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فایروال سپهر

ویژگی ها

•One xed 10/100/1000 TX Ethernet port

•management (requires specic added 

hardware which is not included by 

default). 

•Thirty two (4x 8-port) removable Gbps

Ethernet ports or thirty two (4x 8-port) 

SFP or combination 

•Serial port console with full setup 

capabilities 

•19 inches rack mountable chassis 

with 1U height

ویژگی ها

•Black Color, Dimensions: 438 x 44 x 

580mm (WxHxD) 

•Power: 90VAC-264VAC, Frequency: 

47Hz – 63Hz 

•Operation/Storage Temp.: 0C to 40C / -

20C to 70C 

•Operating/Storage Humidity: 5 90%, 

noncondensing / 5 95%, non-

condensing 

•Power: 2x Redundant 400W power 

supplies 
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رازبان

wifiومیکروفنکنندهمسدوددستگاه
یبرقرارلزوموهامکانبرخیحساسیتعلتبه

مسیستچنینازاستفادهلزوماطالعاتامنیت
.شودمیحسبیشترامروزههایی
صرفاموحودکنندهمسدودهایسیستماغلب
اینکهحالیدرکنندمیمسدودراGSMشبکه

نتلفهایگوشیمیکروفنوWifiشبکهمحصول
ابتهدیداتازبسیاریکهمیکندمسدودراهمراه
.شوندمیرفعسامانهاین

ویژگی ها

هاکنندهضبطانواعمیکروفنکنندهمسدود•

جلساتاتاقدراستفادهقابلیت•

5همزماناستفادهبرایزیباکاربردی،طراحی•

همراهگوشیدستگاه

بهکانالهربرایخودکارسازیفعالسیستم•

مجزاصورت

بعمنبهدائماتصالصورتبهاستفادهقابلیت•

باطریوتغذیه

ازجلوگیریجهتWifiامواجکنندهمسدود•

رنتاینتومحلیهایشبکهطریقازاطالعاتانتقال



PAYESH ARMAGHAN YARAN3

(فلش امن سازمانی ) ضامن 

:هدف
بهاطالعاتجابجاییوذخیرهمحصولاینهدف
کنترلهایمکانیزمدارایکهبودهامنصورت

اطالعاتبهدسترسیبرایواستدسترسی
وعبورکلمهورودبهنیازآندرشدهذخیره

.داردوجودبیومتریکعواملتوسطاحرازهویت
تواناییکهاستایگونهبهامنفلشحافظه
توسطشدهرمزبصورترااطالعاتسازیذخیره
همچنینوداشتهرابومیرمزالگوریتمیک

.رددانیزراشدهرمزاطالعاتگشاییرمزتوانایی

ویژگی ها

(اثر انگشت)احراز هویت بیومتریک •

اطالعاترمزگذاری •

کاربر8قابلیت استفاده همزمان •

کاربرپارتیشن برای هر 3قابلیت ایجاد •

الگوریتم رمز و داده های  ( Wiping) امکان امحای •

شدهمحرمانه ذخیره 

بار ورود کلمه عبور 3امحای اطالعات حیاتی پس از •

نامعتبر 

128، 64، 32، 16، 8با ظرفیتهای •

 USBطراحی و پیاده سازی  فلش امن با سوکت •

استاندارد و غیر استاندارد
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سامانه نجوا

:هدف
یمکانمحدودیتبدونامنارتباطبرقراریامکان

کهشباندازیراهبدونهزینهکمترینبازمانی،و
ابلقپذیریانعطافدارایکهاختصاصیارتباطی
.باشدایمالحظه

