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رزومه آدفـــا

درباره آدفـــا



شــرکت ارتبــاط داده هــای فراایــده )آدفــا(  در زمینــه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــاتICT  از ســال 1382 
فعالیــت خــود را آغــاز نموده اســت تا با بهره گریی 
از توانمندی هــای کادر متخصــص و بــا تجربــه، 
اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن و بــکار گــریی 
دانــش روز در راه پیشــرفت اهــداف ســازمان ها و 
موسســات به نحو شایســته ای فعالیت نماید. 
ســرلوحه اهــداف شــرکت آدفــا،  ارائــه خدمــات 
باالتــر از حــد انتظــار بــه مشــرتیان خــود یم باشــد. 

برند ما، هویت ما
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درباره آدفـــارزومه آدفـــا



ارتقــاء بهــره وری در ســازمان ها از طریــق فراهــم نمــودن و مدیریــت بســرتهای اطالعــایت و 
ارتبــایط بهینــه بــا اســتفاده از ســرمایه هــای انســاین متعهد و متخصــص،  آموزش هــای مداوم 
و به کارگــریی تجربیــات و دانــش شــرکای تجــاری فلســفه وجــودی آدفــا را تشــکیل یم دهنــد.

ســرلوحه اهــداف شــرکت آدفــا،  ارتقــاء ســطح رضایت منــدی مشــرتیان خــود در کوتاهرتیــن زمــان ممکــن 
یم باشد و سرمایه کلیدی آدفا همکاری با بیش از 1000 مشرتی وفادار و  بیش از  100  پرسنل  متخصص 
یم باشــد کــه در ایــن راســتا و بــه جهــت ایجــاد اعتمــاد و ارتقــاء کیفیــت خدمــــات رســاین جهــت افزایــش 
رضایت منــدی مشــرتیان،  نســبت بــه اســتقرار،  اجــرا و بهبــود سیســتم مدیریــت کیفیــت،  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 کمیســیون های 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 آدفـــا
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رزومه آدفـــا درباره آدفـــا



ارتقــاء بهــره وری در ســازمان ها از طریــق فراهــم نمــودن و مدیریــت بســرتهای اطالعــایت و 
ارتبــایط بهینــه بــا اســتفاده از ســرمایه های انســاین متعهــد و متخصــص،  آموزش هــای مــداوم 
و به کارگــریی تجربیــات و دانــش شــرکای تجــاری فلســفه وجــودی آدفــا را تشــکیل یم دهنــد.

نوآور، هوشمند، منعطف 
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درباره آدفـــارزومه آدفـــا



بــا اتکا بــر توانمدی ســرمایه های انســاین 
تــا ســال 1405،  جایــگاه آدفــا در بیــن 10 
برتــر خصــویص حــوزه فنــاوری  شــرکت 
تــا  باشــد  کشــور  ارتباطــات  و  اطالعــات 
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.

در مسیـر فردا
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رزومه آدفـــا درباره آدفـــا



بــا ارتقــا بخشــیدن دائــی مهــارت و دانــش ســرمایه های انســاین باعــث افزایــش 
کارآیی و اثربخــی در فرایندهــای کســب و کار مشــرتیانمان گردیــده و درنتیجــه 

موجبــات صرفــه جــویی در اقتصــاد کشــور را فراهــم   یم ســازیم.
بــا ارتباطــات موثــر در ســازمان ضمــن کاهــش ســوتفاهمات،  درک متقابــل و  بهــره وری 

را افزایــش یم دهیــم.
ما معتقد به همدیل و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه تیی هستیم.

اشتیاق و توانایی الزم برای شروع کار،  همراه با برنامه ریزی و تدبری را داریم.
فــارغ از تفاوت هــا،  انســان ها را قابــل احــرتام و ارزشــمند یم دانیــم.

در کنــار هــم،  از توانایی هــای هــم،  توانمندتــر یم شــویم.
مسئولیتهایمان را درک یم کنیم و به عهدهایمان پایبندیم.

برای چالش هایمان،  راه حل های نو ارائه یم نماییم.
به منافع طرفین،  به یک نسبت اهمیت یم دهیم.

کارها و روش هایمان متمایز و شاخص است.

