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معرفی شرکت



شــرکت راهکارهــای هوشــمند برنــا جهت ارائه خدمــات B2B و B2C فنــاوری اطالعات و ارتباطــات به مخاطبان 

تجــاری و ســازمانی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. ســابقه طوالنــی مدیران ایــن شــرکت در زمینه اجرای پــروژه های 

ملــی در حــوزه IT، در کنــار امکانــات و قابلیــت هــای واحدهــای ویژه کســب و کار مجموعــه، باعــث توانمندی این 

شــرکت در ارایــه خدمــات حرفــه ای در زمینــه فنــاوری اطالعات و ارتباطات شــده اســت.

ــدی  ــاد و پایبن ــی از اعتق ــا ناش ــمند برن ــای هوش ــرکت راهکاره ــات ش ــره خدم ــتریان در زنجی ــرای مش ــزوده ب ــاد ارزش اف ایج

ــه ایــن ارزش هــا در  ــاور و تعهــد ب ــه برخــی از آن در ذیــل اشــاره شــده اســت. بــی شــک ب ــه عوامــل مختلفــی اســت کــه ب ب

ــیم. ــته باش ــا بســیاری از مشــتریانمان داش ــدت ب ــی م ــط طوالن ــه رواب ــرده اســت ک ــا کمــک ک ــه م ــازمان ب ــام ســطوح س تم

سرعت باال و چابکی سازمانی	 

پاسخگویی به نیازهای مشتریان فراتر از خواسته های بیان شده آنان	 

ارایه خدمات توسط برترین متخصصان کشور با سابقه طوالنی در اجرای پروژه های مطرح	 

گروه بندی متخصصین به واحدهای تخصصی و تیم های پروژه محور	 

ارتباطات قوی درون سازمانی و برون سازمانی	 

دانش فنی و بروز کارکنان	 

انعطاف پذیری و خالقیت	 

پایبندی به تعهدات، ارایه خدمات پس از فروش، پشتیبانی و همراهی طوالنی مدت با مشتریان	 

ارایه خدمات آموزش و مشاوره کاربردی	 

 	IT ارایه خدمات جامع و یکپارچه در حوزه

پویایی کارکنان	 

کسب و کار بر مبنای اصول حرفه ای و اخالقی	 

خط مشی و ارزش های سازمان
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بازاریابی دیجیتال

ارائه دهنده طیف وسیعی از خدمات حرفه ای
شــرکت راهکارهــای هوشــمند برنــا بــا در اختیــار داشــتن تیــم هــای برنامه نویســی، طراحــی و اجرا، مشــاوران 

متخصص، دانش کنترل پروژه و واحد بازرگانی آشــنا با تجهیزات با کیفیت و شــرکا و تامین کنندگان برندهای 

مطــرح، ســابقه ارایه خدمات متنوعــی در حوزه های خاص صنعت فناوری اطالعــات و ارتباطات را دارد.

تولید وب سایت، اپلیکیشن های تحت 	 
وب و فروشگاه آنالین

 پشتیبانی فنی وب سایت	 
 بازاریابی دیجیتال	 
 کمپین های خبری PR در فضای 	 

دیجیتال
 ربات تلگرام	 
 افزونه اینستاگرام و تلگرام در وب 	 

ممیزی شبکه های
 کامپیوتری 

شناسایی توپولوژی شبکه فعلی و 	 
نحوه اتصاالت

 بررسی کیفیت لینک های ارتباطی	 
 شناسایی مشکالت پردازشی و 	 

ارتباطی
 آگاهی از بروز بودن تنظیمات و 	 

شناسایی مخاطرات امنیتی شبکه
 ظرفیت سنجی برای توسعه آینده	 
 آگاهی از فرآیندها و تجهیزات ذخیره 	 

سازی اطالعات

 طراحی و بازطراحی شبکه های 	 
کامپیوتری

 بهینه سازی و امن سازی ساختار 	 
سرورها و سرویس ها

 مشاوره های کاربردی در خصوص 	 
برطرف ساختن مشکالت

 تدوین روند تهیه نسخه های 	 
پشتیبان

 راهکارهای مناسب مانیتورینگ	 

مشاوره و طراحی 
شبکه های کامپیوتری 

 آموزش های تخصصی سیسکو	 
 آموزش های تخصصی سیستم عامل 	 

های مایکروسافت و لینوکس
 آموزش های تخصصی میکروتیک	 
 آموزش تخصصی کار با تجهیزات 	 

ذخیره سازی
آموزش های تخصصی در حوزه مجازی 	 

سازی
 آموزش در زمینه طراحی و پیاده 	 

سازی بانک های اطالعاتی و 
راهکارهای پیاده سازی هوش تجاری 

در سازمان ها
 آموزش در حوزه وب مقدماتی و 	 

SharePoint پیشرفته، میل سرور و
 اصول طراحی و پیاده سازی مرکزداده	 

ــای  ــوزه ه ــوزش در ح آم
فنــاوری اطالعــات 

سامانه ساخت و برگزاری
 آزمون های آنالین

 پکیج های آماده سوال در زمینه 	 
های مختلف

 امکان ساخت پکیج های اختصاصی 	 
سواالت

 آزمون ساز پیشرفته با فیلتر 	 
هوشمند سواالت

 امکان برگزاری آزمون های عمومی 	 
و اختصاصی آنالین

 امکان تعریف حالت های مختلف 	 
سوال چند گزینه ای، جای خالی، 

نقطه ای از تصویر، تشریحی و …
 تصحیح سواالت و ارایه آنالین 	 

کارنامه

 سوییچ های صنعتی	 
 سیستم های تلفنی تحت شبکه، 	 

ذخیره سازو سرور
 اکستندرهای اترنت و مبدل های 	 

صنعتی
 کامپیوتر های صنعتی	 
 مودم های مخابراتی ۴Gصنعتی	 
 	PLC و I/O کارت های 
 دوربین های صنعتی	 
 باکس های صنعتی CNC شده با 	 

ورق آلومینیوم
 کنسول KVM دو یا چند پورت با 	 

صفحه نمایش لمسی

تامین تجهیزات
 شبکه های صنعتی 
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روزانه وب ســایت ها و فروشــگاه های آنالین زیادی طراحی می شــوند ولی بنا به دالیل مختلف ، بســیاری از آن ها بروزرسانی 

نمی شوند و با اطالعات کم اهمیت اولیه ، راکد می مانند. برخی از دالیل عدم بروزرسانی وب سایت ها به شرح ذیل می باشد: 

نداشتن وقت کافی برای پشتیبانی وب سایت و ورود اطالعات 	 

سخت بودن کار با بسیاری از سیستم های مدیریت محتوای برای پشتیبانی وب سایتها	 

نداشتن دانش کافی برای پشتیبانی و بروزرسانی	 

عدم دسترسی به محتوا و مطالب مفید در رابطه با حوزه های فعالیت وب سایت و یا عدم توانایی در تولید محتوای اختصاصی	 

در اختیار نداشتن تیم های گرافیک، تبلیغات، روابط عمومی و ...	 

عــدم وجــود دانــش تحلیــل و شــناخت رفتــار مخاطــب در فضــای مجــازی کســب و کار و تجربــه وی از حضــور در ایــن فضــا	 

عدم توانایی در تدوین استراتژی های کاربردی حضور موثر در فضای مجازی 	 

چرا فضای مجازی خود را بروز رسانی کنیم؟

ــای  ــریع فض ــرک س ــرای ت ــا ب ــل آن ه ــت، دالی ــده اس ــوض ش ــدت ع ــه ش ــان ب ــار مخاطب رفت

مجــازی شــما، نــه تنهــا ایــرادات اساســی فنــی مــی توانــد باشــد، بلکــه اگــر محتــوا 

ــه  ــد ب ــا نده ــه آن ه ــور را ب ــس حض ــن ح ــد، بهتری ــی کنن ــاهده م ــه مش ــر آن چ ــا ظاه ی

می گردنــد. شــما  رقبــای  دنبــال  بــه  جســتجو  موتورهــای  در  ســرعت 

عــالوه بــر ایــن یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه در رتبــه بنــدی ســایت هــا در نتایــج 

جســتجو تاثیــر زیــادی دارد، بــروز رســانی پیوســته وب ســایت هــا مــی باشــد. اخیــرا 

موتورهــای جســتجو اهمیــت و اولویــت زیــادی بــه ایــن مســئله اختصــاص داده انــد و 

آن را بــه یکــی از معیــار هــای رتبــه بنــدی ســایت هــا قــرار داده انــد.