ویژگی ها

FreeBSDسیستم عامل بهینه شده بر مبنای •

الوگقابلیت اتصال خط انالوگ شهری و گوشی تلفن آن•

امکان الگ گیری از دسترسی ها مجاز و غیر مجاز•

الگوریتم احراز اصالت کاربران•

امکان تزریق الگوریتم رمز بومی•

برقراری ارتباط رمز شده نقطه به نقطه•

برقراری کانال رمز شده کالینت به سرور•

امکان مدیریت سامانه•

IPمحدود کردن کاربران بر اساس ادرس •

و IBMامکان نصب سامانه بر روی پلتفرم استاندارد •

سخت افزارهای صنعتی 

ویژگی ها

امکان فعال سازی مبدل آدرس های اینترنتی •

امکان بهره برداری به عنوان سوئیچ و روتر•

دمحدود سازی ترافیک به منظور اختصاص پهنای بان•

ود امکان برقراری ارتباط رمز شده با مرکز علی رقم وج•

آدرس های خصوصی

امکان فعال سازی ماشین خودکار پاسخگویی و ارجاع•

مکالمات

امکان تعریف گروه های کاری•
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اسرار 

:هدف
ایسامانهسازیپیادهوطراحیپروژهاینازهدف
انواعرمزنگاریبرایافزاریسختوافزارینرم
یکطریقازآنهاامنارسالومحرمانههایفایل
بههساماناین.استاینترنتنظیرعمومیشبکه
ازاستفادهبارمزنگاریافزارنرمیککمک

رامختلفهایفایلبومیمتقارنرمزالگوریتم
.نمایدمیرمزگشاییورمزگذاریوانتخاب

ویژگی ها

از الگوریتم رمز بومی استفاده •

همزمان متن و فایل های رمزنگاری •

فشرده سازی فایل و متن رمز شده امکان •

استفاده از امضای دیجیتال امکان •

امحای فایل اصلی پس از رمزنگاریقابلیت •

مدیریت کلید به صورت دستی و اتوماتیکامکان •

همدیریت کلید برای هر فایل بصورت جداگانامکان •

ران اندازی کنسول مدیریت کلیدها ، توکن ها و کاربراه •

سامانه

ن ها و تولید کلید ، بارگذاری و تزریق در توکقابلیت •

امنبایگانی 
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(خروجی/مدیریت ورودی)رقیب

:هدف
قهطباطالعاتآنهادرکهکامپیوتریهایشبکه
ابهمواره،میگردندتبادلونگهداریشدهبندی
ورودیاواطالعاتمجازغیرخروجمعضل

مخربهایویروسانواعجملهازمخرباطالعات
اطالعات(Trojan)کنندهسرقتهایویروسیاو

اربسیاستابزاریرقیبسامانه.هستندروبرو
کنترلیاوممانعاتجهتکارآمدوقدرتمند
وتاطالعاانتقالونقلتجهیزاتانواعازاستفاده

.تجهیزاتاینازاستفادهگزارشثبت

ویژگی ها

Active Directoryطریق نصب خودکار از امکان •

تاطالعاشناسایی و کنترل تجهیزات انتقال امکان •

فرد شناسایی و ثبت کد سخت افزاری منحصر بامکان •

رایانهتمامی تجهیزات متصل شده به 

و یا ممانعت از استفاده کاربران از تجهیزات فوقامکان •

خاص با زمانبندیایجاد دسترسی رایانه و یا کاربری 

ایجاد گروههای متعدد با تنظیمات و سطوح امکان •

امنیتیدسترسی مختلف برای اعمال سیاستهای 

اربر ، ممنوعیت و یا مجوز استفاده از آنها برای کتعیین •

شبکهتوسط مدیر 

امکان گزارش گیری•

الگ گیری از تمامی فعالیت ها•
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سامانه کنترل رادیویی

:هدف
املککنترلدنبالبهزیرسیستمزیرچهاربا

:باشدمیرادویی

رادیوافزارنرم•
رادیوکنترلرسامانه•
مکالماتضبط•
رادیونت•
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زیر سیستم های سامانه کنترلر
رادیویی

نرم افزار رادیو

از دسترسی غیرمجاز به اطالعاتجلوگیری . •

برنامه ریزی شده در بیسیم و برنامه 

ازبیسیم توسط افراد غیرمج (Program)ریزی

ریال دلخواه سریال بیسیم یا تغییر ستنظیم . •

بیسیم به کد اموال سازمانی

هزینه تعمیرات بیسیمکاهش . •

خطاهای سخت افزاری با استفاده از نرمرفع . •

افزار

سامانه رادیوکنترلر

یموضعیت روشن یا خاموش بودن بیسبررسی •

سیموضعیت بگوش بودن کاربران بیبررسی . •

با بیسیم های مزاحممقابله . •

بیسیم های مفقودیغیرفعالسازی . •

(Code Plug Changer)

