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بسوِ تعالی
شرکت في آٍری اطالعات ٍ ارتباطات ًسل دادُ پردازی ایلیا در سال  1386با هلحق شذى هٌْذسیي ٍ ًیرٍّای هتخصص ٍ
با ّذف فعالیت در حَزُ فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات کَشش خَد را آغاز ًوَدُ ٍ اکٌَى با بْرُ گیری از یک تین ًرم
افساری هقتذر ٍ بستر کاهالً هٌاسب جْت تْیِ سخت افسار هَرد ًیاز در زهیٌِ طراحی ٍ اجرای سیستن ّای َّشوٌذ ٍ ارائِ
سیستوْای کٌترلی بیَهتریکال بِ فعالیت خَد اداهِ هی دّذ .
ها تَاًستِ این با بکارگیری از بْتریي سخت افسارّا ٍ برخَرداری از تین برًاهِ ًَیسی قَی سیستوْای هَرد ًیاز شوا را
تحلیل  ،اهکاى سٌجی ٍ پیادُ سازی کردُ بطَریکِ ایي سیستن ّا بتَاًذ تواهی ًیازّای شوا را در زهیٌِ ّای هختلف
برآٍردُ سازد ٍ ایٌک آهادُ هشاٍرُ ٍ عرضِ آى بِ تواهی شرکت ّا  ،داًشگاُ ّا  ،ارگاى ّا ٍ سازهاى ّای دٍلتی ٍ
غیردٍلتی هی باشین.

بخشی از فعالیت های انجام شذه در مجموعه داده پردازی ایلیا :
 - 1پورتال جامع اطالعات هتل (در دست ساخت)
ایي ػبهبًِ ثب ّوکبسی ؿشکت خذهبت ّتل داسی پبسػیبى ٍ ًؼل دادُ پشداصی ایلیب ساُ اًذاصی گشدیذ.
ایي ػبهبًِ ؿبهل ثخؾ ّبی خذهبت دُ صیش هی ثبؿذ:
 سصسٍ آًالیي ٍ كذ دس كذ لغعی ّتل ّبی عضَ ایي ػبهبًِ  ،ثشای اٍلیي ثبس دس کـَس. فشٍؿگبُ جْت ثْشُ یشداسی تَلیذ کٌٌذگبى ٍ خشیذاساى هحلَالت ّتلی هعشفی جبرثِ ّبی گشدؿگشی ایشاى کبسیبثیثِ  www.hotelinfo.irهشاجعِ ًوبییذ

 -2هطخصات ٍ تَاًایی ّای سیستن اثر اًگطت ( -)FingerPrintداًطگاُ پیام ًَر تایباد

ثشای کؼت اعالعبت ثیـتش دس ایي صهیٌِ یِ  www.BananSystem.irهشاجعِ فشهبییذ.
ّذف ایي ػیؼتن  ،حضَس ٍ غیبة داًؾ آهَصاى داًـگبُ دس ایبم اهتحبًبت ٍ حزف کٌتشل دػتی تعشیف گشدیذ.
ٍسٍدی ایي ػیؼتن فبیل ّبیی اػت کِ تبسیخ ثشگضاسی آصهَى ّب سا ثشای سؿتِ ّبی هختلف هعیي هی کٌذ.
ػیؼتن عولیبت تخلیق ؿوبسُ كٌذلی سا ثشٍؽ دلخَاُ کبسثش اًجبم دادُ ٍ ػپغ داًؾ جَیبى ثشای حضَس دس جلؼِ ًیبصی ثِ کبست ٍسٍد
ثِ جلؼِ ًذاؿتِ ٍ تٌْب ثب اػتفبدُ اص اثشاًگـت خَد ثِ هحل اهتحبى ٍاسد هی ؿًَذ .دس پبیبى ًیض گضاسؿی اص حبضشیي ٍ غبئیي ثِ هؼئَلیي
داًـگبُ اسائِ هی کٌذ.
 ایي ػیؼتن تَاًبیی کبس ثش سٍی پبیگبُ دادُ ّبی ثب تعذاد ًبهحذٍد دادُ سا داسد ٍ ؿٌبػبیی اثش اًگـت سا دس کؼشی اص ثبًیِ ثب اػتفبدُ اصالگَسیتن ّبی پیـشفتِ جْبًی اًجبم خَاّذ داد.
-

ایي ػیؼتن لبدس اػت اص ّش ؿخق تب تعذاد  10اثش اًگـت سا ثجت کٌذ.

