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برترین تولید کنندگان، فن آوران و ارائه دهندگان خدمات در حوزه دیتا 

ین فن آوري ها پیشرفته، توسعه ها، استانداردها، شیوه ها و سنتر آخر

مفاهیم جدید و به روز دیتا سنتر را زیر یک سقف در مکانی مجلل و بین المللی در هتل 

  .قصراالمارات ارائه خواهند داد

  : مقدمه

ـ  DataCenter Dynamicsچهـارمین کنفـرانس و نمایشـگاه    ) 88سوم آذر ماه ( 2009نوامبر  24در  ه مهمتـرین  ک

گردهمایی جهانی متخصصان طراحی، ساخت و بهره برداري مراکز خدمات داده می باشد در شهر ساحلی دبی برگـزار  

در این همایش، نخبگان و متخصصین این صنعت از سراسر دنیا مقاالت خـود را ارائـه دادنـد و در کنـار ایـن      . گردید 

ات و تجربیات طراحان، سازندگان و بهره برداران بزرگ دنیـا، در  سلسله مباحث، آخرین فناوري ها، استانداردها، خدم

  . قالب نمایشگاهی تخصصی، به نمایش گذاشته شد

کاهش مصرف انرژي در مراکز داده، افزایش بهره وري، امنیت، افزایش طول عمر مراکز خدمات داده، از مباحث مهمـی  

  .بود که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت

با صرف منابعی گسترده اقدام به فراهم نمودن زمینه مناسب جهت  TechXactتعاقب برگزاري این سمینار ، شرکت م

نمود تا این بار با حضور شـرکت   DataCenterTopsبرگزاري سمیناري مشابه و هم راستا با همایش برگزارشده با نام 

ر آموزشـی زمینـه حضـور شـرکت هـا، متخصصـان و       و داناك بعنـوان پـارتن   TechXactتلکام آوا بعنوان نماینده 

صاحبنظران ایرانی نیز در کنار بزرگان صنعت عظیم دیتاسنتر از سراسر دنیا مهیا گردد و عرصه اي دیگر براي حضـور  

  .ایران در منطقه خاورمیانه و تبادل اطالعات با نخبگان این فناوري فراهم شود

، در  DataCenter Dynamicsدگان و سخنرانان تخصصی کنفرانس به دلیل اشتیاق مخاطبان، از اکثر شرکت کنن

  .این سمینار نیز دعوت گردیده است

  



  :برگزارکنندهمعرفی 

به مرکز داده، نرم افزار و زیرساخت هاي شبکه و  با سابقه اي درخشان و موفق در زمینه هاي TechXactشرکت 

این شرکت از معتبر  .ا سنتر در سطح جهان بشمار می آیدعنوان یکی از برترین طراحان، مجریان و پشتیبانان دیت

: شرکت، شعار .ترین پایگاه هاي پیشرو در ارائه تکنولوژي هاي جدید در این حوزه در منطقه خاورمیانه می باشد

ا ارائه کلیه خدمات در حوزه دیتا سنتر ر TechXact .را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است "تنوع، ابتکار و کیفیت"

  .به عنوان ماموریت اصلی خود برگزیده است

در . دیتا سنترـ به عنوان یک زیرساخت بزرگ و عام ـ نیاز به گستره وسیعی از دانش، مهارت و قابلیت هاي فنی دارد

حوزه تخصصی مورد تعریف می باشد و باید به همین تعداد زیر سیستم به صورت هماهنگ  24یک دیتا سنتر، بیش از 

ایجاد این نظم، نیازمند تالش مداوم و . ل کنند تا خدمات دیتا سنتر در اختیار مشترکان آن قرار گیردو همگام عم

 TechXact. هماهنگی بسیار دقیق بین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سطحی گسترده و جهانی است

هم اینک این قابلیت ارزشمند را در در  این سازماندهی را ظرف سالیان گذشته با دقت بی نظیري انجام داده است و

  .قالب شبکه اي بزرگ و یکپارچه در اختیار همکاران و مشتریان خود قرار داده است

هدف اصلی از این سازماندهی چند ملیتی کمک به انحصار زدایی و استقالل تکنولوژیکی ملیت هاي مختلف و 

  .مشتریان از سرویس هاي خارجی است

کشور دنیا مشغول فعالیت هستند  40پیمانکار عمومی در بیش از  40تولید کننده و  10بیش از  در این سازمان بزرگ