ارزش های ما
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درباره آدفـــارزومه آدفـــا



خدمات و راهکارها



خدمات و راهکارهای شرکت آدفـــا در یک نگاه

خدمات فین،  ارتقا،  
پشتیباین و نگهداری

راهکارهای جامع 
مجازی سازی

آموزش تخصیص

ارائه خدمات جامع 
ممزیی مرکز داده

مشاوره،  طرایح،  ساخت 
و اجرای مرکز داده

راهکارهــای جامــع 
پشــتیبان گــریی اطالعــات

راهکارهای جامع امنییت

سرویس ها و خدمات 
رایانش ابری

راهکارهــای آنالزی 
الگ هــا و رخدادها

خدمات اینرتنت اشیا 
)IOT(

راهکارهای ذخریه سازی 
اطالعات

تامین،  پیاده سازی و اجرای 
اکتیو و پسیو شبکه
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خدمات و راهکارهارزومه آدفـــا



اســتقرار سیســتم ثبــت مشــخصات دســتگاه ها در ســایت مشــرتیانمان و تنظیــم شناســنامه 	 
دقیــق سیســتم ها

استقرار سیستم Help Desk  در سایت مشرتی برای ثبت تمایم درخواست ها	 
تهیه گزارش از عملکرد سرویس های سازمان و سیع در بهبود مستمر آن	 
انجام خدمات مشاوره ای در حوزه سرویس های تخصیص به مشرتی	 
انجام بازدیدهای دوره ای جهت شناسایی مشکالت احتمایل	 
همکاری در جهت بهینه سازی شبکه و ارتباطات	 
ایجاد سیستم های پشتیبان گریی اطالعات	 

پایداری یب پایان
آدفــا همــواره تــالش کــرده اســت تــا بــا اتــکا بــر دانــش فــین روز،  رابطــه ای پایــدار بــا مشــرتیان خــود برقــرار 
کنــد. مــا خــود را مشــاور امیــن مشــرتیانمان یم دانیــم. بــر ایــن اســاس بــا پــاره ای فعالیت هــا تــالش 

نموده ایــم تــا بــه ایــن مهــم،  هــر چــه بیشــرت دســت یابیــم:

ییک از عمده فعالیتهای شرکت آدفا ارائه خدمات پشتیباین و نگهداری یم باشد. 
ایــن واحــد از بــدو تاســیس شــرکت شــروع بــه فعالیــت نمــوده و بــا تــالش همــکاران،  توانســته اســت 
در طــول ایــن ســالها بــه بســیاری از ســازمانها،  موسســات،  ادارات و شــرکتهای دولــیت و خصــویص 
خدمــات پشــتیباین و نگهــداری در زمینه هــای شــبکه،  ســخت افــزار و نــرم افــراز ارائــه نمــوده اســت:

خدمات پشتیباین و نگهداری آدفـــا
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رزومه آدفـــا خدمات و راهکارها



شناخت مشکالت
مشــکالت  بــا  نزدیــک  از  آدفــا  گــروه 
حوزه هــای  در  مختلــف  ســازمان های 
مرکــز داده،  امنیــت و ماننــد آن در طــول 
بیــش از 18  ســال شــناخت کایف دارد 
و حــیت در پــاره ای از مواقــع خــود بــا ایــن 
چالش هــا مواجــه شــده اســت. دانــش 
مــا در ایــن زمینه هــا تئوریــک نیســت و 
کامــال بــه ایــن موضوعــات بــه صــورت 
کاربــردی نــگاه یم کنیــم و بر پایــه آن از 
تکنولــوژی منفعــت و ســود یم بریــم.

سرعت و انعطاف باال

اســتانداردهای  از  اســتفاده  بــا  آدفــا 
مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات 

ایجــاد: بــا  اســت  توانســته   )ITIL(
ثبت و پیگریی تمام درخواست ها،  	 

رویدادها و تغیریات
 	)SPOF (نقطه تماس یگانه
ارائه خدمات کانالزیه شده	 
آموزش مداوم پرسنل	 

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

برســاند.

پاسخگویی حقییق

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

باشــیم. داشــته 
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خدمات و راهکارهارزومه آدفـــا



 انواع پردازش ابری و سرویس های آن
رایانــش ابــری یــا Cloud Computing تکنولــوژی ای مبتــین بــر اینرتنــت بــوده کــه دســرتیس فراگــری 
کاربــران را بــه مخــازن اشــرتایک )ســخت افــزاری و نــرم افــزاری( فراهــم کــرده تــا کاربران بدون داشــتن 
دغدغــه هــایی نظــری خریــد و نگهــداری تجهــزیات 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:

:Cloud Computing سرویس های مبتین بر
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 ذخــریه 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 تلفــین و اکنــون 
خدمــات ابــری نــزی ارائــه یم کنــد: “ابــری از خدمــات بــرای ارائــه”. در نهایــت اصطــالح رایانــش ابــری از 
آنجــایی کــه از دیــد کاربــر مخــی اســت بهرتین گزینه برای نام گزاری این سیســتم به نظــر یم آمد.