 ثجت اثش اًگـتی کِ تَػظ ایي ػیؼتن اًجبم هی گیشد ثش اػبع الگَسیتوْبی هیبًگیي گیش عی چْبس هشحلِ  ،اثش اًگـتی دلیك سا ثِ كَست کذؿذُ دس پبیگبُ دادُ رخیشُ هی کٌذ کِ ایي اهش اهکبى تـبثِ دس ؿٌبػبیی اثش اًگـت اؿخبف سا ثِ حذ كفش هی سػبًذ.
 گضاسؿی کِ ایي ػیؼتن دس خشٍجی خَد هی دّذ ثش اػبع خَاػتِ ی ؿوب عشاحی ؿذُ ٍ دس لبلت یک فبیل PDFاسائِ هی گشدد کِ خَد ًیضلبثل پشیٌت جْت ثبیگبًی ّب هی ثبؿذ.

 گضاسؿبت ّوچٌیي هی تَاًٌذ دس لبلت فبیلْبی ً Excel ٍ Accessیض اسائِ گشدًذ. لبثلیت تشکیت ایي ػیؼتن ثب تکٌَلَطیْبی جذیذ ثذٍى توبع )ّ (Contactlessوچَى . RFID- 3طراحی ٍ پیادُ سازی سیستن هذیریت رزٍ آًالیي ّتل سیستن
ثشای کؼت اعالعبت ثیـتش دس ایي صهیٌِ یِ  www.HotelSystem.irهشاجعِ فشهبییذ.
ایي ػیؼتن ثِ ػفبسؽ ؿشکت تعبًٍی ػبصهبى ّبی صًذاىّ ،تل آریي عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ؿذُ اػت.
ّذف ایي ػیؼتن هذیشیت سصسٍاػیَى کبسکٌبى ؿشکت هزکَس تعشیف گشدیذّ.ن اکٌَى ایي ػیؼتن ثِ كَست آًالیي دس کل کـَس دس حبل
خذهت سػبًی هی ثبؿذ .ایي ػیؼتن اص لَی تشیي ػیؼتن ّبی ثشًبهِ ًَیؼی ؿذُ تحت ٍة ثَدُ ٍ ًضدیک ثِ دٍ ػبل اػت کِ سضبیت
کبسفشهب ایي پشٍطُ ثضسگ ،ثشگ صسیٌی دیگش ثش لذست ٍ تَاًبیی ّبی هٌْذػیي ؿشکت ًؼل دادُ پشداصی ایلیب سا سلن صدُ اػت.
گَؿِ ای اص ٍیظگی ّبی ایي ػیؼتن ثِ ؿشح ریل اػت:
الف) سصسٍ ثِ كَست كذسدكذ آًالیي
ة) پیـٌْبد تبسیخ ثِ کبسثش دسكَست پش ثَدى اتبق ّبی ّتل
ح) ثجت ٍ هذیشیت اهَس هبلی
ج) لیؼت ػیبُ
د) تْیِ لیؼت اهبکي
ر) جؼتجَ پیـشفتِ
س) گضاسؽ گیشی هتفبٍت
ثشای هـبّذُ هـخلبت فٌی ایي ًشم افضاس هی تَاى ثِ ػبیت  www.hotelsystem.irهشاجعِ ًوَد.

 - 4پایگاُ اطالع رساًی آًالیي ّتل بِ آدرس www.online-hotel.ir :

ایي ػبیت ثِ هٌظَس سفبُ حبل صائشیي ٍ ثِ ػفبسؽ ؿشکت هْش اًذیـبى سضَاى عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ؿذُ اػت .ایي ػبیت ؿبهل اعالعبت
کبهل ٍ دلیمی اص  200هکبى البهتی دس ػغح هـْذ ثب ثیؾ اص  1000عکغ اص آًْب لبثل دػتشػی ٍ هـبّذُ اػتٍ .جَد لیوت هکبًْبی البهتی
ثجت ؿذُ دس صهبى ّبی هختلف دس عَل ػبل اص دیگش هضایبی ایي ػیؼتن ثِ ؿوبس هی آیذ.

امکانات سیستم:
هیض کبس هذیشیت ) : (Management Panelتعشیف هکبى جذیذ ،ثشسػی كحت اعالعبت ٍاسد ؿذُ تَػظ هذیشاى اهبکي ٍ ،یشایؾ
هـخلبت یک هکبى ،هذیشیت ًظش ػٌجی ّبی ػبیت  ،هذیشیت سصسٍ ّبی کبسی  ،هذیشیت لیوت اهبکي ،تعشیف اتبق جذیذ ثشای ػیؼتن،
هذیشیت جبرثِ ّبی صیبستی ٍ ػیبحتی هـْذ ٍ ....
هیض کبس اعضب :اعضبی ػبیت اؿخبكی ّؼتٌذ کِ دس ػبیت عضَ ؿذُ ٍ هیتَاًٌذ سصسٍ اًجبم دٌّذ.
هیض کبس كبحجبى اهبکي البهتی :ؿبهل هذیشیت کلیِ اعالعبت هشثَط ثِ هکبًْبی البهتی ،هذیشیت لیوت ّب ،هذیشیت تبسیخ ایبم پیک ،هذیشیت
دسكذ افضایؾ لیوت اتبق ّب دس ایبم پیک ٍ...

