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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 

محصـوالت  نرم افـزاری ایرانیـان نـام ایران را بـا برترین محصوالت خود در رستـارس  جهان رسافراز 

©اییم. 

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

و مت�یـز مطـرح شـده اسـت. این مهم  مرهـون توا©ندی و زحـ�ت رسمایه انسـانی ویراتک در 

زمینه  طراحی و پیاده سـازی سیسـتم های هوشـمند رایانه ای اسـت. ویراتک با  ورود خود در هر 

حـوزه، از نیـاز مشـرتیان پـا فراتـر گذاشـته و بـا ارائـه  قابلیت هـا و خدمـات ویژه خـود، فناوری 

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

درک متفـاوت یـک محصـول 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، شـبکه ای مسـتحکم برای ما شـکل داده  است که امکان تثبیت و توسعه 

خدمات را برای ما ممکن ساخته اند. 



راه كارهای ويراتک، 
آميزه ای از علم و عمل

راه کارهای ویراتک عالوه بر دارا بودن پشـتوانه های عمیق و دقیق  علمی، 

بسـیار عملیاتی و انجام پذیر می باشـند. ما در ویراتک همیشه  مصمم بوده

 ایـم بـه لبه های فناوری دسـت پیدا کنیـم. در حال حـارض  ویراتک با حجم 

زیـادی از دانـش فنـی و تجربه ی کاری آمادگـی  ارائه ی راه کارهـای فناوری 

اطالعات و ارتباطات را با خدمات و  محصوالت دانش بنیان خود به صورت 

مطلوبی دارا می باشد. 

استقرار
ویراتـک همـواره بـه دنبال بیشـینه ¦ودن بهره وری شـ¥ از طریـق  خدمات و 
محصوالت خود بوده است. از این رو توسعه ی سامانه های  ویراتک به گونه ای پیش 

رفتـه اسـت کـه هزینه های اسـتقرار و  به روزرسـانی محصـوالت ما برای شـ¥ حداقل 

میزان ممکن باشد.  ویراتک با بهره گیری از فرآیندهای استاندارد استقرار سامانه های 

 نرم افزاری همواره مسـیری را برای اسـتقرار محصوالت خود در  سـازمان شـ¥ انتخاب 

می کنـد کـه اهداف مـورد نظرتان را با ه¥ن  زمان و هزینه ی از قبل پیش بینی شـده 

تضمین ¦اید. 

آموزش

ویراتک بر این باور است که آموزش اولین گام توسعه است.  بیشرتین 
سود از خرید محصوالت ما زمانی ایجاد می گردد که  همه ی کاربران سازمان 

ش¥ در زمره ی کاربران ماهر و آموزش دیده  طبقه بندی شوند. بی شک تسهیل 

و ترسیع در فرآیند آموزش بدون  بهره مندی از تجربه ی کاربری ایده آل یک 

محصول امکان پذیر  ¦ی باشد. به همین علت ویراتک همواره با بهره گیری از 

تجربه ی  و  واسط  با  محصوالت  کاربری  تجربه ی  طراحی  روش های  نوین 

کاربری  ایده آل را برای ش¥ به ارمغان آورده است. 

پشتيبانى

ویراتـک معتقـد اسـت کـه مهم تریـن مرحلـه ی چرخـه ی حیـات نرم افـزار  
پشـتیبانی و توسـعه ی آن می باشـد. فرآیند گزارش مشـکالت و  نیازهای توسعه در 

رسیع ترین زمان تیم پشـتیبانی و توسـعه ی  ویراتک را برای حل مشـکل آگاه می

 سـازد. ویراتـک دارای یـک پل  ارتباطی پایـدار برای ارتباط همـکاران آموزش دیده 

پشـتیبانی و  مشـرتیان خود می باشد. ویراتک همواره باور داشته است که پس از  

اسـتفاده از محصول توسـط ش¥ مشـرتیان ارزشـمند برخی  نیازمندی ها تغییر می

 کنـد و نیازهـای جدیـد نیز به وجود خواهند  آمد. به همین دلیل در زمان تولید با 

بهره گیری از برترین  استانداردهای تحلیل، طراحی و مع¥ری نرم افزار محصوالتی 

با  بیشینه ی انعطاف پذیری ممکن طراحی و پیاده سازی ¦وده است. با  این رویکرد 

بهـره وری بیشـینه از طریـق کاهـش هزینـه و افزایـش  انعطاف پذیـری بـه دسـت 

خواهد آمد. 

مشاوره
ویراتـک ایـن امـکان را بـه شـ¥ می دهـد کـه از مشـورت برتریـن و  قوی ترین 
کارشناسـان و دانشـمندان طراحـی، معـ¥ری و تولیـد  نرم افـزار نهایت بهـره را بربید. 

نخبگان و محققان ویراتک که حقیقتاً  مهم ترین رسمایه های ما هستند، عالوه بر دارا 

بودن باالترین سـطوح  پژوهشـی و دانشـگاهی در زمینه ی تحلیل، طراحی و مع¥ری 

نرم افزار  تجربیات چندین ساله ای را در محیط های عملی داشته اند و ش¥ را  به سوی 

راه کارهایی که آمیزه ای از علم و عمل می باشند رهنمون  می کنند.  

تحقيق
و

توسعه

ویراتک معتقد اسـت کـه تحقیقات پیرامون محصـوالت جدید،  فناوری
 هـای نویـن و بازارهای نوظهور مهم ترین عامل توسـعه می باشـد.  راه کارهای 

تحقیـق و توسـعه ی ویراتک عـالوه بر این که اصلی تریـن  عوامل حضور ما در 

بازارهـای نوظهـور، بـا محصـوالت جدید طراحی  شـده بـا فناوری نویـن را به 

همـراه دارد، بـه عنوان یـک خدمت کم نظیر  به مشـرتیان ویراتک در حوزه ی 

فعالیت خودشان نیز ارائه می گردد. 



قدرت ارائه راه حل در سیستم هایی با حجم داده ای باال و اجرای  الگوریتم های پیچیده بر روی 

این حجم داده به صورت برخط این  امکان ویژه را برای سازمان هایی با حجم داده های باال محیا 

می کنـد  تـا بتواننـد از سیسـتم های مبتنی بر فنـاوری اطالعات در فرآیندهای  کسـب و کار خود 

استفاده کنند. دریافت و تحلیل داده های بیش از   ٢٠٠٠ اتوبوس در شهر مشهد که روزانه بیش 

از ١٠ میلیـون نقطـه  مکانـی به سیسـتم ارسـال می کنند به منظور ایجاد گزارشـات سـطح  باال از 

وضعیت خطوط و زمان رسـیدن اتوبوس ها به ایسـتگاه ها، در  ابتدای مسـیر حرکت ره تک نشان 

از این توا©ندی در ره تک دارد. 

گروه وب

گروه ره تک

گروه درويدتک

گروه سيستم

واحد ره تک کار خود را با همکاری صنعت و  دانشگاه های معترب کشور از جمله دانشگاه صنعتی رشیف در قالب  رشکت 

ره تک هوشـمند رشیف آغاز ©ود. این واحد توانسـت در اندک  زمانی سـامانه مدیریت ناوگان پخش و سـامانه ی هوشمند  

مدیریت ناوگان اتوبوس رانی را با قابلیت های کامل و منحرص به فرد  برای اتوبوس رانی مشهد عملیاتی کند. پس از آن به 

پشتوانه  همکاری دانشگاه صنعتی رشیف با شهرداری تهران، سامانه  مسیریاب حمل و نقل عمومی شهر تهران با قابلیت 

مسیریابی از  طریق مرتو، اتوبوس و تاکسی توسط این مجموعه پیاده سازی شد و  به بهره برداری رسید. 

ما در ره تک در تالشیم بهرتین محصوالت را در حوزه خدمات  مبتنی بر مکان و حمل و نقل هوشمند ارائه دهیم. 