رایانش ابری

خدمات و راهکارها
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رزومه آدفـــا خدمات و راهکارها



مزایای استفاده از فضای ابری چیست؟

 افزایش راندمان بهره وری
 قابلیــت هــای ســرور قدرتمند
 SaaS )نرم افزار به عنوان سرویس(
 پشتیبان گریی و ذخریه سازی داده ها
 مقرون به صرفه و صرفه جویی در وقت
sandboxing قابلیت های فن آوری اطالعات 

خدمات و راهکارها
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خدمات و راهکارهارزومه آدفـــا



ــکار  ــد. راه ــر باش ــد در خط ــما نبای ــرکت ش ــمند ش ــات ارزش ــه اطالع ــم ک ــویب یم دانی ــه خ ــا ب ــا در آدف م
امنیــیت مــا یم توانــد امنیــت شــبکه شــما را ارزیــایب کــرده و بــرای هــر مســئله ای راه حی پیشــنهاد دهد. 
آدفــا شــرکت شــما را در برابــر خطــر ویروس ها،  بدافزارها، اســپم ها و نشــت اطالعــات حفاظت یم کند. 
بخــی از تخصــص مــا طــرایح و پیاده ســازی جدیدتریــن ســخت افزارها و نرم افزارهــای امنیــیت بــر پایــه 
نیــاز شماســت. متخصصــان مــا ســخت کار یم کننــد تــا بهرتیــن فنــاوری ممکــن را بــه شــما ارائــه دهند.

خدمات و محصوالت آدفا در زمینه امنیت
ارائه راهکارهای  جامع منطبق با استاندارد ISMS  و تضمین کننده مدیریت امنیت اطالعات.

ــا نــکات کلیــدی  ــاوری کــه شــامل  بازبیــین و کنــرتل الیــه فزییــیک مراکــز داده ت ارزیــایب امنیــت فن
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 ،Antivirus و  
ســایر ســرویس هــا و کانفیــگ هــای امنیــیت مــورد اســتفاده در حوزۀ فنــاوری اطالعــات و همچنین 

خدمــات ســخت افزارهــای امنیــیت از قبیــل: Juniper ،Fortigate، Fortiweb ،Sophos و...

راهکارهای جامع امنییت

خدمات و راهکارها
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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 
ــا رویکــرد  و ارتقــای پــروژه هــای مجــازی ســازی در تمــایم ســطوح ســرور،  ســرویس و دســکتاپ را ب

ســادیگ بــرای مشــرتیان و دســتیایب بــه اهــداف زیــر پیشــنهاد یم نمایــد:

 ارائه ماشین های مجازی واجرای سیستم عامل های مختلف روی یک هاست فزیییک	 
POWER ،COOLING و نــریوی انســاین	  پاییــن آمــدن هزینه هــای، 
پشتیباین از سیستم ها  و  سرویس های قدیی موجود در سازمان	 
تجمیع سرویس های سازمان و ایجاد مدیریت متمرکز و امنیت باال	 
ایجاد محیط های تست و گسرتش سیستم ها بدون ایجاد وقفه	 
 	)HIGH AVAILABILITY دســرتس پذیــری بــاال )
یکپارچــه ســازی منابع ســخت افزاری ســازمان	 
باال بودن ضریب امنییت ماشین های مجازی	 

حداقل 6 روش مجازی سازی وجود دارد:

راهکارهای جامع مجازی سازی

میـز کار مجازی
)VDI(

مجازی سازی 
شبکه

مجازی سازی
Storage 

مجازی سازی
 سرور

مجازی سازی
 نرم افزار

مجازی سازی
I/O 

خدمات و راهکارها
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بــا مجــازی ســازی یم تــوان چندیــن سیســتم 
از  بــر روی یــک ســرور یــا مجموعــه ای  را  عامــل 
ســرورها راه انــدازی کــرد تــا در عیــن اســتفاده 
منابــع  تمــایم  مجــزا،   مجــازی  ســرورهای  از 
ســخت افزاری تجمیــع شــوند و بــر اســاس نیــاز 
بــه ســرورهای مجــازی تخصیــص داده شــوند. 
بــه ایــن ترتیــب هــر ســرور مجــازی،  شــبیه بــه یــك 
ســرور فزییــیک منحصــر بــه فــرد عمــل یم کنــد و 
سیســتم عامــل مســتقل خــود را اجــرا یم کنــد. 
عــالوه بــر ایــن بــا توجــه بــه تجمیــع شــدن منابــع،  
ــروز اشــکال در بخــی از منابــع موجــب از کار  ب
پایــداری  و  شــد  نخواهــد  ســرورها   افتــادن 

باالتــری حاصــل یم شــود. 

