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رزومه آدف ــا

درباره آدف ــا

برند ما ،هویت ما
شــرکت ارتبــاط داد ههــای فراایــده (آدفــا) در زمینــه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ICTاز ســال 1382
فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت تا با بهرهگریی
یهــای كادر متخصــص و بــا تجربــه،
از توانمند 
یهــای نویــن و بــکار گــری
اســتفاده از تكنولوژ 
دانــش روز در راه پیشــرفت اهــداف ســازمانها و
موسســات به نحو شایســته ای فعالیت نماید.
ســرلوحه اهــداف شــركت آدفــا ،ارائــه خدمــات
باالتــر از حــد انتظــار بــه مشــریان خــود یم باشــد.
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درباره آدف ــا

رزومه آدف ــا

ســرلوحه اهــداف شــركت آدفــا ،ارتقــاء ســطح رضایتمنــدی مشــریان خــود در كوتاهرتیــن زمــان ممكــن
یمباشد و سرمایه کلیدی آدفا همکاری با بیش از 1000مشرتی وفادار و بیش از  100پرسنل متخصص
یم باشــد كــه در ایــن راســتا و بــه جهــت ایجــاد اعتمــاد و ارتقــاء كیفیــت خدمـ ــات رســاین جهــت افزایــش
رضایتمنــدی مشــریان ،نســبت بــه اســتقرار ،اجــرا و بهبــود سیســتم مدیریــت كیفیــت ،اخــذ تاییدیــه
صالحیــت از ســازمان برنامــه و بودجــه ،اخــذ گــوایه ســمتا ،اخــذ گــوایه افتــا ،عضویت در ســازمان نظام
صنــی رایانــه ای تهــران و عضویــت در کمیســیونهای افتا ،ســاخت مراکــزداده و مشــاوران ســازمان اقدام
گردیــده اســت.
همچنیــن در راســتای حضــور اثربخــش در فعالیــت هــای صنــی افتخــار حضــور در هیــات مدیــره ســازمان
نظــام صنــی رایانــه ای اســتان تهــران را کســب نمودیــم.

تیم متخصصین آدف ــا
ارتقــاء بهــره وری در ســازمانها از طریــق فراهــم نمــودن و مدیریــت بســرهای اطالعــایت و
ارتبــایط بهینــه بــا اســتفاده از ســرمایه هــای انســاین متعهد و متخصــص ،آموزش هــای مداوم
و بهکارگــری تجربیــات و دانــش شــرکای تجــاری فلســفه وجــودی آدفــا را تشــکیل یم دهنــد.
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رزومه آدف ــا

درباره آدف ــا

نوآور ،هوشمند ،منعطف
ارتقــاء بهــرهوری در ســازمانها از طریــق فراهــم نمــودن و مدیریــت بســرهای اطالعــایت و
شهــای مــداوم
ارتبــایط بهینــه بــا اســتفاده از ســرمایههای انســاین متعهــد و متخصــص ،آموز 
و بهکارگــری تجربیــات و دانــش شــرکای تجــاری فلســفه وجــودی آدفــا را تشــکیل یم دهنــد.
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درباره آدف ــا

رزومه آدف ــا

در مسیـر فردا

بــا اتکا بــر توانمدی ســرمایههای انســاین
تــا ســال  ،1405جایــگاه آدفــا در بیــن 10
شــرکت برتــر خصــویص حــوزه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات کشــور باشــد تــا
بتوانیم به عنوان ییک از رهربان کلیدی در
کشور ضمن کمک به رشد و شکوفایی
اقتصــاد کشــور ،در راســتای ارائــه خدمــات
دربازارهــای بیــن الملــی اقــدام نماییــم.
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رزومه آدف ــا

درباره آدف ــا

ارزشهای ما

بــا ارتقــا بخشــیدن دائــی مهــارت و دانــش ســرمایههای انســاین باعــث افزایــش
کارآیی و اثربخــی در فرایندهــای کســب و کار مشــریانمان گردیــده و درنتیجــه
یمســازیم.
موجبــات صرفــه جــویی در اقتصــاد کشــور را فراهــم 
بــا ارتباطــات موثــر در ســازمان ضمــن کاهــش ســوتفاهمات ،درک متقابــل و بهــرهوری
را افزایــش یمدهیــم.
ما معتقد به همدیل و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه تییم هستیم.
اشتیاق و توانایی الزم برای شروع کار ،همراه با برنامهریزی و تدبری را داریم.
فــارغ از تفاو تهــا ،انســا نها را قا بــل ا حــرام و ارز شــمند یمدانیــم.
در کنــار هــم ،از توانا ییهــای هــم ،توانمند تــر یمشــویم.
مسئولیتهایمان را درک یمکنیم و به عهدهایمان پایبندیم.
برای چالش هایمان ،راه حل های نو ارائه یمنماییم.
به منافع طرفین ،به یک نسبت اهمیت یمدهیم.
کارها و روشهایمان متمایز و شاخص است.
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خدمات و راهکارها