واحد سیسـتم با رویکرد ارائه ی سـامانه ها و راه کارهای سیسـتمی با  هدف افزایش سـطح امنیت اطالعات در سـازمان ها و 

مجموعه های  مختلف کشور آغاز گردید. 

با توجه به جایگاه ویژه ی ایراِن امروز، مسئله امنیت در سامانه های  مبتنی بر فناوری اطالعات در ایران از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار  اسـت و در سـال های اخیر ایران همواره آماج حمالت سـایربی  دسـتگاه های امنیتی و اطالعاتی کشـورهای 

متعددی بوده است. به  همین سبب واحد سیستم کوشیده است با ایجاد یک تیم فنی  کارآمد و بروز، Äام توان خود را بر 

مسائل زیرساختی امنیت در  حوزه فناوری اطالعات متمرکز ©اید. 

در همین راستا واحد سیستم به سبب تسلط و بکارگیری  فناوری های روز دنیا سامانه هایی در حوزه ی امنیت سیستم عامل 

و  شبکه، تحلیل ترافیک شبکه و سامانه های نهفته را طراحی و تولید  ©وده است. 

رسـالت درویدتـک طراحـی و سـاخت برنامه هـای کامـال بومـی بـا  رابط هـای کاربـری نویـن و جـذاب در حـوزه ی موبایل 

( Android  و  iOS ) اسـت. ایـن واحـد در حـوزه ی مخاطـب عـام بـا پیاده سـازی  رابط هـای کاربـری جـذاب، موفقیت ها و 

بازخوردهـای خوبـی از کاربـران  ایرانی کسـب کرده اسـت و در حوزه ی مخاطب خاص نیز با تعـدادی  از معتربترین رشکت

 های خصوصی در حال همکاری است. 

همکاری با نارشان و نویسندگان به منظور ترویج آسان تر کتب  الکرتونیک فارسی، مشاوره در زمینه طراحی مدل کسب و 

کار در  حـوزه ی موبایـل و ارائـه ی رسویس های زیرسـاختی موبایل برای  سـازمان ها و رشکت ها از جملـه خدمات این واحد 

است. 

واحد وب سازمانی ویراتک با هدف رفع نیازهای فناوری اطالعات  در سازمان ها، موسسات و رشکت های دولتی و خصوصی 

با  راه حل های نوین و محصوالت تحت وب ایجاد گردید. این واحد با  بهره گیری از فراروش های نوین در مهندسی نرم افزار، 

همچون  مع�ری رسویس گرا و هوش سازمانی سعی کرده است با دیدگاهی  متفاوت به حل چالش های سازمان ها بپردازد. 

در همین راستا  سامانه ی مدیریت فرآیند به عنوان هسته ی مع�ری نرم افزاری در  این واحد طراحی و تولید و در سازمان

 هایی با فرایندهای پیچیده و  بحرانی به کار گرفته شـده اسـت. در ادامه با یکپارچگی سـامانه ی  مدیریت فرآیند با سـامانه

 هـای مدیریـت پروژه معروف مانند محصول  مدیریت پروژه ی رشکت مایکروسـافت، تولید سـامانه ی اتوماسـیون  مکاتبات 

اداری و دبیرخانـه و همچنیـن تولید سـامانه ی مدیریت  اسـناد، نرم افزارهای وب سـازمانی ویراتک بـه صورت مجموعه ای  

یکپارچه و کارا درآمده اسـت. در بعد هوش سـازمانی، در سـامانه  جسـتجوگر و مدیریت دانش سـازمانی ویرا، از آخرین 

دستاوردهای  هوش مصنوعی برای طبقه بندی و استفاده ی بهینه از اسناد  سازمانی بهره گرفته شده است. 

