گروه فناوری اطالعات و ارتباطات رایان بارای

خدمات شبکه و زیرساخت
کاتالوگ

توضیحات
استفاده روز افزون از رایانه و مفاهیم مرتبط با آن در سازمان ها موجب به وجود آمدن
وابستگی زیاد به آنها و به تبع آن افزایش نگرانی ها راجع به سالمت ،دقت و اطمینان
پذیری زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری شده ،تا جایی که بهبود کارایی این
زیرساخت ها به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها بدل گردیده است.
از این رو گروه فناوری اطالعات و ارتباطات بارای با اتکا به تجربه چند ساله خود در این
زمینه و با بهره گیری از تیمی مجرب و متخصص اقدام به راه اندازی واحد زیرساخت شبکه
و سخت افزار نموده تا بتواند کمکی به رفع مشکالت و ایجاد بستری امن و توسعه پذیر
برای مشتریان گرامی نموده ،هزینه های سازمان ها را کاهش دهد و امکان نظارت و
پاسخگویی در سازمان ها را افزایش دهد.

لیست خدمات
سختافزار
• مشاوره و فروش انواع سخت افزار مربوطه
• انواع سرور و قطعات مربوطه
• انواع Storage
• انواع سوییچ ،روتر و سایر قطعات اکتیو زیر ساخت
بهینهسازی شبکه
• مشاوره ،طراحی ،راه اندازی و اصالح زیرساخت انواع شبکه
• راهاندازی سرورهای مجازی با بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا
• راه اندازی و اصالح زیرساخت شبکه بی سیم جهت بهره برداری سیستم های قابل حمل و همچنین شبکه VoIP
• راه اندازی و اصالح زیرساخت شبکه بی سیم بین شهری
امنیت شبکه
• مشاوره و راهاندازی سیستمهای امنیتی  UTM, State Full Firewallبه صورت سختافزاری یا نرم افزاری

لیست خدمات
•
•

راهاندازی سیستم امنیت اطالعات به صورت کنترل دسترسی کاربر به پورت ها و اجزای سیستم مورد استفاده و همچنین ارائه گزارش از ورود و خروج اطالعات
هر سیستم
راهاندازی سیستم امنیت اطالعات اینترنت به صورت جامع همراه با ایجاد انواع محدودیت و ارائه انواع گزارش ها

مدیریت و پایش شبکه
راهاندازی سیستمهای مانیتورینگ اجزای شبکه به صورت آنالین و ارائه گزارش و همچنین اعالم کندی یا قطعی به صورت ایمیل ،پیامک و آالرم
سیستمهای ارتباطی
• راهاندازی سیستمهای ارتباطی صوتی بر پایه تکنولوژی  VoIPبرروی بسترهای سیمی و بی سیم
• راهاندازی سیستم وب کنفرانس
• سیستم پست الکترونیک

سخت افزار

ارائه انواع
سرور و قطعات مربوطه
SAN / NAS Storage
سوییچ ،روتر و تجهیزات اکتیو زیرساخت

مجازی سازی سرور
منظور از سرور مجازی این است که می توان بجای داشتن چندین سرور جهت راه اندازی هر سیستم عامل،
این سیستم عامل ها را بصورت مجازی بر روی یک سرور نصب کرد.
مجازی سازی سرور دارای مزایای فراوانی می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

مجازی سازی سرور
مزایای سرورهای مجازی:
• هزینه راهاندازی و تجهیزات کمتر
• باال بردن ضریب اطمینان
• پشتیبانگیری و بازیابی آسان
• نگهداری آسان
• مصرف برق و نیازمندی به امکانات محیطی کمتر
• جداسازی نرمافزارها در الیه سیستم عامل
• راهاندازی آسان یک سیستم عامل جدید

زیر ساخت شبکه
زیر ساخت شبکه
میتوان گفت زیرساخت مهمترین بخش شبکه هر مجموعه است ،چرا که در این الیه از
شبکه ،اصول امنیت و همچنین پایداری شبکه تعریف میگردد.
با استفاده از ساختار صحیح و استاندارد و همچنین پروتکلهای امنیتی مانند
 IEEE802.1Q / IEEE802.1Dمیتوان بستری امن و قابل اطمینان داشت.
همچنین در شبکههای بیسیم میتوان با استفاده از تکنولوژیهای همگرا مانند Mesh
و  WDSاز یک  SSIDمجتمع در شبکه بهره برد تا عالوه بر کارایی آسان بتوان از
خدماتی چون  VOIPبر روی این بستر استفاده نمود.

سیستم مانیتورینگ اجزای شبکه
به نظرتان یک خلبان بدون دریافت هیچ اطالعاتی از تجهیزات در کابین چطور میتواند
هواپیما را هدایت کند؟ یا یک پزشک در اتاق عمل بدون تجهیزات مانیتورینگ چطور
میتواند بیمار خود را جراحی کند؟

در یک شبکه کامپیوتری ،مانیتورینگ اولویت باالیی دارد ،چرا که از این طریق مدیر
شبکه همیشه از صحت عملکرد تجهیزات مطلع گشته و مهمتر اینکه اگر اختاللی در
مجموعه حادث شود او اولین کسی است که با خبر شده و میتواند علت و منشاء مشکل
را شناسایی کند.

سیستم وب کنفرانس
در این سیستم شما نیاز به سختافزار خاص یا تغییر در ساختار خود ندارید ،این
سیستم نیاز شما به یک اتاق کنفرانس مجازی را با استفاده از تجهیزات فعلی شما
برطرف میکند ،کار کردن با صفحه وب این سیستم به حدی آسان است که حتی
میتوان گفت احتیاج به آموزش ندارد.
قابلیتها:

• وایت برد
• به اشتراک گذاری صفحه کاری ()Desktop
• قابلیت بارگذاری فایل برای ارائه مطلب
• قابلیت مدیریت اتاق کنفرانس

• ارسال دعوتنامه حضور در کنفرانس در قالب ایمیل
• کنسول اختصاصی

سیستم وب کنفرانس
قابلیتهای سیستم
• امکان برگزاری وبینار و کارگاه آموزشی با امکانات کامل
• قابلیت ویراستاری بر روی صفحه سفید
• مبتنی بر صفحه وب و کاربرد راحت و آسان
• امکان ضبط و دانلود جلسات به صورت فشرده و با کیفیت باال
• نمایش انواع فایلهای  PDF, JPG, PPT, MP4, XLSX, DOCXو ....
• امکان سطحبندی و اعمال کنترل کاربران

سیستم وب کنفرانس
• امکان ثبتنام گروهی از طریق فایل اکسل

• امکان برقراری پرسش و پاسخ به صورت عمومی و خصوصی
• امکان شرکت در جلسه به وسیله موبایل و تبلت
• امنیت باال ) (SSL 128bit Encryption
• ارائه محیط اختصاصی به مدیر
• قفل کردن جلسه و جلوگیری از ورود غیر مجاز و ارسال دعوتنامه به وسیله ایمیل
• کنترل دستی پهنای باند یا به صورت اتوماتیک
• سازگاری کامل با تمامی مرورگرها

• دارای نرمافزار اختصاصی مخصوص دستگاههای هوشمند

سیستم پست الکترونیک
یکی از نیازهای اصلی هر مجموعه سیستم پست الکترونیکی میباشد .بعضی از مجموعهها
برای این ارتباط از پست الکترونیکی عمومی یا سرویسهایی که برروی  Hostingموجود
است استفاده مینمایند که معایبی از این قبیل دارد  :محدودیت در ارسال و دریافت ،در
دسترس نبودن سرور به صورت محلی ،امکانات حداقل در گرفتن نسخه پشتیبان ،هزینه باال،
وابسته بودن به اینترنت و غیره.

سیستم پست الکترونیک
قابلیتها:
• استقرار سرور در محل فعلی مشتری

• سیستمهای امنیتی جلوگیری از نفوذ غیر مجاز )(IPS
• سیستم آنتی ویروس و کنترل هرزنامه )(Antivirus / Anti spam
• سامانه تحت وب
• سیستمهای جامع WebDAV
• قابلیت ادغام با سایر سیستمها

پشتیبان گیری
در اختیار داشتن نسخه پشتیبان از اطالعات به صورت دورهای از هر لحاظ آسودگی خاطر را برای
مدیر شبکه و مدیران مجموعه به همراه دارد.
قابلیتهای سیستم:

• انعطافپذیری باال
• تهیه نسخه پشتیبان به صورت آنالین و زنده
• جدول زمانبندی

• چک کردن سالم بودن نسخه
• فشردهسازی سطح باال
• بازیافت سادهی اطالعات بر روی سرور فعلی یا سروری دیگر
• تهیه نسخه پشتیبان از تک تک ماشینهای مجازی به صورت جداگانه
• عدم نیاز به SAN

UNIFIED COMMUNICATION
این سیستم ،تکنولوژی جدید مخابراتی است ،بدین معنی که برای برقراری ارتباط ،به جای استفاده از
زوج سیم ) ،(Circuit Switchاز بستر شبکه ) (Packet Switchاستفاده میکند.
همانند مابقی تکنولوژیهایی که از بستر شبکه استفاده میکنند  VoIPنیز نسبت به تکنولوژی های
قدیمی دارای مزایای فراوانی میباشد.

VOIP
قابلیتهای سیستم:
• پشتیبانی کامل از پروتکل  SIPو سازگار بودن با انواع نرمافزارهای کامپیوتری و گوشیهای
منطبق با این پروتکل
• پاسخ همزمان به تلفن فردی دیگر که در حال زنگ خوردن است

• اتصال به شماره داخلی خودتان به وسیله کامپیوتر ،تلفن همراه ،یا هر گوشی  VoIPکه داخل
مجموعه وجود دارد
• اتصال به سیستم مرکزی با استفاده از سرویس اینترنت در هر نقطه کشور
• حفظ شماره داخلی در صورت جابهجایی بدون نیاز به کابلکشی

• مقرون به صرفه بودن
• اتصال دفاتر مختلف
• پنل آسان مدیریتی وب

VOIP
• ارائه سرویس  voice mailبرای هر کاربر و دسترسی آسان به آن به وسیله گوشی ،ایمیل،
پنل کاربر
• پنل وب کاربر با امکانات دسترسی به  Voice mailریز مکالمات و غیره
•  Call Forwarding / Find Meتوانایی  forwardنمودن تماس داخلی به داخلی
دیگر یا حتی به خط یا موبایل خارجی

• منشی تلفنی با قابلیت پاسخگویی خودکار ،منشیهای متفاوت در زمانهای متفاوت (ساعات
کاری و تعطیالت) ،دریافت پیام در صورت عدم پاسخگویی ،دریافت فکس
• ضبط کلیه مکالمات ورودی یا خروجی یا یک داخلی خاص
• ارائه گزارش کامل از تماسهای ورودی و خروجی

• سهولت مانیتورینگ و کنترل و نظارت بهتر از طریق گزارشگیری
• ارائه خدمات بهتر به مشتری و بهرهوری بیشتر

VOIP
• ساخت اتاقهای کنفرانس مجازی

• ایجاد صف انتظار تماس های ورودی
• ایجاد گروههای تماس و همچنین توانایی ساخت چندین شماره داخلی برای هر کاربر
• اتصال به ساختار Microsoft Active Directory

• اتصال به گروههای گوشی و بهروز رسانی آنالین بر روی سرور
• ارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه فکس
• DHCP / SNMP Server

• سیستم امنیتی به منظور جلوگیری از نفوذ در شبکه اینترنت
• اعمال محدودیت در شمارهگیری بر اساس :زمان هر تماس ،شمارههای خاص ،تعداد تماس ها در
روز ،مجموع تماسها

NETWORK SECURITY
مبحث امنیت مهم ترین بخش شبکه می باشد ،چرا که خطرات نفوذ می تواند ضربات جبران ناپذیری به
مجموعه وارد نماید.

