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ويراتک شريف
ویراتک از سال ١٣٨٩ به پشتوانه نیروهای کارآزموده خود که  جمعی از برترین فارغ التحصیالن و 

نخبگان کشور هستند، با نگاه  کارآفرینی و ایجاد محصوالت با کیفیت در حوزه ی فناوری اطالعات 

 و ارتباطات آغاز به فعالیت ©ود.  

ویراتـک در حـال حـارض با بیش از ٥٠ نفر رسمایه انسـانی نخبه و  توا©ند و سـاختاری متشـکل از 

چهار واحد تخصصی و همکاری پویا  با دانشـگاه ها و پژوهشـکده های تراز اول کشـور به یکی از 

بزرگرتین  رشکت های دانش بنیان فناوری اطالعات کشور تبدیل شده است. 

ویراتک در ارائه ی خدمات خود حد و مرزی ©ی  شناسد. باور ما این  است که می توانیم بهرتین 

محصوالت در حوزه ی فناوری اطالعات را  تولید کنیم. ما مصمم هستیم عالوه بر توسعه ی کیفی 

محصوالت  نرم افزاری ایرانیان نام ایران را با برترین محصوالت خود در رستارس  جهان رسافراز 

©اییم. 

ویراتک در میان رشکت های فناوری اطالعات کشور به عنوان یک  رشکت دانش بنیان، باکیفیت و 

مت�یز مطرح شده است. این مهم  مرهون توا©ندی و زح�ت رسمایه انسانی ویراتک در زمینه 

 طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند رایانه ای است. ویراتک با  ورود خود در هر حوزه، 

از نیاز مشرتیان پا فراتر گذاشته و با ارائه  قابلیت ها و خدمات ویژه خود، فناوری اطالعات را 

به یک اصل مهم  و فراموش نشدنی در کسب و کارها تبدیل ©وده است.  

درک متفاوت یک محصول نرم افزاری و به کارگیری دانش و  تکنولوژی جهانی در تولید و ارائه 

راه کارها، زمینه شناخت ما را با  نامی معترب در بازار ایران فراهم ساخته است. 

مشرتیان ویراتک رسمایه  هایی هستند که هویت�ن را کامل  می کنند و Äرکز بر ارائه خدمات هر 

چه بهرت به مشرتیان، افزایش  سطح دانش مشرتیان در حوزه فناوری اطالعات و ارائه بهرتین  راه

 کارهای ممکن به آن ها، شبکه ای مستحکم برای ما شکل داده  است که امکان تثبیت و توسعه 

خدمات را برای ما ممکن ساخته اند. 



ماموریت ما

Äرکــز اصلــی واحــد سیســتم بــر ارائــه راه کارهایــی پیرشفتــه در حــوزه ی  امنیــت و سیســتم 

عامل گردیده است.  

بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه ی جمهــوری اســالمی ایــران در ســطح جهانــی،  مســئله امنیــت در 

ــوردار  ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــران از  اهمی ــات در ای ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــامانه های مبتن س

ــی و  ــران  همــواره آمــاج حمــالت ســایربی دســتگاه های امنیت ــر ای اســت و در ســال های اخی

اطالعاتــی  کشــورهای متعــددی بــوده اســت. مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات نیازمنــد  گروه هایــی 

ــتم  ــد سیس ــوع، واح ــن  موض ــه ای ــت ب ــا عنای ــت و ب ــه اس ــا تجرب ــاال و ب ــی ب ــش فن ــا دان ب

ــر مســائل  ــوان خــود را ب ــروز، Äــام ت ــم فنــی کارآمــد  و ب ــا ایجــاد یــک تی کوشــیده اســت ب

زیرساختی امنیت در حوزه  فناوری اطالعات متمرکز ©اید.  

ارائه سطوح باالی امنیت اطالعات در سازمان

ایجــاد بســرتهای امــن بــرای کاربــران ســازمانی، انتقــال داده هــا بــه صــورت  امــن در درون 

ســازمان و راه انــدازی مراکــز داده ی امــن و رسورهایــی بــا  امنیــت بــاال بــرای ســازمان های مــا 

ــرتها گاه  ــه بس ــاد اینگون ــه ایج ــه ب ــدم توج ــت. ع ــوردار  اس ــاده ای برخ ــت فوق الع از اهمی

ــرای  ــکننده  ب ــای ش ــرده و چارچوب ه ــاد ک ــازمان ها ایج ــرای س ــری ب ــای  جربان ناپذی هزینه ه

ــای  ــات در ســازمان، مبن ــد چرخــش  اطالع ــه کل فرآین کشــور بوجــود آورده اســت. توجــه ب

معــ�ری محصــوالت واحــد سیســتم اســت  تــا بتوانیــم بــرای دســتیابی بــه یــک ســازمان امــن 

همراه ش� باشیم. 

