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پلتفرم داده ای هوشمند برنا

نــوآوری بــاز بــه معنــای ایجــاد ســازوکاری بــرای ورود ایده هــا و راهکارهــای خالقانــه از خــارج 
ســازمان بــه داخــل اســت. مراکــز نــوآوری و شــتاب  دهنده  های تخصصــی یکــی از روش هــای 
ــا از  ــاز هســتند. در همیــن راســتا مرکــز نــوآوری و شــتابدهی برن ایجــاد ســازوکار نــوآوری ب
تابســتان 1398  در پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه تهــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. 
ایــن مرکــز بــا ایجــاد پلتفــرم توســعه فناورانه بــه عنوان هســته مرکــزی، اقــدام به شناســایی 

و جــذب ایده هــای اســتارتاپی و تیم هــای فنــاور می نمایــد.
ــای  ــه از راهکاره ــه ای یکپارچ ــعه مجموع ــه توس ــر ب ــا منج ــز برن ــای مرک ــون، فعالیت ه ــا کن ت
فناورانــه در حوزه هــای محاســبات ابــری، بالکچیــن، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و 

ــت.  ــده اس ــل داده ش تحلی

  هوشمندسازی داده ها
  پیاده سازی راهکارهای ذخیره سازی ابری به صورت سازمانی 

  پیاده سازی راهکارهای پردازشی ابری به صورت سازمانی 
  ارائه خدمات داده ای اینترنت اشیاء

  ارائه مشاوره به سازمان ها و نظارت بر انجام پروژه ها
  حمایت از استارتاپ های مرتبط با محصوالت و سیاست های مرکز

معـــریف مرکــز بــرنا

راهکار یکپارچه، هوشمند و امن کالن داده

خدمات مرکــز بــرنا
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا

پلتفرمی حول محور فناوری های مدرن انقالب صنعتی چهارم

اینترنت 
اشیاء

کالن
داده

رایانش
ابری

هوش
مصنوعی

 Burna Smart

Data Platform
Burna Smart Data Platform

پلتفرم داده ای هوشمند برنا 

نسل دوم/1870

نسل سوم/1969

نسل چهارم/امروز

Digital 
Transformation
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نسل اول/1784



معماری پلتفرم داده ای هوشمند برنا 

Burna Shared Services

IoT Analytics Processing

Applications/Clouds/Sensors

Dashboard

Storage

Standard Hardware

Secure and Smart  Secure and Smart  
Solution for Solution for 
Unified Data NamespaceUnified Data Namespace
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بــه  برنــا  هوشــمند  داده ای  پلتفــرم 
امــکان  کارهــا  و  کســب  و  ســازمان ها 
فنــاوری  ابزارهــای  از  بهره بــرداری 
اطالعــات جهــت توســعه ســریع و کــم 
ــی  ــدرن و مبتن ــای م ــرم افزاره ــه ن هزین

می دهــد. را  ابــر  بــر 
پلتفــرم،  ایــن  از  اســتفاده کنندگان 
ــل  ــا حداق ــا ب ــت ت ــد داش ــکان  خواهن ام
پیچیدگــی و مدیریــت متمرکــز، داده های 
خــود را در ایــن بســتر ذخیــره کــرده و 

دهنــد. توســعه  را  برنامه هایشــان 

پلتفرم داده ای هوشمند برنا
Burna Smart Data Platform زیرساخت ذخریه سازی توزیع شده

داشبورد هوشمند تحت وب

مدیریت متمرکز  منابع
 )ذخریه سازی 

پردازیش و تحلییل(
پشتیباین از 

بالکچین

پشتیباین از انواع 
مدل های پردازیش

عدم وابستیگ به 
گواهینامه های خاریج

واسط دسرتیس یکپارچه

بکارگریی 
استانداردها

مدیریت  داده ای 
اینرتنت اشیاء

استفاده از روش های 
خودکارسازی  تحلیل داده ها
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا

ویژیگ های پلتفرم داده ای هوشمند برنا 

امنیت

نظارت 360 درجه

  امکان ذخیره سازی داده ها بصورت رمزنگاری شده
  پشتیبانی از روش های مختلف احراز هویت