(RadioController)



PAYESH ARMAGHAN YARAN9

زیر سیستم های سامانه کنترلر
رادیویی

ضبط مکالمات

مکالمات رادیوییضبط . •

مکالمات رادیوییثبت . •

فرد مکالمه کنندهشناسایی . •

مانند مجموع مدت مکالمات )آمار مکالماتنمایش . •

(رادیویی روزانه

مکالمات ضبط شدهشنیدن . •

مکالمات رادیویی از طریق بیسیمپخش . •

هپیام های صوتی آماده در زمان های تعیین شدپخش . •

رادیونت

ای برداری از بیسیم از راه دور به وسیله شبکه هبهره •

کامپیوتری

کاربربرداری از یک بیسیم توسط چند بهره .•

شبکه های بیسیم از راه دور در کامپیوترشنود . •

ریزی بیسیم از راه دوربرنامه . •

مشخصات فرد مکالمه کنندهنمایش . •

پیام های آمادهپخش . •

هزینه خرید بیسیمکاهش . •

(RadiRecorder)

(RadioNet)
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(یکسو ساز اطالعات ) سینا 

:هدف
اغلبدرموجودهاینیازمندیبهتوجهبا

وتهیهبرایکشوراهمیتدارایهایمجموعه
کهشبازاطالعاتامنانتقالسامانهازبرداریبهره

اقدامشرکتاین،سازمانیهایشبکهبهاینترنت
نورییکسوسازسامانه)سیناسامانهتهیهبه

.استنموده(اطالعات
نایاستمشخصمحصولایننامازکههمانگونه
نامناشبکهدورابیناطالعاتتواندمیسامانه
دونبویکسویهوامنکامالًبطوراینترنتمثل

نمایدمنتقلارتباطهرگونهبرقراری

ویژگی ها

عنوان ورودی به شبکه نا امن و پورت به باشد که می  LANپورت 2سامانه دارای این •

.دیگر به عنوان خروجی به شبکه امن متصل می گردد

کی سخت افزار مورد نظر به گونه ای طراحی و ساخته شده که بدون برقراری اتصال فیزی•

رتوهای بین دو شبکه سازمانی و شبکه نا امن امکان انتقال اطالعات مورد نظر را را از طریق پ

(ایزوالسیون نوری.)نورانی ، از شبکه ناامن به شبکه امن منتقل می نماید

وده و پروتکل های ارتباطی جهت انتقال فایل بین این دو شبکه کامالً یکطرفه بکلیه •

.هیچگونه پیام یا سیگنالی از سوی گیرنده به سمت فرستنده ارسال نمی گردد

1000و 100توجه به نیازمندی های موجود ، این سامانه با دو سرعت استاندارد شبکه با •

.طراحی شده است 

افزار ساخته شده به لحاظ ماهیت ذاتی قطعات مورد استفاده ، به هیچ وجه امکانسخت •

... سوزی و خرابی دستگاه ، آتش)اتصال فیزیکی دو شبکه به یکدیگر را تحت هیچ شرایطی 

.را دارا نمی باشد( 
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سیاتاق شید الکترومغناطی

:هاقابلیت
کفیادیواربهتجهیزاتاتصالنحوهتعیین
تجهیزاتاطرافدرتمیزفضایبینیپیش
اتاقحرارتیورطوبتسازیعایق

مناسبکاذبکفپیشنهاد
ترددکنترلسیستم
رطوبتودماآب،نشتحرارت،ودودحرکت،تشخیصجهتاعالمسیستم
مداربستهدوربین
یکپارچهبازکندربودسترسیسطحکنترلسیستم