تولید سـامانه های نرم افزاری امنیت اطالعاتی، شبکه ای 

و سـامانه های  نهفتـه و بـه طـور کلی تـر سیسـتم های 

نزدیک به سخت افزار چالش های  فنی فراوانی را ایجاد 

می کند و اغلب این سامانه ها در کاربردهای  بحرانی و 

حسـاس بـه کار می رونـد که نیـاز به ارائـه راه حل های 

فنـی  پیرشفتـه را دو چنـدان می کنـد. واحـد سیسـتم با 

بکارگیـری الگوهـای  روز دنیا، سـامانه هایی در حوزه ی 

امنیت سیسـتم عامل و شـبکه،  تحلیل ترافیک شـبکه و 

سامانه های نهفته در جهت رفع نیازهای  کشور در این 

زمینه تولید کرده است. 

واحد سیستم



چرا مجازی سازی
  امـروزه مجازی سـازی ماشـین ها و برنامه هـا جایگاه بسـیار ویژه ای در  سـازمان ها یافته اسـت و  

سـازمان ها از این طریق قادر به حل بسـیاری  از مشـکالت خود اعم از بهینه سازی توان پردازشی 

و مدیریت  سـخت افزارها شـده اند. به همین جهت در حال حارض رشکت های  متعددی در دنیا 

در حال توسـعه محصوالت در این حوزه هسـتند،  که از رسشـناس ترین آن ها می توان رشکت های 

 VmWare  و  MicrosoÑ  را نام برد.                     

مجازی سازی بومی  
جایگاه ویژه ي ایراِن امروز سـبب شـده اسـت که اسـتفاده از رسورهای  مجازی سازی رشکت های 

خارجی در ایران به تصمیمی پر مخاطره  برای مدیران تبدیل گردد و سازمان های حساس کشور 

نسـبت به  اسـتفاده از این محصوالت در نقاط اصلی مجموعه موضع داشـته  باشـند. اما این امر 

نباید مانع از بهره مندی این سـازمان ها از ایده ی  بسـیار موثر مجازی سازی شود. به همین سبب 

واحـد سیسـتم  کوشـیده اسـت تا با تولیـد داخلی این محصـول یک رسور  مجازی سـازی بومی با 

توا©ندی های قابل رقابت با محصوالت جهانی  ارائه ©اید. 

قابلیت های رسور مجازی سازی بومی
  VMWare ESX  رسور مجازی سـازی بومی قابلیت های مشـابهی با نرم افزارهای تجاری  همچون

دارد. از مهمرتین قابلیت های این نرم افزار  رسور می توان به موارد ذیل اشاره ©ود:      

vSphere  کردن ماشین های مجازی از  Import  امکان  •

ارائه پورتال مدیریت سخت افزارها و ماشین های مجازی  •

Paravirtualization  دارای قابلیت  •

قابلیت اجرای بر روی سیستم های نهفته  •

GRUBپشتیبانی از   ٢  •

xو   ٨٦  xپشتیبانی از معامری های   ٦٤  •

USB  ،iSCSI  ،NAS  ،NFS  ،SAS  ،SATA  پشتیبانی از حافظه های  •

گزارش و هشدار وضعیت کارایی ماشین ها  •

سرور مجازی سازی بومی              

امنیت اطالعات
با گسـرتش روزافزون فناوری اطالعات و افزایش روند اسـتفاده از  رایانه ها در محیط های اداری، 

امنیـت سیسـتم عامل هـای اداری بـه  یکـی از چالش هـای مهم امنیـت اطالعـات در رشکت ها و 

محیط هـای  محرمانـه تبدیل شـده اسـت. بنابراین باید به دنبال راه حلی بـود که  عالوه بر این که 

امکان اسـتفاده از این وسـایل را مانند گذشـته فراهم  می آورد، بتواند به صورت قابل مالحظه ای 

از خروج اطالعات  جلوگیری ©اید. 