ــد.  ــایت دارن ــدازی وب س ــاخت و راه ان ــوص س ــده ای در خص ــوس کنن ــه مای ــای تجرب ــب و کاره ــان کس ــیاری از صاحب بس

ــه  ــایتی ک ــت وب س ــان از کیفی ــارات آن ــیاری از انتظ ــراح، بس ــرکت ط ــک ش ــط ی ــایت توس ــاد وب س ــس از ایج ــل پ در عم

ــت. ــده اس ــرآورده نش ــان ب ــب کارش ــر کس ــر آن ب ــد و تاثی ــه ان ــل گرفت تحوی

بازاریابی دیجیتال
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یکــی از دالیــل اصلــی شکســت در بهــره بــرداری موثر از وب ســایت هــا نادیده گرفتن فــاز تولید محتــوا و بروز رســانی فنی 

و محتوایــی وب ســایت اســت. اکثــر کســب و کارهــا بــرای ایــن بخش ، اســتراتژی مشــخص، آمادگــی الزم  و منابــع کافی را 

ندارنــد. در حالیکــه:

 »مرحله بروز رســانی فنی و محتوایی بســیار مهم تر از مرحله طراحی و ســاخت یک وب ســایت اســت و عمال در این مرحله 

اســت که می توانیم با بهره برداری صحیح، شــاهد بازگشــت ســرمایه صرف شــده برای طراحی و ســاخت وب ســایت باشیم«

بــا توجــه بــه محدودیــت هــای مالــی و انســانی ســازمان هــا، شــاید در نظــر گرفتن یــک نفــر نیــروی متخصص مقیــم برای 

بــروز رســانی و پشــتیبانی وب ســایت امــکان پذیــر نباشــد. همچنیــن فرآینــد بروزرســانی و پشــتیبانی فنــی و محتوایــی 

وب ســایت و شــبکه هــای اجتماعــی، یــک کار دشــوار و نیازمنــد تخصــص هــای مختلــف در حــوزه هــای متفــاوت برنامــه 

نویســی، پایــگاه داده، طراحــی و پژوهــش تجربــه کاربــر، گرافیــک و تبلیغــات، مدیریت فروش و ســایر حوزه هــای مدیریتی، 

تولیــد محتــوا، روابــط عمومــی، بازاریابــی دیجیتــال و ... اســت کــه معمــوال بــا اســتفاده از یــک کارشــناس کــه دارای یــک 

تخصــص خــاص اســت بــه طــور کامــل قابــل انجــام نیســت. از ســوی دیگــر بســیاری از شــرکت هــای طراحــی و ســاخت 

وب ســایت توانایــی ارایــه ایــن تخصــص هــا را ندارنــد. 

ــرآن  ــا را ب ــازی، م ــای مج ــا در فض ــب و کاره ــرای کس ــده ب ــکالت عدی ــود مش ــا و وج ــایت ه ــی از وب س نارضایت

داشــت کــه بــه پشــتوانه هــای تیــم هــای تخصصــی درون مجموعــه بــه ارایــه خدمــات در حــوزه تدویــن 

ــم.  ــی بپردازی ــای اجتماع ــبکه ه ــا و ش ــایت ه ــود وب س ــتیبانی و بهب ــانی، پش ــال و بروز رس ــای دیجیت ــتراتژی فض اس

ــه طــور کلــی خدمــات  ب
در  ایــن حــوزه هــا قابــل 

ارائــه  مــی باشــد :

تولید وب سایت، اپلیکیشن های تحت وب 	 

و فروشگاه آنالین

پشتیبانی فنی وب سایت	 

بازاریابی دیجیتال و مدیریت کانال های 	 

اجتماعی

کمپین های خبری PR در فضای دیجیتال	 

ربات تلگرام	 

افزونه اینستاگرام و تلگرام	 

کارهــا  و  کســب  فعلــی  هــای  ســایت  وب  کارایــی  رســاندن  حداکثــر  بــه  خدمــات  ایــن  ارایــه  از  »هــدف 

ــد داد« ــب  کار خواه ــه کس ــتری ب ــق بیش ــت رون ــه در نهای ــت ک ــح اس ــیر صحی ــا در مس ــرد آن ه ــت عملک و هدای
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برخی از پروژه های انجام شده در حوزه بازاریابی دیجیتال

Http://apcp.irطراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت شهرک های کشاورزی	 

طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت اندیشه های برتر	 
بازاریابی دیجیتال و مدیریت شبکه های اجتماعی	 
 	)SEO( بهینه سازی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو

Http://mabco.co
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طراحی و برنامه نویسی وب سایت کلینیک دکتر مظلومی	 
بازاریابی دیجیتال و مدیریت شبکه های اجتماعی	 
 	)SEO( بهینه سازی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو

Https://dr-mazloumi.com
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طراحی و برنامه نویسی وب سایت چهار زبانه شرکت بهینه وزین تولید کننده کره های گیاهی مهگل	 
Http://Behinehwazin.comراه اندازی کمپین های خبری 	 

طراحی و برنامه نویسی وب سایت دو زبانه شرکت گیلدا	 
Https://gildaenergy.com
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راه اندازی انجمن پرسش و پاسخ مجموعه تحلیل های مالی سیکلیکال در حوزه بورس	 
https://qa.cyclicalwaves.com
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طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت تارادیس	 

طراحی و برنامه نویسی وب سایت نمایندگی بوش کرج	 

Http://taradis.ws

Http://karajbosch.com
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طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت باتک	 

 	Tco طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت

http://battakco.com

https://tco13980.com
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طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت پویش اروین میعان	 

طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت عارف صنعت 	 

Https://pemchemco.com

http://arefsanat.com
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راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( مجموعه تحلیل های مالی سیکلیکال 	 

پشتیبانی هاستینگ وب سایت مجموعه تحلیل های مالی سیکلیکال	 
https://cyclicalwaves.com

www.itborna.com                                                                                                شرکت راهکارهای هوشمند رهاورد برنا                           www.itborna.com                                                                                                  شرکت راهکارهای هوشمند برنا                 

13



مشاوره و طراحی شبکه های کامپیوتری

ــه  ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــتر م ــن IT بیش ــن و مطمئ ــترهای ام ــه بس ــتگی ب ــا، وابس ــازمان ه ــعه س ــد و توس ــا رش ــان ب همزم

محدودیــت هــای نیــروی انســانی مقیــم در واحدهــای IT ســازمان هــا، ایــن شــرکت طــرح هایــی در خصــوص ارایــه خدمــات 

ــه  ــل اعتمــاد جهــت ارای ــر ســاختهای مطمئــن و قاب ــا محوریــت ایجــاد زی مشــاوره در حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب

ــا  ــاوره ب ــات مش ــن خدم ــد. ای ــی نمای ــه م ــازمان ارای ــم س ــات مه ــت از اطالع ــن محافظ ــدار IT و همچنی ــای پای ــرویس ه س

شــناخت دقیــق نیازهــای فعلــی و آتــی ســازمان، ظرفیــت ســنجی، برنامــه ریــزی صحیــح بــرای بخــش IT و انتقــال دانــش در 

خصــوص آخریــن تکنولــوژی هــا و تجهیــزات مــی توانــد بــه عنــوان زیربنایــی بــرای هدایــت صحیــح مســیر تیــم هــای فنــاوری 

ــت،  ــای امنی ــازمان، ارتق ــع س ــه از مناب ــه اســتفاده بهین ــت منجــر ب ــه در نهای ــا باشــد ک ــات و ارتباطــات در ســازمان ه اطالع

قابلیــت اطمینــان بیشــتر در بســترهای اطالعاتــی، جلوگیــری از دوبــاره کاری هــا و پیشــرفت کســب و کار ســازمان مــی گــردد.