ویژگیهای فنی:
 عشاحی پبیگبُ دادُ ایي ػیؼتن ثب SQLServer 2000 هحیظ ثشًبهِ ًَیؼی .NetFramWork3.5 ٍ VisualStudio 2008 ثشًبهِ ًَیؼی ثب صثبى C# تکٌَلَطی ػوت کبسثش javaScript اهٌیت ػبیت .Net Authentication Technology : ثْشُ گیشی اص اًیویـي ّبی  FLASHثشای جزة ثیـتشهخبعجیي -هعشفی ثِ هَتَسّبی جؼتجَ دس ایٌتشًت

 - 5سیستن ثبت داًص آهَختگاى سازهاى فٌی ٍ حرفِ ای هطْذ (ٍاحذ خَاّراى) :
ًشم افضاس ثجت ًبم ٍ هذیشیت داًؾ آهَختگبى سؿتِ ی ػبختوبى ،هشکض فٌی ٍ حشفِ ای هـْذ.
امکانات سیستم:

ثجت ًبم داًؾ آهَص ،جؼتجَ ،كذٍس کبست ٍسٍد ثِ جلؼِ  ،كذٍس فشم ّبی هختلف ثشای داًؾ آهَص  ،دسج ًوشُ ثشای داًؾ آهَص  ،اهکبى گضاسؿگیشی
ّبی هختلف اص ٍضعیت داًؾ آهَص ٍ ...
ویژگیهای فنی:
 عشاحی پبیگبُ دادُ ایي ػیؼتن ثب SQLServer 2000 هحیظ ثشًبهِ ًَیؼی .NetFramWork3.5 ٍ VisualStudio 2008 ثشًبهِ ًَیؼی ثب صثبى C# اػتفبدُ اص تکٌَلَطی Ajax ایي ػیؼتن ثلَست هحلی ) (localپیبدُ ػبصی ؿذُ اػت .ایي ػیؼتن اٍلیي تجشثِ ی ؿشکت ثشای پیبدُ ػبصی ػیؼتن ّبی تحت ؿجکِ ایهحلی ثب تکٌَلَطی  ASP.netثَدُ کِ ثب هَفمیت ثِ پبیبى سػیذ.

- 6سیستن هبذل اطالعات از پایگاُ دادُ  Accessبِ :SqlServer
لؼوتی اص پشٍطُ فٌی ٍ حشفِ ای تجذیل اعالعبت گزؿتِ کِ دس  Accessرخیشُ ؿذُ ثَد ثِ  SqlServerثَد کِ ثب تالؽ ٍ ّوت ثلٌذ کبدس فٌی ثب
هَفمیت ثِ پبیبى سػیذ.
ویژگیهای فنی:
هجذل )  (Convertorدس عی ػِ هشحلِ ی هختلف کبس تجذیل سا اًجبم هیذّذ:
الف) ٍاسد کشدى اعالعبت اص  accessثِ  :sqlکِ دس ایي هشحلِ فبیل  accessهَسد ًظش تَػظ کبسثش ثِ ػیؼتن هعشفی ؿذُ ٍ ػیؼتن ثِ كَست
خَدکبس عولیبت  loadکشدى ٍ ّوچٌیي خَاًذى جذاٍل هختلف هَجَد دس فبیل هـخق ؿذُ سا اًجبم هیذّذ.
ة) گضاسؽ گیشی خغب  :دس ایي هشحلِ ػیؼتن دادُ ّبیی سا کِ احتوبالً ًتَاًؼتِ تجذیل کٌذ سا ًوبیؾ هی دّذ .کبسثش هیتَاًذ ثب چک کشدى خغبّب دس
كَست عذم تجذیل ؿذى آًْب ثِ  ، SQLServerدادُ هَسد ًظش سا دػتی ٍاسد ٍ عول تجذیل دادُ سا اًجبم دٌّذ.
ح) حزف دادُ ّبی تکشاسی :دادُ ّبیی کِ ثِ علت خغبی کبثشاى چٌذ ثبس ثجت ؿذُ ثَدًذ ثشسػی ؿذُ ٍ دس كَستی کِ یک کبسثش داسای چٌذیي سؿتِ
ثجت ًبهی یکؼبى ثبؿذ تٌْب یک سکَسد (سکَسد ثب ثبالتشیي ًوشُ) ثجت ؿذُ ٍ ثمیِ سکَسدّب حزف هیـًَذ .کبسثشاى یکؼبًی کِ داسای سؿتِ ّبی ثجت ًبهی
هتفبٍت ّؼتٌذ حزف ًوی ؿًَذ ٍ دس ػیؼتن ثبلی هی هبًٌذ .دس پبیبى ایي هشحلِ ًیض گضاسؿی ثِ اپشاتَس ػیؼتن اسائِ هی گشدد.

