شــبکه و زیرســاخت ( .)Network Design & Infrastructureشــبکههای کامپیوتــری مجموع ـهای از کامپیوترهــای مســتقل متصــل
بــه یکدیگرنــد کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته و تبــادل داده میکننــد .مســتقل بــودن کامپیوترهــا بدیــن معناســت کــه هــر کــدام دارای
واحدهــای کنترلــی و پردازشــی مجــزا بــوده و بــود و نبــود یکــی بــر دیگــری تاثیرگــذار نیســت.
متصــل بــودن کامپیوترهــا یعنــی از طریــق یــک رســانه فیزیکــی ماننــد کابــل ،فیبــر نــوری ،ماهوارههــا و ...بــه هــم وصــل میباشــند.
دو شــرط فــوق شــروط الزم بــرای ایجــاد یــک شــبکه کامپیوتــری میباشــند امــا شــرط کافــی بــرای تشــکیل یــک شــبکه کامپیوتــری
داشــتن ارتبــاط و تبــادل داده بیــن کامپیوترهاســت .شــرکت پــارت شــبکه پــرداز بــا ســابقه ای طوالنــی در طراحــی ،مشــاوره و
پیــاده ســازی زیرســاخت و شــبکه آمادگــی طراحــی و پیــاده انــواع شــبکه هــای رایانــه ای را دارا میباشــد.
پایــگاه هــای داده ( .)DataCenterیکــی از فعالیتهــای شــرکت پــارت شــبکه پــرداز شــبکه مشــاوره ،طراحــی و اجــرای مراکــز
دیتاســنتر مــی باشــد .گســترش روز افــزون صنعــت  ITو نیــاز بــه ارائــه خدمــات تخصصــی در زمینــه ایجــاد مراکــز ذخیــره ســازی
 DataCenterو شــبکه هــای کامپیوتــری ســبب شــد تــا شــرکت پــارت شــبکه پــرداز یکــی از عمــده فعالیتهــای خــود را در ایــن
حــوزه ارائــه نمایــد.
شــرکت پــارت شــبکه پــرداز بــرای تأســیس و بهــره بــرداری از مراکــز دیتاســنتر بــا رعایــت تمــام اســتانداردهای جهانــی و بــا در
اختیــار داشــتن متخصصیــن مربــوط بــه هــر حــوزه عــاوه بــر تأمیــن امکانــات عمومــی  ،ایــن مراکــز را بــه پیشــرفته تریــن تجهیــزات
فنــی و زیــر ســاخت ارتباطــی مجهــز مــی نمایــد.
سیســتمهای نظــارت تصویــری ( .)Survillance Camerasتدابیــر امنیتــی همیشــه و در همــه جــا ضامــن وجــود بســتری امــن و آرام
جهــت پیشــبرد هــر چــه بهتــر و ســریعتر امــور و فراهــم آورنــده آســایش خیــال بیشــتر بــرای محیطهــای کار و زندگــی بــوده انــد
سیســتم هــای نظــارت تصویــری از گذشــته ابــزاری کارآمــد در ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رفتــه و پیشــرفتهای روز افــزون در ایــن شــاخه
از تکنولــوژی همــه روزه امکانــات و تســهیالت بیشــتری بــه ایــن سیســتمها اضافــه کــرده انــد.
شــرکت پــارت شــبکه پــرداز بــا تجربــه چندیــن ســاله در زمینــه شــبکه و بــا اســتفاده از روشــهای نویــن فــن آوری اطالعــات ســعی
در بــرآورده نمــودن نیازهــای جدیــد همــکاران و مشــتریان بــا جدیدتریــن فنــاوری هــای روز در زمینــه سیســتم هــای نظــارت تصویــری دارد
و در ایــن رابطــه دارای ســوابقی روشــن میباشــد.