پایداری سیستم همراه با
استفاده  بهینه از منابع سخت افزاری 

خدمات و راهکارها
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 بهره وری  باال
از جملــه مزایــای ایــن روش،  عــدم نیــاز بــه ارتقــای تــک تــک سیســتم هــا،  
ســازوکار مرکــزی آنــیت ویــروس،  مدیریــت آســان دســرتیس های کاربــران و 

ــار اینهــا افزایــش امنیــت اطالعــات در ســازمان اســت. در کن

عــدم نیــاز بــه نصــب سیســتم 
عامــل و نرم افزارهــای متعــدد

بــه ایــن منظــور یــک نســخه از هــر نــوع سیســتم 
ــرورها  ــیک از س ــردی در ی ــزار کارب ــرم اف ــل و ن عام
نرم افــزار  یم توانــد  کاربــر  و  یم شــود  نصــب 
مــورد نظــر را در سیســتم خــود اجــرا کنــد بــدون 
سیســتم   روی  بــر  آن  نصــب  بــه  نیــازی  اینکــه 
کاربــر باشــد. کاربــران بوســیله یــک سیســتم 
حداقــی ماننــد تین کالینــت یــا زیــرو کالینــت 
بــه دســکتاپ خــود دســرتیس پیــدا کــرده از هــر 
کجــا و هــر زمــان بــا اتصــال بــه ســرور یم تواننــد 

کار خــود را انجــام دهنــد. 

خدمات و راهکارها
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آدفــا بــه ایجــاد زیرســاخت ارتبــایط ســریع،  پایــدار،  منعطــف و امــن بــه عنــوان زیرســاخت تمایم 
خدمــات نویــن کســب و کار بــه خــویب واقــف اســت. مــا در طــرایح و اجــرای صحیــح شــبکه ،  بــه 
عنــوان یــیک از نیازهــای اســایس هــر ســازمان،  تخصــص داریــم و تجربه موفق مشــرتیانمان را به 
خــویب لمــس کرده ایــم. نشــانه ای از موفقیــت مــا در ایــن زمینــه رضایــت بیــش از 500 ســازمان و 

شــرکت در حوزه هــای گوناگــوین چــون نفــت و گاز،  پرتوشــیی،  بیمــه و... اســت.

آدفا سرویس ها و خدمات زیر را در این حوزه ارائه یم کند:

 	)Wireless( ایجاد شبکه های یب سیم
ایجاد شبکه های سرعت باال مبتین بر فیرب نوری	 
 	)Active و Passive( ارائه تجهزیات تخصیص شبکه
 	)IP Telephony( طرایح و راه اندازی سیستم های مدرن تلفین
 	)WAN و LAN( مشاوره،  طرایح و اجرای شبکه های محی و گسرتده
ارائه  خدمات طرایح،  نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه و ذخریه و پردازش تصویر	 
ایجــاد ارتباطــات WAN بــا اســتفاده از خطــوط اینرتانــت،  اینرتنــت و ارتبــاط ماهــواره ای و کلیــه 	 

خطــوط قابــل ارائــه مخابــرایت

طرایح و اجرای زیرساخت شبکه

خدمات و راهکارها
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 Cisco, شــرکت آدفا تامین کننده و ارائه دهنده تجهزیات شــبکه و مرکز داده شــامل برندهای
HPE, IBM, Dell EMC, Atrust,  Fortinet, Legrand یم باشد. 

تیــم مهنــدیس آدفــا دارای گواهینامــه های معترب از شــرکت هــای فوق بوده و فــروش به همراه 
خدمات و مشــاوره  تخصیص صورت یم گرید. 

       تامین کننده تجهزیات شبکه و مرکز داده

خدمات و راهکارها
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توجه داشــته باشــید که راهکارهای HAو Replication در برابر باج افزارها آســیب پذیر بوده و نیاز 
ســازمان را در این حوزه پوشــش نخواهند داد.