برخی از خدمات مشاوره قابل ارایه توسط شرکت راهکارهای هوشمند برنا جهت بهبود ساختار فناوری اطالعات و ارتقای سطوح 

امنیتی به شرح ذیل می باشد.

مشاوره در خصوص:

طراحی و بازطراحی شبکه های کامپیوتری بر مبنای نیازهای فعلی و آتی سازمان در الیه LAN/ WAN و دیتاسنتر )شامل 	 

توپولوژی شبکه، IP Planning، بخش بندی شبکه، تجهیزات و تکنولوژی های مورد نیاز، ارتباطات LAN و WAN   و …(

بهینه سازی و ایمن سازی زیرساخت ها و سرویس های شبکه داخلی و ارتباطات خارجی	 

توزیع مناسب اینترنت منطبق بر سیاست های کاری، دستورالعمل ها و اولویت ها	 

بهینه سازی ساختار سرورها و سرویس های ارایه شده در شبکه	 

ایجاد بسترهای فیزیکی کابلی و وایرلس مطمئن و پر ظرفیت	 

ارایه راهکارهای امنیتی مناسب در حوزه فن آوری اطالعات	 

ارایه مشاوره های کاربردی در خصوص برطرف ساختن عیوب شبکه و سیستم های کامپیوتری	 

ارایه راهکارهای مناسب در زمینه مانیتورینگ و نظارت بر عملکرد سرویس های اطالعاتی سازمان و شناسایی تغییرات و 	 

مخاطرات در شبکه

تدوین سیاست های دسترسی به اطالعات جهت طبقه بندی اطالعات سازمانی	 

تدوین سیاست های استفاده از منابع سخت افزاری و سیستم های کامپیوتری سازمان با توجه به نقش سازمانی افراد شاغل	 

برنامه ریزی جهت آموزش های تخصصی و عمومی پرسنل در استفاده از سرویس های فن آوری اطالعات	 
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ارایه راهکارهای مناسب در ارایه خدمات آن الین اطالعاتی شرکت مانند سامانه های وب، ایمیل و نرم افزارهای مورد نیاز از 	 

حیث بروز بودن تکنولوژی های به کار گرفته شده و سطح کارایی و امنیتی مناسب

تهیه شناسنامه ارتباطات و اتصاالت شبکه و مستندات پیکربندی تجهیزات	 

تهیه مستند ریسک های شبکه های کامپیوتری و اطالعات حیاتی سازمان	 

ارایه راهکارهای مناســب فرآیندی و نرم افزاری در خصوص ایجاد و بهینه ســازی واحد helpdesk در بخش IT جهت 	 

پشــتیبانی  و پاســخگویی بهتر به مشــکالت و نیاز کاربران شبکه سازمان

 	IT آماده سازی مستر پلن بلند مدت بخش

و همچنین ارایه دوره های آموزشی کوتاه مدت همزمان با خدمات مشاوره ای به مدیران و کارشناسان در زمینه های 	 

زیرساخت ها و سرویس های شبکه و سایر حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نیاز سازمان

سال ها تجربه در زمینه مشاوره و راه اندازی شبکه های کامپیوتری

سرپرســتی پــروژه هــای مشــاوره شــبکه در شــرکت راهکارهــای هوشــمند برنــا بــر عهــده آقــای مهنــدس رشــوند اســت 

کــه ایشــان بــه همــراه تیمــی خبــره بــه ارایــه خدمــات مــی پردازنــد در ادامــه بــا رزومــه ایشــان بیشــتر آشــنا مــی شــویم.

 	MCP، MikroTik دارای مدارک

بیش از ۱۸ سال سابقه کار بعنوان کارشناس، مشاور و مدیر در حوزه فناوری اطالعات	 

بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس دوره های مایکروسافت، شبکه، سیسکو و میکروتیک	 

مدیر دپارتمان فن آوری اطالعات مجتمع فنی تهران، نمایندگی البرز	 

مدیر واحد پشتیبانی فن آوری اطالعات مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز	 

مشاور مدیر عامل مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز	 

سرپرست واحد راهکارهای سازمانی - شرکت پردیس اطالع رسان سپهر	 

عضو هیئت موسس کلینیک فن آوری اطالعات حامی - شرکت پردیس اطالع رسان سپهر	 

مدیر فناوری اطالعات شرکت مهگل	 

مدیر فناوری اطالعات شرکت تکسرام	 

مدیر فناوری اطالعات شرکت آویژه مهر	 

مشاور شرکت صنایع غذایی گهر لرستان در زمینه شبکه های کامپیوتری و سیستم های اطالعاتی	 

مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی	 

مدرس دوره های شبکه در مجتمع فنی تهران مرکز، شمال غرب و آکادمی عصر شبکه	 
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برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت راهکارهای هوشمند برنا

تامین تجهیزات ارتباطی و سوئیچینگ و نظارت تصویری شرکت پتروشیمی غدیر	 

تامین تجهیزات شبکه و ذخیره ساز وکابل کشی پسیو شبکه و راه اندازی شبکه اکتیو شرکت صنایع غذایی 	 

گهر لرستان 

مشاوره شبکه در شرکت صنایع غذایی گهر لرستان 	 

تامین تجهیزات سرور و ایجاد کابل کشی ساختار یافته در شرکت پارس آزمون 	 

مشاوره و پشتیبانی شبکه در شرکت پارس آزمون 	 

تامین تجهیزات سوئیچینگ و روتینگ شبکه شرکت بهینه وزین مهگل 	 

 ایجاد شبکه پسیو و نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 	 

بهینه سازی سرورهای مجازی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی	 

راه اندازی سامانه پیشرفته اشتراک گذاری فایل و میل سرور در شرکت داروسازی مداوا	 

تامین سوییچ های صنعتی و نصب و راه اندازی زیرساخت های شبکه در کارخانه سروش ثامن	 

عیب یابی و بهینه سازی ساختار روتینگ شبکه و اکانتینگ کاربران در موسسه تصویر برداری عظیمیه	 

 ساماندهی ساختار دامین و راهکار انتقال شبکه به یک دامین یکپارچه، پیاده سازی ساختار تهیه  پشتیبان گیری 	 

اطالعات و پیکربندی شبکه در مرکز مطالعات انرژی

راه اندازی سیستم مانیتورینگ و اکانتینگ کاربران نیروگاه زاگرس کوثر	 

راه اندازی میل سرور در نیروگاه زاگرس کوثر	 

راه اندازی ایمیل سرور Exchange 20۱6  و جابجایی ایمیل ها از سرور 20۱0 در پتروشیمی غدیر ماهشهر	 

راه اندازی زیرساخت ها و سرویس های اکتیو و پسیو شبکه شرکت داروسازی آنی درمان	 

و ...	 
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گواهی حسن انجام کار 
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گواهی حسن انجام کار 
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ممیزی  شبکه های کامپیوتری

چرا ممیزی شبکه؟
امــروز شــاهد آن هســتیم کــه شــبکه هــای کامپیوتــری زیــادی در شــرکت هــا و ســازمان هــای مختلــف در کشــورمان ایجــاد 

شــده اســت. اغلــب ایــن شــبکه هــا طــی دو دهــه اخیــر بــه صــورت تخــت یــا فاقــد ســاختار درختــی بهینــه، غیــر اصولــی 