رزومه آدف ــا

خدمات و راهکارها

خدمات و راهکارهای شرکت آدف ــا در یک نگاه
خدمات فین ،ارتقا،
پشتیباین و نگهداری

مشاوره ،طرایح ،ساخت
واجرایمرکزداده

ارائه خدمات جامع
ممزیی مرکز داده

سرویس ها و خدمات
رایانش ابری

راهکارهای جامع امنییت

خدمات اینرتنت اشیا
()IOT

تامین ،پیاده سازی و اجرای
اکتیووپسیوشبکه

راهکار هــای جا مــع
پشــتیبان گــری اطال عــات

راهکارهای ذخریه سازی
اطالعات

راهکارهــای آنالزی
الگهــا و رخدادها

راهکارهایجامع
مجازیسازی

آموزشتخصیص
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رزومه آدف ــا

خدمات پشتیباین و نگهداری آدف ــا
ییک از عمده فعالیتهای شرکت آدفا ارائه خدمات پشتیباین و نگهداری یمباشد.
ایــن واحــد از بــدو تاســیس شــرکت شــروع بــه فعالیــت نمــوده و بــا تــاش همــکاران ،توانســته اســت
در طــول ایــن ســالها بــه بســیاری از ســازمانها ،موسســات ،ادارات و شــرکتهای دولــی و خصــویص
خدمــات پشــتیباین و نگهــداری در زمین ههــای شــبکه ،ســخت افــزار و نــرم افــراز ارائــه نمــوده اســت:

پایداری یب پایان
آدفــا همــواره تــاش کــرده اســت تــا بــا اتــکا بــر دانــش فــی روز ،رابطـهای پایــدار بــا مشــریان خــود برقــرار
تهــا تــاش
کنــد .مــا خــود را مشــاور امیــن مشــریانمان یمدانیــم .بــر ایــن اســاس بــا پــارهای فعالی 
نمودهایــم تــا بــه ایــن مهــم ،هــر چــه بیشــر دســت یابیــم:
•اســتقرار سیســتم ثبــت مشــخصات دســتگاهها در ســایت مشــریانمان و تنظیــم شناســنامه
دقیــق سیســتمها
•استقرار سیستم  Help Deskدر سایت مشرتی برای ثبت تمایم درخواستها
•تهیه گزارش از عملکرد سرویسهای سازمان و سیع در بهبود مستمر آن
• انجامخدماتمشاورهایدرحوزهسرویسهایتخصیصبهمشرتی
•انجام بازدیدهای دورهای جهت شناسایی مشکالت احتمایل
•همکاری در جهت بهینهسازی شبکه و ارتباطات
•ایجادسیستمهایپشتیبانگرییاطالعات
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رزومه آدف ــا

خدمات و راهکارها

شناخت مشکالت

پاسخگویی حقییق

سرعت و انعطاف باال

گــروه آدفــا از نزدیــک بــا مشــکالت
ســازمانهای مختلــف در حوز ههــای
مرکــز داده ،امنیــت و ماننــد آن در طــول
بیــش از  18ســال شــناخت کایف دارد
و حــی در پــارهای از مواقــع خــود بــا ایــن
شهــا مواجــه شــده اســت .دانــش
چال 
مــا در ایــن زمین ههــا تئوریــک نیســت و
کامــا بــه ایــن موضوعــات بــه صــورت
کاربــردی نــگاه یم کنیــم و بر پایــه آن از
تکنولــوژی منفعــت و ســود یم بریــم.

ایــن ســازمان بــه پاســخ هــای قالــی
و پشــتیباین یکســان بــه همــه
بــاور و اعتقــادی نــدارد .هنــگایم
کــه مشــکیل بوجــود یمآیــد،
بــه صــورت کامــل و دقیــق شــرح
مشــکل را یم شــنویم و زمــاین
پاســخ شــما را یمدهیــم کــه روش
و راهــکاری روشــن بــه چالــش شــما
داشــته باشــیم.

آدفــا بــا اســتفاده از اســتانداردهای
مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات
( )ITILتوانســته اســت بــا ایجــاد:

11

•ثبت و پیگریی تمام درخواستها،
رویدادها و تغیریات
•نقطه تماس یگانه( )SPOF
•ارائه خدمات کانالزیه شده
•آموزش مداوم پرسنل

انعطــاف و ســرعت در ارائــه خدمــات
پشــتیباین و نگهــداری را بــه حداکــر
برســاند.

خدمات و راهکارها

رزومه آدف ــا

رایانش ابری
انواع پردازش ابری و سرویس های آن
رایانــش ابــری یــا  Cloud Computingتکنولــوژی ای مبتــی بــر اینرتنــت بــوده کــه دســریس فراگــر
کاربــران را بــه مخــازن اشــرایک (ســخت افــزاری و نــرم افــزاری) فراهــم کــرده تــا کاربران بدون داشــتن
دغدغــه هــایی نظــر خریــد و نگهــداری تجهــزات شــبکه و پرداخــت هزینــه هــای ســنگین ،منابــع
فنــاوری اطالعــات خــود را بــه آســاین تامیــن نماینــد .ایــن فنــاوری عمومــا بــه صــورت مجموعــه ای از
منابــع ســخت افــزاری و نــرم افــزاری تحــت شــبکه (غالبــا اینرتنــت) بــه کاربــران ارائــه یم گــردد.
فضای ابری به سه دسته طبقه بندی یم گردد:
سرویس های مبتین بر :Cloud Computing
(Software as a Service (Saas
(Infrastructure as a Service (IaaS
(Platform as a Service (PaaS
دالیل استفاده از رایانش ابری
دلیــل ایــن نــام گــذاری غالبــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه محــل ذخــره ســازی ،سیســتم عامــل ،و
ســخت افــزاری کــه سیســتم ارائــه دهنــده اســتفاده یم کنــد از دیــد کاربــر مخــی اســت .در عین
حــال عبــارت “ابــر” از شــعار شــرکت تلــه کام گرفتــه شــد کــه در ابتــدا خدمــات تلفــی و اکنــون
خدمــات ابــری نــز ارائــه یم کنــد“ :ابــری از خدمــات بــرای ارائــه” .در نهایــت اصطــاح رایانــش ابــری از
آنجــایی کــه از دیــد کاربــر مخــی اســت بهرتین گزینه برای نام گزاری این سیســتم به نظــر یم آمد.
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مزایای استفاده از فضای ابری چیست؟
افزایش راندمان بهره وری
قابلیــت هــای ســرور قدرتمند
( SaaSنرم افزار به عنوان سرویس)
پشتیبان گریی و ذخریه سازی داده ها
مقرون به صرفه و صرفه جویی در وقت
قابلیت های فن آوری اطالعات sandboxing
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رزومه آدف ــا