  کنترل دسترسی چند الیه )مدیریت نحوه دسترسی به داده ها(

ذخریه سازی متوازن
  توزیع متوازن داده در دامنه های خرابی مختلف

  مدیریت توازن مخزن داده ها )قابلیت وزن دهی به دیسک ها(
  توازن خودکار داده  ها در نودهای جدید

مطمئن و مقاوم در برابر خرایب
  پیمایش خودکار مخازن داده )شناسایی خرابی داده ها(

  پشــتیانی از ذخیره ســازی داده هــا در نودهــای رزرو )در صــورت قطــع بــودن 
ــبکه( ــی از ش بخش

  مدیریت و توزیع مطمئن اطالعات پیکربندی و توپولوژی بین نودها
  عدم وجود نقطه شکست در معماری سامانه

  عدم تأخیر در سرویس دهی در زمان بازیابی داده

مدیریت اشیای بزرگ
  امکان مدیریت اشیاء بزرگ با روش های ایستا و پویا

  امکان قطعه بندی فایل های بزرگ جهت بهینه سازی ذخیره و بازیابی
  امکان ایجاد اشیای پویای ترکیبی با سایز متغیر برای مدیریت کالن داده ها

پردازش داده ها
  توانایی پردازش داده ها در مقیاس باال

  پشتیبانی از پردازش های بالدرنگ و داده های سری زمانی 
  پشتیبانی از پردازش جریان داده ها و پردازش های آفالین

)Serverless Computing( پشتیبانی از محاسبات بدون سرور  
  پشتیبانی از روش های یادگیری ماشین و پردازش های هوش مصنوعی 

سازگاری سخت افزاری
 سازگار با انواع سرورها جهت راه اندازی سرویس

 امکان استفاده همزمان از سرورهای ناهمگون در شبکه ذخیره سازی

  نظارت بر عملکرد سامانه با سطوح ریزدانگی مختلف )دیسک، سرور، کالستر(
)QoS(نظارت جامع بر شاخص های سطح کیفیت سرویس  

  راهکار جامع تجمیع الگ و کشف نارهنجاری ها
  سیستم هشدار برای مدیریت شرایط بحرانی

  امکان پردازش رخدادهای پیچیده
  امکان گزارش گیری به صورت گرافیکی با قابلیت دریافت نتیجه در قالب فایل

Burna Smart Data Platform
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توسعه پذیری پلتفرم برناگسرتش نامحدود حجم ذخریه سازی و مزیان پردازش
پلتفــرم برنــا بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه می توانــد در حــوزه ذخیره ســازی و پــردازش بــه 

صــورت افقــی متناســب بــا میــزان پــردازش و حجــم ذخیره ســازی گســترش یابــد. 
سیســتم ذخیره ســازی توزیــع شــده برنا توانایــی مدیریــت چندصــد پتابایــت داده را همزمان 
بــا گســترش بــدون محدودیــت آن، داشــته و پــر دازش داده هــا را در هــر مقیاســی فراهــم 

می نمایــد.

یکــی از عوامــل موفقیــت هــر اکوسیســتم پلتفرمــی قابلیــت توســعه آن اســت، کــه تحقــق آن 
بــه تحقیــق و پژوهــش در لبــه فنــاوری نیــاز دارد. تــا کنــون بیــش از ده هــا پــروژه تحقیقاتــی 
ــوش  ــن و ه ــده، بالکچی ــع ش ــردازش توزی ــازی، پ ــره س ــری، ذخی ــش اب ــای رایان ــوزه ه در ح
مصنوعــی  در تیــم تحقیــق و توســعه برنــا تعریــف و انجــام شــده اســت. بــه پشــتوانه نتایــج و 
دســتاوردهای ایــن پژوهــش هــا، پلتفــرم داده ای هوشــمند برنــا بــا کمــک متخصصیــن خــود 

مــی توانــد نیازهــای جدیــد مشــتریان را توســعه دهــد.

Burna Smart Data Platform
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هم اکنون، پلتفرم برنا در مقیاس چند پتابایت در حال سرویس دیه است.

