تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :مجتبی اسالمی

رشته و مدرک تحصیلی  :کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
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تاریخ استخدام 21/01/92 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :جایگزینی سوئیچهاي  unmanageبه manage
فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهی

موفقیت

شكست

کاستیها ،مشكالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.

به دليل عدم قابليت پيكر بندي در سوئيچهاي  Unmanagedنميتوان اين سوئيچها را تنظيم نمود در واقع اين سوئيچها نميتوانند از هيچ کدام از
پنل هاي مديريتي پشتيباني کنند و ما هيچ کنترلي بر روي تبادل داده ها در شبكه نخواهيم داشت.
مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.

مهمترين گام براي حل اين مساله تامين اعتبار مورد نياز براي خريد سوئيچ  managedاست .در مرحله بعد جهت انتخاب بهترين نمونه از سوئيچ
 managedبا شرکت پشتيبان هماهنگي الزم صورت ميگيرد و پس از خريد ،سوئيچهاي  managedجايگزين سوئيچهاي Unmanaged
گرديده و تنظيمات مديريتي انجام ميشود.

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.

با استفاده از  managed Switchesکنترل بهتر و حرفه اي بر روي ترافيک عبوري در شبكه  LANوجود دارد .اين نوع سوئيچ ها تمامي مشخصات
و قابليت هاي  Unmanaged Switchesرا دارا ميباشند و عالوه بر آن توانايي تنظيم کردن ،مديريت کردن و مانيتور کردن را نيز دارا ميباشد .پس
اين قابليت کمک ميكند تا کنترل خيلي بيشتر و وسيعتر بر روي ترافيک عبوري دادهها در شبكه داشته باشيم.

مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.

گرانی سوئیچهاي  managedنسبت به سوئیچهاي  Unmanagedو کمبود اعتبارات.
توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

نام وامضاي تكمیل کننده :

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزیابی :

