رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده در ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ PostgreSQL
ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ
https://cert.sharif.edu

ﺳﺮآﻏﺎز

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕ و ﺻﺤﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ در ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ

در ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ:

ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ  PostgreSQLﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺮای
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕ و ﺻﺤﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ
 PostgreSQLاﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﻮن و ﺟﺪول،
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاول،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از اﻧﻮاع دادهﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪه ﻋﺪدی و رﺷﺘﻪای،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از اﻟ ﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن،
رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی روﯾﺪادﻧﮕﺎری،
رﻣﺰﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺎﻧ ،
رﻣﺰ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ ﺟﺪاول ﺳﯿﺴﺘﻤ )ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ(،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ روی ﺟﺪاول رﻣﺰﺷﺪه ﯾﺎ
ﺟﺪاول ﺣﺎوی ﺳﺘﻮن رﻣﺰ ﺷﺪه،
رﻣﺰ ﺟﺪاول ﺷﺎﺧﺺ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری دوﻻﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ،
ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺮای رﻣﺰﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪاول،
ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪاول ﺑﺮای رﻣﺰ دادهﻫﺎی ﺟﺪاول،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ در ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻣﻨﯿﺘ ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری
)،(HSM
اﻣ ﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺟﺪاول و
ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪﻫﺎ،
اﻣ ﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺟﺪاول،
اﻣ ﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری

‐ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎی در اﻧﺘﻘﺎل،
‐ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه،
‐ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺮدازش.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾ ﺎهدادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎرهای ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
دادهﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ روﻧﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ از
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺻﻠ در ﺣﻮزهی اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ در ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ
از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂﻣﺸ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾ ﺎهدادهﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ
راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از اﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸ ﻫﺎ و
دﺳﺘﺮﺳ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮﻗﺖ رﺳﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﻣﺜﺎل دﯾ ﺮی از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾ ﺎه داده
را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،رﻣﺰﻧﮕﺎری دادهﻫﺎ ﯾ از
ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧ از ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾ ﺎهدادهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣ رود.
ﯾ از ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺷﺪه
در رﺳﺎﻧﻪی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﻤﭙﺎد )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾ ﺎه داده(،
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﺳﻤﭙﺎدﻫﺎی
ﺗﺠﺎری راﯾﺞ ﻫﻤﭽﻮن اوراﮐﻞ DB2 ،و  SQL Serverﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
ﻣ ﺷﻮد .در رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻣﺰﻧﮕﺎری از دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﭘﺮسوﺟﻮﻫﺎی ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
درﺣﺎﻟ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی،
ذﺧﯿﺮه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ  PostgreSQLﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه
ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺣﺘ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﭙﺎدﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ﻧﺼﺐ آﺳﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 debian ،ubuntuو ،centos
ﻧﺼﺐ آﺳﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿ ﯾﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن،
واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﯿ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن
داده در ﺳﻤﭙﺎد،
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕ و ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎی ﻫﺪف،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾ ﭙﺎرﭼﻪی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری،
اﻓﺰودن دﺳﺘﻮرات  SQLﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪروز رﺳﺎﻧ ﺑﺮﺧ از
دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺟﻮد  SQLﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎنداده،
اﻓﺰودن دﯾﺪﻫﺎ و ﺟﺪاول ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎنداده و ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﯿ
ﺑﺮﺧ از اﻣ ﺎﻧﺎت ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ :PostgreSQL
✓
✓
✓
✓
✓

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از دادهﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری،
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری،
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری،
ﭘﯿ ﺮﺑﻨﺪی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده در ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺆﻟﻔﻪی اﻣﻨﯿﺘ ذﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﮐﻠﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎد اوراﮐﻞ
در ﺑﺤﺚ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده ،ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺘ از ﺳﻤﭙﺎد ﺗﺠﺎری اوراﮐﻞ )ﮐﻪ در رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﭙﺎدﻫﺎ
ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ( ،ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸ ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎد اوراﮐﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣ ﺎﻧﺎت
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﭘﻨﻬﺎن داده در ﺟﺪول زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﺎ رﯾﺰداﻧﮕ ﺳﺘﻮن و ﺟﺪول
رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ
رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی روﯾﺪادﻧﮕﺎری
رﻣﺰ ﺟﺪاول ﺳﯿﺴﺘﻤ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﯾﻞ ،ردﯾﻒ و ﺟﺪاول
ﺳﯿﺴﺘﻤ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی رﻣﺰ ﺷﺪه
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎرﺟ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن رﻣﺰﺷﺪه

✓
✓
ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ در ﺑﺮﺧ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی روﯾﺪادﻧﮕﺎری ﻫﻤﭽﻮن  audit logو elog
×

✓
✓
✓
✓

ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ دادهﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ از ﺟﺪول و در ﺟﺪاول ﺳﯿﺴﺘﻤ

✓

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠ ﺮ ﺗﺴﺎوی
×

✓
✓

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی

ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠ
ﺷﻤﺎی ﮐﻠ ﺳﻤﭙﺎد ارﺗﻘﺎءﯾﺎﻓﺘﻪ.

درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﺮﮐﺰ آ ﮔﺎﻫ رﺳﺎﻧ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ و اﻣﺪاد در ﺣﻮزهی اﻓﺘﺎ )آﭘﺎ( ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﺎ روﯾ ﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻧﺸ ﺎﻫ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺟﻬﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻧﺸ ﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ،در داﻧﺸ ﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ راهاﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .آﭘﺎ ﻣﻌﺎدل ﻣﻔﻬﻮﻣ
واژه ) ،Computer Emergency Response Team (CERTﯾ ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ آن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘ  ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث ،و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ﻤﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻨﯿﺖ
داده و ﺷﺒ ﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻃ  ١۴ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎوره و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﺟﺮا رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻫﻢ
آنﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی :ﺗﻠﺴ ﻮپ آیﭘﯽ ﺑﺮای ﺷﺒ ﻪ ‐ ﮐﺸﻒ ﺷﺒ ﻪﻫﺎی ﺑﺎت ‐ ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ‐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻪﻋﺴﻞ ‐ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳ ﭼﻨﺪﺳﻄﺤ ﺳﻤﭙﺎد ﺑﻮﻣ ‐ و ﮐﺸﻒ ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﺒ ﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪﺳﺰاﺋ در آ ﮔﺎﻫ رﺳﺎﻧ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ و اﻣﺪاد در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ اﻧﻮاع ﺳﻤﭙﺎدﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔ
رﺧﺪاد و ﺣﻤﻼت اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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آدرس ﻣﺮﮐﺰ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ،داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸ ﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻃﺒﻘﻪی  ،۵ﻣﺮﮐﺰ آﭘﺎ داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ
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