  .و مهمترین نتیجه این سازماندهی بزرگ، صرفه جویی عظیم در هزینه هاي ایجاد و بهره برداري دیتا سنتر بوده است

  .زرگ دنیا را بعهده داشته و دارد، طراحی، اجرا و بهره برداري مراکز خدمات داده ب TechXactسازمان بزرگ 

  

  شرکت تلکام آوا : تجاري ایران همکار معرفی نماینده و 

هاي تخصصی فناوري اطالعات و ارتباطات کشور است، این گروه به کمک امکانات تلکام آوا گروهی متشکل از شرکت

عام و کلید در دست را کسب کرده است و هاي اجرایی و ارتباطات زنجیره تأمین، آمادگی کامل براي اجراي پروژه

  .توانسته فعالیت خود را با سازماندهی اصولی در حوزه دیتا سنتر توسعه دهد TechXactاخیراً با کمک شرکت 

را که در واقع  TechXactپس از ماه ها پیگیري توانست نمایندگی انحصاري شرکت  1388گروه تلکام آوا در سال 

دات و خدمات حرفه اي در زمینه طراحی، اجرا و پشتیبانی دیتا سنتر را در خود دارد، اخذ مجموعه اي منسجم از تولی

  .این اتفاق مهم، گام بزرگی در دستیابی به منابع الزم براي ایجاد و بهره برداري یک دیتا سنتر بوده است. نماید

ز اول دنیا، آموزش نیروهاي بومی و ایجاد سازماندهی انجام شده به همراه ایجاد ارتباط مستقیم با تولید کنندگان ترا

انبار بزرگی از تجهیزات و امکانات در داخل کشور، نتایج درخشانی در برداشته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره 

  .شده است

ایجاد توان مهندسی و طراحی در داخل کشور با پشتیبانی بزرگترین تولیدکنندگان و متخصصان دنیا.1

در اجراي پروژه هاي دیتا سنتر در کشور سرعت بی نظیر.2

امکان پشتیبانی بالدرنگ از دیتا سنتر در اقصی نقاط کشور.3

  انتقال دانش ایجاد و بهره برداري دیتا سنتر.4

  

  



  

  مجتمع علوم داناك: آموزشی ایران همکارمعرفی 

ه خدمات آموزشی به سازمان ها و مجتمع علوم و فن آوري داناك با هدف فعالیت در حوزه آموزش هاي خاص و ارائ

فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون موفق شده است دوره هاي متعددي را در حوزه هاي علوم مدیریت و فن آوري 

تمرکز این مجموعه در شناسایی نیاز کشور در حوزه هاي خاص و برگزاري دوره هاي . اطالعات و ارتباطات برگزار نماید

رها، دوره هاي کوتاه مدت و یا کمپ هاي آموزشی با استفاده از اساتید مجرب عموما ایرانی تخصصی در قالب سمینا

  . مدعو از خارج از کشور با پیشینه آکادمیک یا مشاوره در حوزه صنعتی می باشد

این مجموعه با تشخیص نیاز ملی در حوزه فن آوري هاي مرتبط با ایجاد و مدیریت مراکز داده و شبکه هاي بزرگ 

اقدام به تعریف مجموعه دوره  1387سازمانی خصوصا در سازمان هاي دولتی و شرکت هاي خصوصی بزرگ از سال 

هاي آموزشی با مباحث مذکور کرده و تا کنون موفق شده است دوره هاي متعددي را در این خصوص با حضور 

برخی عناوین دوره ها عبارتند . نماید کارشناسان و مدیران ارشد بسیار از سازمان هاي بزرگ دولتی و خصوي برگزار

  :از

TIA-942استاندارد /  Data Center Architectureمعماري مراکز داده -

Virtualizationمجازي سازي در مراکز داده -

Network Auditingممیزي شبکه هاي بزرگ سازمانی -

Network Managementابزارها و رویکردهاي مدیریت شبکه هاي بزرگ -

-Server Performance Tunning
Application Service Architectureمعماري سرویسدهنده ها در مراکز داده -

NetSecسیاست گذاري و روش هاي پیاده سازي امنیت در شبکه هاي بزرگ -

QoS in practiceپیاده سازي عملی مدیریت کیفیت -

  اقتصاد سرویس-

  

