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 مح  کارآموزی صنعتیواحد عرای م

 مقدمه

مشتری شای نفر را در اشتغال داشته و ظاشراً  033نهان مهسان آدینه حدود شرکت  
و اناوری اطجعات در حوزه شبکه )از ،م ه برخی اپراتور شای عمده ی شبکه موبای ( مطرحی 

مرکزی این شرکت داتر باز می گردد.  0036اعالیت شرکت حدوداً به پیش از سال آغاز داراست. 
 اقعکه مح  کارآموزی من بوده است نزدیک به موجی امام خمینی )ره( و در خیابان قنبرزاده و 

این شرکت در حوزه ی نرم اازارخ شبکهخ پایش و امنیتخ و  شده است. به طور ک ی محووالت
وش مونوعی برخی راشکارشای مرتبط به این حوزه شا با استفاده از اناوری شای ،دید از ،م ه ش

 رکتمحووالتی که در حال حاضر آماده و در اختیار مشتریان است طب  سایت شاست. البته 
 به این شرح است:

شا قاب یت پایشخ کشفخ این محوول به سازمان: اطجعات نشت از ، وگیری سامانه -
شای شای شبکهخ رایانهسازی اطجعات ارزشمند در شر کدام از ب شمدیریت و امن

عام  رایج دیگر روی زیرساخت تحت تاپ و یا شر دستگاه دارای سیستمرومیزیخ لپ
 .دشدمدیریتش را می

ر کند تا مدیع امنیتی بستری یکپارچه را اراشم میمدیریت ،ام: امنیتی ،امع مدیریت -
شای امنیتی مربوط به کاربردشای م ت ف و متنوع شبکه و دااع از شبکه بتواند حط مشی

ی یک سازمان را به صورت آن را به صورت متمرکز تعیین و اعمال کند و چندین شبکه
 .مجتمع مدیریت و کنترل نماید

شا گاشی این نیاز و،ود دارد که داده در مبادالت داده و اطجعاتخکننده ی داده: یکسو  -
ی محرمانگی و امنیت متفاوت شایی که از نظر در،هبه صورت یک طراه بین شبکه

ی داده امکان ارتباط یک ی یک سو کنندهشستندخ ارسال شوند؛ استفاده از سامانه
ین اازاری به کار گراته شده در اکند. اناوری س تشا را اراشم میی این شبکهطراه

 .کندسامانه امکان ارسال شر گونه داده در ،هت عکس را غیرممکن می
اازارخ ای از س تسامانه اطجعات ،غراایایی مجموعهاطجعات ،غراایایی: سامانه  -

انسانی به منظور کسبخ ذخیرهخ به روزرسانیخ به شای ،غراایایی و منابعاازارخ دادهنرم
 .سازی شده استادهکارگیریخ تح ی  و نمایش شمه اشکال اطجعات مر،ع ،غراایایی پی
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اين محوول یک گذرگاه خدمات سازمانی متشک  از قواعد و مفاشیمی  سازمانی:خدمات  -
اازارشا و اطجعات بر روی یک زیرساخت واحد است. شاخ نرمسازی سیستمبرای یکپارچه

ی قراردادن در یک گذرگاه اازارشای م ت ف به وسی هسازی نرمدر این محوولخ یکپارچه
اازار قادر است تا با این گذرگاه ارتباط برقرار کند و از ست؛ شر نرمشا اارتباطی میان آن

دشد شا ا،ازه میسازد و به آنشای م ت ف سازمان از شم مستق  میاین روش سیستم
 .به صورت یکپارچه عم  نمایند

شای این محوول یک راشکار یکپارچه برای پاس گویی به نیازمندی: کنترل عم یاتمرکز  -
اوری اطجعات یک یا چند سازمان است. این سامانه شای انمدیریت شبکه و دارایی

شای اناوری متشک  از شش زیرسامانه بوده که با تعام  یکدیگر تمامی نیازمندی
اطجعات سازمان را پوشش داده و در عین حالخ کاربران با داشتن حساب کاربری یگانهخ 

 .محیطی یکپارچه را تجربه خواشند کرد
ارتباط با استفاده از  امکان برقراری ماژول ارتباط از راه دورمدیریت پیکربندی: سامانه  -

