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 :  RUPمتدولوژي  •

  

است كه با توجه  RUPمتدولوژي استفاده شده در توليد نرم افزارهاي شركت رايين سيستم 

به وسعت و انعطاف پذيري اين متدولوژي در فازهاي مختلف آغازين، تعيين، ساخت، استقرار پروژه 

در پروژه هاي اجرا شده در شركت رايين . هاي نرم افزاري، ميتوان از راه كارهاي آن بهرمند شد

فته توسط اين متدولوژي سيستم متناسب با حجم و اندازه پروژه ها از ابزارهاي در دسترس قرار گر

  .استفاده شده است

   



 

 

  

 

 :پيكربندي  •

  

 Dot Net FrameWork 3.5 

   ASP .net , C# .net , java scriptزبان برنامه نويسي

   T-Sqlو استفاده از  SQL Server 2008بانك اطالعاتي 

   Office 2007مستندات كتبي 

  Visual Studio Team System سيستم مديريت اسناد  

  هاي توليد شده توسط شركت رايين جهت يكپارچگي Componentاستفاده از 

  ابزار فرم ساز توليد شده توسط شركت رايين جهت استاندارد سازي

 Crystal Reports 12گزارشات 

   



 

 

 

 

 

 :  Service Orientedمعماري مبتني بر  •

 

طراحي گرديده اند و زيرسيستمها و امكانات ارائه شده تماما بصورت سرويس هاي جداگانه 

ضمنا روش . بدين ترتيب امكان بسط سيستم و تغيير در هر قسمت به راحتي قابل انجام است

 .اي است برنامه نويسي بصورت استاندارد اليه

   



 

 

 

 

 : تست نرم افزارها  •

با استفاده از روشهاي استاندارد و نرم افزارهاي موجود، تست و آزمون عملكرد سيستم انجام 

هاي تعريف شده انجام  documentاين تست در كليه موضوعات مربوط به پروژه حتي  .ميپذيرد

  .ميپذيرد

Func0onal  test 1 .Net 2008  با استفاده از ابزارهاي )  

  Unit 

  Integration 

  Acceptance 

Non-functional test 

Performance 1 Web Performance Suite با استفاده از ابزار) 

  Load balancing 

  Stress 

        Usability 

   



 

 

 

 

 : رعايت ديدگاه هاي مربوط امنيت اطالعات  •

 :امنيت را بايستي در سه سطح  بررسي كنيم

Network 

Host 

Application 

 

براي اين منظور مسئله .ضعف امنيتي در هر سطح باعث حمله توسط نفوذگران خواهد بود

  .در نظر گرفت) ، ميزبان و برنامه  شبكه(،  امنيت را بايد در هر سه سطح

در شكل زير مي توانيم بصورت جزيي تر درهراليه ساختاري كه براي امنيت مطرح گرديده 

 .  است ، را مشاهده كنيم



 

 

 

  

  مدل امنيتي

سويچ و فايرول مي ,كه همان امنيت شبكه است كه شامل تنظيم و پياده سازي روتر اليه اول

  .باشد

كه همان امنيت ميزبان هاست كه امنيت كامپيوتر شخص را از ديد سيستم عامل و  اليه دوم

سرويس ها، فايل ها، ريجستري و :  بخش سيستم عامل شامل. شبكه مورد بررسي قرار مي دهد 

  .در بر مي گيرد و ديگري ازديد شبكه كه شامل  پورت ها و پروتكل ها است..

صحت ورود اطالعات ، تاييد : اليه سوم كه همان امنيت برنامه است كه شامل قسمتهاي مانند 

هويت ، سطح دسترسي ، روش ورود به برنامه و ارتباط با پايگاه داده ، نحوه نگهداري داده ها در 



 

 

، رمزنگاري داده هاي خاص ، روش برخورد با ارسال 1session (حافظه ، مديريت جلسه ها

كنترل زمان هاي  مجاز فعاليت كاربران و ثبت ورود (ها و بررسي  Errorرها، نحوه برخورد با پارامت

 مي شود) و خروج آنها 

 

   



 

 

 