و زنجیــروار، رشــد پیــدا کــرده انــد. ایــن شــبکه هــا نــه تنهــا اصولــی و امــن نیســتند بلکــه پاســخگوی بســیاری از نیازهــای 

ــروز مشــکل  ــران ارشــد، ب ــران IT و مدی ســازمان هــا در حــوزه IT  نیــز نمــی باشــد. همــواره یکــی از چالــش هــای مدی

در ایــن شــبکه هــا بــرای ذینفعانــی اســت کــه قصــد پیشــبرد فرآیندهــای ســازمان در بســتر IT را دارنــد. ار ســوی دیگــر 

بــا افزایــش وابســتگی روزافــزون فعالیــت کلیــدی ســازمان هــا بــه زیرســاخت هــا و ســرویس هــای تحــت شــبکه، مدیــران 

ســازمان هــا تصمیــم بــه توســعه بســتر هــای شــبکه مــی  گیرنــد. امــا از آنجاییکــه غالبــا هزینــه صــرف شــده بــرای توســعه 

بســتر هــای شــبکه بــر مبنــای تحلیــل دقیــق از شــرایط فعلــی نیســت و شــرایط فعلــی شــبکه بــا نیازهــای فعلــی و آتــی 

ســازمان بــا رویکردهــای مختلــف عملکــرد، دســترس پذیــری، قابلیــت مدیریــت، امنیــت و …  ســنجیده نشــده اســت، نتایــج 

بدســت آمــده رضایــت کامــل مدیــران ارشــد ســازمان را بــه همــراه نــدارد.

پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه قبــل از هــر اقدامــی بــرای توســعه شــبکه، بــا انجــام ممیــزی بــر روی آن، اطالعــات مفیــد، 

واقــع بینانــه و تصمیــم ســاز  در خصــوص شــرایط فعلــی و نیازهــای حــال و آینــده ســازمان بدســت آوریــد. ایــن اطالعــات 

ــر از  ــع آن اســتفاده بهت ــه تب ــاز توســعه شــبکه و ب ــرای ف ــزی مناســب ب ــه ری ــه موجــب طراحــی و برنام ــر اینک ــالوه ب ع

منابــع مالــی ســازمان مــی شــوند، مــی تواننــد بــه عنــوان ســندی بــرای فــاز شــناخت و پیــش نیــاز اســتانداردهای امنیــت 

ــاوری اطالعــات ITIL( ISO20000( باشــند. اطالعــات و ارتباطــات )ISO 27000۱ ( و مدیریــت خدمــات فن

شــرکت راهکارهــای هوشــمند رهــاورد برنــا بــه عنــوان یکــی از اولیــن شــرکت هــای فعــال در زمینــه ممیــزی شــبکه، 

بــه پشــتوانه ســال هــا ســابقه در حــوزه شــبکه هــای کامپیوتــری و سیســتم هــای اطالعاتــی، خدمــات منحصــر بــه فــردی 

در خصــوص بازرســی و نظــارت در زمینــه زیرســاخت هــا و ســرویس هــای شــبکه ارایــه مــی دهــد. کارشناســان ارشــد ایــن 

ــه ارزشــمند در حــوزه هــای مختلــف شــبکه می باشــند. پــس از ممیــزی شــبکه  شــرکت دارای مــدارک تخصصــی و تجرب

توســط تیــم راهکارهــای هوشــمند، عــالوه بــر ایــن کــه بــه گزارشــی جامــع از وضعیــت شــبکه در ســرفصل هــای گوناگــون 

دســت خواهیــد یافــت، پیشــنهادات و مشــاوره ایــن شــرکت در خصــوص بهبــود هــر مــورد را دریافــت مــی نماییــد. همچنین 

مستندســازی وضعیــت شــبکه شــامل توپولــوژی و نقشــه شــبکه، ارتباطــات، تنظیمــات دســتگاه و ….  و ســند فنــی جامــع 

بازطراحــی شــبکه شــاملDetailed Designنیــز قابــل ارایــه مــی باشــد. ســند Detailed Design  راهنمایــی جامــع اســت 

بــرای شــرکت هــای مجــری  کــه توســط کارفرمــا بــرای رفــع عیــوب شــبکه بــکار گرفتــه مــی شــوند. عــالوه بــر ایــن پــس 

ــه جهــت اطمینــان بیشــتر و  ــد ب از رفــع عیــوب شــبکه توســط شــرکت هــای مجــری، برخــی از کارفرمایــان تمایــل دارن

مشــاهده میــزان بهبــود و ارزیابــی عملکــرد شــرکت مجــری، دوبــاره شــبکه را ممیــزی نماینــد و همچنیــن در الیــه هــای 

امنیتــی تســت نفــوذ بــر روی شــبکه انجــام پذیــرد کــه ایــن خدمــات نیــز توســط ایــن شــرکت بــه انجــام مــی رســد.
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خروجی ممیزی شبکه

پس از انجام ممیزی شبکه توسط تیم ما، به این اطالعات دست خواهید یافت:

شناسایی توپولوژی شبکه فعلی و نحوه اتصاالت.	 

شناســایی اینکــه مشــکالت ارتباطــی در شــبکه بــر روی کــدام یــک از ســرویس هــا و پــردازش هــا در 	 

شــبکه شــما تاثیــر منفــی گذاشــته اســت؟

بررسی کیفیت لینک های ارتباطی بین سرورها و هاست ها.	 

بررســی ظرفیــت منابــع فیزیکــی و نــرم افــزاری، ســرورها و اینکــه آیــا پاســخگو نیازهــای ســازمان هســت 	 

یــا خیــر ؟

ظرفیــت ســنجی در خصــوص منابــع شــبکه و نقاطــی کــه بایــد در توســعه هــای آتــی بــا اولویــت بــاال 	 

افزایــش ظرفیــت یابنــد.

آگاهــی از وضعیــت بــروز بــودن وصلــه هــای امنیتــی و اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی هــا و ویژگــی هــای 	 

موثــر شــبکه در تامیــن امنیــت زیرســاخت هــا و ســرویس هــای شــبکه

شناسایی آسیب پذیری های درون شبکه و سرورها	 

شناسایی نرم افزارها، سخت افزارها و فریم و سیستم عامل های آن ها	 

اطــالع از نیــاز بــروز رســانی سیســتم عامــل هــا، فریــم هــا و تهیــه الیســنس هــای اضافــی مــورد نیــاز 	 

بــرای ارایــه ســرویس هــای پایــدار و بــا کیفیــت شــبکه

اطالع از وضعیت کابل کشی های شبکه	 

ــای 	  ــک ه ــات لین ــای و ارتباط ــی وای ف ــت پوشــش ده ــس و کیفی ــزات وایرل ــت تجهی اطــالع از وضعی

مســتقیم

آکاهی از وضعیت افزونگی در ارتباطات و پردازش های شبکه و افزایش مسیرهای افزونگی	 

آگاهــی از فرآیندهــا و تجهیــزات ذخیــره ســازی اطالعــات و خطــر هــای احتمالــی بــرای دیتاهــای ذخیــر 	 

شــده و راهکارهــای کاهــش ریســک از دســت دادن اطالعــات

آگاهی از روش های مدیریت بهتر و کم دردسر تر شبکه	 

 	HLD )High Level Design( سند

 	NIP )Network Implementation Plan( و LLD )Low Level Design( سندهای
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معرفی تیم ممیزی شبکه
عــالوه بــر کارشناســان جــوان و بــا انگیــزه این شــرکت کــه کار جمــع آوری اطالعــات مختلف از شــبکه 

شــما را انجــام می دهند، ممیزی و مشــاوره ســرویس های شــبکه توســط آقــای مهندس مهران رشــوند 

و ممیــزی و مشــاوره زیرســاخت هــای شــبکه در شــرکت راهکارهــای هوشــمند توســط آقــای مهنــدس 

نیمــا جودکــی انجــام مــی پذیــرد کــه در ادامــه بــا تجــارب و مــدارک ایشــان بیشــتر آشــنا مــی شــویم.