آورد. شمه ارتباطات برقرار شده را اراشم می  Telnetو VNC خSSH خRDPیشاپروتک 
شا حین ارتباط نیز به صورت ای م ذخیره شای آنبرای تمامی کاربران ثبت شده و اعالیت

اعالیت  شود. شمچنین کاربر مدیرخ امکان مشاشده ارتباطات اعال و نظارت برمی
تواند در صورت مشاشده اعالیت مشکوک ارتباط کاربر کاربران حین ارتباط را داشته و می

 .مورد نظر را قطع نماید

 ی شمکاری و محیط شرکت تجربه

و در زمان آماده سازی اخذ واحد  93آشنایی من با این شرکت در اردیبهشت آغاز  
  که اکنون در مهسان کارآموزی دانشگاه بوده و از طری  یکی از دوستان شم دانشگاشی ساب

از ارسال سواب  ع می و آموزشی یک مرح ه مشغول به کار است با آن آشنا شده ام. پس 
 مواحبه ی حضوری برای سنجش توانمندی شا انجام شد.

 حضوریمواحبه 

مواحبه ی حضوری سواالت تئوری مطرح شده با تو،ه به عجئ  من در زمینه برنامه در  
ً  خ و برخی سواالت الگوریتمینویسی عمومی )زبان ،اوا(  مسوالی در رابطه با یک الگوریت )مثج
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و شمچنین چند سوال سواالت مربوط به سیستم شای عام خ شی گرایی درخت پوشای کمینه(خ 
به ذکر است که از نظر من پاسخ شایی که به عمومی شوش و مهارت ح  مسئ ه بود. الزم 

ر من دیچ سوالی اعتماد کام  به پاسخ سواالت داده شد نهایتاً در حد متوسط بوده و تقریباً در ش
بعد از چند راشنمایی در سواالت الگوریتمی به یک پاسخ نسبتاً درست و،ود نداشت. البته 

ده است که قطعاً با کارآموزی من در این شرکت به نظر من بعد از پایان ، سه این بو رسیدم. 
 گونه نشد. دلی  ضعف ع می موااقت نمی شود ولی برخجف انتظارم این

 به کار و نوع شمکاریآغاز 

شمکاری مورد انتظار  بود. نوع 93تیرماه  15ان از روز ارایند کارآموزی در مهسآغاز  
روز )سه ماه(  93ن آزمایشی بوده و برخجف نظر دانشگاه به حدود شرکت تمام وقت و با عنوا
 و شمچنین )مثجً تغذیه و سرگرمی( شرکت در این مدت از نظر رااشیحضور متعهد شدم. البته 

و یک قرارداد آزمایشی با حاضرین در دوره  الزم را اراشم نموده تسهیجت خاز نظر حقوش و مزایا
نظر من حقوش و م رسانید که نگرانی در این رابطه و،ود نداشت. از ی آزمایشی به ثبت و انجا

 مزایا و خدمات رااشی در حد نزدیک به ایده آل بود.

 شرکتمحیط 

نظر ارشنگ سازمانی برخی قواعد شرکت ممکن است برای ااراد م ت ف ،ذاب یا از  
ی در ک  از نظر من )که ناراحت کننده باشد و این بیشتر به نظر ش وی ارد باز می گردد ول

پیش از این در واحد شای صنعتی و خووصاً واحد شایی که مربوط به حوزه اناوری اطجعات 
 ( محیط خوبی بود.اشته امبوده اند اعالیت و حضوری ند

و برخجف شنیده شایی که از سایر شرکت شا بودند و اعضای شرکت نسبتاً منظم ااراد  
طب  برنامه ی از پیش تواا  شده ا،باری بوده و ت طی از صبح  3داشتم حضور رأس ساعت 

 د خوبیه حبرنامه نیز با کسر کار شمراه بوده و با اضااه کار ،بران  می شد. البته انعطاف ب
من ارصت خوبی بود که به برنامه ی روزانه و شبانه خواب و استراحت نظم مو،ود بود. برای 