  سيستم مديريت كاربران  •

 

در سيستمهاي نرم افزاري جامع  داخل كشور  ، همواره نياز به يك سيستم قدرتمند  مديريت 

زي با سيستم هاي موجود را داشته و همچنين نياز كاربران كه به راحتي قابليت نصب و مجتمع سا

پشتيباني نمايد و ) Active Directory(هاي آينده و يكپارچه سازي با كاربران را در يك دامنه 

را نيز شامل گردد ، از دير باز ... و Eventsو  Log همچنين قابليت اتصال به سيستم هايي نظير

ها و برنامه هاي تحت وب و  Web-Applicationطبعا با گسترش . احساس مي شده است

گستردگي استفاده از چنين سيستم هايي ،  نياز به يك سيستم جامع مديريت كاربران با امكانات 

  .اهميت بيشتري پيدا كرد... و Logوسيع در دسته بندي كاربران ، سطوح دسترسي ، زمان كار ، 

،  Net.جديد مبتني بر  platformبا همين نگرش و در  پردازش پيشه مدريكشركت 

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت كاربران را به صورت مستقل و با رويكرد سرويس گرا آغاز 

، با نگرش سرويس گرا و با نگاه به امكانات مدريكبخش مديريت كاربران در نرم افزار . كرده است 

به صورت يك سيستم جامع و  Active Directoryو محدوديت هاي سيستم هاي معادل ، نظير 

كامال مجزا طراحي و پياده سازي شده است به گونه اي كه به صورت موازي و در تعامل با زير 

خروجي -مي گيرد و با استفاده از ورودي   قرار مدريكسيستم هاي ديگر در بسته نرم افزاري 

 .ديگر مي پردازد هاي طراحي شده براي سيستم تنها به مبادله اطالعات با نرم افزار هاي

 

 

 



 

 

  

 :از مهمترين ويژگي هاي سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد

 Distributed   -الف 

قابليت اتصال آن در شبكه با زير  مدريكاز مهمترين مزيت هاي  سيستم جامع كاربران 

سيستم هاي ديگر است ، به گونه اي كه سيستم كاربران مي تواند به صورت جداگانه در يك 

اين قابليت در . كامپيوتر مجزا نصب شده و به ارائه سرويس به زير سيستم هاي ديگر بپردازد

همچنين . ي شودتجميع اطالعات كاربران در سيستم هاي بزرگ يك مزيت عمده محسوب م

از ديگر مزيت . در شبكه را دارد distributionپايگاه داده نرم افزار كامال مستقل بوده و قابليت 

با سيستم هاي ديگر  Asynchronousو  Synchronousهاي اين سيستم ارتباط به صورت 

  .است  distributedاست كه قابليت بسيار مهمي براي توسعه دهندگان نرم افزار در يك سيستم 

 معماري سرويس گرا  -ب 

كامال منطبق بر استاندارد هاي معماري سرويس گرا طراحي  مدريكسيستم جامع كاربران 

كه در دسترس طراح و يا برنامه نويس  interfaceيك   اين سيستم با استفاده از. شده است

مه هاي ديگر     زيرسيستم هاي ديگر قرار مي گيرد و با حفظ سطح دسترسي ، به تعامل با برنا

،  Web-Service  ،WCF Hostقابليت نصب به صورت  مدريكموتور كاربران . مي پردازد

Windows Service  و يا استفاده مستقيم از.dll  به صورتي كه طيف بسيار . برنامه را دارد

  .ندقابليت اتصال با آنرا دار Windows-Basedو يا  Web-Basedوسيعي از نرم افزار ها اعم از 

  

  

  



 

 

 SQL Server 2008بانك اطالعاتي    -پ 

است و كليه تراكنش ها  SQL Serverطراحي نرم افزار جامع كاربران مبتني بر آخرين نسخه 

هايي كه در پايگاه داده نصب شده اند انجام مي  Stored Procedureبا پايگاه داده با استفاده از 

شود، كه عالوه بر پشتيباني و بروز سازي بهتر امكان استفاده از پايگاه داده در موارد خاص و حرفه 