راهکارهای جامع امنییت
مــا در آدفــا بــه خــویب یم دانیــم کــه اطالعــات ارزشــمند شــرکت شــما نبایــد در خطــر باشــد .راهــکار
امنیــی مــا یمتوانــد امنیــت شــبکه شــما را ارزیــایب کــرده و بــرای هــر مســئلهای راهحیل پیشــنهاد دهد.
آدفــا شــرکت شــما را در برابــر خطــر ویروسها ،بدافزارها ،اســپمها و نشــت اطالعــات حفاظت یمکند.
بخــی از تخصــص مــا طــرایح و پیاد هســازی جدیدتریــن ســختافزارها و نرمافزارهــای امنیــی بــر پایــه
نیــاز شماســت .متخصصــان مــا ســخت کار یمکننــد تــا بهرتیــن فنــاوری ممکــن را بــه شــما ارائــه دهند.

خدمات و محصوالت آدفا در زمینه امنیت
ارائه راهکارهای جامع منطبق با استاندارد ISMSو تضمین کننده مدیریت امنیت اطالعات.
ارزیــایب امنیــت فنــاوری کــه شــامل بازبیــی و کنــرل الیــه فزییــی مراکــز داده تــا نــکات کلیــدی
داده هــای موجــود در ســاختمان داده و تمــایم تنظیمــات انجــام شــده یم باشــد.
امنیــت حــوزۀ فنــاوری اطالعــات در زمینــه هــایی از قبیــل  Network Hardening ،DLP ،Antivirusو
ســایر ســرویس هــا و کانفیــگ هــای امنیــی مــورد اســتفاده در حوزۀ فنــاوری اطالعــات و همچنین
خدمــات ســخت افزارهــای امنیــی از قبیــل Juniper ،Fortigate، Fortiweb ،Sophos :و...
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راهکارهای جامع مجازی سازی
شــرکت آدفــا بــا اتــکا بــر تجریبــات موثــر و چندیــن ســاله در حــوزه ی مجــازی ســازی همــواره ارائــه
دهنــده کیفیــت مطابــق بــا اســتانداردهای روز در زمینــه ی مجــازی ســازی بوده و راه اندازی ،پشــتیباین
و ارتقــای پــروژه هــای مجــازی ســازی در تمــایم ســطوح ســرور ،ســرویس و دســکتاپ را بــا رویکــرد
ســادیگ بــرای مشــریان و دســتیایب بــه اهــداف زیــر پیشــنهاد یم نمایــد:
• ارائهماشینهایمجازیواجرایسیستمعاملهایمختلفروییکهاستفزیییک
•پاییــن آ مــدن هزینههــای POWER ،COOLING ،و نــروی انســاین
•پشتیباین از سیستمها و سرویسهای قدییم موجود در سازمان
•تجمیع سرویسهای سازمان و ایجاد مدیریت متمرکز و امنیت باال
•ایجادمحیطهایتستوگسرتشسیستمهابدونایجادوقفه
•د ســرس پذ یــری بــاال ( )HIGH AVAILABILITY
•یکپارچــه ســازی منابع ســخت افزاری ســازمان
•باالبودنضریبامنییتماشینهایمجازی
حداقل  6روش مجازی سازی وجود دارد:

میـزکارمجازی
()VDI

مجازی سازی
Storage

مجازیسازی
نرم افزار

مجازیسازی
شبکه

مجازیسازی
سرور

مجازیسازی
I/O
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پایداری سیستم همراه با
استفاده بهینه از منابع سخت افزاری

یمتــوان چندیــن سیســتم
بــا مجــازی ســازی 
عامــل را بــر روی یــک ســرور یــا مجموع ـهای از
ســرورها راه انــدازی کــرد تــا در عیــن اســتفاده
از ســرورهای مجــازی مجــزا ،تمــایم منابــع
ســختافزاری تجمیــع شــوند و بــر اســاس نیــاز
بــه ســرورهای مجــازی تخصیــص داده شــوند.
بــه ایــن ترتیــب هــر ســرور مجــازی ،شــبیه بــه یــك
ســرور فزییــی منحصــر بــه فــرد عمــل یمكنــد و
سیســتم عامــل مســتقل خــود را اجــرا یمكنــد.
عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه تجمیــع شــدن منابــع،
بــروز اشــکال در بخــی از منابــع موجــب از کار
افتــادن ســرورها نخواهــد شــد و پایــداری
یمشــود.
باالتــری حاصــل 
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بهرهوری باال
از جملــه مزایــای ایــن روش ،عــدم نیــاز بــه ارتقــای تــک تــک سیســتم هــا،
ســازوکار مرکــزی آنــی ویــروس ،مدیریــت آســان دســریسهای کاربــران و
در کنــار اینهــا افزایــش امنیــت اطالعــات در ســازمان اســت.