 شت.و انواااً تاثیر مثبتی دادشم 

دوره آزمایش و مدیر گروشی که ما در آن اعالیت داشتیم ااراد خوشروخ سرپرست  
،ایی که گاشی از تا مهربانخ با برنامه و منظم و به نظرم به شدت مت وق و کارب د بودند. 
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سایر ب ش شایی که ظاشراً شم ارتباطی با ت وق ایشان نداشت گاشی از ایشان سواالت مربوط 
این نظر برای من که تجربه ی عم ی و حتی نظری گراتد. از  به کار خود را پرسیده و ،واب می

این ارصت بسیار ارزشمندی بود و سعی کردم در حد توان و ظرایت خود از این  مناسبی نداشتم
تر دک مستقیم من آقای ابوالفض  کاظمی و مدیر گروه آقایت سرپرس صت استفاده کنم.ار 

 .دندمحمدع ی باستانی ارد بو 

 5واحد مح  کارآموزی ما به ،ز در سال بودند.  15در حدود متوسط  از نظر سنیگروه  
نفر که در دوره ی آزمایشی بودند سایرین کارمندان شرکت و ااراد با تجربه )نه لزوماً ولی  6یا 

دارای و ااراد شم در زمان مناسب  بود شاداب و امکانات مناسببط( بودند. محیط اکثراً مرت
 .بودندنرژی باالیی طبعی و ا طیفلو شمچنین  و حمایتی تیمیروحیه ی 

ولی در واحد شای دیگر خانم شا نیز واحد مح  اعالیت من تمام ااراد از آقایان بودند در  
 ودیتی از این لحاظ و،ود نداشت.حضور داشتند و محد

خی ااراد منفی ر باز نظر  نظر انی برخی مسائ  در شرکت و،ود دارد که ممکن استاز  
باشد یکی از این موارد استفاده از دو سیستم ،داگانه برای توسعه و مطالعه و منابع است. 

مکان ارتباط با اینترنت و،ود ندارد و اکثر کار برنامه یعنی در سیستم شبکه داخ ی شرکت ا
انه  نویسی شم روی شمین سیستم است ولی ممکن است مثجً برخی نیازمندی شا و مثجً کتاب

شای مورد استفاده در کدخ در این سیستم یا شبکه داخ ی مو،ود نباشد که در این صورت ارایند 
ن نیاز است. البته برای م می به شبکه داخ یشبکه عمو نسبتاً زمانبری برای انتقال اطجعات از 

 که بیشتر آزار دشنده بود از اینچه مان نبرد و خی ی کم پیش آمد. آنکار چند دقیقه بیشتر ز  این
لحاظ بود که من بنا به ضعف در برخی موارد نیاز به مطالعه و گاشی استفاده از برخی اطجعات 

نترنت داشتم و رد و بدل کردن این اطجعات بین دو سیستم به شک  مکرر در مو،ود در ای
 ً مشک  کماکان و،ود دارد و نیاز است راه ح ی این وقت گیر و آزاردشنده بود.  طوالنی مدت واقعا

 برای تسریع آن اندیشیده شود.

شم و،ود نداشتن شک  کام  برخی اعالیت شای اص ی محیط یک مشک  دیگر یک  
ین پروژه شاخ مجموعه ی نرم اازاری است. مثجً به ع ت و،ود پروژه شای متعدد و زمانگیر بودن ا

برای کد شایی که من می نوشتم به طور معمول بازبینی کد ااراد به خوبی رخ نمی دشد. مثجً 
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این البته  می کردند که آن شم در خی ی موارد ،امع نبود.نهایتاً دو نفر به طور ،دی بررسی 
 شده است ولی به طور کام  ح  نشده.مشک  به مرور بهتر 

و سمت سرور اعالیت می کردم و نیاز  back-endزمینه کار تیمی چون من در تیم در  
و  ودبودی تجربه ی خوبی و رابط کاربری شماشنگی داشته باشمخ تا حد front-endبود با تیم 

 اً در زمینه ،ریانبرخی اشتباشات باعث یادگیری بیشتر و ارزشمندی این شمکاری شد. خووص
متاسفانه در کنترل کد شا و شمکاری چند نفر روی یک کد تجربه خوبی به دست آمد. ولی 