ایــن روزهــا اهمیــت و جایــگاه حفــظ اطالعــات ســازمانها در ابعــادی اســت کــه صحبت هــا و 
محاســبات همــی بــر ســر موضــوع بــه حداقــل رســاندن مــزیان زمــان بازگشــت نســخ پشــتیبان 
یم باشــند، حــاال شــما تصــور کنیــد کــه در ایــن شــرایط صحبــت از عــدم وجــود نســخ مناســب تــا 

چــه مــزیان بــرای ســازمان مخاطــره ایجــاد یم نمایــد.
مــا بــا شــناخت مناســب از مکانــزیم هــای بــکاپ گــریی در ســطوح مختلــف: زیرســاخت سیســتم 
عامــل،  ســرویس،  فایــل و … و همچنیــن درک و شــناخت از زیرســاخت هــای ذخــریه ســازی بــه 
جهــت مزیبــاین از نســخ پشــتیبان ایــن اطمینــان را بــرای ســازمان هــا در ســطیح کــه مــد نظــر اســت، 

گارانــیت 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 Recovery بــا ارائــه راهکارهای ســایت هــای Disaster در الیه های 

Cold,Warm,Hot و یــا صرفــا انتقــال بــکاپ Offsite در خدمت ســازمان ها بوده و هســتیم.
ســازی  ذخــریه  زیرســاخت،  در ســطح  انتقــال  مــا شــامل   Disaster Recovery راهکارهــای 

مجــازی ســازی و الیــه ی ســرویس یم باشــد.

 راهکارهای جامع پشتیبان گیـری

خدمات و راهکارها
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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 یــیک از بهرتین محصــوالت موجــود در بازار یم باشــد 
کــه بــا توجــه بــه قابلیــت تعامــل بــا اکــر ســرویس هــای مایکروســافیت و غــری مایکروســافیت 

بســیاری از رقبــا را پشــت ســر گذاشــته اســت.

 راهکارهای جامع ارتباطات یکپارچه

یــیک از بزرگرتیــن دغدغــه هــای موجــود ســازمان هــا،  انتشــار ســرویس های تلفــین روی پروتکل 
هــای نــا امــن موجــود در دنیــای اینرتنت اســت.

مــا بــا اســتفاده از راهــکار Skype For Business و اتصــال آن بــه ســرویس هــای تلفــین ایــن دغدغه 
را بــه امــن تریــن شــکل ممکــن و بــر اســاس پروتــکل هــای امــن و رمزنــگاری بــا طــول کلیدهــای 

مناســب انجــام یم دهیــم.

خدمات و راهکارها

21

خدمات و راهکارهارزومه آدفـــا



طبــق برریس هــا و تجــارب بدســت آمــده یط 
ســال های اخــری و آنالــزی فــین پروژه هــای تحویل 
گرفتــه شــده در بیــش از 50% مــوارد ســازمان ها 
هــدر  یــا  و  ذخریه ســازی  راندمــان  مشــکل  بــا 
رفتــن منابــع ســخت افــزاری در ایــن حــوزه مواجــه 

یم باشــند.

در اکر موارد سازمان ها با تهیه سخت افزارهای 
بیشــرت ســیع بــر رفــع ایــن مشــکل داشــته اند 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 یم باشــند.

راهکارهای ذخیـره سازی اطالعات
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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 ذخریه ســازی خواهیــم پرداخــت و مبتــین بــر همیــن رفتــار و پتانســیل موجــود نســبت به رفــع نواقص 

و کاســیت ها اقــدام خواهیــم نمــود تــا بــا حداقــل هزینــه بتــوان به حداکــر راندمان دســت یافت.

ارائــه گزارش هــای مســتند از عملکــرد زیرســاخت ذخریه ســازی بــه تفکیــک ســرویس و شــناخت گلوگاه هــای 
ایــن حــوزه از تخصص هــای مــا یم باشــد.

 DELL/EMC ارائــه خدمــات مشــاوره خریــد و بازنگــری تمــایم سیاســت های ذخریه ســازی مبتــین بــر تجهــزیات
HPE ، Brocade ، Cisco و …
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امنیــت شــبکه و ســرویس هــا بــدون جمــع آوری و آنالــزی الگ و رخدادهــا عمــال اتفــاق نخواهــد افتــاد. 
تقریبا تمایم مدیران فناوری اطالعات از گزارشــات زیر به صورت دوره ای و مستندســازی آن اســتقبال 

یم کنند:
سطح دســرتیس 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 Directory چه 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؟

راهکارهای آنالیـز الگ ها و رخداد
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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.

