امضا و تاريخ:  

 

  



 

 

 تشكر و قدرداني: 

 كنم.يمتشكر  از تمام دوستاني كه در اين مدت باعث شدند دروازه هاي جديدي رو به زندگي ام باز شود ، قدرداني و



 

 چكيده

 

و امنيت  ، صحت شركت نهان مهسان آدينه يكي از معتمدترين شركت هاي ارايه دهنده راهكارهاي كارآمد در زمينه بهبود

 سامانه هاي ارتباطي نوين ميباشد. 

 پروژه آموزشي كار شد :   3در مدت كارآموزي ، روي 

 PostgreSQLو ديتابيس   Spring-Dataو   Spring-Bootپروژه آشنايي با -1

و  Spring-Security   ،SNMP   ،ICMP   ،Multi-threading   ،Scheduling  ،Unit-testپروژه آشنايي با - 2

AOP 

 ) clientless(سرويس مانيورينگ   Apache – guacamoleپروژه آشنايي با -3

 

 guacamole   ،database، آموزشي ،  springهاي كليدي: واژه
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   : 1 فصل

 كارآموزيمعرفي حوزه 

 



 

 مقدمه - 1-1

 معرفي كامل شركت  و پروژه ها - 1-1-1

م مجزا كار خودش را در حوزه ارتباطات ديجيتال شروع كرد.اين شركت شامل چندين تي 1380شركت مهسان در سال 

 د : ير اشاره كررا به شركت ها و سازمانها ارايه ميدهد. ميتوان در اين زمينه به موارد ز  B2Bميباشد و محصوالتي 

 يكسوكننده ارتباط بين دو شبكه سامانه . 1

 پايش شبكه  . 2

 سامانه مديريت پيكربندي . 3

 سامانه اطالعات جغرافيايي . 4

 مديريت جامع امنيتي . 5

 توسعه دهنده و متخصص دارد . 200شركت مهسان حدود 

روژه دم . اين پپروژه مشغول به همكاري ش back-endدر قسمت  "پايش شبكه  "در شرك مهسان به عنوان كارآموز در تيم 

 باشند. وژه ميتوسعه دهنده مشغول به كار روي اين پر 12توسط دو توسعه دهنده خوب تيم ، شروع به كار كرد و االن 

ميگيرد و  ش قراركار تيم بدين صورت است كه وضعيت منابع موجود در شبكه اعم از سرور ، روتر ، سوييچ ، ... تحت پاي

و   JMX و  SNMPي آنها را نيز تحت پايش قرار دهد. با استفاده از پروتكل هاهمچنين امكان آن را دارد كه سرويس هاي 

HTTP  . ميتواند به جمع آوري اطالعات از سرويس ها پرداخت 

 واحد هاي زير مجموعه  - 2-1-1

 دسته تقسيم شدند : 4در تيمي كه ما كار ميكرديم افراد به 

 backتوسعه دهندگان  . 1

 UIتوسعه دهندگان  . 2

 پشتيباني . 3

 پروژهو مديريت  . 4



 

 گردش كاري - 3-1-1

ت به تقسيم در اول هر اسكرام مشخص ميشود و هر هفته در جلسه اسپرين  errorو   featureطبق روال هر شركت چند 

ها نقش   issueاخت مساله ها به توسعه دهندگان پرداخته ميشود . هم توسعه دهندگان و هم پشتيباني و هم مديريت ، در س

 دارند.

 مشتريان - 4-1-1

صحت و  وبزرگ دارد و ميخواهد دستگاه هاي موجود در شبكه را پايش كند  بكههر شركتي كه يك شمشتريان پروژه 

  .درستي منابع شبكه اطمينان پيدا كند

 ميتواند هر شركتي مثل مخابرات ، اپراتورهاي همراه ، شركت هاي كوچك و ... باشد.

 

 رقباي اصلي در بازار - 5-1-1

ه يتوان بموجود نداشته باشد . ولي نمونه خارجي آن  جهانو شايد در بدين وسعت هنوز چنين پروژه اي در ايران 

openNMS   .اشاره كرد 

 اي اعالم شده برنامه هاي توسعه  - 6-1-1

 هدف بعدي ما توسعه پروژه براي شبكه هاي خيلي حجيم تر ميباشد. 