سیستم عامل صدف
ما در سیستم عامل صدف، مسئله امنیت سیستم عامل ها را به  عنوان اصلی ترین مسئله امنیتی 

کامپیوترهـای سـازمانی تشـخیص  داده ایـم. در این راسـتا، در صدف یک معـ�ری رسارسی برای  

مدیریت Äام گره های شـبکه های درون سـازمانی ارائه گردیده اسـت .    این مع�ری با اع�ل یک 

چارچـوب کامـالً مشـخص و از پیـش  طراحی شـده بـر روی   Äامی اجزای شـبکه، احتـ�ل رخداد 

حمالت  سایربی و خطاهای انسانی را به حداقل رسانیده است. 

این سـامانه در عین اع�ل محدودیت های امنیتی متعدد در  پس زمینه،  قادر اسـت یک واسـط 

گرافیکی کامالً کاربرپسـند به  کاربران کامپیوترهای سـازمانی و یک پنل مدیریتی کارا به مدیران 

 سازمان ارائه ©اید. 

ویژگی های محیط امن
از مهمرتین ویژگی¬های این نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره  ©ود: 

امنیت کامپیوترهای سازمان در سطح سیستم عامل و  شبکه  •

پایش وضعیت شبکه و کامپیوترهای سازمان به صورت  متمرکز  •

کنرتل متمرکز دسرتسی¬های کاربران به امکانات  سخت افزاری و نرم افزاری  •

شخصی¬سـازی کامپیوترهـای سـازمان در سـطح  سیسـتم عامل و نرم¬افـزار از سـمت پنـل   •

مدیریت

صدف



توسعه مبتنی بر بسرت لینوکس
لینوکس به عنوان یک سیستم عامل مâ باز که امکان تولید  محصوالت با کارآیی باال را به ما می

 دهد، یک بسرت ایده آل برای  تولید محصوالت واحد سیستم است. امروز، رسمایه انسانی ما در  

واحد سیسـتم به قدرت باالیی در سفارشی سـازی لینوکس و توسـعه  محصوالت در بسرت لینوکس 

رسیده است. 

بکارگیری فناوری های کارا  
  تا به حال راه کارهای متعددی به منظور افزایش توان پردازشی  سامانه ها ارائه شده است. ما در  

واحد سیستم با ایجاد تسلط فنی بر  این راه کارها و بکارگیری  آن ها در محصوالت خود تجربه ی 

استفاده  حداکãی از سخت افزارها را برای مشرتیان خود فراهم می آوریم.               

ارائه راه کارهای مبتنی بر شبکه
  امروزه مسئله شبکه به جزء الینفک سامانه های  IT  تبدیل گردیده  است. به همین جهت واحد  

سیسـتم در راسـتای ماموریـت خـود در  دو حوزه امنیت و کارایی شـبکه به طـور تخصصی وارد 

شـده و  محصوالت خود را با سـطوح باالیی از امنیت و کارآیی برای مشـرتیان  خود تولید کرده 

است.          

اصـول تحلیـل، طراحـی و تولیـد محصـوالت نرم افزاری بر اسـاس  شـاخص های مختلف 

مشـرتیان تعریـف می شـود. فرآینـد شـکل گیری  یـک محصـول بـا امنیـت و کارآیی باال 

سـاختار و اصـول خاص خـود را  دارد. ما با درک نیازمندی های خاص مشـرتیان خود در 

ایـن  خصوص، با اسـتفاده از زیرسـاخت فنی خـاص و متدولوژی های  مرتبـط از ابتدای 

شکل گیری محصوالت مبنای تولید خود را امنیت  و کارآیی قرار داده ایم.

امنیت و کارآیی مبنای 
تولید محصوالت سیستم



توسعه راه کارهای مبتنی بر لینوکس 
و سفارشی سازی سیستم عامل

به کارگیری کتابخانه های م� باز پیرشفته
توانایـی اسـتفاده و اختصاصی سـازی کتابخانه هـا بـه همراه تجربیـات این  واحد در اسـتفاده از 

کتابخانه هـای مختلـف، قـدرت تولیـد سیسـتم های  بزرگ را به ما داده اسـت. تولید هسـته های 

گرافیکی بر مبنای  OpenGL  و راه اندازی نقشه های 2-بعدی و 3-بعدی بر این اساس  در حوزه

 های مختلف، اسـتفاده و اختصاصی سـازی کتابخانه و واسـط  POSIX  و اسـتفاده از کاربردهای 

چندریسـ�نی، اسـتفاده و طراحـی  از کتابخانه هـای مشـرتک ( shared libraries ) و اسـتفاده از 

 CGI  و  تولید سیستم با کتابخانه ی مربوطه در این حوزه ©ونه ای از  تجربیات ما در این خصوص 

است. 