ایشــان دارای مــدرک  )Cisco Certified Design Expert )CCDE از کمپانــی سیســکو مــی باشــند. 

ایــن مــدرک یکــی از مــدارک ســطح بــاالی سیســکو اســت کــه کمتــر از ۳00 نفــر در دنیــا موفــق بــه 

اخــذ آن شــده انــد. تمرکــز ایــن مــدرک در انتخــاب متخصصینــی اســت کــه بتواننــد با شــناخت حرفه 

ــق از مباحــث فنــی شــبکه، نیازهــای کســب و کار، بودجــه ســازمان و مالحظــات  ای، عمیــق و دقی

اجــرا شــبکه را در طراحــی دخیــل کننــد و راهــکاری بهینــه، همگــرا و یکپارچــه بــرای ایجــاد شــبکه 

هــای کامپیوتــری ارایــه دهنــد. شــناخت همزمــان مباحــث دشــوار فنــی در طراحــی و مباحــث مرتبــط 

بــا کســب و کار ســازمان در ایجــاد شــبکه هــای کامپیوتــری، باعــث شــده اســت کــه عــالوه بــر توانایــی 

طراحــی، متخصصیــن دارای مــدرک CCDE  یکــی از مناســب تریــن افــراد بــرای ممیــزی و بازبینــی 

شــبکه هــای کامپیوتــری باشــند. آن هــا بــا تحلیــل اطالعــات جمــع آوری شــده از شــبکه مــی تواننــد 

بــا دیــدی عمیــق و آینــده نگــر، مناســب بــودن یــا نبــودن شــبکه فعلــی را بــرای نیازهــای فعلــی و 

  CCDE آتــی ســازمان اعــالم کننــد. آقــای مهنــدس جودکــی جــزء معــدود متخصصیــن دارای مــدرک

در کشــورمان هســتند.

The Cisco Certified Design Expert (CCDE) is for 
expert-level network design engineers, expert-
level network leads of IT infrastructure teams, 
and expert-level network leads of architecture 
teams working in job roles that require them to 
translate business needs, budget, and operational 
constraints into the design of a converged 
solution. The CCDE curriculum prepares designers 
to develop design solutions at the infrastructure 
level for large customer networks. Network 
engineers holding an active CCDE certification are 
recognized for their expert-level knowledge and 
skills in network infrastructure design. The deep 
technical networking knowledge that a CCDE 
brings ensures that they are well qualified to 
address the most technically challenging network 
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در ادامه با تجربیات و تخصص های آقای جودکی آشنا شوید:

CISCO ID: CSC0۱۱6۸۴۸69 -20۱7 -MAY - ۱۴ |CCDE CISCO CERTIFIED DESIGN EXPERT

دارای مدارک CCNA، CCNP و CCIE و CCDE از کمپانی سیسکو	 

بیش از ۱۳ سال تجربه در زمینه طراحی، مشاوره و تدریس در حوزه زیرساخت های شبکه	 

اجرای بیش از 200 پروژه بزرگ بین المللی راه اندازی زیرساخت های شبکه از جمله:	 

 	 NET)ELLIS COUNTY بــر روی شــبکه ابری اینترنت عمومــی در شــرکت IP MULTICAST طراحــی و پیــاده ســازی

TEXAS INTERNET SERVICE PROVIDER( آمریکا

 	 MPLS TRAFFIC ENGINEERING و طراحــی و پیــاده ســازی CORE عیــب یابــی و بهینــه ســازی روتینــگ در الیــه

بــرای شــرکت COGENT COMMUNICATIONS هلند

طراحــی و پیــاده ســازی INTER-AS INTEROPERABILITY و L۳VPN, MPLS TE FRR بــر اســاس راهکارهــای 	 

سیســکو در شــرکت XTERNET ارمنســتان

 	 METRO ETHERNET در شــبکه  IPV6 و برقراری OSPFV۳ و MP-BGP با اســتفاده از IPV6 طراحی و پیاده ســازی

در شــرکت NETSYS ارمنستان

طراحــی و پیــاده ســازی ETHERNET OAM بــرای تشــخیص قطعــی اتصــال END-TO-END بیــن SP و ســوییچ و 	 

 MPLS EXP MARKINGS و همچنیــن شــبکه خدمــات مشــتریان.  شــامل CORE بــرای شــبکه QOS پیــاده ســازی

 ARMINCO در ســمت مشــتریان در شــرکت DSCP/IP PRECEDENCE/COS MARKINGS و CORE در شــبکه

ارمنســتان

بازطراحــی و پیــاده ســازی SPANNING-TREE جهــت بهینــه ســازی عملکــرد ســرورها و اپلیکیشــن هــا در دیتاســنتر 	 

ARMBOD ارمنســتان

طراحی و اصالح ساختار سوئیچینگ شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(	 

 	 VLAN، PORT & WEB-BASED AUTHENTICATION، PORT SECURITY، DHCP  ۳  LAYER(

 SNOOPING، IP SOURCE GUARD، DYNAMIC ARP INSPECTION، ACL، STORM CONTROL، SPAN

)… و   AND RSPAN، SYSTEM MESSAGE LOGGING
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بازطراحی شبکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در ساختمان مرکزی و ۱9 ساختمان وابسته	 

بازطراحی شبکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در ساختمان مرکزی و ۴0 ساختمان وابسته	 

ممیزی شبکه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز	 

ــعه در 	  ــت توس ــش قابلی ــت افزای ــبکهMULTI NSSA OSPF جه ــه ش ــرت ب ــگ IGP و مهاج ــازی روتین ــه س بهین

ارمنســتان  YEREVAN MEDICAL CENTER مرکزدرمانــی 

طراحــی و پیکربنــدی IOS ZBFW, CBAC, ACLS, DMVPN, NAT, IPSEC در ســفارت ایــران در ارمنســتان جهــت 	 

ایجــاد ارتباطــات در شــبکه امــن

 	 MPLS ــی ــای ارتباط ــرویس ه ــتفاده از س ــا اس ــن SITE-TO-SITE WAN ب ــات ام ــازی ارتباط ــاده س ــی و پی طراح

ــتان ــوم ارمنس ــوت در وزارت عل ــاط ریم ــراری ارتب ــت برق L۳VPN جه

ــک 	  ــی در بان ــری اختصاص ــبکه اب ــه 2 ش ــای الی ــرویس ه ــر روی س ــازی IP MULTICAST ب ــاده س ــی و پی طراح

ارمنســتان  ARDSHINBANK

طراحــی آدرس دهــی ســاختار یافتــه، پروتــکل هــای روتینــگ EIGRP و OSPF، راهکارهــای IPS وفایــروال و QOS در 	 

کارخانــه آرارات ارمنســتان

 	 MLPPP PRIMARY AND BACKUP الیــه 2 بــا اســتفاده از پروتــکل هــای ارتباطــی WAN طراحــی و پیــاده ســازی

و روتینــگ امــن، پایــدار و قابــل گســترش در کارخانــه گلوریــا ارمنســتان و…
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آموزش در حوزه های فناوری اطالعات

ارائه خدمات آموزشی
در اختیــار داشــتن تیــم بســیار خبــره در حــوزه هــای مختلــف فــن آوری اطالعــات کــه هــر یــک صاحــب تجربــه ای ارزشــمند 

و طوالنــی در حــوزه آمــوزش هــای IT نیــز هســتند، مــی توانــد نیــاز مشــتریان را در ایــن خصــوص بــه طــور کامــل پوشــش 

ــه کارشناســان  ــروژه هــا و انتقــال آن ب ــه کار گرفتــه شــده در پ ــش ب ــه کســب دان ــد ب ــان،  عالقمن دهــد. بســیاری از کارفرمای

ــه برگــزاری آمــوزش هــای  ــا اقــدام ب و متخصصــان خــود هســتند . در ایــن راســتا، شــرکت راهکارهــای هوشــمند رهــاورد برن

تخصصــی در حــوزه هــای ذیــل نمــوده اســت و بــا فراهــم کــردن زیرســاخت هــای مناســب و بــروز نــرم افــزاری و ســخت افــزاری، 

تمامــی تــالش خــود را در ایــن راســتا بــه کار خواهــد گرفــت.