عــدم نیــاز بــه نصــب سیســتم
عامــل و نرمافزارهــای متعــدد
بــه ایــن منظــور یــک نســخه از هــر نــوع سیســتم
عامــل و نــرم افــزار کاربــردی در یــی از ســرورها
یمشــود و کاربــر یمتوانــد نرمافــزار
نصــب 
مــورد نظــر را در سیســتم خــود اجــرا کنــد بــدون
اینکــه نیــازی بــه نصــب آن بــر روی سیســتم
کاربــر باشــد .کاربــران بوســیله یــک سیســتم
حداقــی ماننــد تینکالینــت یــا زیــرو کالینــت
بــه دســکتاپ خــود دســریس پیــدا کــرده از هــر
کجــا و هــر زمــان بــا اتصــال بــه ســرور یم تواننــد
کار خــود را انجــام دهنــد.
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طرایح و اجرای زیرساخت شبکه
آدفــا بــه ایجــاد زیرســاخت ارتبــایط ســریع ،پایــدار ،منعطــف و امــن بــه عنــوان زیرســاخت تمایم
بوکار بــه خــویب واقــف اســت .مــا در طــرایح و اجــرای صحیــح شــبکه ،بــه
خدمــات نویــن کسـ 
عنــوان یــی از نیازهــای اســایس هــر ســازمان ،تخصــص داریــم و تجربه موفق مشــریانمان را به
خــویب لمــس کردهایــم .نشــانه ای از موفقیــت مــا در ایــن زمینــه رضایــت بیــش از  500ســازمان و
توگاز ،پرتوشــییم ،بیمــه و ...اســت.
شــرکت در حوز ههــای گوناگــوین چــون نفـ 