  :سخنرانان

 TechXactو مدیر عامل شرکت  مالک (Mehdi Paryavi)مهدي پریاوي.1

، پایگاه جهانی تکنولوژي هاي جدید دیتا سنتر است، و در TechXactمهدي پریاوي مالک و مدیر عامل شرکت 

وي مدرك خود را در زمینه سرمایه گذاري و سیستم هاي اطالعاتی اخذ نموده . منطقه در جهان فعالیت دارد 42

ه طراحی بهینه دیتا سنتر، تأمین تجهیزات، اجرا و پشتیبانی براساس است و داراي سابقه ارزشمندي در زمین

مدیریت میزبانی اجراي در  WISP,ASP ,ISPمدلهاي تجاري موثر، کاربردي هاي متنوع  وROIمدل تجاري 

ی پروژه ها از دیتا سنترهاي با اطمینان باال مثل جنرال موتور آمریکا تا دیتا سنترهاي اجرا شده در نقاط بحران

وي همچنین در زمینه کسب اطالعات در زمینه استانداردها، تکنیک . باشد یقاره آفریقا و خاورمیانه مثل عراق م

اعطاي  ،هاي برتر، پیشرفت هاي تکنیکی و همچنین آموزش متخصصین دیتا سنتر در منطقه از طریق آموزش

تست و راه اندازي، همچنین کمک به  دیتا سنتر ها، ارائه خدمات يزی، ممبرگزاري امتحانات و مدرك تخصصی



موبایل و دیتا سنترهاي قابل حمل ، » Green« سازمانها در راستاي ارتقاء به آخرین پیشرفتهاي تکنولوژي مانند 

  .می باشد، فعالیت می کند

EPIر عامل شرکت یمد (Edward Van Leent)ینت ل ادوارد ون.2

وي یکی از اعـضـاي . ا دوره دیتا سنتر در کل جهان استسال است که ادوارد برگزار کننده صده 20بیش از 

 Green DataCenterـ AF com ،IDCP ،FEAفـعـال گـروه هاي تـخـصـصی دیـتـا سنـتـر نظیر 

Alliance  متخصصین دیتا سنتر، معماران دیتا سنتر، گروه مدیریت دیتا سنتر و گروه مهندسین دیتا سنتر می

.باشد

وي همچـنین داراي . است BC/DR SS507گروه استاندارد سنگاپور در استاندارد  وي همچنین نائب رئیس

-ITILمدرك  Foundation  و همچنین مدركBS 15000  در ممیزي دیتا سنتر و مدرك مشاورهISO-IEC-

  .و هزاران متخصص دیتا سنتر را در کل جهان آموزش داده است. می باشد 2000

  WAGNERاجرایی گروه واگنر  ریدم (Michal Schultz)تز لمایکل شو.3

تجربه بسیار زیاد در زمینه شناخت . تز یکی از بهترین مدیران اجرایی در صنعت اطفاء حریق استلمایکل شو

وي را به یک مهره کلیدي و سرمایه این صنعت  آتش و اطفاء حریق و ضمناً مهارتهاي منحصر به فرد در مدیریت 

سال تجربه در زمینه تکنولوژي ساختمان به ریاست گروه  30و بیش از  سال سن 59 با  وي. تبدیل کرده است

  .عملکرد وي در این سالها باعث پیشرفت بسیار چشمگیري در این صنعت شده است. اجرایی واگنر انتخاب شد

  

  Schaferشرکت  مدیر تجارت بین المللی  (Bernt Gattchling)برنت گاشلینگ .4

ول فروش برندهاي جهانی ئمس ، (Schafer)شفر ITه سیستم هاي ولمللی گربرنت گاشلینگ مدیر فروش بین ا

وي بعنوان اقتصاد دان تجاري، مسئول طرحهاي استراتژیک بخشهاي مختلف و . در حیطه دیتا سنتر می باشد

بدین ترتیب گروه شفر بخاطر همین . همچنین تهیه منابع به منظور بررسی و برآوردن نیازهاي روز مشتریان است

تخصص این گروه طراحی راه حل هاي  کامل و . موضوع تبدیل به یک بر طرف کننده مسائل بحرانی شده است

 و بعنوان اقتصاددان تجاري يو .تا سنتر می باشدیکمک به سازمانهایی است که داراي مشکالت در حوزه د

