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T: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych. 

 

Zadanie1: 

Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat pojęcia harmonogram. 

 

Harmonogramem nazywamy rozplanowanie przebiegu czynności w czasie. 

 

W celu zapewnienia poprawnej realizacji zadań w projekcie należy: 

 sporządzić listę działań przewidzianych w projekcie, 

 określić następstwa i zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami (np. wykorzystując metodę 
diagramu nadrzędności PDM (Precedence Diagramming Method)), 

 oszacować czas potrzebny do wykonania poszczególnych działań, 

 stworzyć terminarz działań, 

 systematycznie kontrolować przestrzeganie terminów realizacji zadań. 

 

Zadanie2: 

Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj wyjaśnienie pojęcia diagram Gantta . 

 

Diagram Gantta (Harmonogram Adamieckiego) – graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami. 

Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w czasie.  

 

Zadanie3: 

Wykorzystując zasoby Internetu odszukaj informacje na temat diagramu nadrzędności PDM. 

 

Relacje występujące w diagramie nadrzędności PDM: 

 skończyć aby zacząć, 

 skończyć aby skończyć, 

 zacząć aby zacząć, 

 zacząć aby skończyć. 
 

Zadanie4: 

Do wykonania harmonogramów prac można wykorzystać darmowe oprogramowanie GanttProject 

dostępne na stronie http://www.ganttproject.biz. Zapoznaj się z dokumentacją do tego programu. 

 

Zadanie z usługą Pulpitu zdalnego: 

Wykorzystując maszyny wirtualne MikroTik, Ubuntu oraz Windows Server połącz urządzenia według 

poniższego schematu. Skonfiguruj urządzenia w taki sposób, aby stacja robocza Ubuntu miała 

możliwość połączenia się z usługą Pulpitu zdalnego serwera Windows. Wykonane działania 

udokumentuj zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie MS Word pod nazwą 

$nazwisko_$klasa_$gr_pulpit_zdalny.docx. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, 

umieść dwa opisane zrzuty z ekranu, o szerokości minimum 14 cm. Każdą stronę podpisz swoim 

imieniem i nazwiskiem w nagłówku strony, a w stopce oznacz numer strony wg schematu Strona X z Y.  

Utworzony plik prześlij pocztą elektroniczną do nauczyciela na adres greszata@zs9elektronik.pl. 

 
Praca powinna zawierać następujące informacje: 

 konfigurację TCP/IP w serwerze Windows, 

 konfigurację TCP/IP w stacji Ubuntu, 

 konfigurację TCP/IP w obu kartach routera MikroTik, 
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 konfigurację NAT w routerze MikroTik, 

 konfigurację usługi Pulpitu zdalnego w serwerze Windows, 

 konfigurację przekierowania portów w routerze MikroTik, 

 testy komunikacji serwera z pozostałymi urządzeniami w sieci, 

 test połączenia klienta Ubuntu z usługą Pulpitu zdalnego serwera Windows. 

 

Przykładowa konfiguracja na zrzutach ekranowych bez opisów (adresacja IP może być dowolna): 
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