ه شک  اردی کد می نوشتم و تنها از مشورت مسائ  و پروژه شایی که کار می کردم تنها و ب
 در زمینه ت ووی اعالیتم تیمی کار نکردم.دیگران استفاده می کردم. یعنی 

 عام  دیگری که شاید تا حدودی ،الب باشد این است که تیم شای م ت ف درونیک  
شای یم شا ندارند. گروه شرکت و خووصاً اعضای این تیم شا اطجعات دقی  از اعالیت سایر ت

م ت ف درون یک تیم کامجً مرتبط اند ولی تیم شای م ت ف که در واحد شای م ت ف شستند 
به نظر می رسد در حد مسئولین تیم شا و رده شای باالتر چندانی با یکدیگر ندارند. البته  ارتباط

ان شمزماطجع الزم را دارندخ چون محووالت شرکت حاص  اعالیت چندین تیم به شک   ارتباط و
 است.

من تیم ما  این لحاظ که امکان یادگیری در محیط کارآموزی و،ود داشته باشد از نظراز  
آموزش در عین انجام پروژه و حین کار بسیار تیم خوب و پذیرای این نوع اعالیت بود. البته 

ه بو اصجً به این شک  که مثجً کجس ،داگانه و دوره ی ،داگانه ای باشد نبود. و  اتفاش می ااتد
نظرم در مقیاس عم ی و صنعتی و حتی برخی مسائ  تئوری ارصت بسیار خوبی برای یادگیری 

مثجً یک زمان مش وی برای یادگیری و برگزاری کجس باشدخ اصجً و،ود انتظار اینکه ولی بود. 
 باشد.تقاء عمومی رای ار د برخی کارگاه شای موسمی که بدر حمگر  ندارد.

ممکن است و،ود داشته باشد آن است که  نقطه ضعفی که از نظر برخی اارادیک  
که کارآموز باید انجام دشد( و  شرکت انتظار دارد که ااراد مسائ  مربوط به خود )مثجً پروژه شایی

ص ی ارد در اولویت زمانی ارد باشد و مثجً در آیین نامه شای داخ ی دقیقاً ذکر شده کارشای ا
 ک ک مقدار مش وی از زمان صرف امور غیر مفید نشود. در ار می رود بیش از یاست که انتظ
حدودی بودن مناسب است منتها در صورت دقت نداشتن ااراد و نپرداختن به  این توااقی و

برای من خی ی مشک  ساز نبود ولی یک مسائ  مربوطه ممکن است مشک  ساز شود. البته این 
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،زء نسبتاً عادی از برنامه روزانه من در شرکت به این شک  بود که در پایان روز گزارش از 
مثجً مش ق بود که چه خود ارائه داده و زمان این اعالیت شا را ثبت می کردم. و  یاعالیت شا

به نظرم مشک  خاصی  زمانی صرف انجام کار و چه زمانی صرف امور دیگر شده است. در ک 
 از نظر من ایرادی نداشته است.نبود و تا به حال از این لحاظ 

 انجام شده در مح  استقرار اعالیت شایشروح م

 قدمهم

در این دوره سعی تیر ماه آغاز شد و تا به حال ادامه داشته است.  15ی کارآموزی من از  دوره
 خمن بر یادگیری شر چه بیشتر قواعد و اصول حراه ای و به دست آوردن نیازمندی شای صنعتی

بوده  و شمچنین در صورت امکان ارائه راه ح  و تح ی  مشکجت مو،ود در واحد کارآموزی
البته چون تجربیات من پیش از این دوره به ک ی از اضای صنعتی دور بوده و تنها در است. 

در مورد کیفیت اعالیت شایی که مقیاس کوچک و آزمایشی و دانشگاشی بوده است نمی توانم 
دور  یکاز نظر اینکه ک  به خوبی داوری کنم. در داشته ام و نزدیک شدنم به شدای که ذکر شد 

یک سری حداق  شای به شک  کامجً صنعتی یا عم ی ارایند انجام یک یا چند پروژه انجام شد 
این شدف به دست آمد ولی بررسی دقی  اینکه چقدر به نتیجه رسید نیازمند زمان  الزم برای

 بیشتری است.