و به  دروه شفر آغاز کرکار خود را با گ 2003متخصص سیستم هاي خنک کننده محیطی دیتا سنتر و در سال 

 ITهاي مکرر در تاسیس سیستم هاي  ت موفقی. سرعت پیشرفت کرد و به مدیر فروش بین المللی ارتقاء یافت

  .گروه شفر بعنوان برند برتر جهانی قابل تحسین است

Brach+Moll Greenمدیر پروژه هاي بین المللی،  (Marc Siggelkow)کو  سیگل مارك.5 Cooling  

سال سابقه در زمینه مهندسی و  20مارك، مدیر گروه تجاري و متخصص سیستم هاي خنک کننده داراي 

 .است ها جدید خنک کنندهنسل وي دست اندرکار سیستم هاي . سیستم هاي پیشرفته خنک کننده است



مسئول   Brach +Mollتولید شرکت سیستم هاي خنک کننده ر یمدبعنوان مدیر پروژه و  2006از سال  يو

عظیم دولت پروژه اجراي  ریو مد، چیلر CRACخنک کننده رك، یونیت  يهاتولید سیستم  راندمان درافزایش 

 يساختمان ها يگوناگون برا يسیستم خنک کننده، جهت کاربردها 600با  مجدد و به روزآلمان به منظور تجهیز 

،  IBMهاي مختلف براي شرکتهایی مانند راهکاري جدید براي دیتا سنتر  دهنده ارائه يو .باشد یممختلف 

  .باشد یم زیمنس و تولید کنندگان رك و کامپیوتر فوجیتسو ،

   BTIمدیر عامل شرکت   (John Moseley)جان موسلی .6

وي بعنوان . فعالیت دارد ITسال است در پشتیبانی  10داراي سابقه طوالنی در رشته الکترونیک است و بیش از 

  BTIسمت مدیر عامل شرکت با 2002و از سال  لیدي گروه خود محسوب می شودیکی از اعضاي مهم و ک

  .مشغول به ارائه خدمات می باشد

proRZمدیر کل شرکت  (Thomas Federrath)توماس فدرا .7

دیـتـا سنترهاي موجود و جدید  ينه سازیق و بهیبا تخصص در زمینه طـراحی تحق 2005این شرکـت در سـال 

سال وي مسئول فروش  9به مدت . فعالیت دارد ITسال در تجارت امنیت  15توماس بیش از آقاي . تاسیس شد

  .بود Lampertzپروژه ها و توسعه تجارت شرکت 

  

  خاورمیانه در Bosch شرکت مدیر منطقه اي (Olaf Zeissig)االف زیسج .8

ول بعنوان مدیر فروش یکی از سال ا 4وي در . اوالف بعنوان کارآموز فروش  به رابرت بوش پیوست 1995در سال 

در سازمان فروش  2007تا  2000از سال . شاخه هاي سیستم امنیتی بوش در یکی از مناطق آلمان منصوب شد

EMEA  وي به مدیریت منطقه اي  2007در سال . فعالیت کرد) هلند ( و اینهون ) مجارستان ( در بوداپست

در این پست وي مسئول تیم مهندسین و مدیران فروش  .منصوب شد GCCسیستم هاي امنیتی بوش در منطقه 

  .ودنمدر دوحه فعالیت خواهد  2010در دبی و ریاض و در سال 

   Panduit شرکت مدیر منطقه اي  (Pete Gough)پیت گوج .9

سال در صنعت  21پیت به مدت . پیوست Panduitبعنوان مدیر حسابداري خاورمیانه به  2005پیت در ژانویه 

Data center پیت قبل از ملحق شدن به شرکت . فعالیت کرده استPanduit  در زمینه مهندسی اصول

پس از آن مدیر پشتیبانی تولیدات اروپایی شد و . انگلستان کارکرده است Telcoپشتیبانی شبکه براي شرکت 

راي زیر ساخت و نهایتاً و تاثیر آن در زمان اج 1نیاز به راه حل هاي موثر در الیه   OSIوي با دانش خود در زمینه 

 یو گروه يت تجاریانه و پاکستان است و به سرعت موفقیت در خاورمیپاندوئ ير منطقه ایمد يو .تجارت پی برد

.ش داده استیخود را افزا



  

Eurobondر پروژه  یمد  (Darren Stewart)دارن استورات   -10

 21ش از یب یط یستیکامپوز يه صنعت پنل هانیتجارب با ارزش خود را در زم  Eurobondر پروژه یدارن مد