  .اي تر طراحي نرم افزار را به توسعه دهندگان نرم افزار مي دهد

  LDAPبا استفاده از  Active Directoryاتصال به  -ت 

 Activeبا توجه به گستره امكانات ، نياز به استفاده از  مدريكمديريت كاربران  سيستم جامع

Directory  به عنوان موتور كاربران را مرتفع مي سازد ، در هر حال در موارد خاص با استفاده از

LDAP  امكان ،import  وSynchronous  كردن اطالعات گروه ها و كاربران تعريف شده در

Active Directory در اين مكانيزم ، كاربران ، گروه ها ، ساعت كاري و . ، در سيستم وجود دارد

برنامه توسط مدير  setupتعريف شده و در هنگام   Active Directoryمشخصات كاربران در 

سازي اطالعات بعد از  synchronous. مي شوند    import مدريكسيستم در سيستم كاربران 

import وسط سيستم و بصورت خودكار انجام خواهد شدكردن ، ت.  

 اتصال به ديگر سيستم هاي سرويس گرا -ث 

به  مدريككه در بسته نرم افزاري ( Logقابليت اتصال به سيستم هاي ديگر نرم افزاري نظير 

هاي متفاوت ، در  Event Logو يا  Error، مديريت ) صورت زير سيستم مجزا وجود دارد

سيستم و با استفاده از وقفه هاي ايجاد شده   setupدارد كه در هنگام وجود  مدريكسيستم 

مزيت موجود در اين سيستم اين است كه سيستم مديريت كاربران . توسط نرم افزار انجام مي شود

  .تنها قادر به اتصال به سيستم هاي سرويس گرا مي باشد

و  Operation Logدر حال حاضر سيستم مديريت كاربران قادر به اتصال  به سيستم 



 

 

Error Log   در اين حالت ،كليه عمليات  نظير ورود . وجود دارد  مدريكمي باشد كه در سيستم

هاي  Errorو خروج به سيستم ، مشاهده ، ويرايش و يا خروج از يك فرم  و همچنين كليه 

كامپيوتر استفاده كننده ، ساعت كار و مشخصات  IPمنطقي سيستم با ذكر شناسه كاربر ، 

 .شده و در پايگاه داده مجزا ، ثبت مي شود   Logديگر

 سطح دسترسي  -ج 

اين  . بوده است  role-based، با نگرش  مدريكسطح دسترسي در سيستم مديريت كاربران 

هاي مورد نظر به صورت سلبي يا ايجابي در  roleنرم افزار  setupبدين معني است كه هنگام 

سيستم تعريف مي شود و در واقع در هنگام تعريف كاربران و يا گروه هاي كاري است كه  

مشخصي دسترسي خواهند داشت  roleمشخص مي شود كه كاربر و يا گروه كاربران مورد نظر به 

  .يا خير

ديريت كاربران ، در اين مساله هيچ اطالع و يا كنشي با نكته قابل تامل اين است كه سيستم م

را ذخيره و يا فراخواني مي كند نخواهد داشت و تنها ارتباط اين است كه  roleنرم افزاري كه 

role  مورد نظر را ذخيره كرده و هنگام بازخواني آن ،  با توجه بهrole  كاربر وrole  هاي گروه

شامل  Effective role. را ايجاد نموده و آنرا باز مي گرداند Effective roleهاي كاربران ، 

role  هاي اختصاصي كاربر بعالوهrole  هاي اختصاص داده شده به گروه و يا گروه هايي است كه

  .كاربر در آن عضويت دارد

خاصي براي اين منظور پيش بيني  User Interface،  مدريكدر بسته نرم افزاري جديد 

دون نياز به  برنامه نويس ، مي توان بر روي فرم هاي مختلف برنامه ، از اعمال كد شده  است كه ب

خاص در سطح دسترسي گرفته  تا ارتباط با فرم هاي مختلف و خواندن اجزاي فرم به صورت 

  .ها در سيستم كاربران را فراهم كرد roleديناميك و همچنين  امكان ذخيره و ويرايش  

 شيفت كاري –گروه كاربران  –كاربر  -چ 



 