 مح  استقرارواحد معرای 

در این ی از گروه شای ک ی تر مهسان بود. مح  خدمت من تیم ب وط در زیرمجموعه یکواحد 
این تیم ب ش شای م ت ف اعم از تیم توسعه رابط کاربریخ تیم توسعه سمت سرور و شسته 

از واحد زیرساخت شرکت نیز در مح   سرویس شاخ تیم پشتیبانی و به شک  استثنائی یک تیم
که در حال حاضر در این تیم مورد توسعه و کار بودخ محوولی . استقرار این تیم حضور داشتند

 یوستخپ درو،ود در یک شبکه بود. سیستم یکپارچه مدیریت پیکربندی و پایش سیستم شای م
 .معرای این محوول خواشد آمد

 اعالیت شای کارآموزپروژه و ح شر
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به تش یق سرپرست تیم و موااقت من بیشتر زمانی که تا به حال در ارایند بنا  
تیم و محوول ذکر شده برای  ن کاری اص یاستخ خارج از ،ریاآزمایشی و کارآموزی انجام شده 

زمان دوره ی کارآموزی به تیم بوده است. )در حال حاضر روی محوول کار می کنم ولی در اکثر 
 این شک  نبوده است(

  اول پروژهمرح ه 

سپری شد. پشته ی تکنولوژی  مار شا و ،ریان کاری تیبه آشنایی با برخی ابز این مرح ه در 
   است:مورد استفادهخ در بعضی موارد انعطاف پذیربوده و اص ی ترین ا،زاء آن به شرح ذی

و اریم ورک توسعه سرویس شای تحت وب: در این زمینه از اریم ورک محبوب و قالب  -
این اریم ورک در  که به شک  متن باز مو،ود است استفاده می شد. Springمعروف 

در این زبان پیاده نیز  زبان ،اوا نوشته شده است و نتیجتاً سیستم شای طراحی شده
 ند.دسازی ش

داده: در این مورد تاکید بر استفاده از یک محوول خاص نبود و من بنابر ه ایگاپ -
استفاده می کردم ولی خی ی از  Postgreqslتجربیات قب ی از پایگاه داده ی رابطه ای 

 فاده می بردند.و سرویس شای دیگر است MySqlحاضرین دیگر از 
گیری مسائ : در این زمینه از مدل اارسی سازی شده و بهبود مدیریت و پیسیستم  -

 مو،ود است استفاده می شود.« پیگیر»که با نام تجاری  Redmineیااته ی 
به شک  عمده  AngularJsورک طراحی واسط کاربری: در این مورد از قالب اریم  -

 استفاده می شود.
 و م زن مح ی و داخ ی استفاده می شود. gitمنبع کد: از کنترل  -
خ npmاز  dependency managementو  packaging هموارد: مثجً در زمینسایر  -

maven  .البته در ب ش شای م ت ف به تناسب از زبان و امثال اینها استفاده می شود
 استفاده می شود. شاخ ابزار شا و تکنولوژی شای دیگری نیز

 انجام شده در مرح ه ابتداییت امااقد

شا به پیاده سازی یک سرویس ساده با ضمن آشنایی با برخی از این ابزار مرح ه اول در  
ضمن این طراحی آشنایی با برخی قواعد رایج و ه شد. پرداخت Httpپروتک  و  RESTواسط شای 
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ویس شای وب حاص  شد. مثجً به شک  ،زئی از معماری روش شای بهینه ی برنامه نویسی سر 
MVC   .استفاده شد 

سیستم تغذیه برای شرکت طراحی شد. به این شک   کاولیه در پروژه ی دیگری یاز آشنایی بعد 
 مارادی از تیرابط کاربری توسط ا که ب ش سرویس شای سمت سرور را من انجام دادم و طراحی

استفاده شد.  J2EEمربوطه انجام شد. در این محوولخ از بسیاری از اناوری شای مربوط به 
ضمناً ب ش عمده ای از زمان به بهینه سازی پایگاه داده پرداخته شد. البته برخجف انتظار به 

را نگذرانده و به شک  دقیقی طراحی پایگاه داده را ب د نبودم )و  دلی  آنکه من درس پایگاه داده
ه و با تیم رابط شاید االن شم خی ی مس ط نیستم( در این مورد به مشکجت اراوانی برخورد

 کاربری چالش شایی داشتیم.