آموزش های تخصصی سیسکو در حوزه های Routing & Switching ، Security ، Service Provider و Design در سطوح 	 

Associate , Professional ,Expert مختلف

آموزش های تخصصی سیستم عامل های مایکروسافت و لینوکس	 

آموزش های تخصصی میکروتیک	 

 	)SAN, NAS, DAS( آموزش تخصصی کار با تجهیزات ذخیره سازی

 	Citrix و VMWare ،آموزش های تخصصی در حوزه مجازی سازی مبتنی بر زیرساخت های مایکروسافت

آموزش در زمینه طراحی و پیاده سازی بانک های اطالعاتی و راهکارهای پیاده سازی هوش تجاری در سازمان ها	 

 	SharePointآموزش در حوزه وب مقدماتی و پیشرفته و

 	9۴2-TIA اصول طراحی و پیاده سازی مرکزداده مبتنی بر استاندارد بین المللی

ــی  ــن الملل ــدارک بی ــذ م ــرای اخ ــی ب ــات و آمادگ ــر موضوع ــی و تخصصــی ب ــدف تســلط علم ــا ه ــوق ب ــای ف ــوزش ه ــه آم کلی

ــر خارجــی،  ــا موسســات معتب ــن شــرکت ب ــاط ای ــرد.  ارتب ــی پذی ــای رســمی آن صــورت م ــون ه ــا شــرکت در آزم مربوطــه ب

ــن  ــر اســت، مدرســین دارای باالتری ــه ذک ــرد. الزم ب ــران کمــک خواهــد ک ــش پذی ــی توســط دان ــن الملل ــدارک بی ــه اخــذ م ب

ســطوح مــدارک بیــن المللــی مرتبــط و ســابقه ای طوالنــی آموزشــی در مراکــز معتبــر آموزشــی داخلــی و خارجــی 

اختصــاص مــی دهنــد. و البراتــور  مباحــث عملــی  بــه  را  زمــان کالس هــا  بیشــتر  و  هســتند 

یکی از نیازهای ســازمان ها برگزاری ســمینار ها و دوره های آموزشــی فشــرده جهت باالبردن ســطح دانش کارکنان در موضوعات 

خاصــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات اســت. به پشــتوانه بیش از دو دهه تجربه آموزشــی، شــرکت راهکارهای هوشــمند برنــا اقدام به 

طراحــی و برگــزاری ســمینارها و دوره هــای آموزشــی یک یــا چند روزه در ســازمان های مختلــف می نماید.
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سمینار دو روزه آشنایی با میکروتیک در دانشگاه فرهنگیان
 با همکاری مجتمع فنی تهران نمایندگی شمال غرب
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برگزاری دوره مایکروسافت MCSA 2016 برای اداره برق مازندران
همکاری با مجتمع فنی تهران شعبه چالوس

برگزاری دوره مایکروسافت MCSA – موسسه عصر شبکه
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تامین تجهیزات شبکه های صنعتی

پارامترهــای محیطــی و شــرایط کاری در شــبکه هــای صنعتــی نســبت بــه شــبکه هــای تجــاری- اداری، متفــاوت اســت. در 

نتیجــه تجهیــزات شــبکه هــای صنعتــی معمــوال ســخت افزارهــای قدرتمنــد تــری نســبت بــه تجهیــزات عــادی شــبکه دارنــد. 

برخــی از دالیــل این تفــاوت ،  عبارتند از:

دمای کاری تجهیزات ممکن است به -۴0 درجه الی +۸0 درجه برسد.	 

در برخی شبکه های صنعتی نویز الکترومغناطیسی به شدت وجود دارد.	 

گرد و خاک و رطوبت باال ممکن است وجود داشته باشد.	 

معموال شبکه های صنعتی از حساسیت باالیی برخودار هستند و قطعی در شبکه ممکن است منجر به وقوع فاجعه ای شود.	 

رعایت مسئله افزونگی در پاور و اینترفیس های ارتباطی و همچنین الیه های پردازشی خیلی مهم است.	 

تجهیزات باید دارای استانداردهای ضد انفجار باشند.	 

تجهیزات باید در مقابل لرزش و ضربه مقاوم باشند.	 

جهت ارتباط با سنسورهای و سایر تجهیزات سایت باید از پروتکل های مختلف صنعتی پشتیبانی نمایند.	 

معوال محدودیت فضا وجود دارد و ابعاد کوچک برای تجهیزات نیاز است.	 

از ســوی دیگــر در برخــی از ســایت هــای صنعتــی غالبــا فقط مهندســین اتوماســیون حضــور دارند و دانــش IT بــرای پیکربندی 

و عیــب یابــی تجهیــزات شــبکه در ســطح عالــی وجــود نــدارد. لــذا معمــوال برندهــای صنعتی از لحــاظ نــرم افــزاری و پیکربندی 

ــه راحتــی پیکربنــدی شــوند. ــا نیــاز بــه کمتریــن دانــش IT  ب نیــز متفــاوت هســتند و طــوری طراحــی مــی گردنــد کــه ب
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NECKORENIX

MOXA NEXCOM AXIOMTEK

www.itborna.com                                                                                                شرکت راهکارهای هوشمند رهاورد برنا                           www.itborna.com                                                                                                  شرکت راهکارهای هوشمند برنا                 

28



شــرکت راهکارهــای هوشــمند رهــاورد برنــا تجربــه کاری طوالنــی مــدت در زمینــه تامیــن تجهیــزات شــبکه هــای صنعتی 

و راه انــدازی ایــن تجهیــزات در ســایت هــای صنعتــی را داراســت. همچنیــن متخصصیــن برنــا در دوره هــای تخصصــی در زمینــه 

راه انــدازی تجهیــزات شــبکه هــای صنعتــی در کشــور تایــوان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای پیشــرو در ایــن زمینــه حضــور 

داشــته انــد و موفــق بــه کســب مــدارک مربــوط شــده انــد. ایــن متخصصیــن توانایــی ارایــه خدمــات پشــتیبانی بــه صــورت 

محلــی در داخــل کشــور را دارنــد.

ــرای مشــتریان صنعتــی تامیــن شــده اســت. امــکان  ــا ب ــادی توســط هولدینــگ برن تاکنــون تجهیــزات پردازشــی و شــبکه زی

ــرای محیــط هــای صنعتــی وجــود دارد: تامیــن تجهیــزات ذیــل ب

ســوییچ هــای صنعتــی مدیریتــی و غیــر مدیریتــی دارای اینترفیــس هــای مســی و فیبرنــوری بــه صــورت رک مونــت و یــا 	 

قابــل نصــب بــر روی ریــل.

سیستم های تلفنی تحت شبکه، ذخیره ساز و سرورهای صنعتی و نیمه صنعتی	 

اکستندرهای اترنت با قابلیت تبدیل و انتقال دیتای اترنت بر روی زوج سیم تا مسافت بیش از ۱۵ کیلومتر	 

 	Point to Multi Point و Point to Point تجهیزات رادیویی

ــی، 	  ــی، دریای ــه ریل ــف از جمل ــع مختل ــوص صنای ــای مخص ــس ه ــک دارای باک ــاد کوچ ــا ابع ــی ب ــای صنعت ــر ه کامپیوت

ــیاء و ... ــت اش ــاینیج، اینترن ــال س دیجیت

مادربردهای صنعتی ۳.۵، ۵.۵ اینچی و PC۱0۴ و ... 	 