 

، كاربر، گروه كاربري و شيفت كاري به صورت  مدريكدر سيستم نرم افزار مديريت كاربران 

با اين . موجوديت هاي مجزا ديده شده اند كه به صورت كامال جداگانه تعريف و ويرايش مي شوند 

ه و همچنين گروه كاربران توضيح كه كاربر مي تواند عضو يك يا  چندين گروه يا شيفت كاري بود

كليه امكانات سيستم نظير سطح دسترسي ، . نيز مي تواند عضو يك يا چندين شيفت كاري باشد

مي تواند به هر يك از موجوديت ها به صورت ... فعال بودن ، تاريخ فعاليت ، ساعت كاري و 

از سطوح باالتر به   طبيعتا امكانات سيستم به صورت سلسله مراتبي ،. جداگانه نسبت داده  شود

سطوح پايين تر منتقل مي شود ؛ در مواردي كه بين سطوح باالتر و سطح جاري اختالف بوجود 

  .آيد ، هميشه امكانات اختصاصي سطح جاري داراي اولويت است

الزم به ذكر است كه تنظيم ساعت كاري روزانه تنها براي كاربر و گروه كاربران امكان پذير 

  .با مشخص كردن روزهاي هفته و ساعت كاري هفتگي مشخص    مي شود شيفت كاري. است 

 Concurrency -ح 

،  امكان تشخيص  مدريكدر سيستم مديريت كاربران  Low Levelهاي  APIبا استفاده از  

اين فعاليتها يا مي تواند ورود به يك سيستم با شناسه . همزماني فعاليت هاي كاربران وجود دارد

در اين موارد توسعه . يا ويرايش سند يكسان توسط دو كاربر به صورت همزمان يكسان باشد و 

دهنده نرم افزار مي تواند متناسب با نياز ، تصميم به خروج كاربر، اخطار به كاربران و يا ادامه 

  .عمليات بگيرد

 serverو  clientبودن سيستم و احتمال  قطع شدن  ارتباط بين  web-basedبا توجه به 

براي آن ، از  socketاز زمان بارگزاري ، طبعا پياده سازي اين سيستم و عملكرد شبيه  بعد

 .اهميت به سزايي برخوردار است

  



 

 

 

 و گزارشات Monitoring -خ 

و همچنين با توجه به كليه عمليات و همچنين  Logبا توجه به امكانات سيستم در نگهداري 

track  كليه كاربران حاضر در سيستم ، مي توان گزارشات متنوعي از عملكرد كاربران در سطح

  :مديريتي تهيه كرد كه نمونه هاي آن شامل موارد زير است

 گزارش ورود و خروج كاربران به سيستم

 گزارش عملكرد كاربران و مدت زمان عملكرد در هر صفحه خاص

 ر بازه زمانيخاص د IPگزارش عملكرد از كامپيوتر با 

 گزارش كاربراني كه بر روي سند يا اسناد خاصي كار كرده اند

 گزارش تجميعي از ساعت كار كاربران

 ...و   گزارش تجميعي عملكرد يك كاربر در بازه زماني

در مورد كليه اين گزارشات مي توان از چارت هاي گرافيكي و يا به صورت تفصيلي گزارش 

  .تهيه كرد

همچنين مدير سيستم مي تواند عملكرد كاربران سيستم را به صورت زنده در بخش 

monitoring  سيستم مشاهده كند، اين اطالعات شامل مدت زمان فعاليت و ليست فرم هاي كه

مي تواند، دسترسي   كردن monitorمدير سيستم عالوه بر . كاربر در آنها كار مي كند است

 .ت زنده محدود و و يا او را از فرم يا فرم هاي خاصي خارج كندكاربر به سيستم را به صور

   



 

 

 تجميع اطالعات •
شامل چندين زيرسيستم است كه به همراه يك هسته مركزي با  مدريكبسته نرم افزاري 

كليه زير سيستم ها با پايگاه . ، ميزباني مي شود Web-Serverپايگاه داده يكسان در يك  "يك"