در  ییاز محصوالت اروپا يسودمند در گسترش بازار تعداد يدارن عنوان مهره ا. سال گذشته ارائه کرده است 

مشارکت  يوزلندیو ن ییایه گذاران استرالیان سرمایم 2004فا کرد و در سال یرا ا یوزلند نقش مهمیا و نیاسترال

ا یت محدود در استرالیبا مسئول Euro bond pacific pty ر فروشیبه سمت مد 2005ل یوردر آ يو. جاد کردیا

  .به انگلستان بازگشت 2006منصوب شد و در سال 

    



  :برنامه سمینار

  برنامه سمینار

  برنامه  ساعت

  پذیرش  9تا  8

  صبحانه  10تا  9

)Techxact  )Lvai Jezawiمدیر توسعه شرکت  : عارفه م   05/10تا  10

 Emircom (Michel Sawaya)مدیر عامل شرکت: رویدادهاي دیتا سنتر در امارات  15/10تا 05/10

   TechXact (Mehdi Paryavi)مدیر عامل شرکت مالک و : تکنولوژي هاي جدید دیتا سنتر  30/10تا 15/10

  : استانداردهاي دیتا سنتر، بهترین شیوه ها و رویدادهاي جدید  15/11تا 30/10

   EPI  (Edward van Leent)دیر عامل شرکت م 

  استراحت و پذیرایی  45/11تا 15/11

  BTI  (John Moseley)مدیر شرکت   :  موثر محیط و سیستم هاي هشدار دهنده نگمانیتوری  05/12تا45/11

Schafer   (Bernt Gotschling)مدیر بازرگانی بین الملل شرکت : نوآوري در ساخت دیتا سنتر  25/12تا05/12

   B+M  (Marc Siggelkow) مدیر پروژه هاي بین الملل شرکت :آوري در سرمایش دیتا سنترنو  45/12تا25/12

WAGNER (Michael Schultz)عملیات هاي شرکت  مدیر اجرایی: پیشگیري از آتش و سرکوب  05/13تا45/12

  ناهار  05/14تا 05/13

Panduit   (Pete Gough)شرکتمدیر منطقه اي : فیزیکییکپارچه سازي بستر هاي   25/14تا  05/14

  : BMSکنترل دستی ، نظارت و سیستم هاي  ،امنیت فیزیکی یکپارچه  45/14تا25/14

Bosch (Olaf Zeissig)مدیر منطقه اي شرکت 

 proRZ  (Thomasمدیر کل شرکت : جدیدترین راهکارهاي امنیت و محافظت دیتا سنترها  05/15تا  14/ 45

Federrath)
Mark Hill)( حقوقدان:  در حوزه دیتا سنترامور حقوقی    25/15تا  05/15

  استراحت و پذیرایی  55/15تا 25/15

نشست و گفتگو در زمینه چالش هاي صنعت دیتاسنتر، صحبتهایی از زبان صاحبان، کاربران و   17تا  16

  مجریان و متخصصان دیتا سنتر

  

  ): تاسنتردی(راه حل مرکز خدمات داده 

عام را مشترکاً و با  يپروژه ها يفه اجرایت پروژه در گروه تلکام آوا وظیریستم ها در کنار واحد مدیس یواحد مهندس

 ین هدف گروه با سازماندهیتر یتا سنتر به عنوان اصلیعضو گروه به عهده دارد، د یتخصص يشرکتها یهمراه

  .قرار داشته استتوسعه گروه  يدر برنامه ها 1385گسترده از سال 

امکان  یفرا مل یر و سازماندهیز يدر حوزه ها یو تخصص يحرفه ا يم هایار داشتن تیدر حال حاضر گروه با در اخت

  .نه چندان دور در سطح منطقه خواهد داشت ينده ایدر آ... ن خدمت را در سطح کشور و انشا ایارائه ا

سات یتا سنتر، ساختمان، برق و تاسیامکانات د-



ر ساختیت شبکه و ارتباطات زیه، امنشبک-

جیسرور و استور-

سها، نرم افزارها و پورتالیسرو-

)رساخت، سازمانیز(تا سنتر یت دیت و امنیریمد-

.ات را در خود دارندیاز اطالعات و عمل ياز به مجموعه گسترده ایفوق ن يهر کدام از حوزه ها