کانورتورهای مدیا و یا پروتکل های مختلف صنعتی	 

مودم های مخابراتی ۴Gصنعتی	 

 	PLC و I/O کارت های

دوربین و تجهیزات نظارت تصویری صنعتی	 

باکس های صنعتی CNC شده با ورق آلومینیوم	 

کنسول KVM دو یا چند پورت با صفحه نمایش لمسی	 

 	LCD پنل های

 	SDH سیستم های انتقال نوری

عــالوه بــر ایــن امــکان ســاخت ســوییچ هــای صنعتــی شــخصی ســازی شــده بــا ابعــاد، اینترفیــس هــای مختلــف و …  بــرای 	 

نیــاز هــای خــاص مشــتریان در داخــل کشــور نیــز وجــود دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت راهکارهــای هوشــمند یــک شــرکت Solution Provider اســت، یکــی از مزیــت هــای مــا در تامیــن 

ایــن تجهیــزات، امــکان ارایــه راهکارهــای متنــوع جهــت بــکار گیــری ایــن تجهیــزات در کاربردهــای متفــاوت اســت. بــا توجــه 

ــن  ــار ای ــزار هــای مکمــل در کن ــرم اف ــه ســخت افزارهــا و ن ــه وجــود دپارتمــان هــا و تیــم هــای کاری متعــدد، امــکان ارای ب

تجهیــزات صنعتــی وجــود دارد.
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MOXA محصوالت کمپانی  

از جهــات مختلــف مــی تــوان کمپانــی موگــزا را یکــی از شــناخته تریــن برنــد تولیــد کننــده تجهیــزات صنعتــی در دنیــا 

نامیــد. ایــن شــرکت تایوانــی، محصــوالت صنعتــی بــا باالتریــن کیفیــت را تولیــد مــی نمایــد و بــا تنــوع بــاالی محصــوالت 

توانســته اســت، ســهم بــازار خــود را در ســال هــای اخیــر بــه شــدت افزایــش دهــد و بــه یکــی از رهبــران بــازار در حــوزه 

تجهیــزات شــبکه هــای صنعتــی حتــی در کشــور هــای بــزرگ صنعتــی تبدیــل شــود.

ــرد، دارای  ــه ف ــر ب ــی منحص ــبکه و پردازش ــوع ش ــوالت متن ــرکت محص ــن ش ــی و … ای ــت و گاز، ریل ــرق، نف ــع ب در صنای

ــرکت  ــته ش ــه گذش ــک ده ــی ی ــت. ط ــوده اس ــد نم ــاال تولی ــان ب ــت اطمین ــا قابلی ــردی و ب ــدد کارب ــای متع ــی ه ویژگ

موگــزا جوایــز مختلفــی را بابــت طراحــی محصــوالت صنعتــی دریافــت نمــوده اســت.

عــالوه برتجهیــزات شــبکه و پردازشــی صنعتــی، ایــن شــرکت در زمینــه کارت هــای I/O و PAC و تجهیــزات اتوماســیون 

صنعتــی جهــت جمــع آوری، پــردازش و انتقــال دیتــای سنســورها نیــز راهکارهــای نوآورانــه ای دارد.

NEXCOM محصوالت کمپانی

ــا بیــش از 2۵ ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه تولیــد تجهیــزات پردازشــی، توانســته اســت  ــوان ب ــی نکــس کام تای کمپان

گســتره وســیعی از راهکارهــا را بــرای کابردهــای مختلــف ارایــه نمایــد. شــرکت Nexcom بــا دارا بــودن تیــم R&D قــوی 

در زمینــه هــای متعــدد بــه ارایــه محصــول مــی پــردازد کــه تولیــدات اصلــی آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

ســخت افزارهــای چنــد منظــوره شــبکه )ایــن کامپیوترهــا رک مونــت یــا دســکتاپ مــورد اســتفاده شــرکت هــا جهــت 	 

ارایــه راهکارهــای نــرم افــزاری خــود مــی باشــند. راهکارهایــی از جملــه نــرم افزارهــای اکانتینــگ، فایــروال، مرکــز تلفــن 

تحــت شــبکه، ســامانه هــای مدیریــت شــبکه و … بــر روی ایــن کامپیوترهــا تاکنــون در بــازار ایــران عرضــه شــده اســت.(

پلیــر هــای ســامانه هــای دیجیتــال ســاینج )کامپیوترهــای کوچکــی کــه بــه عنــوان پخــش کننــده پشــت صفحــات 	 

نمایــش digital signage  نصــب مــی شــوند.(

کامپیوترهــای صنعتــی )مخصــوص شــرایط محیطــی صنعتــی کــه ضربــه، لــرزش، نویــز، دمــای بــاال و پاییــن شــدید، 	 

رطوبــت، گــردو خــاک  و … وجــود دارد.(

کامپیوتر های صنعتی به صورت برد )جهت استفاده و جانمایی در باکسهای طراحی شده اختصاصی(	 

شاسی )کیس( صنعتی کامپیوتر	 

تبلت، پنل پی سی، کیوسک و LCD های تاچ صنعتی	 

گیت وی های IOT )مخصوص جمع آوری اطالعات و تبدیل پروتکل های مختلف(	 

دوربین های صنعتی خاص	 
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AXIOMTEK محصوالت کمپانی 

کمپانــی اگزیــم تــک یکــی از پیشــتازان طراحــی و تولیــد کامپیوترهــا و بردهای صنعتــی  در دنیا هســت. این کمپانــی تایوانی 

توانســته بــا تمرکــز اختصاصــی بر روی محصوالت پردازشــی، بــه موفقیت هــای ویژه ای در زمینــه ارایــه کامپیوترهای صنعتی 

برســد.  ایــن شــرکت با بیش از 20 ســال ســابقه تولیــد بردها و کامپیوترهــای صنعتــی و دارا بودن بیــش از ۸.000 متر فضای 

تولیــدی کارخانــه  بــه همــراه آخریــن تکنولــوژی هــای و همچنیــن دارا بــودن شــرکای کاری قدرتمنــد، قــادر بــه تحویــل بــه 

موقــع محصــوالت بــا بهتریــن قیمــت مــی باشــد.  اگزیــم تــک دارای  بیــش از 60 توزیــع کننــده محصــوالت و  ۱6 شــعبه در 

سراســر دنیــا بــرای  ارایــه خدمــات  پشــتیبانی فنــی و فــروش بــه بهتریــن شــکل ممکن اســت.

محصوالت ذیل توسط این شرکت ارایه می گردد: 

 	 PICMG ،EPIC، PC۱0۴ ،ــی ــر ATX، Micro ATX، Mini ITX، ۳.۵ اینچ ــر نظی ــای کامپیوت ــای و برده مادربرده

،Qseven ،ETX، Com Express

 	 PCIe بردهای کامپیوتر کوچک مخصوص تعبیه مستقیم در نمایشگرهای دارای اسالت

ماژول های توسعه پورت های ذخیره ساز و ارتباطی کامپیوتر نظیر POE، USB، سریال، تصویر و ... 	 