سیســتمهای حفاظــت پیرامونــی ( .)Perimeter Intrusion Detection Systemشــرکت پــارت شــبکه پــرداز بــا بیــش از  10ســال
ســابقه در زمینــه پیــاده ســازی سیســتمهای حفاظــت پیرامونــی ،میتوانــد راه کارهــای مناســبی در ایــن بــاره بــه مشــتریان خــود ارائــه دهــد.
ســطح حفاظــت مــورد نیــاز بــرای هــر ســاختمان یــا محوطــه بــه طــور معمــول بــر اســاس ســطح خطــرات ناشــی از تــردد غیرمجــاز
یــا فعالیتهــای خرابــکاری تعییــن مــی شــود  .در حالــت ایــده ال طــرح حفاظتــی یــک مجموعــه شــامل چنــد الیــه مختلــف حفاظتــی
میشــود کــه مکمــل یکدیگــر مــی باشــند .از ایــن دیــدگاه آشکارســازی تــردد در پیرامــون اماکــن در اشــکال مختلــف آن بــرای اولیــن
الیــه حفاظتــی کامــا مناســب اســت زیــرا هــم اقــدام بــه ورود غیــر مجــاز را بــه ســرعت بــه پرســنل اطــاع مــی دهــد و هــم بــه عنــوان
عامــل تــرس و تاخیــر در ورود مهاجمــان عمــل مــی نمایــد pids .در ایــن رابطــه یــک راهــکار ارزشــمند و مناســب اســت.
سیســتمهای اعــام و اطفــاء حریــق ( .)Fire Alarm & Fire Fightingامــروزه از سیســتم هــا ی اعــام حریــق بــه طــور گســترده در
ســاختمان هــا و اماکــن مســکونی و صنعتــی اســتفاده مــی شــود تــا خســارتهای ناشــی از حریــق را بــه حداقــل برســانند و همچنیــن بــرای
اطــاع دادن بــه ســاکنین ســاختمان در مواقــع بــروز حریــق از ایــن سیســتم هــا اســتفاده مــی شــود تــا حتــی االمــکان از تلفــات جانــی
جلوگیــری شــود بــرای تشــخیص حریــق از اثــرات ســه گانــه آن یعنــی دود و حــرارت و شــعله اســتفاده میشــود.
شــرکت پــارت شــبکه پــرداز در ایــن رابطــه دارای تجاربــی در ســطح ملــی بــوده و توانائــی اجــرای پــروژه هــای اعــام و اطفــاء
حریــق در باالتریــن ســطح ممکــن را دارا میباشد.کارشناســان پــارت شــبکه پــرداز آمادگــی کامــل بــرای طراحــی ،مشــاوره و پیــاده ســازی
و تامیــن تجهیــزات سیســتمهای اعــام و اطفــاء را دارا میباشــد.
سیســتمهای بــرق بــدون وقفــه ( .)UPS Systemبــا توجــه بــه رشــد صنایــع و تجهیــزات در ســالهای اخیــر در دنیــا ،راه انــدازی و اســتفاده
از ایــن تجهیــزات ،نیــاز بــه نیروهــای الکتریکــی را بیشــتر عیــان کــرده اســت .در ســالهای اخیــر بــا بــاال رفتــن دقــت و حساســیت در
ایــن گونــه مصــرف کننــده هــا ،نیــاز بــه نیــروی بــرق تمیزتــر و ســالمتر نیــز آشــکار شــد .در طــی ایــن ســالها دســتگاههای مختلفــی بــا
تکنولــوژی هــای گوناگونــی بــرای تهیــه و تثبیــت نیــروی الکتریکــی ابــداع ،اختــراع و بــکار گرفتــه شــد .در مرحلــه تولیــد بــرق :انــواع
توربینهــا  ،ژنراتورهــا و  ، ...در مرحلــه تثبیــت بــرق :اســتابالیزرها ،گاورنرهــا ،سیســتمهای مولــد بــرق اضطــراری ( ،) UPSمــورد اســتفاده
قــرار گرفــت.
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