مــوارد  از  بســیاری  در  کــه  گزارشــایت 
منجــر بــه اقدامــات پیشــگریانه بســیار 
حیایت شده و از بروز فاجعه جلوگریی 

نمــوده اســت.
 PAM راهکارهــای  انــدازی  راه  بــا  مــا 
روی  را  دســرتیس  کنــرتل  نهایــت 
فعالیــت هــایی کــه پیمانــکاران از خارج 
از مجموعــه انجــام یم دهنــد فراهــم 
Sessionهــای  توانیــم  یم  و  نمــوده 

ریمــوت را ضبــط و آرشــیو نماییــم.
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مرکز داده



خدمــات مشــاوره ای و مدیریــت زیرســاخت مرکــز داده
ارزیــایب انعطــاف پذیــری زیرســاخت هــای دیجیتال

تامیــن و فــروش تجهــزیات 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 تخصــیص مرکز داده

طرایح تخصیص مرکز داده
Clustering ارائه راهکارهای

خدمات مرکز داده آدفــا در یک نگاه
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از ســال 87 در طــرایح،  نظــارت،  ســاخت و اجــرای بــریخ از بهرتیــن مراکــز داده ایــران بــا مشــرتیاین بــزرگ 
نقــش داشــته ایم. در همــرایه بــا آدفــا خواهیــد دیــد کــه چطــور همــکاری مشــرتک مــا بهــره وری شــما را 

افزایــش خواهــد داد.
ایــن اطمینــان،  حاصــل ســال ها کار نظام منــد و ارتبــاط پیوســته با مشــرتیان اســت. وقیت شــما از خدمات 
مرکــز داده آدفــا اســتفاده یم کنیــد،  ســرویس ها در هــر ســاعت شــبانه روز و در هــر کجــا در خدمت شــما 

خواهنــد بود.

ــایت و  ــرتهای اطالع ــم آوردن بس ــق فراه ــازمان ها از طری ــره وری س ــش به ــا » افزای ــودی آدف ــفه وج فلس
ارتبــایط بهینــه « اســت. بــه همیــن دلیــل تولیــد کمــرت 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.

مشاوره،  طرایح،  نظارت  و اجرای  مراکزداده
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مراکز داده استاندارد بر اساس موارد ذیل طرایح و بروز رساین میگردند : 

ــرح  ــه ش ــز داده ب ــروژه مرک ــریی در پ ــره گ ــت به ــتفاده در طــرایح جه ــورد اس ــع م ــتانداردها و مناب اس
ــردد: ــریف یم گ ــل مع ذی

BICSI009:2018  
  TIA/EIA 942                  

  Uptime  
   

استانداردهای طرایح مرکز داده : 

اصول طرایح مرکز داده

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

یکپارچی

قابلیت مانیتورینگ 
قابلیت افزونی 

خدمات پشتیباین  
مستند سازی 

لیبل گذاری 
ارتباطات 

انعطاف پذیری
قابلیت رشد در آینده 
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ماژولهای مورد نظر برای طرایح مرکز داده به شرح ذیل یم باشد : 

ابنیه ) عملیات عمراین ( : 

موارد مهم در این زمینه عبارتند از :
برریس استحکام کف اتاق : بر اساس کیلوگرم بر مرت مربع محاسبه میگردد.

مناســب ســازی شــرایط کــف و دیوارهــای اتــاق ســرور و یــا مرکــز داده : مســطح ســازی کــف اتاق 
سرور. 

همجــواری مرکــزداده  بــا سیســتم هــای فاضــالب و یــا لولــه هــای تاسیســات : رعایــت فواصــل 
بــر اســاس اســتاندارد.

ماژول های طرایح
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همجــواری مرکــز داده بــا پارکینــگ : بــر اســاس هــر یــک از ســطوح Tier،  همجــواری بــا پارکینگ 
مشــخص یم گردد.

درب مرکــز داده : درب مرکــز داده بایســیت از نــوع فــوالدی بــدون پنجــره و ضــد حریــق ) مقــاوم 
در برابــر حریــق نســبت بــه تعییــن ســطح مرکــز از نظــر ســطوح اســتاندارد Tier 1-4 یم باشــد.  

حداقــل زمــان بــرای مقاومــت در برابــر آتــش 1 ســاعت یم باشــد.  
کــف کاذب : جنــس،  نــوع کــف کاذب،  شــایس هــای رک و. . بــر اســاس نیــاز پــروژه هــا محاســبه  

یم گــردد.
دیــوار کاذب : بهــرت اســت اتــاق هــای مرکــز داده دارای دیوارهــای کاذب جهــت جلوگــریی 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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امنیــت فزییــی : اســتحکام دیوارهــا،  محل های 
عبــور بــه مرکز داده،  نگهبــاین و... 