توانایی تحلیل داده ها با حجم باال

مـا معتقدیـم اولیـن قـدم بـرای تحلیل یک سیسـتم در کنـار Äـام  پیچیدگی های موجـود در آن، 

واسـطی اسـت که مشـرتی با آن کار  می کند. ما باید بهرتین، زیباترین و راحت ترین واسـط های 

کاربری را  برای مشرتیان خود محیا کنیم. طراحی واسط کاربری متناسب با  نیاز مشرتیان با طرح

 های و مکانیزم های سطح باالی موجود در  دنیا، یکی از مهم ترین مراحل متدولوژی تولید در ره

 تک است. ارائه  خدمات پشتیبانی به صورت برخط و حضور ما در کنار ش� از  وظایف ماست. 

محوریت مشرتیان در ارائه خدمات

ویراتک در مسیر تحقق بهترین ها



مجموعه ویراتک با تجربه باالی تولید سامانه های تحت وب، استفاده  از فناوری ها و بسته های 

کاری پیرشفته و دارای بسـته ی کاری  خاص خود، قدرت تولید سـامانه های تحت وب مختلف را 

دارد. 

طراحـی معـامری مبتنـی بر الگوهای معامری چنـد الیه،  با در نظر گرفـنت طراحی مبتنی بر   •

 ( Component Based Development )   مولفه

مسلط بر زبان های برنامه  نویسی مختلف تحت وب و  توسعه ابَر سامانه های تحت وب به   •

Java  زبان

SSL  استفاده از سامانه های پیرشفته هویت سنجی کاربران و  پشتیبانی از  •

 ( Big Data ) مسلط به تکنیک های ارتباط با پایگاه داده و کار با  داده های حجیم  •

قدرت تسـت بخش های سـامانه به صورت خودکار به علت  اسـتفاده از معامری و چارچوب   •

نرم افزاری استفاده شده  

توانایی تحلیل و طراحی الگوریتم های پیچیده توسـط نیروی انسـانی  نخبه مجموعه با بیش از 

١٠ سـال تجربـه در طراحـی الگوریتـم و  داده سـاختارها و برخـورداری از یکـی از قوی تریـن 

واحدهـای تحلیـل و  طراحـی الگوریتم در کشـور، این امکان را به ما می دهد تا زیرسـاخت  ارائه 

پیچیده ترین الگوریتم های مورد نیاز ش� را داشته باشیم. 

تسط کامل بر الگوریتم های پایه، داده ساختارهای  پیچیده، هندسه محاسباتی، گراف، شبکه   •

اجت�عی،  نظریه اعداد، برنامه نویسی خطی و محدب و الگوریتم های  جویباری

تسلط بر روش های نگهداری و تحلیل داده های با حجم  باال  •

آشـنایی با تکنولوژی های انباره سـازی داده ها ( Data  Warehouse ) و سامانه های  OLAP  و   •

ساخت  Cube   روی داده ها

سامانه های نظریه بازی های الگوریتمی و تحلیل شبکه ی  بازار  •

 ( Information Retrieval )   طراحی سامانه های بازیابی اطالعات از میان انبوه داده ها  •

تسلط بر الگوریتم های یادگیری ماشین  •

تسلط کامل بر تحلیل غیرخطی داده ها و انواع روش های  خوشه بندی  •

قدرت طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی و 
داده کاوی

قدرت توسعه سیستم های تحت وب

ما در ویراتک همواره سعی کرده ایم با توجه به آخرین فناوری های  موجود و روند های طراحی 

گرافیـک و تجربـه ی کاربـری در دنیـا،  تجربه هـای کاربری ایده آل و اسـتانداری بـرای نرم افزارها 

تولید کنیم. 

تیم رابط و تجربه ی کاربری ویراتک تا بحال در بسرتهای مختلفی  مانند وب، آندروید و ویندوز 

به تولید رابط های کاربری پیرشفته  پرداخته است. حجم کم، کارایی و رسعت باال و زیبایی رابط 

کاربری  از جمله اصول اولیه ما در تولید و توسعه رابط های کاربری است. 