این بحث باید در کنار خود اطمینان و عدم کندی و تاخیر را به همراه داشته باشد ،در طراحی امنیت می
بایست از الیه یک ساختار  OSIشروع کرد یعنی طراحی زیر ساخت تا الیه هفت.
ما در این زمینه می توانیم به شما اطمینان دهیم که شبکه ای قدرتمند ،قابل اطمینان و امنی خواهید

داشت.

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT
در یک شبکه استاندارد ،سرورها از دنیای اطراف خود (حتی کاربران) جدا هستند ،مخصوصاً اگر
سرویسهای اینترنتی را ارائه نمایند .همانند ایمیل VoIP ،و ویدئو کنفرانس.

امنیت این محیط توسط  Firewallو  UTMفراهم میشود.
سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات ،شامل بستههای امنیتی کاملی است جهت محافظت از شبکه در
مقابل تهدیداتی از قبیل ویروسها ،هرزنامهها ،بدافزارها ،برنامههای کالهبرداری ،حمالت امنیتی ،نفوذ

هکرها و . ...
این سیستم در قالب سختافزار یا نرمافزار در گلوگاه شبکه قرار گرفته و کلیه ارتباطات را مدیریت
میکند.

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT

تواناییهای سیستم

• پشتیبانی از تکنولوژی بازرسی عمیق از بستههای شبکه (DPI – Deep Packet
)Inspection
• بازرسی پروتکلهای شبکه )(Protocol Inspection
• بازرسی بستههای شبکه در تمامی الیهها )(SPI-Stateful Packet Inspection

• سرویس DHCP
• سرویس DNS Forwarding
• پشتیبانی کامل از سرویس  NATبه صورت باالنس برروی کالینتها یا کانکشنها به
صورت SNAT / DNAT

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT
• سیستم Anti Spoofing
• سیستم کنترل ترافیک یکپارچه شبکهای با توانایی انطباقپذیری با بقیه سرویسها
• بازرسی پروتکل HTTPS

• جدول مسیریابی سفارشی
• پشتیبانی کامل از IPv6
• فیلترینگ الیه دو )(MAC Address Filtering
• پشتیبانی از استاندارد  IEEE802.1Qدر شبکههای مجازی )(VLAN

UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT)

VPN
Microsoft Active Directory  یاLDAP • احراز هویت بر اساس پروتکل
UTM to UTM  سایت به سایت:• تانلهای چندگانه یا به صورت مستقیم
SSL IPsec / PPTP/ L2TP / PPPOE •

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT
گزارشگیری

• ماژول اختصاصی گزارشگیری کامل عملکرد کاربر در اینترنت بر اساس زمان ،حجم ،دستهبندی
سایتهای مرور شده ،پروتکلهای استفاده شده ،فایلهای دانلودشده ،زمان مصرفشده در
سایتهای مختلف...
• ارسال ایمیل عملکرد کاربران به مدیر سیستم یا کاربر به صورت منظم

• سیستم الگینگ کامل
• پشتیبانی از SNMP
• ارسال الگ به الگ سرور

• مانیتورینگ زنده کاربران
• گزارشگیری بر اساس دستهبندی ترافیک

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT
سیستم کنترل کیفیت

• تقسیم بار مصرف اینترنت کاربران بر روی چند خط اینترنت
• پشتیبانی از سیستم Active / Passive Connection Failover
• اعمال قوانین بر اساس کاربر یا گروه کاربری داخلی یا Microsoft Active Directory
• اعمال محدودیت بر پهنای باند مصرفی کاربر بر اساس قوانین دیواره آتش ،شاخص ،DSCP
پروتکل مصرفی ،احراز هویت کاربر