پروژه مشخص شده است ارتباط دارند و اطالعات مربوطه را در  Configداده متمركزي كه در 

 .پايگاه داده ذخيره يا از آن بازخواني مي كنند

يكپارچگي پايگاه داده و  مدريكنكته حائز اهميت در طراحي پايگاه داده نرم افزار جامع 

حد ها، شركت ها و تجميع اطالعات در يك پايگاه داده واحد است بگونه اي كه كليه اطالعات وا

اشخاص و كاربران نرم افزار به صورت يكپارچه و در پايگاه داده نرم افزار موجود است، اين مساله 

عالوه بر يكپارچگي اطالعات، تجميع اطالعات در پايگاه داده اصلي موجود در دفتر مركزي شركت 

 .را هم به همراه خواهد داشت

  : LAN در يك شبكه محلي Time-nDowتجميع اطالعات و جلوگيري از  -الف 

-Downهنگامي كه نرم افزار فقط در يك شبكه محلي نصب شده است براي جلوگيري از 

Time  سرور موازي كه نسخه يكساني از نرم افزار روي هر دو نصب شده است  2مي توان از

به عنوان سرور پشتيبان، كه  Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aبراي مثال سرور . استفاده كرد

و  A.DBپايگاه هاي داده . متصل اند B.DBبه پايگاه داده  Bو سرور  A.DBبه پايگاه داده  Aسرور 

B.DB  مي توانند بر روي سرور هايA  وB نرم افزار تحت . يا سرور هاي ديگر نصب شده باشند

ته قابل توجه اين است كه در نك. قابل دسترس است Aو با استفاده از سرور  raeen.comدامنه 

DNS  سرور نصب شده در شبكه محلي، دامنهraeen.com  تنها به سرورA  اشاره مي كند كه

يا بروز رساني  Aنسخه اي از نرم افزار روي آن نصب شده است، در هنگام بروز مشكل براي سرور 

در شبكه  Down-Timeاز بروز  Bبه سرور  raeen.comمشخص كننده  DNS Entryبا تغيير 

 .جلوگيري به عمل  مي آيد



 

 

با استفاده از  B.DBو  A.DBهمچنين براي تجميع و يكسان سازي اطالعات، پايگاه هاي داده 

Replication  با همSynchronous  هستند به گونه اي كه كليه اطالعات ذخيره شده روي

A.DB   به صورت آني بر رويB.DB در هر لحظه مي توان از اطالعات . و بالعكس موجود است

 .نسخه پشتيبان تهيه كرد B.DBو يا  A.DBپايگاه 

  

  :WANدر  Time-Downتجميع اطالعات و جلوگيري از  -ب 

با يكديگر  Onlineيا  Offlineهنگامي كه نرم افزار در چندين شبكه محلي كه به صورت 

ارتباط دارند،  نصب شده باشد، بسته به اطمينان و سرعت شبكه ارتباطي بين نقاط مختلف از يكي 

 :سناريو زير مي توان استفاده كرد 2از 

  

 :قوي backboneشبكه با    -1 -ب

به عنوان سرور پشتيبان به همراه پايگاه  Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aدر اين حالت سرور 

در دفتر مركزي شركت و يا جايي كه تجميع اطالعات در آن صورت مي  B.DBو  A.DBداده 

به عنوان سرور پشتيبان محلي به همراه پايگاه داده  Cهمچنين سرور . گيرد نصب مي شود 

C.DB نرم افزار ، تحت دامنه . در همان محل نصب مي گرددraeen.com  و با استفاده از سرور

A ايگاه داده هاي پ. ، قابل دسترس استA.DB  وB.DB  همواره در دفتر مركزي و پايگاه هاي

مي  Synchronousبه صورت آني با يكديگر  Replicationبا استفاده از  C.DBو  A.DBداده 

در صورتي كه . منتقل مي كند A.DBكليه اطالعات را به  C.DBدر اين حالت پايگاه داده . شوند

 C.DBرا به ... مربوطه از قبيل تعاريف، تنظيمات اوليه، نرخ ها وتنها اطالعات  A.DBپايگاه داده 

  .منتقل مي سازد



 

 