آدفا سرویسها و خدمات زیر را در این حوزه ارائه یمکند:
•ایجاد شبکههای یبسیم ()Wireless
•ایجاد شبکههای سرعت باال مبتین بر فیرب نوری
•ارائه تجهزیات تخصیص شبکه ( Passiveو )Active
•طرایح و راهاندازی سیستمهای مدرن تلفین ()IP Telephony
•مشاوره ،طرایح و اجرای شبکههای محیل و گسرتده ( LANو )WAN
• ارائه خدماتطرایح ،نصبوراهاندازیدوربینهایتحتشبکهوذخریهوپردازشتصویر
•ایجــاد ارتباطــات  WANبــا اســتفاده از خطــوط اینرتانــت ،اینرتنــت و ارتبــاط ماهــوارهای و کلیــه
خطــوط قابــل ارائــه مخابــرایت
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تامین کننده تجهزیات شبکه و مرکز داده
شــرکت آدفا تامین کننده و ارائه دهنده تجهزیات شــبکه و مرکز داده شــامل برندهای Cisco,
 HPE, IBM, Dell EMC, Atrust, Fortinet, Legrandیم باشد.
تیــم مهنــدیس آدفــا دارای گواهینامــه های معترب از شــرکت هــای فوق بوده و فــروش به همراه
خدمات و مشــاوره تخصیص صورت یم گرید.
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راهکارهای جامع پشتیبان گیـری
توجه داشــته باشــید که راهکارهای HAو  Replicationدر برابر باج افزارها آســیب پذیر بوده و نیاز
ســازمان را در این حوزه پوشــش نخواهند داد.
تهــا و
ایــن روزهــا اهمیــت و جایــگاه حفــظ اطالعــات ســازمانها در ابعــادی اســت کــه صحب 
محاســبات همــی بــر ســر موضــوع بــه حداقــل رســاندن مــزان زمــان بازگشــت نســخ پشــتیبان
یم باشــند ،حــاال شــما تصــور کنیــد کــه در ایــن شــرایط صحبــت از عــدم وجــود نســخ مناســب تــا
چــه مــزان بــرای ســازمان مخاطــره ایجــاد یم نمایــد.
مــا بــا شــناخت مناســب از مکانــزم هــای بــکاپ گــری در ســطوح مختلــف :زیرســاخت سیســتم
عامــل ،ســرویس ،فایــل و … و همچنیــن درک و شــناخت از زیرســاخت هــای ذخــره ســازی بــه
جهــت مزیبــاین از نســخ پشــتیبان ایــن اطمینــان را بــرای ســازمان هــا در ســطیح کــه مــد نظــر اســت،
گارانــی یم کنیــم.
ســازمان هــا در ایــن زمینــه نیازمنــد ســناریوهای مــدون و برنامــه ریــزی شــده بــه صــورت تمــام
اتوماتیــک یم باشــند کــه در محــل هــای مناســب از ایــن نســخ پشــتیبان نگهــداری نماینــد.
همچنیــن در حــوزه ی  Disaster Recoveryبــا ارائــه راهکارهای ســایت هــای  Disasterدر الیه های
 Cold,Warm,Hotو یــا صرفــا انتقــال بــکاپ  Offsiteدر خدمت ســازمان ها بوده و هســتیم.
راهکارهــای  Disaster Recoveryمــا شــامل انتقــال در ســطح زیرســاخت ،ذخــره ســازی
مجــازی ســازی و الیــه ی ســرویس یم باشــد.
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راهکارهای جامع ارتباطات یکپارچه
بــرای ارســال پیــام از نــرم افــزار ســازماین مجموعه اســتفاده کنید و بالفاصله بعــد از اتمام مکالمه
شــرح آن را بــر روی ایمیلتــان بــه صــورت مســتند دریافت کنید.
ما اسکایپ را به همه ی سرویس های ارتبایط وصل یم کنیم!
پلتفــرم ارتباطــات یکپارچــه مایکروســافت یــی از بهرتین محصــوالت موجــود در بازار یم باشــد
کــه بــا توجــه بــه قابلیــت تعامــل بــا اکــر ســرویس هــای مایکروســافیت و غــر مایکروســافیت
بســیاری از رقبــا را پشــت ســر گذاشــته اســت.
یــی از بزرگرتیــن دغدغــه هــای موجــود ســازمان هــا ،انتشــار ســرویس های تلفــی روی پروتکل
هــای نــا امــن موجــود در دنیــای اینرتنت اســت.
مــا بــا اســتفاده از راهــکار  Skype For Businessو اتصــال آن بــه ســرویس هــای تلفــی ایــن دغدغه
را بــه امــن تریــن شــکل ممکــن و بــر اســاس پروتــکل هــای امــن و رمزنــگاری بــا طــول کلیدهــای
مناســب انجــام یم دهیــم.
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راهکارهای ذخیـره سازی اطالعات
یسهــا و تجــارب بدســت آمــده یط
طبــق برر 
ســالهای اخــر و آنالــز فــی پروژ ههــای تحویل
گرفتــه شــده در بیــش از  %50مــوارد ســازمانها
بــا مشــکل راندمــان ذخری هســازی و یــا هــدر
رفتــن منابــع ســخت افــزاری در ایــن حــوزه مواجــه
یمباشــند.
در اکرث موارد سازمانها با تهیه سخت افزارهای
بیشــر ســی بــر رفــع ایــن مشــکل داشــتهاند کــه
بــه دلیل عــدم رعایت پارامرتهای مهم ایــن حوزه
و عــدم شــناخت از رفتــار ســرویس کمــاکان پــس
از صــرف هزینــه هــای بســیار در ایــن امــر با مشــکل
مواجه یمباشــند.
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مدیع هســتیم که با اســتفاده از ابزارهای تخصیص این حوزه ابتدا به شــناخت رفتار و مدل تعامل ســرویس
بــا حــوزه ی ذخری هســازی خواهیــم پرداخــت و مبتــی بــر همیــن رفتــار و پتانســیل موجــود نســبت به رفــع نواقص
و کاســیها اقــدام خواهیــم نمــود تــا بــا حداقــل هزینــه بتــوان به حداکــر راندمان دســت یافت.
شهــای مســتند از عملکــرد زیرســاخت ذخری هســازی بــه تفکیــک ســرویس و شــناخت گلوگا ههــای
ارائــه گزار 
صهــای مــا یمباشــد.
ایــن حــوزه از تخص 
ارائــه خدمــات مشــاوره خریــد و بازنگــری تمــایم سیاسـتهای ذخری هســازی مبتــی بــر تجهــزات DELL/EMC
 HPE ، Brocade ، Ciscoو …
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راهکارهای آنالیـز الگ ها و رخداد
امنیــت شــبکه و ســرویس هــا بــدون جمــع آوری و آنالــز الگ و رخدادهــا عمــا اتفــاق نخواهــد افتــاد.
تقریبا تمایم مدیران فناوری اطالعات از گزارشــات زیر به صورت دوره ای و مستندســازی آن اســتقبال
یم کنند:
سطح دســریس آنها چیست؟
به چه منابیع الگین ،دسرتیس داشته اند؟
چه اقدامایت در هفته گذشته انجام داده اند؟
چه کساین در حال حاضر به منابع شبکه دسرتیس دارند؟
چه کاربراین مدت زیادی است که پسورد را تغیری نداده اند؟
پیمانکاران پس از اتصال به سرور چه فعالییت انجام داده اند؟
مزیان دسرتیس های غری مجاز به فایل سرور چگونه بوده است؟
نرخ دسرتیس و همچنین رشد منابع در شبکه چه مزیان بوده است؟
چه کیس اطالعات ییک از فایل ها را ویرایش و یا تخریب کرده است؟
چه کاربری هایی تا به حال اصال از نام کاربری خود استفاده نکرده اند؟
چه شخیص در ساعت غری اداری به منابع شرکت دسرتیس داشته است؟
آیا گروه های دارای دسرتیس سطح باال در مجموعه صرفا اعضای مورد تایید دارند؟
اقدامات صورت گرفته روی  Active Directoryچه بوده و توسط چه شخیص انجام شده است؟
چه اقدامات ناموفیق از سوی چه شخیص برای دسرتیس به منابع غری مجاز صورت گرفته است؟
اگر حمله و یا بد افزاری از ســوی ییک از سیســتم های آلوده درون ســازمان صورت گرفته ،آن سیســتم
دقیقا کجاست؟
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و بســیاری از ســواالت دیگر که پاســخ تمایم آن ها به مدیریت الگ
ها و آنالزی و گزارشــگریی خودکار از ان مربوط یم شــود.
مــا بــا اســتفاده از مجموعــه ای از ابزارهــای امنییت قادر بــه ارائه تمایم
گزارشــات در ایــن حــوزه بــه مدیران فناوری اطالعات هســتیم.