مرجع در  يکامل با استانداردها ییآشنا. و مشارکت است يهمکارن یج ایالزم از نتا یآسان به منابع اطالعات یدسترس

مربوطه توانسته به ارتقاء  يدوره ها یو ط یتخصص ير استانداردهایو سا TIA942  ،SS507ر یتا سنتر نظیک دی

  .تا سنتر در گروه کمک کندید يو اجرا یطراح يتوانمند

داشته و  يهمکار یبزرگ مل يپروژه ها يران در اجرایت در ان صنعیبزرگ و معتبر ا يبا شرکتها يتلکام آوا با همکار

  .دارد

ن یا یاستان يهایندگیان گذشته بوده است، نمایسال یگروه تلکام آوا ط يهایژگیاز جمله و یدر سطح مل ییتوان اجرا

 یزبده محل ياروهین يع با همکاریسر يو اجرا یبانیر کرده است و پشتیگروه حضور گروه را در تمام استانها امکانپذ

  .دیان ارزشمند خود ارائه نمایاست که تلکام آوا توانسته به مشتر یامکان

ا را یمعتبر دن يتا سنترهاید يو اجرا یکه طراح یبه مشاوران بزرگ جهان ی، دسترسیداخل يت هایعالوه بر تمام قابل

  . ستز و ممتاز نموده ایمتما یبه عهده داشته اند گروه تلکام آوا را در عرصه مل

، يت هاینان کامل مسئولیان ارزشمند گروه قادر خواهند بود با اطمیها، مشتر ین امکانات، منابع و دسترسیبه کمک ا

 یبانیو پشت يتا بهره بردار یو طراح  يزیت و اجرا را در تمام چرخه عمر پروژه خود از برنامه ریریمشاوره، نظارت مد

  .به تلکام آوا بسپارند

شود ابتدا پس از  یو اجرا م يزیل برنامه ریتا سنتر در گروه تلکام آوا به شرح ذیک دیجاد یا يابر یاتیمراحل عمل

الزم،  و  (Tier)ن رده ییتا سنتر، تعید يه ایپا یتا سنتر اقدام به طراحید یم مهندسیز آنها تیازها و آنالیافت نیدر

و  يزات اجرا، تست و راه اندازین تجهی، تأمیمهندس و ید کارفرما مراحل طراحییبرآورد بودجه نموده و پس از اخذ تأ

  .دینما یو سپس اجرا م يزیک برنامه ریک به یل را یتحو

، اجرا و بهره یکار در سه مرحله طراح. کند یرا به طور کامل ط EPCند ید فرایدر واقع ساخت مرکز خدمات داده با

از  يمرحله بهره بردار. ه مشخص خواهد شدیاول يها یو اجرا پس از بررس یطراح يزمانبند. شود یانجام م يبردار

زات، ین تجهیتام يح برایصح يزیالبته با توجه به نوع کار و برنامه ر. ان اجرا آغاز خواهد شدیطرح بالفاصله پس از پا

در مدت  ین تر را حتییت پایبا ظرف یس دهیتوان سرو یت مناسب میریو مد یاپیا چند فاز پیم کار به دو یو تقس

.س بپردازدیافتن کامل دوره اجرا به ارائه سرویان یش از پایتواند پ یمرکز خدمات م یعنی. آغاز کرد يکوتاهتر

ه ارکان یه شده و توسط کلیته یم طراحیل توسط تیتا سنتر به شرح ذیک دیمورد استفاده در  يو راهکارها يمعمار

  .شود یت میرعا یبه خوب ییاجرا

استخراج شده و  یطراح يها يو راهکارها و استراتژ يادیبن يها يد ابتدا معمارشو یم یستم سعیس یدر طراح

. ردیرمجموعه ها انجام پذیدر سطح ز یسپس طراح



  

ت تعهداتیریمد يو معمار) Service level Agreement(تعهدات مرکز –

)Virtualization( يساز يو مجاز یکپارچگیش به یگرا-ستم یس يمعمار–

 ISMSبر  یت مبتنینت امیریمد يمعمار–

TMNبر استاندارد  یمبتن FCAPSت یریمد يمعمار–

رساخت و سازمان بهره برداریز يمعمار–

 Disaster Recoveryت بحران و یریراهکار مد–

ساختمان و فضا يمعمار–

  

  

  

  

  

  