 

 



 

 
 
 
 
 

  : 2 فصل

 مشروح فعاليت هاي انجام شده در محل استقرار

 



 

 مقدمه - 1-2

 پروژه هاي آموزشي كه به ما تحويل داده شد اين بود كه با واحد هاي مختلف آشنا شديم. خوبي

 BackEndواحد توسعه  -1-1-2

نقاط قوت اين  كار ميكرديم . از  backendكارآموز روي مباحث آموزش در بحث   4زماني كه من شروع به فعاليت كردم 

 .بخش ، به افراد قوي در بخش ارشد توسعه ميتوان نام برد

 پروژه آشنايي اوليه -1-1-1-2

ن پروژه با بود . در اي spring-dataو    spring-bootيكي از پروژه هايي كه براي ما تعريف شد بحث آشنايي با 

PostgreSQL DBMS   هم آشنا شديم. در اين پروژه يك سرويسCRUD  مربوط به تجهيزات شبكه يك ساختمان 

 مربوطه را اضافه خواهم كرد. طراحي كرديم . در بخش مشروح كارها، توضيحات

 
 

   
 

 
 



 

 پروژه مديريت پيكربندي - 2-1-1-2

 با كار ما مرتبط بود، به اين مساله وارد شديم.  چون كهاين پروژه مربوط به تيم ديگري بود اما 

ي يعن  apache، محصول شركت  clientless remote desktop gatewayيكي از پروژه هاي متن باز در زمينه 

apache guacamole   به  ريق آنز طاميباشد . بوسيله اين محصول ميتوان يك سيستم را به عنوان سرور استفاده كرد و

رنامه باحتياج به   guacamoleزد و نكته جالب آن است كه  SSH    ،RDP   ،VNCبقيه كامپيوتر هاي مورد نظر 

client نند . حتيرقرار ميكبعد با كامپيوترهاي ديگر ارتباط بندارد و كاربران با مرورگر به سرور وصل ميشوند و  خاصي 

 ميتوان عملكرد هر كاربر را هم ضبط كرد. در بخش مشروح كارها، توضيحات مربوطه را اضافه خواهم كرد

 

 
 

 

،  Spring-Security  ،SNMP  ،ICMP   ،Multi-threading ،Schedulingپروژه آشنايي با   - 3-1-1-2

Unit-test  وAOP 

 

م به طور تستي آشنا شديم و توانستي  SNMPپرداختيم . با   spring-securityدر اين پروژه بر روي احراز هويت  با 

رده و در پروژه اعمال هم آشنايي پيدا ك  mockو   jestكردن و  auditاطالعات سيستمي كامپيوتر خود را دريافت كنيم . با 

 كرديم. در بخش مشروح كارها، توضيحات مربوطه را اضافه خواهم كرد.



 

       

 
 

 واحد پشتيباني - 2-1-2

بسيار  شتند. افرادينفر بود كه بحث اجرا روي كامپيوتر مشتريان و پشتيباني محصول را برعهده دا 2واحد پشتيباني شامل 

 .هستندپروژه شركت قوي در حوزه شبكه و 

 پروژه آشنايي با محيط كاربري سامانه پايش - 1-2-1-2

 

ا واند سرويس مو سرويس مركزي پايش بت كنيم دروي كامپيوتر خود ايجا  resetدر اين پروژه سعي كرديم كه يك سرويس 

 را صدا زده و اطالعات مربوطه را با نمودار نشان دهد.  restو  ردهرا پيدا ك

 
 

 استقرار كارآموزمعرفي واحد محل  - 2-2

قيه وژه هاي بع با پرهمانطور كه گفته شد روي پروژه پايش شبكه كار ميكرديم و پروژه هايمان بعضي مواق اين واحدما در 

ديريت تقسيم و پشتيباني  و م  uiو   bakendو به  بخش  ندنفر در اين تيم حضور دار 12تيم ها مشتركاتي داشت . 