برنا یم تواند:
  پلتفرم را در الیه های مختلف آن متناسب با نیاز مشتری توسعه دهد

  توسعه قابلیت های جدید در چرخه عمر نرم افزار را پشتیبانی کند
  همواره به روزرسانی جدید را در اختیار مشتریان خود قرار دهد



پلتفرم داده ای هوشمند برنا

14 15

دســکتاپ تحــت وب برنــا شــامل مجموعــه ای از ابزارهــا ماننــد مدیریت فایل، ماشــین حســاب 
پخش کننــده موســیقی و ابزارهایــی بــرای مدیریــت پلتفــرم برنــا اســت. عــالوه بــر برنامه هــای 
ــل را  ــتم فای ــات و سیس ــت، تنظیم ــراز هوی ــر اح ــی نظی ــکتاپ قابلیت های ــن دس ــردی، ای کارب

نیــز دارد کــه از طریــق ماژول هــای مربوطــه قابــل نصــب ، مدیریــت و توســعه هســتند.

قابلیت های سامانه:
  احراز هویت با استفاده از تشخیص چهره

  سفارشی سازی میز کار
  پشتیبانی از زبان فارسی 

  ویرایشگر اسناد )آفیس آنالین(
  مدیریت فایل 

  پشتبانی از ابزارک ها 
  اتصال به سامانه نظارت 360 درجه زیرساخت ابری 

  پشتیبانی از ویروس یاب 
  اتصال به سامانه تیکتینگ

دسکتاپ تحت وب 
داشــبورد مدیریتــی هوشــمند مجموعــه ای از نمودارهــا و ابزارهــای هوشــمند را جهــت نظــارت 
ــوان  ــبورد می ت ــن داش ــری از ای ــا بهره گی ــی آورد. ب ــم م ــا فراه ــازی برن ــامانه ذخیره س ــر س ب
ــدارهای  ــرده و هش ــایی ک ــن شناس ــان ممک ــریع ترین زم ــا را در س ــاری و خط ــداد ناهنج رخ
قابــل تنظیمــی را ارائــه نمــود. هشــدارهای بالدرنــگ بــه طــور قابــل توجهــی زمــان مــورد نیــاز 

بــرای شناســایی و رســیدگی بــه یــک مشــکل را کاهــش می دهنــد.

قابلیت های سامانه:
  نظارت بر سامانه ذخیره سازی

  سفارشی سازی داشبورد
  شناسایی رفتارهای ناهنجار

  ارزیابی ریسک خرابی
  پیش بینی بار کاری

  استخراج توپولوژی شبکه ذخیره سازی

داشبورد مدیرییت هوشمند 
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حجم زیاد داده ها حجم زیاد داده ها 

امنیت داده هاامنیت داده ها

نرخ تولید باالی داده هانرخ تولید باالی داده ها

پاسخگویی زیرساخت های ذخیره سازی پاسخگویی زیرساخت های ذخیره سازی 

تنوع داده ها)ویدئو، تصویر، صوت و...(تنوع داده ها)ویدئو، تصویر، صوت و...(

دسترسی پایدار به داده هادسترسی پایدار به داده ها

تنوع مدل های پردازش دادهتنوع مدل های پردازش داده
)جریان داده، بالدرنگ، دسته ای و ...()جریان داده، بالدرنگ، دسته ای و ...(

سالمت داده ها)آسیب پذیری(سالمت داده ها)آسیب پذیری(

مدیریت داده های اینترنت اشیاءمدیریت داده های اینترنت اشیاء

مدیریت متمرکز ذخیره سازی و پردازش مدیریت متمرکز ذخیره سازی و پردازش داده هاداده ها

پلتفرم داده ای هوشمند برنا
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چالش های 
قابل حل با 

پلتفرم داده ای 
هوشمند برنا
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  دریافت داده های ارسالی پهپاد به صورت آنالین و آفالین توسط پلتفرم 
  پردازش داده های سنسوری پهباد به صورت بالدرنگ

  پردازش اطالعات در لبه
  صدور هشدار بر اساس رخدادها 

  پردازش تصاویر و ویدئو 
  ذخیره سازی دائمی داده ها در پلتفرم

  کنترل پهپاد از طریق اینترنت
  تحلیل داده ها با استفاده از هوش مصنوعی 

  صدور فرمان های هدایت و کنترل از طریق پلتفرم

کاربرد پلتفرم برنا 
مدیریت داده های پهپاد

تحویل کاال

آب و هوا

کشاورزی

تصویربرداری

نقشه برداری امنیت و امداد

18
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 Burna Smart
Data Platform