کامپیوتر های صنعتی مخصوص شرایط محیطی سخت 	 

پلیر های سامانه های دیجیتال ساینج 	 

سخت افزارهای چند منظوره شبکه	 

شاسی )کیس( صنعتی کامپیوتر	 

 	IOTگیت وی های

پنل پی سی و LCD های تاچ صنعتی	 

www.itborna.com                                                                                                شرکت راهکارهای هوشمند رهاورد برنا                           www.itborna.com                                                                                                  شرکت راهکارهای هوشمند برنا                 

31



سامانه ساخت و برگزاری آنالین آزمون

امــروزه موسســات و واحدهــای آموزشــی در تــالش هســتند کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای IT، مزیــت هــای رقابتــی خــاص بــرای 

خــود ایجــاد کننــد. یکــی از حــوزه هایــی کــه باعــث می شــود ایــن مزیت هــا ایجاد شــود، کمک بــه دانش آمــوزان، دانشــجویان، 

دانــش پذیــران و کارکنــان جهــت آمادگــی هــر چــه بیشــتر بــرای امتحانــات اســت. عــالوه بــر تدریــس محتــوای مناســب، ایــن 

کمــک مــی توانــد از طریــق شــبیه ســازی محیط آزمــون و برگــزاری آزمون هــای تمرینی قبــل از امتحان اصلی باشــد. 

ــرون  ــال مق ــزاری هوشــمند و کام ــوان اب ــه عن ــد ب ــی توان ــه م ــن اســت ک ــون آنالی ــزاری آزم ــامانه ســاخت و برگ تســتاپ س

ــه  ــا ب ــد. بن ــا باش ــرکت ه ــا و ش ــگاه ه ــا، آموزش ــگاه ه ــدارس، دانش ــت م ــا در دس ــون ه ــزاری آزم ــرای  برگ ــه ب ــه صرف ب

ــد.  ــزار نماین ــامانه برگ ــن س ــق ای ــود را از طری ــازمان خ ــای س ــون ه ــه آزم ــود ک ــنهاد می ش ــل پیش ــل ذی دالی

تغییــر درخواســت های دانــش پذیــران یــا والدیــن آن هــا بــه ســمت انتخــاب ســاختارها و سیســتم هــای هوشــمندانه و 	 

بــروز بــرای تحصیــل در ســال هــای اخیــر. 

استفاده بهینه از زمان - امکان حضور آزمون دهنده در آزمون از منزل، امکان تصحیح یکباره و خودکار پاسخ ها  	 

امــکان اســتفاده از محتــوای چنــد رســانه ای تســتاپ )متنــی، صوتــی، تصویــر، ویدئــو( در محیــط آزمــون در مقایســه بــا 	 

ســاختار تــک بعــدی آزمــون هــای کاغــذی 

امکان تالیف پکیج های آزمون اختصاصی و یا استفاده از پکیج های آماده 	 

ساخت آزمون از بین دروس و سرفصل های مختلف تنها با فشردن یک دکمه	 

امکان ساخت آزمون های ترکیبی از سواالت مختلف تستی، تشریحی، جای خالی، نقطه ای از تصویر، تطبیقی و ... 	 

ــه ســطح آمادگــی افــراد 	  ــا توجــه ب امــکان انتخــاب ســطح دشــواری ســواالت آزمــون در فیلتــر پیشــرفته آزمــون ســاز ب

ــر در کالس  حاض

تصحیــح خــودکار آزمــون )بجــز ســواالت تشــریحی( و صــدور آنالیــن کارنامــه قابــل ارایــه بــه اســاتید، والدیــن دانشــجویان، 	 

دانــش پذیــران و کارکنــان

امکان ارایه تحلیل های سیستماتیک در خصوص نقاط ضعف و قوت آزمون دهنده و مسیر پیشرفت آن ها 	 

افزایش ارتباط والدین با مدرسه و آموزشگاه و درگیری بیشتر با وضعیت یادگیری فرزندانشان	 

امــکان درج محتــوای متنــی، صوتــی، تصویــری و ویدئویــی بــه عنــوان پاســخ ســواالت بــه منظــور ارایــه آمــوزش  پــس از 	 

انجــام آزمــون و افزایــش یادگیــری آن هــا در خصــوص پاســخ هــای ارایــه شــده  

امکان مدیریت کلیه آزمون های اخذ شده توسط اساتید در یک سامانه یکپارچه 	 

امــکان دریافــت نظرســنجی از دانــش پذیــران، دانشــجویان موسســات، دانــش آمــوزان مــدارس و والدیــن آن هــا و کارکنــان 	 

ــرکت ها ش

ارزیابــی مــداوم کارکنــان شــرکت هــا از طریــق برگــزاری آزمــون هــای دوره ای و آگاهــی از میــزان پیشــرفت کارکنــان  و 	 

تســلط آن هــا در اجــرای وظایــف 

ایجاد بانک سوال از آزمون ها برای موسسه طی سال های مختلف 	 

www.testop.ir
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عــالوه بــر ایــن تســتاپ پلتفرمــی مناســب بــرای برگــزاری آزمــون هــای تعییــن ســطح مــی باشــد. مــدارس و دانشــگاه هــا در 

ابتــدای ســال تحصیلــی و آموزشــگاه هــا ابتــدای هــر دوره  و شــرکت هــا در هــر بــار اســتخدام منابــع زیــادی را صــرف برگــزاری 

آزمــون هــای تعییــن ســطح مــی نماینــد. ایــن امــکان وجــود دارد کــه آزمــون هــا بــه صــورت آنالیــن در منــزل، محــل موسســه 

و یــا در تســت ســنتر تســتاپ بــرای متقاضیــان برگــزار شــود. 

ــه ســرعت نیــز  ــوم و تخصــص هــای گوناکــون کــه ب ــه گســتردگی شــاخه هــای مختلــف عل ــا توجــه ب ــی شــک ب ب

در حــال رشــد اســت، انتخــاب زیرســاختی مناســب کــه بتوانــد بــه کاربــران ایــن ســامانه امــکان دسترســی آســان و 

ســریع بــه بســته هــای آزمــون هــای مــورد نظــر را فراهــم ســازد، از مهمتریــن دغدغــه هــای تیــم طراحــی تســتاپ 

بــوده اســت.

 )knowledge Tree( از ایــن رو شــاید بهتریــن شــیوه در ارایــه ایــن موضــوع بهــره گیــری از ســاختار درخــت دانــش

می باشــد کــه عــالوه بــر قابلیــت توســعه و مقیــاس پذیــری بــاال،  در ســاده تریــن شــکل امــکان دســته بنــدی ســاختار 

اطالعاتــی ســایت منطبــق بــر علــوم و تخصــص هــای گوناگــون را فراهــم مــی نمایــد. ســاختاری کــه در دســته بنــدی 

ــران آشناســت. ایــن ســادگی و آشــنایی ســبب  ــرای اکثریــت کارب ــه کار گرفتــه شــده و ب دانــش و علــوم مختلــف ب

خواهــد شــد تعامــل کاربــران در کار بــا ســامانه بــه ســهولت شــکل گیــرد. از طرفــی کابــران مــی تواننــد بــا توجــه بــه 

ســطح کاربــری خــود و در صــورت بهره منــدی از قابلیــت ایجــاد و ارایــه بســته هــای آزمــون خویش)پکیــج(، بتواننــد 

بــا ایجــاد شــاخه هــای جداگانــه، ســاختار مــورد نظــر خــودر را ایجــاد کننــد و بــه راحتــی از آن در تولیــد محتــوای 

مــورد نظــر خــود، اســتفاده نماینــد.

 علــی رغــم آن کــه طراحــی درخــت دانــش بــه گونــه ای فراهــم شــده اســت کــه امــکان ایجــاد و طبقــه بنــدی بــه 

تعــداد نامحــدود ســطوح در هــر شــاخه را فراهــم مــی نمایــد ولیکــن بــه جهــت پیشــگیری از ایجــاد پیچیدگــی، ایجــاد 

ســاختارهایی در نهایــت بــا ســه ســطح توصیــه مــی شــود. در عیــن حــال امکانــات قدرتمنــد فراهــم شــده در جســتجو 

بیــن عناویــن درخــت دانــش و نحــوه نمایــش گرافیکــی فراهــم شــده در صفحــه جســتجو، کابــر را در ســاده تریــن 

شــکل، بــه ســمت عناویــن مــورد نظــر، هدایــت خواهــد نمــود. 
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