سیســتم های کنــرل تــردد : اســتفاده از تجهزیات 
کنــرتل تردد یم باشــد

سیستم های تصویر برداری مداربسته : استفاده 
از دوربین های مدار بسته با پوشش صد در صدی 

مکان مرکز داده و درب های ورودی
 

ــه  امنیــت تجهــزیات از نظــر اطالعــات : دســرتیس ب
داخــل رکهــا،  مانیتــور نمــودن تمــایم عملیــات 

داخــل مرکــز داده 

امنیت فزییی  
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بــرق شــهری و تعــداد پســت هــای اختصــایص : بــرریس تامیــن بــرق توســط بــرق شــهری،  پســت بــرق 
و... تخصیــیص 

تجهــزیات UPS بــه همــراه باتــری هــای آن : تامیــن برق مرکز داده به وســیله UPS ها و در نظر داشــتن زمان 
بــرق دیه،  قــدرت تامین بــرق،  افزونی و... 

 Tier اســتفاده از تجهــزیات ژنراتــور و مــزیان ذخــره گازوئیــل آن : بــر اســاس اســتاندارد و بــر اســاس ســطوح
یم تــوان مــزیان قــدرت و مخــزن ســوخت را بــرای ژنراتورهــا طــرایح نمــود. 

تامین برق مرکز داده 
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ارتینگ و باندینگ :
داشتن تجهزیات ارتینگ و باندینگ اتاق سرور و وجود چاه ارت استاندارد با مقاومت استاندارد . 

رکها و مسر عبور کابلهای برق و شبکه :
یــیک از مــوارد مهــم در طــرایح مراکــز داده مســریهای عبــور کابلهــای بــرق ، شــبکه ، فیــرب نــوری و 
ــوع رکهــا ، مــزیان ظرفیــت رکهــا ،  ــه ن ــرای ایــن منظــور بایســیت ب ــرایت یم باشــد . ب ارتباطــات مخاب
اســتفاده از انــواع تجهــزیات توزیــع بــرق ) PDU ( ، تجهــزیات عبــور کابلهــای شــبکه ماننــد ســیین هــا و 

لــدر هــای آلومینیــویم توجــه نمــود . 
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سیستم های سرماییش :
سیستم های سرمایی 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 InRow ، سیســتم های 
Side Effect ، Down Flow و یــا اســپلیت هــای پرتــایب و 
دیــواری یم باشــد .  و بــرای مراکــز داده بــزرگ تجهــزیات 

ســرمایی بــر پایه آب یم باشــد.  
          مزیان افزونی

            پشتیباین سیستم های سرمایی 
          مزیان مصرف انرژی 

بیشــرتین مصــرف انــرژی در مراکز داده در سیســتم های 
سرمایی یم باشد و انتخاب نوع سیستم و ظرفیت 

آن از پارامرتهای مهم طرایح یم باشــد .

سیستم های کنرل تردد :
سیســتم هــای کنــرتل تــردد انــواع مختلــی از قبیــل 
کنــرتل 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 اعــالم و اطفــاء حریــق تغیــریات و پیشــرفت قابــل 
مالحظــه ای دارد ، امــروزه بهرتیــن سیســتم اطفــاء حریــق گاز FM200 یم باشــد .. 

سیســتم هــای اعــالم حریــق ، امــروزه دارای تجهــزیات و  قابلیــت هــای از فبیــل : حســگر هــای دود  
حســگر هــای دمــا ، حســگرهای آتــش ، تجهــزیات Air Sampling  داخــل 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 کنرل محییط : 

طــرایح سیســتم هــای کنــرتل دمــا ، رطوبــت ، نشــت آب ، بــاز و بســته مانــدن درب مرکــز داده ، 
دود ، حــرارت غــری متعــارف ، قطــیع بــرق اصــی و بــرق UPS و ..... 

امــروزه سیســتم هــای کنــرتل محیــیط ، از اقــالم جــدا نشــدین در مرکــز داده یم باشــند و دارای 
قابلیــت هوشــمند ســازی سیســم هــای ســرمایی بــوده ) Smart Cooling (  و دارای هشــدار 

دهنــده هــا یم باشــند . 

روشنایی : 

طــرایح بــرق مــورد نیــاز مرکــز داده و تجهــزیات و تکنولــوژی المــپ هــا . مــزیان بــرق مــورد نیــاز بــرای 
مرکــز داده حداقــل 500 لوکــس یم باشــد و در فاصلــه یــک مــرتی 200 لوکــس یم باشــد.. 

ایــن روشــنایی هــا بایســیت از تکنولــوژی ای اســتفاده نمایــد کــه باعث ایجــاد الکرتومغناطیس 
مضــر بــرای مرکــز داده نگــردد. بهرتیــن پیشــنهاد امروزه LED یم باشــد کــه در تایل هــای 60*60 

قــرار دارنــد . 