  مختصات جغرافیایی 
  سرعت

  ارتفاع
  انرژی 
  تصویر
  ویدئو



زیســت بــوم ســالمت حجــم زیــادی از داده هــا اعــم از تصاویــر پزشــکی و اســناد را تولیــد 
ــازی و  ــش ذخیره س ــا چال ــمند ب ــالمت هوش ــتم های س ــتر، سیس ــن بس ــد. در ای میکن

پــردازش داده مواجــه هســتند. 
پلتفــرم داده ای هوشــمند برنــا یــک زیرســاخت ذخیره ســازی توزیــع شــده امــن اســت 
کــه عــالوه بــر تأمیــن نیازمندی هــای پردازشــی و تحلیل هــای هــوش مصنوعی )پــردازش 
تصویــر، پــردازش اســناد متنــی، یادگیــری ماشــین و ...( می توانــد هشــدارهای الزم را 

در مواقــع ضــروری صــادر نمایــد.

کاربرد پلتفرم برنا 
سالمت هوشمند

20

پلتفرم داده ای هوشمند برنا

 Burna Smart
Data Platform
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داده ها همیشه در معرض خطر و تهدید هستند. 
پشــتیبان گیــری، نســخه کپــی شــده داده هــا را در محلــی جداگانــه ذخیــره مــی کنــد؛ زمانــی کــه 
داده اصلــی صدمــه ببینــد یــا از بیــن بــرود نســخه پشــتیبان جایگزیــن آن می شــود. عمــده ترین 

دالیــل از دســت رفتــن داده هــا عبارتنــد از:

  مشکالت و خرابی سخت افزاری 
  خطای انسانی 

  خرابی نرم افزار
  ویروس های کامپیوتری

  حمالت امنیتی 

کاربرد پلتفرم برنا 
پشتیبان گریی و بازیایب از سوانح

ــا کســب و  ــا از بیــن رفتــن داده هــا بــه هــر دلیلــی مــی توانــد ســازمان ها ی صدمــه دیــدن ی
کارهــا را دچــار بحــران کنــد. پلتفــرم داده ای هوشــمند برنــا دارای معمــاری توزیــع شــده در 
مقیــاس WAN و عــدم وجــود نقطــه شکســت در معمــاری ســامانه اســت. در نتیجــه، پلتفــرم 
برنــا امــکان دسترس ــپذیری بــاال و پایــداری داده  هــا در ســطح شــبکه بــدون وقفــه را فراهــم 

ــا توزیــع داده هــا بیــن نواحــی، دسترســی بــه آنهــا افزایــش می یابــد. می کنــد. ب
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  توازن بارکاری
  مدیریت یکپارچه 

  مقاوم در برای خرابی
  عدم اطالع کاربر از خرابی

  قابلیت گسترش به صورت افقی
WAN توزیع جغرافیایی در سطح  

Replication ,Erasure Coding پشتیبانی از سیاست های  

سیستم های اطالعاتی در صورت خرابی داده ها  بدون وقفه به کار خود ادامه می دهند.



پلتفرم داده ای هوشمند برنا

پلتفــرم برنــا یــک زیرســاخت افقــی بــرای جمــع آوری، پــردازش و تحلیــل داده هــای سنســوری 
تجهیــزات اینترنــت اشــیاءبا قابلیت هــای زیــر اســت:

  مدیریت تجهیزات اینترنت اشیاء
  استفاده از زیرساخت ذخیره سازی و پردازشی توزیع شده برنا

  پردازش داده ها به صورت بالدرنگ 
  پردازش همزمان چندین جریان داده 

  صدور هشدار بر اساس رخداد
  ارسال فرمان از سمت پلتفرم به تجهیزات

  توسعه داشبوردهای مختلف

کاربرد پلتفرم برنا 
مدیریت داده های اینرتنت اشیاء
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا
در بسرت ابر خصویص سازمان