به  D.DBو پايگاه داده  Dدر حالتي كه در مكان سومي نياز به نصب نرم افزار باشد، سرور 

، اطالعات پايگاه هاي  Replicationعنوان سرور پشتيبان در محل نصب مي شود و با استفاده از 

تنها  A.DBواضح است كه پايگاه داده . مي شوند Synchronousبا هم  A.DBو  D.DBداده 

 D.DBبراي  C.DBاست و اطالعات  Dمي فرستد كه مربوط به سرور  D.DBاطالعاتي را به 

  .ارسال نمي شود

مشخص كننده  DNS Entryبا تغيير  Aدر هنگام بروز مشكل و يا بروز رساني سرور 

raeen.com  به سرورC  وD مكان هاي  درC  وD  مي توان ازDown-Time جلوگيري كرد .

متصل  Aها كماكان به سرور  clientكليه  DNS Entryبا بازگرداندن  Aهنگام بازگشت سرور 

به  Replicationاطالعات را با استفاده از  D.DBو  C.DBهمچنين پايگاه هاي داده . مي شوند

A.DB  منتقل كرده و پايگاه دادهA.DB كليه اطالعات را به صورت تجميعي خواهد داشت.  

وجود دارد براي جلوگيري از  Aواضح است كه در دفتر مركزي شركت و جايي كه سرور 

Down-Time     مي توان از سرورB  و پايگاه دادهB.DB  مانند روشي كه در مورد شبكه هاي

  .محلي گفته شد استفاده كرد

 :ضعيف backboneشبكه با   -2 -ب

به عنوان سرور پشتيبان به همراه پايگاه  Bبه عنوان سرور اصلي و سرور  Aر اين حالت سرور د

در دفتر مركزي شركت و يا جايي كه تجميع اطالعات در آن صورت مي  B.DBو  A.DBداده 

به عنوان پشتيبان به همراه  Dبه عنوان سرور اصلي محلي و سرور  Cسرور . گيرد نصب مي شود

و با  raeen.comنرم افزار تحت دامنه . در محل نصب مي شوند D.DBو  C.DBاده پايگاه هاي د

 .قابل دسترس است Cاستفاده از سرور 

همواره در دفتر مركزي و به صورت آني و پايگاه هاي داده  B.DBو  A.DBپايگاه داده هاي 



 

 

A.DB  وC.DB  با استفاده ازReplication  تنها در زمان هاي خاصي كه امكان ارتباط شبكه ،

در اين حالت پايگاه داده . مي شوند Synchronousاي با دفتر مركزي و جود دارد با يكديگر 

C.DB  كليه اطالعات را بهA.DB مي كند در صورتي كه پايگاه داده    منتقلA.DB  تنها اطالعات

  .منتقل مي سازد C.DBرا به ... ها و مربوطه از قبيل تعاريف، تنظيمات اوليه، نرخ

به عنوان سرور اصلي محلي  Eدر حالتي كه در مكان سومي نياز به نصب نرم افزار باشد، سرور 

كه با يكديگر  F.DBو  E.DBبه عنوان پشتيبان به همراه پايگاه هاي داده  Fو سرور 

Synchronous و با استفاده از . مي شوند   هستند، در محل نصبReplication  اطالعات ،

واضح است كه پايگاه داده . مي شوند Synchronousبا هم  A.DBو  E.DBپايگاه هاي داده 

A.DB  تنها اطالعاتي را بهE.DB  مي فرستد كه مربوط به سرورE  است و اطالعاتC.DB  براي

E.DB ارسال نمي شود.  