گزارشــایت کــه در بســیاری از مــوارد
منجــر بــه اقدامــات پیشــگریانه بســیار
حیایت شده و از بروز فاجعه جلوگریی
نمــوده اســت.
مــا بــا راه انــدازی راهکارهــای PAM
نهایــت کنــرل دســریس را روی
فعالیــت هــایی کــه پیمانــکاران از خارج
از مجموعــه انجــام یم دهنــد فراهــم
نمــوده و یم توانیــم Sessionهــای
ریمــوت را ضبــط و آرشــیو نماییــم.
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خدمات مرکز داده آدفــا در یک نگاه
خدمــات مشــاوره ای و مدیریــت زیر ســاخت مر کــز داده
ارزیــایب انعطــاف پذیــری زیرســاخت هــای دیجیتال
تامیــن و فــروش تجهــزات مرکــز داده و شــبکه
مشاوره ،طرایح ،ساخت و اجرای مرکز داده
راه اندازی و بروزرساین سرویس های جدید
ارزیــایب عملکــرد (عملیات) مرکز داده
پیاده سازی سیستم های پشتیبان
خدمــات تخصــی مرکز داده
طرایح تخصیص مرکز داده
ارائهراهکارهایClustering
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مشاوره ،طرایح ،نظارت و اجرای مراکزداده
از ســال  87در طــرایح ،نظــارت ،ســاخت و اجــرای بــریخ از بهرتیــن مراکــز داده ایــران بــا مشــریاین بــزرگ
نقــش داشــتهایم .در همــرایه بــا آدفــا خواهیــد دیــد کــه چطــور همــکاری مشــرک مــا بهــرهوری شــما را
افزایــش خواهــد داد.
ایــن اطمینــان ،حاصــل ســالها کار نظاممنــد و ارتبــاط پیوســته با مشــریان اســت .وقیت شــما از خدمات
مرکــز داده آدفــا اســتفاده یمکنیــد ،ســرویسها در هــر ســاعت شــبانه روز و در هــر کجــا در خدمت شــما
خواهنــد بود.
فلســفه وجــودی آدفــا « افزایــش بهــره وری ســازمانها از طریــق فراهــم آوردن بســرهای اطالعــایت و
ارتبــایط بهینــه » اســت .بــه همیــن دلیــل تولیــد کمــر حــرارت ،مصــرف پاییــن بــرق در ســمت مرکــز داده
و کالینــت باتوجــه بــه تجربــه متخصصــان مــا و راهکارهــای مخصــوص درجهــت کمــک بــه حفــظ منابــع
ســازمان و محیــط زیســت ،از الویــت هــای آدفــا اســت.
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مرکز داده

اصول طرایح مرکز داده
مراکز داده استاندارد بر اساس موارد ذیل طرایح و بروز رساین میگردند :
قابلیت مانیتورینگ
قابلیت افزونیگ
خدمات پشتیباین
مستند سازی
لیبل گذاری
ارتباطات
انعطاف پذیری
قابلیت رشد در آینده

نیاز های سازمان
آینده نگری در طرایح
امنیت مرکز داده
امنیت فزیییک
امنیت اطالعات
امنیت در برابر حوادث غری مرتقبه
امنیت در برابر نریوی انساین
امنیت در برابر عوامل محییط
یکپارچیگ

استانداردهای طرایح مرکز داده :
اســتانداردها و منابــع مــورد اســتفاده در طــرایح جهــت بهــره گــری در پــروژه مرکــز داده بــه شــرح
ذیــل معــریف یم گــردد:
BICSI009:2018
TIA/EIA 942
Uptime

29

مرکز داده

رزومه آدف ــا

ماژولهای طرایح
ماژولهای مورد نظر برای طرایح مرکز داده به شرح ذیل یم باشد :

ابنیه ( عملیات عمراین ) :
موارد مهم در این زمینه عبارتند از :
برریساستحکامکفاتاق:براساسکیلوگرمبرمرتمربعمحاسبهمیگردد.
مناســب ســازی شـرایط کــف و دیوارهــای اتــاق ســرور و یــا مرکــز داده  :مســطح ســازی کــف اتاق
سرور.
همجــواری مرکــزداده بــا سیســتم هــای فاضــاب و یــا لولــه هــای تاسیســات  :رعایــت فواصــل
بــر اســاس اســتاندارد.
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مرکز داده

همجــواری مرکــز داده بــا پارکینــگ  :بــر اســاس هــر یــک از ســطوح  ،Tierهمجــواری بــا پارکینگ
مشــخص یم گردد.
درب مرکــز داده  :درب مرکــز داده بایســی از نــوع فــوالدی بــدون پنجــره و ضــد حریــق ( مقــاوم
در برابــر حریــق نســبت بــه تعییــن ســطح مرکــز از نظــر ســطوح اســتاندارد  Tier 1-4یم باشــد.
حداقــل زمــان بــرای مقاومــت در برابــر آتــش  1ســاعت یم باشــد.
کــف کاذب  :جنــس ،نــوع کــف کاذب ،شــایس هــای رک و . .بــر اســاس نیــاز پــروژه هــا محاســبه
یم گــردد.
دیــوار کاذب  :بهــر اســت اتــاق هــای مرکــز داده دارای دیوارهــای کاذب جهــت جلوگــری از
رطوبــت ،تبــادل حــرارت و ...اســتفاده گــردد.
سقف کاذب  :بایسیت از تجهزیات و تایل های مقاوم در برابر آتش استفاده گردد.
رنگ دیوارها  :رنگ دیوارهای مرکز داده از نوع پایه آب ضد حریق یم باشد.
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امنیتفزیییک
امنیــت فزییــی  :اســتحکام دیوارهــا ،محل های
عبــور بــه مرکز داده ،نگهبــاین و...
سیســتم های کنــرل تــردد  :اســتفاده از تجهزیات
کنــرل تردد یم باشــد
سیستمهایتصویربرداریمداربسته:استفاده
از دوربین های مدار بسته با پوشش صد در صدی
مکان مرکز داده و درب های ورودی
امنیــت تجهــزات از نظــر اطالعــات  :دســریس بــه
داخــل رکهــا ،مانیتــور نمــودن تمــایم عملیــات
داخــل مرکــز داده
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تامین برق مرکز داده
بــرق شــهری و تعــداد پســت هــای اختصــایص  :بــرریس تامیــن بــرق توســط بــرق شــهری ،پســت بــرق
تخصیــی و...
تجهــزات  UPSبــه همـراه باتــری هــای آن  :تامیــن برق مرکز داده به وســیله  UPSها و در نظر داشــتن زمان
بــرق دیه ،قــدرت تامین بــرق ،افزونیگ و...
اســتفاده از تجهــزات ژنراتــور و مــزان ذخــره گازوئیــل آن  :بــر اســاس اســتاندارد و بــر اســاس ســطوح Tier