 نهایت با نوشتن چند تست و نهایی کردن برخی واسط شا کار طراحی این پروژه پایان یاات.در 

 انجام شده در مرح ه ی اص ی کارآموزیت اقداما

اص ی کارآموزی به آشنایی با محوول اص ی تیم و پیش از آن پیاده سازی یک سیستم ب ش 
ل مرح ه ی پیاده سازی سیستم نمونه نمونه ی پایش پایگاه داده است. در این پروژه که تا به حا

پایان یااته و ب ش اص ی شنوز باقی استخ برخی موارد اساسی و نیازمندی شای اص ی حوزه 
ر د که نیاز به تس ط بمربوطه مورد بررسی قرار گراته شد و شمچنین برخی موار کارآموزی و تیم 

 آنها پیش از ورود به پروژه اص ی می باشد نیز اراگراته شد.

و  Junit،م ه این موارد تست نوشتن برای پروژه بود که با استفاده از تکنولوژی شای از 
Mockito .و سایر کتاب انه شای مربوطه انجام گرات 

بود که مثجً در پایش خودکار گره شای شبکه  Schedulingگر ب ش برنامه ریزی و دیمورد 
پایش شا بهره برده شد. شمچنین برای اینکه  Quartzحیاتی است و برای این امر از ابزار متن باز 

وضعیت دسترسی  ICMPبه شک  شمزمان انجام شود )مثجً در زمانی که با استفاده از پروتک  
پذیری یک گره شبکه بررسی می شود یک تاخیرنسبی احتماالً و،ود دارد که ا،تناب ناپذیر است 

از روش شای ده ت ف می کند(خ ر و سری زمان زیادی را بیهو و انجام این درخواست به شک  مکر 
Concurrent  که البته شنوز به نتیجه مط وب نرسیده است.تا حدی استفاده شد 
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استفاده شده  SNMPپایش گره شای میزبانی که پایگاه داده در آنها و،ود داردخ از پروتک  برای 
استفاده  MiB translationبته از رسی و ثبت می شد. )البر  شای مربوطه OIDبرخی مقدار و 

 نکردیم(

ساده استفاده می شد ولی روش بهتر به  sqlنیز در اینجا از  آمارگیری وضعیت پایگاه دادهبرای 
 MiBو  OiDاستفاده می شد و به شمین ترتیب  SNMPعام  دل واه نظرم این بود که از یک 

 (060مربوطه ایجاد می شد. )مثجً روی یک پورت غیر از پورت استاندارد 

ادامه و بعد از پایان این پروژه شمانطور که شرح داده شد به محوول اص ی گروه پرداخته می  رد
به شک  کام  ذکر ن واشد شد ولی ک یت امر شود. این مرح ه چون شنوز به پایان نرسیده است 

شای اع ی محوول استفاده می شود تا مثجً از طری  سرویس این است که از برخی قاب یت 
JMX  یک گره پایش شود. وظیفه ی نوشتن سرویسJMX  با من بوده و روی محوول نیز آستانه

ه دارای سرویس را نیز من انجام خواشم ی ششدار و برخی موارد دیگر مربوط به پیکربندی گر 
این ب ش بیشتر آشنایی با محوول بوده و در ادامه به سراع توسعه و عیب یابی و  داد. شدف از

 سایر موارد مربوطه خواشیم رات.

اشاره شده است عمده ی اعالیت من در حوزه کارآموزی برنامه نویسی  که تا به حالمانطور ش
نیز پرداخته ام که آن شم مربوط به شمین زمینه بوده مستندسازی بوده و تنها در موارد کمی به 

 است.