 Dبه سرور  raeen.comمشخص كننده  DNS Entryدر هنگام بروز مشكل محلي، با تغيير 

در اين حالت و از آنجايي   .جلوگيري كرد Down-Timeمي توان از  Eو  Cدر مكان هاي  Fيا 

شدن دفتر مركزي تاثيري روي  Down-Timeكه ارتباط دائمي با دفتر مركزي وجود ندارد، 

است كه بايد سرورهاي دفتر  Replicationسرور هاي محلي نخواهد داشت و تنها در زمان 

  .مركزي و محلي فعال باشند

و پايگاه  Aدر تمامي سناريو هاي ذكر شده، اطالعات تجميعي نهايتا با تاخير جزئي روي سرور 

  .وجود دارد كه براي گزارشات و بررسي هاي مديريتي مناسب خواهد بود A.DBداده 

اطالعات دفاتر محلي با دفتر مركزي به صورت منظم انجام  Replicationدر صورتي كه 

انجام خواهد  A.DBشود، تهيه نسخه پشتيبان تنها در محل دفتر اصلي و با استفاده از پايگاه داده 

  .گرفت، در غير اين صورت تهيه نسخه پشتيبان در محل دفاتر محلي اجتناب ناپذير خواهد بود



 

 

 نسخه پشتيبان •
هاي قابل  API، با استفاده از مدريكاز پايگاه داده نرم افزار جامع  تهيه نسخه پشتيبان

به عبارت ديگر . انجام گيرد مدريكمي تواند در داخل برنامه   ، SQL  Serverاستفاده در 

تحت   User Interfaceاستفاده كننده از نرم افزار در محيط خود نرم افزار و با استفاده از 

كردن اطالعات و مديريت فايل هاي پشتيبان  restoreسخه پشتيبان ، اختيار ، قادر به گرفتن ن

مدير سيستم كه در واقع مديريت كننده تهيه نسخ پشتيبان نرم افزار در اين حالت مي . خواهد بود

دوره اي ، اقدام به تهيه  backupباشد ، مي تواند به صورت دستي و يا با تعريف نمودن اتوماتيك 

و از طريق ديگر  remoteالزم به ذكر است كه تهيه نسخه پشتيبان كامال . نسخه پشتيبان نمايد

  . كامپيوتر هاي متصل به شبكه قابل انجام است

فايل هاي پشتيبان تهيه شده روي سرور ، در محلي كه از نظر سطح دسترسي امن است 

كه مربوط به مديريت پشتيبان بود ، مي تواند  UIذخيره مي شوند و مدير سيستم از طريق همان 

ها ذخيره نمايد و يا از  storage deviceو آنرا روي ديگر  downloadفايل هاي پشتيبان را 

 restoreهمچنين براي امنيت بيشتر داده هاي نرم افزار، قبل از هر بار . محل دفتر خارج كند

 .گرفته مي شود backupفزار بصورت اتوماتيك كردن اطالعات، نسخه جديدي از پايگاه داده نرم ا

 SQLقابل استفاده در   APIبا توجه به اينكه فايل هاي پشتيبان تهيه شده با استفاده از 

Server  تهيه شده اند، امكانrestore  كردن اطالعات به صورت دستي و در محيطSQL 

Enterprise Manager  براي توسعه دهنده نرم افزار نيز ميسر است، كه در هنگام پشتيباني از

نرم افزار و يا زماني كه سرور برنامه به داليل نرم افزاري يا سخت افزاري ، قادر به ارائه سرويس 

  .نيست يك مزيت محسوب مي شود

كه در زمان همچنين قابليت فشرده سازي براي فايل هاي پشتيبان تهيه  شده نيز وجود دارد 

هايي كه سرور برنامه ظرفيت كمتري از ديسك سخت را در اختيار دارد، كاربرد  خود را نشان مي 

همچنين براي تخليه فضاي ديسك سخت اشغال شده توسط نسخ پشتيبان، مي توان براي . دهد

هر نسخه پشتيبان ، زمان انقضا مشخص كرد كه بعد از سپري شدن زمان مورد نظر ، فايل 

  .يبان از روي سرور بطور خودكار  پاك گرددپشت



 

 

 داشبورد مديران •

هاست و  سازمان در عملكردي اطالعات نمايش مديريتي قوي جهت  ابزار مديران يك داشبورد

 .  دارند مديريتي با سرعت دسترسي باال نياز اطالعات اين به مديراني ايجاد مي گردد كه براي

 آنرا و داده تشخيص را سيستم عملكرد و كارايي ميزان بتواند سرعت به آن بيينده كه فرمتي