 شوند. مي



 

 فعاليتهاي انجام شده توسط كارآموزشرح پروژه ها و  - 3-2

  spring-bootپروژه آشنايي با  - 1-3-2

بزنيد و بعد هم  spring-dataبزنيد و بعد يك پروژه   spring boot restابتدا به ما گفته شد كه يك پروژه  تستي براي 

 سراغ مساله برويد و كار را ادامه دهيد.

و چند  deviceد و چن employeeراغ پروژه رفتيم .  در پروژه چند به آموزش پرداختيم و بعد س  springدر سايت رسمي  

تابيس ايل و افراد را با ديميباشد . حال ميبايست ارتباط بين اتاقها و وس  ipاتاق موجود است و هر دستگاه ميتواند شامل چند 

 ته وقت برد.مربوط اين اطالعات را استخراج كنيم . اين پروژه نزديك دو هف  restطراحي كنيم و با 

 

  snmpو   schedulingپروژه پايش اطالعات با استفاده از  - 2-3-2

  roleم بدين صورت كه انجام دادي  spring-securityدر اين پروژه ميبايست احراز هويت نيز انجام شود . احراز هويت را با 

 ها فراد دسترسي هاي خاصي داشتند.  roleهايي تعريف ميشد و بر اساس اين 

را  "ت، چه نتيجه ايكي ، چكار، چه وق "اطالعات   log4jاز   تفادهميشد . با اس  auditيد عملكر كاربران هم همچنين با

 ذخيره ميكرديم.

 ذخيره كنيم nodeدريافت كنيم و به عنوان  snmpبايست اطالعات كامپيوتر ها را بعالوه مي

ام شود،  تعداد اتصال را انجام دهيم . كاري كه ميبايست انج  jobيك   quartzميبايست طبق يك زمان بندي با استفاده از  

ه كتابيس بود چند دي چالشي كه داشتيم استفاده همزمان از ل. حا، بود باز و تعداد كل كوئري هاي انجام شده به ديتابيس

 توانستيم با اتصال مجزا به هر كدام و گرفتن اطالعات مربوطه ، مساله را حل كنيم. 

 

  guacamoleايي با پروژه آشن - 3-3-2

Guacamole   از دو بخش تشكيل شده است ،  بخش سرور  و بخش كالينت .  بخش سرور را بر روي يكvm   اوبونتو

 يشد. و با آن ارتباط برقرار م شدنصب 



 

  compileدوباره  را بخوانيم و تغييراتي در آن بدهيم و clientحال چالشي كه ما داشتيم ميبايست سورس مربوط به بخش 

 م. كه تغييراتي نصبتا سنگيني در آن  اعمال كردي جديد بسازيم و آن را استفاده كني  warكنيم و فايل 

 گيرينتيجه - 4-2

نم و كا باز راسرار توسعه دهندگي شركت نتوانستم زياد مسائل  ظمن به دليل اينكه سيستم جدا داشتم و به دليل حف

 كدهاي مربوطه را بگذارم .

 پروژه ديگر هم كار شد كه مربوط به كار اصلي تيم بود 2وژه ، پر 3عالوه بر اين 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

   : 3 فصل

 نتيجه گيري و پيشنهادها

 

 
 



 

 مقدمه - 1-3

ي كارمان تيم رودر حدود دو ماه كارآموزي كه من در شركت مهسان بودم ، محيط شركت بسيار راضي كننده بود و ميتوانس

 را انجام دهيمتمركز كنيم و يادگيري هاي الزم 

 خالصه فعاليت (هاي) انجام شده  - 1-1-3

يار مه نويس شركت بسپروژه آموزشي بعالوه چند پروزه ديگر انجام دادم . كمك هاي برنا3همانطور گفته شد ، حدود دو ماه 

 دارد. آيندي به نظر من بسيار شركت قوي و محيطي بسيا خوش  javaراه گشا بود . در زمينه 

 اعالم پيشنهادهايي براي رفع چالش هاي حوزه/واحد كارآموزي  - 2-3

 .را پيشنهاد دادم كه مورد توجه  قرار گرفت "ارائه بعضي مباحث جديد توسط توسعه دهندگان  "من بحث 

 



 

 