37

مرکز دادهرزومه آدفـــا



ممزیی مرکز داده



ــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش حیــایت مراکــز داده بــه  عنــوان صنعــت مــادر و اســرتاتژیک  ب
در فضــای مجــازی و لــزوم توســعه ارائــه خدمــات کاربــردی در کشــور و بــه  منظــور ایجــاد 
انگــزیه بــا رویکــرد حمایــت و ارزش گــذاری در چارچــوب رقابــت در ارتقــای فنــاوری،  مزیــت 
در افزایــش کیفیــت،  انطبــاق بــا تقاضــای بــازار و ایجــاد تــوازن مطلــوب،  بــر اســاس الزامــات 
اســناد باالدســیت 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 ممــزیان مراکــز داده پــس از یکســال ارزیــایب و آمــوزش مفتخــر بــه 
دریافــت رتبــه ممــزیی مراکــز داده گردیدنــد کــه بــا افتخــار مدیرعامــل مجموعــه باتجربــه 
15 ســاله در ایــن حــوزه بــه عنــوان فــوق نائــل آمدند.لــذا از ایــن پــس ایــن خدمــات بصــورت 
تخصــیص تــر بــا امــکان ارزیــایب بــا معیارهــای مــی توســط شــرکت آدفــا انجــام یم گــردد.

ممزیی مرکز داده

گـواهینامه تائید صالحیت ممزیی
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گــــواهینامه ها
و رضایتنامه ها



 عضویت ها:     
  

شورای عایل انفورماتیک        
 سازمان نظام صنی رایانه ای استان تهران

عضویــت در کمیســیون هــای افتــا، ســاخت 
ــاوران ــز داده و مش مراک

مجوزها:
گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیک 

دارای رتبه شورای عایل انفورماتیک        
 پروانه فعالیت در حوزه خدمات فین افتا

دارای مجوز سمتای ریاست جمهوری 
 

مدارك بین الملی:
Quality Management System Certificate

Certified Data Center Professional

 

گواهینامه ها

گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیک
TIA-942 BICSI-002
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گوایه رتبه بندی و احراز صالحیت 
شرکت ارتباط داده های فراایده

حکم عضویت در کمیسیون مرکزداده
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پروانه فعالیت در حوزه خدمات فین افتا

گوایه فعالیت شرکت ارتباط داده های فراایده )سهایم خاص(
از سوی سازمان نظام صنیف رایانه ای استان تهران
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پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فناوری اطالعات و ارتباطات

گواهینامه حرفه ای تایید شده از کسرپسیک
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گواهینامه تایید صالحیت ممزیی و رتبه بندی مراکز داده
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گواهینامه شرکت مایکروسافت
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IGS Group گواهینامهBATIS Academy گواهینامه
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رضایتنامه شرکت بیمه سرمد رضایتنامه شرکت بیمه البـرز

ــا تامیــن رضایــت مشــرتیان مــان بــوده اســت و  در یط ســالهای متمــادی تمــام تــالش و هــدف مــا در آدفـــ
معتقدیــم کــه ایــن مهمرتیــن ســرمایه مــا اســت.

در اینجا یم توانید نمونه هایی از رضایت مشرتیان ما را در قالب رضایتنامه مشاهده نمایید.

رضایتنامه ها
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رضایتنامه شرکت خدمات کیفیت 
آریا  اس یج اس

رضایتنامه بیمارستان شریعیترضایتنامه شرکت پارس خزر

رضایتنامه شرکت فنون 
آزمایشگایه تهران
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مشریان آدفـــا



بریخ از مشتـریان عزیز ما
 

ــا، بــا  باعــث افتخــار اســت کــه توفیــق پیــدا کردیــم در طــول مــدت 18 ســال فعالیــت آدفـــ
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 رازی

بیمه دی

بانک سامان

بیمه سرمد

بیمه آسیا

بیمه حکمت

بیمه آرمان
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ارگان های دولیت

نفت، گاز، پرتوشیی

شرکت ملی نفت ایران

پاالیشگاه ستاره سبز سیراف

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت پتروشیمی شازند

نفت تهران

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی پردیسشرکت طراحی و ساختمان نفت

شرکت انتقال گاز ایران

وزارت کشور

سازمان حج و زیارت

وزارت راه و شهرسازی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی

شهرداری تهران

شرکت سپندارسازمان بنادر و دریانوردی

بنیاد مستضعفان
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