 نظارت منظور به شركتها و سازمانها كليه براي جامع حلي راه همچنين داشبورد ، .نمايد مديريت

  .است ...و بازار فروش، اداري، كيفيت، توليد، از اعم شركت مختلف واحدهاي در موجود وضعيت بر

 افزاري نرم سيستمي ،مدريك "مديريتي داشبورد" ديگر تعبير به يا گزارشات مديريت سيستم

 و دهي سازمان فيلتر، را آنها سپس و آوري جمع سازماني را و عمليات محيطي هاي داده كه است

 مديران براي ابزاري اين سيستم ،. نمايد  مي ارائه مديران به اطالعات عنوان به و كند مي انتخاب

 از استفاده با .نمايند با سليقه و انتخاب خود ، توليد را خود نياز مورد اطالعات كه آورد مي فراهم

 شاخصهاي بر ساده ، و زيبا محيط يك در سادگي به توانند مي سازمان ارشد مديران سيستم اين

،  داشبورد همچنين. باشند داشته روز به و كامل نظارت خود واحد يا و بخش سازمان، عملكردي

مي   سپري  كارشان محل از خارج را روز از زيادي كه زمان كنندگاني هرا براي استفاد امكان اين

 نظرشان مورد سرعت و راحتي ، به اطالعات قادر باشند به دور راه از كه مي كند مهيا   كنند ،

  .باشند داشته دسترسي

 از جدا و متمايز سيستم يا و افزار نرم يك»مديريتي داشبورد« يا گزارشات مديريت سيستم

 هاي سيستم ديگر كه كند مي ارائه كلي يك چارچوب بلكه نيست ،  اطالعات هاي سيستم ديگر

  .شوند  همخوان يكديگر با آن مبناي بتوانند بر اطالعات

ها ،  Web-Partبا بكارگيري از متد هاي جديد توسعه وب مانند  مدريكدر نرم افزار جامع  

تفاده از چارت هاي گرافيكي در صفحه امكان شخصي سازي گزارشات به صورت خالصه و با اس

مدير هر بخش مي تواند با حفظ سطح دسترسي ، .  اصلي نرم افزار براي مديران فراهم مي گردد 

گزارشات مورد نياز روزانه خود را با يك نگاه و در صفحه اصلي ورود به نرم افزار مشاهده و براي 

  .د اطالعات تكميلي به صفحه خاص آن گزارش مراجعه نماي

   



 

 

  مشخصات سخت افزاري •

  :مشخصات سخت افزاري سرور
Local Server: 
CPU: Intel Core I7 3GHz 
RAM: 8GB DDR3 Triple Channel 1600 
HDD: SATA II 1TB 64MB Buffer  
 

Local Backup Server: 

CPU: Intel Core I7 3GHz 
RAM: 4GB DDR3 Dual Channel 1600 
HDD: SATA II 1TB 
 

Main Server: 
CPU: Intel Core I7 Extreme 3.33GHz 12MB Cache Six-Core 
RAM: 8GB DDR3 Quad Channel 2000 
HDD: SCSI – 300GB Raid5 (3 HDD) 

  مشخصات ايستگاه هاي كاري
Client Systems Recommended       )مشخصات ایستگاه کاری پيشنھادی            (  
CPU: Intel Core Due 2.4 GHz 
RAM: 2GB DDR2 800MHz 
HDD: 500GB Sata II 
VGA: 512MB Dedicated Card 
Monitor: 19” 1440x900 LCD 
 

Client Systems Minimum Requirement            )مشخصات ایستگاه کاری حداقل(
CPU: Intel Pentium IV 2.0 GHz 
RAM: 1GB DDR 
HDD: 250GB IDE 
VGA: 256MB Dedicated Card 
Monitor: 17” 1024x768 CRT 

  :حداقل مشخصات نرم افزاري كالينت 
Chrome (Windows/Mac/Linux) 

  : سرور   حداقل مشخصات نرم افزاري  
Windows Server 2008/2012 
MicroSoft SQLServer 2008 R2 
IP Static 
User : دسترسی با\ برای نصب و مدیریت برنامه سطح  
 

 

  