11
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مرکز عملیات امنیت

:هدف
ترلکنوپایشجهتمکانی،امنیتعملیاتمرکز
قلمرویدراطالعاتخروجوورودامنیتساعته24

داتتهدیتشخیصنگرشبااطالعاتتبادلفضای
کانیمعنوانبهامنیتعملیاتمرکز.استامنیتی
تجهیزاتتمامیازامنیتیگزارشهایدریافتجهت
رخدادهایآنالیزوتحلیلباهمراهشبکهدرموجود
وامنیتیتدابیراتخاذدرنهایتوشبکهدرموجود
فمختلبخشهایرویبرامنیتیسیاستهایاعمال
وتجزیهفرآیند.میباشداطالعاتتبادلفضای
تااطالعاتیسیستمیکفیزیکیالیهازتحلیل
رادمیباشکاربردیبرنامههایکهآنسطحباالترین

.میگیردبردر

ویژگی ها

سنسور تشخیص نفوذ شبکه

کهسنسور تجزیه و تحلیل جریان ترافیک شب

جمع آوری رویدادها

مدیریت ورود

یکپارچگی و موتور واکنش گرا

رابط کاربر گرافیکی

پشتیبانیخدمات 

مانیتور ترافیک شبکه

netflowپشتیبانی از 

تشخیص حمالت

12
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نرم افزار شبکه اجتماعی

(شناپلیکی)رسانپیاماجتماعیشبکهافزارنرم
ایرانیصددرصد

تصویریوصوتیتماسامکان*
متنیهایپیامارسالامکان*
گروهساختامکان*
تصاویرگذاریاشتراکگروهی،چت*
محتویازپشتیبانتهیهامکان*





PAYESH ARMAGHAN YARAN2

نرم افزار پیامک امن

ایرانیصددرصدSMSامنپیامکافزارنرم

هاپیامکردنرمز*
اینترنتیومخابراتیبستردرکارامکان*
پیاموکابرانتمامیبهسرورمدیریتدسترسی*

هاآنهای
OTPرمزنگاریروش*
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یسامانه فروشگاه اینترنت

چیست؟اینترنتیفروشگاه
ونیکالکترتجارتازایشاخهاینترنتیفروشگاه

(e-commerce)فروشگاهواقعدر.باشدمی
ومحصوالتکهاستسایتیوبیکاینترنتی
رفتهگقرارشدهبندیدستهصورتبهآناطالعات

یدتوانمیمحصولهررویبرکلیکباشما.است
درونمودهمشاهدهرامحصولآنمشخصات

.یدنمایاضافهخودخریدسبدبهراآنلزومصورت

ویژگی ها

دارای قابلیت چند زبانه و چند واحد پولی•

انیمکقابلیت جستجوی فروشگاه بر اساس موقعیت •

مدیریت محصوالت توسط تامین کنندگان مختلف•

واع انقابلیت تعریف انواع محصوالت به همراه ویژگی •

 (  B2Cو   B2B)قیمت گذاری برای محصول 

انبارهاقابلیت تعریف و مدیریت •

عریف تامکان قابلیت استفاده گسترده در سطح کشور •

(کاالبرگ)کارت هدیه ، سبد کاال ، بن کارت 

شهریقابلیت اتصال به سامانه های حمل و نقل •

فبا قالب مختلقابلیت ایجاد فروشگاه های مختلف •

پشتیبانی از روش های پرداخت متنوع•

قابلیت ایجاد بازارهای عمومی و تخصصی
B2Bدر فروشگاه اینترنتی 
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سامانه خدمات شهری

هدف
بهاقدامتعمیرکارانوخدماتصاحبانسامانهایندر

ازخودشغلکاملمشخصاتدرجوخوداولیهنامثبت
هاتوانمندیخدمات،انجامزمانسوابق،تخصص،قبیل
وشغلیصالحیت.مینمایدخودعکسهمراهبه

اهدرگبهاتصالطریقازخدماتینیرویهرتخصصی
ابقمط)الزمفرآیندهایانجاموالکترونیکدولتخدمات

یریبکارگصالحیتتعیینوشرایطدستورالعملبا
شناسایی،مدارکتاییدمانند(مشاغل

هرهبمربوطتخصصیتاییدیههایگواهینامهتخصصی،
پنلدرنتیجهوشدخواهدانجامخدماتوسرویسنوع
تخدماسامانهمدیریتیاومربوطهمسئولکارتابلو