اسـتفاده از تکنولوژی های رسویس گرا برای اتصال واسـط های کاربری  به سامانه ها و پیاده سازی 

این واسـط ها از طریق تکنولوژی های وب،  واسـط هایی رسیع و روان شـکل می دهد که امکان 

استفاده همزمان  تعداد زیاد کاربران را به ما می دهد. 

طراحی واسط و تجربه های کاربری پیرشفته



آشنایی کامل این مجموعه با ابزارها و متدولوژی های مهندسی  نرم افزار و توسعه نرم افزار مبتنی 

بـر اسـتانداردها و متدولوژی های  مطرح بسـرت ایجاد سـامانه های نرم افزاری بـا کیفیت را فراهم 

کرده  است. 

استفاده از مکانیزم های عیب یابی،  Proáling  برای تست  و تشخیص خطا  •

طراحی بر مبنای سامانه های خط تولید نرم افزار و  مهندسی محصول  •

ارائه خدمات رسویس گرا و مبتنی بر فناوری های مربوط  به رسویس گرایی  •

تجربه فراوان در تحلیل نیازمندی های سـامانه و طراحی  الگوهای اسـتاندارد برای نیازمندی  •

 های مختلف مانند  توسعه پذیری، قابلیت اعت�د و امنیت

آشـنایی کامل با زیان های مدل سـازی فرآیند، داده و  سـامانه مانند  UML  ،BPMN  و روش  •

 های مدل سازی  فرمال

ویراتک به واسـطه ی نیروی انسـانی خود توانایی راه اندازی و توسـعه  نرم افزار در سیستم عامل

 های مختلف را دارا است. قدرت راه اندازی  و استقرار سامانه های وب در سیستم عامل لینوکس 

و ویندوز،  توسعه محصوالت در سیستم عامل لینوکس و تولید نرم افزارهای  تعبیه شده نشان از 

این توا©ندی دارد. 

اختصاصی سازی سیستم عامل لینوکس  •

اختصاصی سـازی سیسـتم عاملی لینوکس برای کار در  محیط سـخت افزارهای  Embedded  و   •

 ( RTOS )      تسط بر سیستم  عامل برخط

QT  توسعه محصوالت مبتنی بر  •

OpenGL  تولید هسته های گرافیکی ٢ بعدی و ٣ بعدی در بسرت  لینوکس و کتابخانه  •

توانایـی اسـتفاده و اختصاصی سـازی کتابخانـه و واسـط  POSIX  و اسـتفاده از کاربردهـای   •

چندریس�نی

اجرای شبیه سازی های شبکه با پهنای باند گیگابیتی  •

سیستم عامل در دستان نخبگان ویراتک

توا�ندی های توسعه و مهندسی نرم افزار

مشرتیان ویراتک عالوه بر نیاز به راه اندازی سیستم های 

نرم افـزاری  پایـه، خواسـتار بـرآورده کـردن ویژگی هایـی 

هسـتند کـه مختـص  نیازمندی های آن ها اسـت و انتظار 

دارنـد ویراتـک بـا ارائـه راه کارهـای  خـاص منظـوره و 

سفارشی سازی خدمات خود این نیازها را برآورده  سازد. 

مـا بـاور داریم یک محصـول نرم افزاری زمانـی می تواند 

ارزش های  استفاده از فناوری اطالعات را در یک سازمان 

فرآیندهـای  بـه  صـورت موثـر در  کـه  مشـخص سـازد 

سـازمانی از آن استفاده شـود. به همین  دلیل، مهندسی 

نیاز مشـرتیان در حوزه هـای مختلف و درک  فرآیندهای 

اجرایـی کـه در آن ها محصوالت مورد اسـتفاده قرار  می

 گیرنـد بـا اسـتفاده از کارشناسـان متخصـص، برگـزاری 

از  صنعـت  فرآیندهـای  و  و  بررسـی رشایـط  جلسـات 

نزدیک، از جمله مسـائلی اسـت  که به آن توجه خاصی 

می شود. 
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