 ضعف و قوت اعالیت در حوزه کارآموزینقاط 

اعالیتی که در حوزه کارآموزی و در شرکت مهسان برای من تعریف شده بود ممکن نوع  
به این نکته تو،ه کرد که برای ااراد م ت ف ااراد متناسب نبوده باشد. باید است از نظر برخی 

تعریف شده بود که شر کسی با تو،ه به توانایی شای پیشینی خود سیر و برنامه ی م ت فی 
برخی جً ثمتناسب با خود پیشرات کنند. ما دنبال کند. این به ااراد کمک می کند که مسیری ر 

ااراد ممکن است مستقیماً وارد ااز توسعه محوول نهایی شرکت شوند و شیچگونه زمانی را 
با تش یق سرپرست مستقیم در دورهخ با  صرف پروژه شای آزمایشی نکنند ولی از نظر من و

تو،ه به توانایی شایی که داشتم این روش به نسبت مناسب تر بود و نتیجه بهتری به شمراه 
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مورد که  Agile/Scrum تدمدر زمینه اینکه از روند ک ی ،ریان کار شرکت و ولی  داشت.
 استفاده بود بهره و اطجعی برده باشم نقق و،ود دارد و این در ادامه باید تکمی  شود.

من در آن مشغول کار بودم )تیم ب وط( به شدت برای مهسان و خووصاً تیمی که یط مح
ه ه شر حوزه و شرکتی کیادگیری مناسب بود ولی در عین حال باید این را در ذشن داشت ک

ش ق در آن کار می کند و مهارت می آموزدخ عجوه بر اینکه باید برای ش ق سودمند باشد 
ر و مسائ  آن حوزه و شرکت ح  شود و سود کارآموز نیز به باید ب شی شر چند کوچک از کا

است که دشنده این  واحد کارآموزی برسدخ از این لحاظ نیز مدت طوالنی دوره آزمایشی نشان
تنها به یادگیری و استفاده کارآموز اکر نشده و برنامه ریزی برای استفاده از توان و نیروی 

 ش ق نیست و،ود دارد.

به نظر برسد این است که از نظرات و شمکاری شمه ی نقطه ضعف دیگری که ممکن است یک 
فت که ممنوعیتی از لحاظ صحبت اده نمی شود. از این لحاظ باید گتیم شا در ب ش انی استف

د و اطجعات و تجربیات دار نی مانند ناشار و مث  اینها و،ود کردن با ااراد در زمان شای غیر کار
 بحث اص ی این است که شمکاری تیم شا در صورتی امکانمی توان به دست آورد. منتها بی خو 

راین تی که طدارد که از رده شای باالتری شماشنگی شده باشد و اال ارتباط ااراد با یکدیگر در صور 
 و کار نداشته باشند ایراد ندارد.مشک  یا مضیقه ای در زمان 

 گیرینتیجه 

 ضمن حضور من در شرکت مهسان آشنایی و تس ط نسبی با موارد زیر به دست آمد:ر د

 ( در ،اواClean Codeنویسی تمیز )ه برنام -
 Spring-Bootو  Springبا قالبهاریم ورک آشنایی  -
 سرور شمکاری دارندو نیازمندی شایی تیم شایی که با تیم  J2EEبا ابزار شای آشنایی  -

o  واسط شای برنامه نویسی با آشناییJPA خJTA خJava Servlet خSpring 
Beans و برخی موارد مرتبط دیگر 

 Springال به برنامه ی و اتو Mysqlو  Postgresqlاز پایگاه داده استفاده  -
-Spring-Security کتاب انه و Mockitoو  Junitبا اریم ورک شای تسِت آشنایی  -

Test 
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 و استفاده برای پایش Quartzبا برنامه ریِز آشنایی  -
 برای پایش گره شای مو،ود در یک شبکه ICMPو  SNMPاز پروتک  شای استفاده  -

 :د امید است که به آن پرداخته شودکه در ادامه ی این رونآنچه 

 WMIو  JMXبا پروتک  شای استاندارد آشنایی  -
 Message Oriented Middlewareو  Messagingو ابزارشای  ستانداردشااآشنایی  -

 AMQPو  RabbitMQخ JMSاز ،م ه:  برای سیستم شای توزیع شده شا
 ElasticSearchو  Cassandraبا پایگاه داده توزیع شده ی آشنایی  -
 Logstashابزار پایپ الین ،مع آوری داده با آشنایی  -
 و پیاده سازی شای م ت ف آن LDAPی با سرویس شاآشنایی  -

الاق  برای کار در این نظر من این دوره به اندازه ی خوبی آشنایی با لوازم و مقدماتی که ه ب
 .تجربه ی خوبی بوددر ک  کند. آماده می  شرکت ضروری است را برای ارد