.شودمیظاهرشهری

ویژگی ها

ثبت نام خدمات دهندگان با ذکر مشخصات شغلی و•

مستندات الزم 

قابلیت جستجوی خدمت دهنده بر اساس موقعیت •

مکانی مشتری

ت بکارگیری اصناف و خدمات دهندگان بر اساس اولوی•

های شغلی

با تعیین سیاستگذاری ارتباط مستقیم مشتریان•

اصناف 

ما، قابلیت ایجاد و معرفی واحدهای خدماتی مختلف با ن•

تم و دامنه اختصاصی 

پشتیبانی از انواع روش های پرداخت•





PAYESH ARMAGHAN YARAN5

ردیاب تجهیزات

:هدف
تفادهاسبامکانیموقعیتنمایشوزندهردیابیامکان
اندرویدنسخهافزارنرموویندوزنسخهافزارنرم

بردنباالجهتسازمانیهمراههایرایانهوردیابیکنترل
شدهسرقتیاومفقودیهایرایانهردیابی،فیزیکیامنیت

بردطراحیدرمصرفکمقطعاتازاستفاده•

GPSهایماهوارهیاGSMشبکهاطالعاتازاستفاده•

یابیموقعیتبرای

ازاستفادهصورتدریابیمکاندقتمتر2/5متوسط•

GPS

اشیایردیابیجهتسازیذخیرهباطریبهمجهز•

تغذیهمنبعفاقدمتحرک

درجوییصرفهجهتGPSقطعکنترلمداربهمجهز•

باطریمصرف

همراهرایانههرگونهدرجاسازیقابل•

ایپیامکطریقازسامانهمسئولبههشداراعالمامکان•

Geoمحدودهازتاپلبخروجصورتدرتلفن Fence

انامکمثالبعنواننقشهدانلودافزارنرمسازیبهینه•

نقشهدانلوددرزومانتخابوایجاد

MSشدنHANDOFFثبت•
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سامانه مدیریت اسناد

هدف
برایاستسیستمیDMSاسنادمدیریتسیستم
کاهشهدفبااسنادپیگیریوذخیرهمدیریت،
کاغذیاسنادازاستفاده

ابها،کتمتنی،اسناد)دیجیتالیمحتوایهر:سند
(...ومنبعکدنقشهها،تصاویر،

ویژگی ها

مدیریت اسناد•

امکان تعریف اسناد در ساختار درختی از پوشه ها•

ذخیره، به روزرسانی، حذف و دریافت پوشه ها و اسناد•

نگهداری سابقه ی تغییرات و قابلیت ردیابی•

برای اسناد( فراداده)امکان تعریف •

محرمانگی اسنادسطح دسته بندی پویای اسناد •

حیطه بندی اسناد•

استقالل سیستم از سایر سیستم ها•

س دراختیارگذاشتن امکانات سیستم در قالب سروی•

استاندارد برای سیستم های خارجی
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(PAYA PBX)مرکز تلفن پایا 

هدف
امکاناتتمامآنکهبرعالوهسیستماین

یکندمپشتیبانیراسانترالتلفنسیستمهای
ردهکفراهمنیزرادیگریمتنوعبسیارامکانات
اشارهزیرمواردبهتوانمیآنجملهاز.است
:نمود
برقراریتماسچندینکاربرامکان.1

Audio/Video سیکدیگربهصورتکنفرانبا
رمزنگاریازسیستمهایاستفاده.2
Voice Mailسیستم.3
انتقالتماسهاامکان.4
ضبطوفشردهسازیتمامیمکالماتامکان.5

ویژگی ها

امکان تعریف فکس سرور مجازی و فکس اختصاصی•

داخلی هابرای تمام 

 IVRتعریف امکان •

ز برای تماس از بیرون با سیستم ا Call Backامکان •

تلفنطریق 

امکان تعریف موزیک انتظار متفاوت برای تک تک•

داخلی ها

هااینترکام و پیج کردن تمام داخلی امکان •

از مکانیزم های فشرده سازی مکالمات برایاستفاده •

کاهش قابل مالحظه پهنای باند