ثشای جلَگیشی اص خَاًذى حجن ثؼیبس ثبالی دادُ ّب کِ ًیبصی ثِ آًْب ًیؼت ٍ تٌْب کبّؾ ػشعت ػیؼتن سا ػجت هی ؿَد ٍ حتی دس ثعضی هَاسد
ػیؼتن سا ثب کوجَد فضبی  RAMهَاجِ هیؼبصد اص دػتَسات خبف  SQLثشای گضیٌؾ دادُ ّبی هَسد ًیبص ثشای پشداصؽ اػتفبدُ هیـَد.
دس ثذثیٌبًِ تشیي حبلت خغبی ػیؼتن کوتش اص  % 10تخویي صدُ هیـَد.

- 7پایگاُ اطالع رساًی تاًکر سازی صالح بِ آدرس :www.stbir.com
عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ػبیت تبًکش ػبصی كبلح:
ایي ػبیت ثب  content mangment system CMSؿشکت عشاحی ؿذُ اػتً .شم افضاس هذیشیت هحتَا ( ، )CMSػیؼتوی سا فشاّن هی آٍسد تب
هذیشاى ػبیت ثتَاًٌذ هحتَیبت ػبیت سا خَد ثلَست دایٌبهیک ٍ ثذٍى ًیبص ثِ توبع ثب عشاحبى ػبیت  ،هذیشیت ًوبیٌذ.

ویژگیهای فنی:
 هذیشیت اخجبس هذیشیت پشػٌل هذیشیت گبلشی عکغ هذیشیت پشٍطُ ّبی اًجبم ؿذُ(سصٍهِ کبسی) هذیشیت لیٌک ّبی هفیذ پیبدُ ػبصی ػیؼتن ثب آخشیي تکٌَلَطی هبیکشٍػبفت  ٍ ASP.NET 3.5ثب صثبى  C#اًجبم ؿذُ اػت. پبیگبُ دادُ ػیؼتن SQLServer2000/2005 ثْشُ گیشی اص  Ajaxثشای ثبال ثشدى ػشعت ػیؼتن ًیض اص دیگش ٍیظگیْبی ایي  CMSاػت. ثْشُ گیشی اص اًیویـي ّبی  FLASHثشای جزة ثیـتش هخبعجیي هعشفی ثِ هَتَسّبی جؼتجَ هبًٌذ ... ٍ Google , Yahoo-

ًوًَِ ّبیی دیگش اص ػبیت ّبیی کِ هحلَل ایي ؿشکت دس عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی دس صهیٌِ ػبیت ّبی ایٌتشًتی ٍ تَلیذ ًشم افضاسّبی هختلف هی
ثبؿذ دس ریل اسائِ گشدیذُ اػت :
- 8پایگاُ اطالع رساًی ضرکت عوراى ٍ هسکي ضرق ایراى هتعلك بِ بٌیاد هستضعفاى اًمالب بِ آدرس :
www.omsico.ir
- 9پایگاُ اطالع رساًی ضرکت گلذارٍ ایلیا تَس www.HooraHonye.com :
- 10پایگاُ اطالع رساًی دفتر هذیریت داًص ضرکت گاز استاى خراساى رضَی بِ آدرس www.gas-km.com :
- 11پیادُ سازی سایت ّتل آریي هطْذ بِ سفارش سازهاى زًذاى ّای کطَر www.hotelazin.com :
- 12پایگاُ اطالع رساًی لبٌیات ٍ ظرٍف یکبار هصرف دُرگل (لرآًی) بِ آدرسwww.dorgol.ir :
طراحی ٍ پیادُ سازی هبذل پایگاُ دادُ
- 13

 Accessبِ پایگاُ دادُ  MySqlهربَط بِ سایت سازهاى فردٍس

ّا

ٍابستِ بِ ضْرداری هطْذ حَزُ هعاًٍت ضْری
- 14سایت ضرکت فٌی هٌْذسی سپیذ ٍ پایگاُ اطالع رساًی هٌْذس علی بیکس بِ آدرسwww.sepidgroup.com :
- 15طراحی ٍ پیادُ سازی سایت ضرکت ایوي جاٍیذ
- 16طراحی ٍ پیادُ سازی سایت هَسسِ آهَزضی هعلن 2
- 17پایگاُ اطالع رساًی هَسسِ آهَزضگاُ زباى بیاى