یم تــوان مــزان قــدرت و مخــزن ســوخت را بــرای ژنراتورهــا طــرایح نمــود.
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ارتینگ و باندینگ :
داشتن تجهزیات ارتینگ و باندینگ اتاق سرور و وجود چاه ارت استاندارد با مقاومت استاندارد .

رکها و مسری عبور کابلهای برق و شبکه :
یــی از مــوارد مهــم در طــرایح مراکــز داده مســرهای عبــور کابلهــای بــرق  ،شــبکه  ،فیــر نــوری و
ارتباطــات مخابــرایت یم باشــد  .بــرای ایــن منظــور بایســی بــه نــوع رکهــا  ،مــزان ظرفیــت رکهــا ،
اســتفاده از انــواع تجهــزات توزیــع بــرق (  ، ) PDUتجهــزات عبــور کابلهــای شــبکه ماننــد ســیین هــا و
لــدر هــای آلومینیــویم توجــه نمــود .
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سیستمهایسرماییش:
سیستم های سرماییش در مرکز داده دارای تکنولوژی
های متنویع یم باشند که مهمرتین آنها برای مراکز
داده ای کوچــک  ، HVAC ،راهــروزی ســرد و گــرم  ،اتــاق
ســرد و یــا گــرم  ،سیســتم هــای ، InRowسیســتم های
 Side Effect ، Down Flowو یــا اســپلیت هــای پرتــایب و
دیــواری یم باشــد  .و بــرای مراکــز داده بــزرگ تجهــزات
ســرماییش بــر پایه آب یم باشــد.
مزیان افزونیگ
پشتیباین سیستم های سرماییش
مزیان مصرف انرژی
بیشــرین مصــرف انــرژی در مراکز داده در سیســتم های
سرماییش یم باشد و انتخاب نوع سیستم و ظرفیت
آن از پارامرتهای مهم طرایح یم باشــد .

سیستم های کنرتل تردد :
سیســتم هــای کنــرل تــردد انــواع مختلــی از قبیــل
کنــرل تــردد بــا کارت  ،بــا کد  ،بیومرتیک ( اثر انگشــت
و یــا قرنیــه ) و یــا ترکیــی از مــوارد بــاال یم باشــد.
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سیستم های اعالم و اطفاء حریق :
طرایح مزیان و نوع تجهزیات برریس و اعالم حریق و اطفاء حریق مرکز داده
یط بیســت ســال گذشــته سیســتم هــای اعــام و اطفــاء حریــق تغیــرات و پیشــرفت قابــل
مالحظــه ای دارد  ،امــروزه بهرتیــن سیســتم اطفــاء حریــق گاز  FM200یم باشــد ..
سیســتم هــای اعــام حریــق  ،امــروزه دارای تجهــزات و قابلیــت هــای از فبیــل  :حســگر هــای دود
حســگر هــای دمــا  ،حســگرهای آتــش  ،تجهــزات Air Samplingداخــل رکهــا  ،تلفــن کننــده هــا
سیستم هایی که دارای قابلیت منطقه بندی نمودن مرکز داده و اطراف آن برای برریس و کنرتل
سیســتم هــای اطفــاء حریــق یم باشــد .
این تجهزیات اصوال به هشــدار دهنده ها متصل اســت و زماین را برای توقف و یا اجرای اضطراری
دارند .
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سیستم های کنرتلمحییط :
طــرایح سیســتم هــای کنــرل دمــا  ،رطوبــت  ،نشــت آب  ،بــاز و بســته مانــدن درب مرکــز داده ،
دود  ،حــرارت غــر متعــارف  ،قطــی بــرق اصــی و بــرق  UPSو .....
امــروزه سیســتم هــای کنــرل محیــی  ،از اقــام جــدا نشــدین در مرکــز داده یم باشــند و دارای
قابلیــت هوشــمند ســازی سیســم هــای ســرماییش بــوده (  ) Smart Coolingو دارای هشــدار
دهنــده هــا یم باشــند .

روشنایی :
طــرایح بــرق مــورد نیــاز مرکــز داده و تجهــزات و تکنولــوژی المــپ هــا  .مــزان بــرق مــورد نیــاز بــرای
مرکــز داده حداقــل  500لوکــس یم باشــد و در فاصلــه یــک مــری  200لوکــس یم باشــد..
ایــن روشــنایی هــا بایســی از تکنولــوژی ای اســتفاده نمایــد کــه باعث ایجــاد الکرتومغناطیس
مضــر بــرای مرکــز داده نگــردد .بهرتیــن پیشــنهاد امروزه  LEDیم باشــد کــه در تایل هــای 60*60
قــرار دارنــد .