مدل های ارائه سرویس پلتفرم برنا

   حاکمیت داده ها و پردازش در قلمرو سازمان 
   کنترل و مدیریت منابع

   امکان محدویت دسترسی بیرون از سازمان
   قابلیت یکپارچه سازی با سرویس های سازمان

   امنیت باال

پلتفرم داده ای هوشمند برنا
در بسرت ابر خصویص  

روی زیرساخت  ابر عمویم

  حاکمیت داده ها و پردازش در قلمرو سازمان 
  کنترل و مدیریت منابع
  قابلیت گسترش منابع 

  امکان یکپارچه سازی با سایرسیستم های ابری

  ذخیره سازی اسناد به صورت دیجیتالی
  امکان استخراج متن از اسناد

  قابلیت کشف تخلف با استفاده از روش های هوش مصنوعی
  امکان استخراج دانش از اسناد  

کاربرد پلتفرم برنا 
مدیریت هوشمند اسناد

 Burna Smart
Data Platform

Content Service Provider
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا

نیــاز ســازمان هــا بــه زیرســاخت هــای ذخیــره ســازی و پردازشــی بــا نــرخ رشــد تولیــد داده هــا 
بــرای ارائــه ســرویس هــای جدیــد بــه صــورت مــداوم در حــال افزایــش اســت. 

ســخت افــزار یکپارچــه شــده بــا پلتفــرم داده ای هوشــمند برنــا بــه صــورت یــک بســته آمــاده 
وآزمایــش شــده بــا کارایــی بــاال اســت که امــکان اســتفاده بــرای کاربردهــای مختلف ماننــد ذخیره 

ســازی، پــردازش و پشــتیبان گیــری از اطالعــات را فراهــم مــی کنــد.

  مدیریت بهینه  هزینه ها
   افزایش   امنیت  

  توسعه   پذیری   منعطف
  مدیریت    دلخواه  نرم   افزار  مخازن   داده

مدل سخت افزاری پلتفرم برنا 
سامانه ذخریه سازی و پردازش اشیاء

Burna Smart Data Platform
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پلتفرم داده ای هوشمند برنا

پلتفــرم برنــا در ســه نســخه پایــه، اســتاندارد و ســازمانی ارائــه می شــود. قیمــت خدمــات و 
محصــوالت پلتفــرم برنــا بــه پارامترهــای زیــر بســتگی دارد:

 تعداد سرورها
 حجم داده ها 

 مدل های پردازش داده 
 مدل استقرار در نواحی جغرافیایی

 خدمات توسعه ای
 خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیباین پلتفرم برنا به شرح زیر است:

جهت کسب اطالعات بیشرت با ما تماس بگریید.

مدل های قیمت گذاری

طالیی نقره ای برنزی جزئیات 

الیه 3 و 2 الیه 3 و 2 الیه 3 سطح پشتیبانی

8×5 8×5 8×5 بازه زمانی پشتیبانی

هفتگی ماهیانه فصلی بازدید دوره ای سالمت سامانه

دارد ندارد ندارد ارزیابی مدل معماری، استقرار و کارایی

نا محدود 6 ماه یکبار ندارد مدیریت بحران 

1 ساعت 8 ساعت 12 ساعت پاسخ دهی به رخداد

4 ساعت 24 ساعت 48 ساعت بازیابی سرویس)رفع اثر رخداد(

24×7 8×5 ندارد پاسخگویی تلفنی

SLA سطح

Apache 
Hadoop Minio Ceph Openstack 

swift Burna قابلیت

پشتیبانی داخل کشور 

توسعه برحسب نیاز مشتری

گواهینامه امنیت داخلی 

پشتیبانی از مدل های مختلف پردازشی

امکان پردازش در مجاورت داده ها
 

امکان یکپارچه سازی با نرم افزارهای سازمانی

پشتیبانی از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

پشتیبانی از مدیریت داده های اینترنت اشیاء

   WAN استقرار در سطح

پشتیبانی از پردازش توزیع شده

داشبورد مدیریتی هوشمند

 تشخیص هویت غیر متمرکز

امکان توسعه میان افزار

پردازش در لبه

ذخیره سازی توزیع شده

توازن بار

متن باز

Object Object Block Object Object  نوع سیستم ذخیره سازی

مقایســه پلتفرم داده ای هوشــمند برنا با نمونه های مشابه
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