• اعمال کلیه قوانین مربوطه برروی تانلها

)UTM (UNIFIED TREAT MANAGEMENT
مدیریت سیستم

• دارای پنل وب و داشبورد اختصاصی
• قابلیت ارائه دسترسی سطوح مختلف به کاربران پنل مدیریتی
• قابلیت پشتیبانگیری آسان به صورت محلی یا بر روی سرور FTP
• خروج اتوماتیک از صفحه کاربری در صورت عدم فعالیت
• صفحه تعاریف جهت مدیریت بهینه (تعریف و گروهبندی کاربران ،سرویسها و پروتکلها،URL ،
آدرس  IPسرورها یا تجهیزات شبکه و زمانبندی)

)VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE
زیرساخت میزکار مجازی راهحلی همه جانبه جهت مدیریت ،نگهداری ،کارآمدی و صرفهجویی در
هزینههای  ICTسازمان میباشد.
در این سیستم میز کاری کاربر کامالً به روی سرور منتقل شده و کاربر فقط با استفاده از نرم ا فزار مربوطه
به صورت ریموت به آن دسترسی خواهد داشت ،این نرمافزار میتواند بر روی تمامی پلت فرمهای موجود
از قبیل  Windows, IOS, MACOS, Androidاجرا شود.

الزم به ذکر است استفاده از این نرمافزار و در نتیجه میزکاری ،نیاز به پهنای باند پایینی دارد ،به زبان دیگر
نیاز به زیرساخت شبکهای قوی یا حتی اینترنت پر سرعت ندارد.
این زیرساخت بر اساس انعطافپذیری و امنیت اطالعات بناشده و یک راه حل کلی )(Total Solution
جهت بهرهگیری در سازمانهایی که دارای تعدد شعب میباشند و امنیت اطالعات برای آنها مهم است،
قابل استفاده میباشد.

)VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE
ویژگیهای کلیدی سیستم:

مدیریت ساده به همراه افزایش کنترل
در این سیستم به سادگی میتوان کارایی پردازشهای کلیدی از قبیل واسط بین ارتباطات
) ،(Connection Brokeringاعمال قوانین ) ،(Policy Enforcementنظارت بر عملکرد

) ،(Performance Monitoringتخصیص برنامه ) ،(Application Assignmentباالتر برد.

)VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE
کاهش چشمگیر کل هزینههای راهاندازی و نگهداری

با متمرکز ساختن میز کاربری ،کاربران دیگر نیازی به ایستگاه کاری سطح باال با تنوع نرمافزار نخواهد
داشت ،بلکه کاربر فقط نیاز به یک پلتفرم ساده جهت اجرای نرمافزار مربوطه دارد ،که این امر باعث
کاهش هزینههای نگهداری (نرمافزار و سختافزار) همچنین هزینههای خرید و ایجاد بستر خواهد شد.

مرکز تحقیقات  IDSدر پی تحقیقات خود در سال  2015اعالم نمود پیادهسازی سیستم  VDIهزینههای
وارده به سازمان را ساالنه بیش از  %50کاهش میدهد و همچنین پایداری سیستم را نیز بسیار باال میبرد.

)VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE
تجربه بهتر برای کاربر
در این سیستم عمالً ایستگاههای کاری در اختیار تمام کاربران خواهد بود ،چرا که اطالعات کاربر بر روی

سرور قرار خواهد گرفت و ایستگاههای کاری صرفاً واسط ارتباطی خواهند بود.
کاربران به راحتی میتوانند از تمامی ایستگاهها استفاده کنند ،این قابلیت به مدیر سیستم و همچنین مالک
سازمان نیز اطمینان خاطر میدهد که اطالعات سازمانی بر روی ایستگاههای کاری نخواهد بود ،تجمع

اطالعات بر روی این سیستم عالوه بر باال بردن امنیت و سطح دسترسی ،این امکان را به مدیر سیستم
میدهد تا به سادگی از وجود اطالعات تکراری جلوگیری نماید و همچنین سیستمهای پشتیبانگیری و
 H/Aرا به سادگی مدیریت و برنامهریزی نماید.

)VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE

امنیت
این سیستم دارای چندین الیه امنیتی است که مبحث امنیت را به صورت مرکزی مدیریت نموده و
ریسکها و خطرهای امینی را از بین میبرد.

Conceive

Develop

Test

Analyze
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