سفارشی سازی لینوکس
توزیع های مطرح گنو/لینوکس گزینه های مناسبی برای استفاده در  سیستم های مختلف هستند. 

این توزیع ها برای آنکه بتوانند نیازهای  مشـخص مشـرتیان ما را برآورده کنند نیاز به سفارشـی

 سازی هایی  دارند تا بتوانیم سیستم عامل هایی منطبق بر نیازمان ایجاد کنیم.  

مـا در واحـد سیسـتم، بـا قـدرت اختصاصی سـازی سیسـتم عامل  لینوکـس و برنامه نویسـی های 

سیستمی در لینوکس، بسرتی مناسب  برای مرتفع کردن نیازمندی های پیرشفته در سطح سیستم 

عامـل  را ایجـاد کرده ایم. تسـلط بر پوسـته های مختلف داخل لینوکـس و  راه اندازی و پیکربندی 

رسورهای مبتنی بر لینوکس از توامندی های  ما در این واحد است. 

سیستم عامل بالدرنگ
امـروز مـا بـر اسـاس نیاز موجـود در صنعـت، از نیازمندی های معمـول  پا فراتر گذاشـته ایم و با 

توسـعه سـامانه های بالدرنگ امکانی برای  ایجاد سـخت افزارهایی با قیمت ارزان و در عین حال 

کارا و بـا  کیفیـت ایجاد کرده ایم. اسـتفاده از سیسـتم عامل های بالدرنـگ   ( RTOS ) امکان تولید 

محصوالتی نزدیک تر به سخت افزار با امکانات  برنامه نویسی سطح باال نظیر چندریس�نی برای 

ما ایجاد کرده اند.  تولید محصوالت بزرگرت با قدرت تحمل پذیری خطا، امکانی است که  امروز در 

واحد سیستم به صورت کامل ایجاد شده است. 

Qt  توسعه بر اساس بسته کاری
  Qt  در محیط  C/C++   باز که امکان تولید کار به  زبان âلینوکس به عنوان یک سیستم عامل م

که یک چارچوب قدرÄند و  cross  platform  (کد یکسـان قابل  اسـتفاده در سیسـتم عامل های  

مختلـف) اسـت امکانی برای توسـعه محصوالت سـازمانی با واسـط های  کاربـری پیرشفته ایجاد 

 ( UI ) کـرده اسـت. ایـن چارچوب به خصـوص در  محیط لینوکـس قابلیت طراحی رابـط کاربری

بسیار انعطاف  پذیری را به برنامه می دهد. همچنین ایجاد توان باالی توسعه در  زبان   ++C  به 

صورت حرفه ای امروز به این واسطه برای ما در واحد  سیستم محیا شده است. 

تولید سامانه های فرماندهی و کنرتل مبتنی بر لینوکس
پیچیدگـی جنگ هـای نویـن و وجـود تهدیدهای ناهمگون و گسـرته ی  عملیات نظامـی، ما را به 

سـمت شـکل دهی ساختاری کامل به منظور  فرماندهی و کنرتل نیروها، تجهیزات و ظرفیت های 

ملی از یک  سمت و شناسایی و ایجاد آگاهی کامل از ظرفیت های دشمن  رهنمون می شود. 

  NCW  و  C4ISR  دو  مفهوم جدید  C4I  سال ها از پیدایش سیستم های âامروزه و پس از گذش

شـکل یافته اسـت که تئوری اصلی  فرماندهی و کنرتل در سـال های اخیر است.   C4ISR  ساختار  

کامل شـده  C4I  اسـت و از عوامـل فرماندهی،کنـرتل، مخابـرات، رایانـه،  خربگیـری، شناسـایی و 

مراقبت تشکیل می شود. 

با استعانت به آیه رشیفه «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»، امروز  در ویراتک، تولید یک بسرت 

نرم افزاری فرماندهی و کنرتل کامل  برای ایجاد یک سـپاه قدرÄند در مقابل دشـمن هدف اصلی 

ما در  راستای تحکیم پایه های حکومت اسالمی است.  