37

ممزیی مرکز داده

رزومه آدف ــا

ممزیی مرکز داده

ممزیی مرکز داده
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش حیــایت مراکــز داده ب ـ ه عنــوان صنعــت مــادر و اســراتژیک
در فضــای مجــازی و لــزوم توســعه ارائــه خدمــات کاربــردی در کشــور و ب ـ ه منظــور ایجــاد
شگــذاری در چارچــوب رقابــت در ارتقــای فنــاوری ،مزیــت
انگــزه بــا رویکــرد حمایــت و ارز 
در افزایــش کیفیــت ،انطبــاق بــا تقاضــای بــازار و ایجــاد تــوازن مطلــوب ،بــر اســاس الزامــات
اســناد باالدســی و اهــداف و تکالیــف قانــوین ،بــرای اولیــن بــار در کشــور نظــام رتبــه بندی
مراکــز داده توســط ســازمان فنــاوری اطالعــات بــه کمــک ســازمان نظــام صنــی رایانــه ای
کشــور پایــه گــذاری گردیــد.
در همیــن راســتا اولیــن ممــزان مراکــز داده پــس از یکســال ارزیــایب و آمــوزش مفتخــر بــه
دریافــت رتبــه ممــزی مراکــز داده گردیدنــد کــه بــا افتخــار مدیرعامــل مجموعــه باتجربــه
 15ســاله در ایــن حــوزه بــه عنــوان فــوق نائــل آمدند.لــذا از ایــن پــس ایــن خدمــات بصــورت
تخصــی تــر بــا امــکان ارزیــایب بــا معیارهــای مــی توســط شــرکت آدفــا انجــام یم گــردد.

گـواهینامه تائید صالحیت ممزیی
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گـ ــواهینامه ها
و رضایتنامهها

گواهینامه ها

رزومه آدف ــا

گواهینامه ها

عضویتها					 :
		
شورایعایلانفورماتیک		
سازمان نظام صنیف رایانه ای استان تهران
عضویــت در کمیســیون هــای افتــا ،ســاخت
مراکــز داده و مشــاوران
مجوزها:
گواهینامهصالحیتخدماتانفورماتیک
دارای رتبه شورای عایل انفورماتیک
پروانه فعالیت در حوزه خدمات فین افتا
دارایمجوز سمتای ریاست جمهوری
مداركبینالملیل:
Quality Management System Certificate

Certified Data Center Professional
TIA-942 BICSI-002

گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیک
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گواهینامه ها

رزومه آدف ــا

حکم عضویت در کمیسیون مرکزداده

گوایه رتبه بندی و احراز صالحیت
شرکت ارتباط دادههای فراایده
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رزومه آدف ــا

گواهینامه ها

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فین افتا

گوایه فعالیت شرکت ارتباط دادههای فراایده (سهایم خاص)
از سوی سازمان نظام صنیف رایانهای استان تهران
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گواهینامه ها

رزومه آدف ــا

پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فناوری اطالعات و ارتباطات

گواهینامه حرفهای تایید شده از کسرپسیک
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رزومه آدف ــا

گواهینامه تایید صالحیت ممزیی و رتبهبندی مراکز داده
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گواهینامه ها

گواهینامه ها

رزومه آدف ــا

گواهینامه شرکت مایکروسافت
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رزومه آدف ــا

گواهینامه IGS Group

گواهینامه ها

گواهینامه BATIS Academy
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رضایتنامه ها

رزومه آدف ــا

رضایتنامه ها

در یط ســالهای متمــادی تمــام تــاش و هــدف مــا در آدف ـ ــا تامیــن رضایــت مشــریان مــان بــوده اســت و
معتقدیــم کــه ایــن مهمرتیــن ســرمایه مــا اســت.
در اینجا یم توانید نمونه هایی از رضایت مشرتیان ما را در قالب رضایتنامه مشاهده نمایید.

رضایتنامه شرکت بیمه سرمد

رضایتنامه شرکت بیمه البـرز
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رزومه آدف ــا

رضایتنامه ها

رضایتنامه شرکت پارس خزر

رضایتنامه بیمارستان شریعیت

رضایتنامه شرکت فنون
آزمایشگایه تهران

رضایتنامه شرکت خدمات کیفیت
آریا اس یج اس
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مشرتیان آدف ــا

رزومه آدف ــا

مشرتیان آدف ــا

بریخ از مشتـریان عزیز ما
باعــث افتخــار اســت کــه توفیــق پیــدا کردیــم در طــول مــدت  18ســال فعالیــت آدف ـ ــا ،بــا
ســازمان هــای متعــددی افتخــار همــکاری داشــته ایــم کــه بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد آن هــا
بــه چنــد مــورد از آنهــا در هــر صنعــت اشــاره یم نمائیــم.

بانک و بیمه

بیمه الربز

بیمه دی

بیمه سرمد

بیمه حکمت

بیمه رازی

بانک سامان

بیمه آسیا

بیمه آرمان
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مشرتیان آدف ــا

رزومه آدف ــا

ارگان های دولیت

وزارت راه و شهرسازی

اتاقبازرگانیصنایع،معادنوکشاورزی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت سپندار

وزارت کشور

سازمان حج و زیارت

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

شهرداری تهران

بنیاد مستضعفان

نفت ،گاز ،پرتوشییم

شرکت بازرگانی پتروشیمی

نفت تهران

شرکت طراحی و ساختمان نفت شرکتپتروشیمیپردیس

شرکت ملی نفت ایران

پاالیشگاه ستاره سبز سیراف

شرکت پتروشیمی شازند
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شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت انتقال گاز ایران

