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  معماري سيستم: - 1
هاي مختلف طراحي  ت. به اين معني كه سيستم در اليهاي و توزيع شده اس معماري سيستم نظام نوين مالي چند اليه

  .ندهاي جداگانه را دار ها قابليت اجرا در دستگاه شده و اين اليه
هاي نصب سيستم قابليت پشتيباني از اين شكل معماري را  وردهآبه مطلبي كه در اينجا بيان شد الزم است كه فر با توجه

  نايي اجراي محصول نهايي موجود باشد.اداشته و در فرمت زير ساخت ارتباطي سيستم تو

  :ملزومات سيستم نظام نوين مالي - 2
ي به منظور بستر سازي مناسب براي نصب و راه اندازي سيستم رافزا نرمو  افزاري سختدر اين بخش به بيان ملزومات 

  پردازيم. نظام نوين مالي مي

 هاي جانبي مورد نياز براي عملكرد بهينه و درست سيستم نظام نوين مالي:افزار نرم .2,1
  

  افزارهاي مورد نياز نرم  نام دستگاه رديف

1  Storage(ST)2R 2008SQL Server ‐ 

2  Data Server (DS)  3,5حداقل.NET Framework 

3  Application Server (APS)  3,5حداقل.NET Framework  

4  Client  3,5حداقل.NET Framework  

  

  ي قابل استفادهها عاملبررسي سيستم  .2,2
اليه بايد  هاي هر چهار عاملدر نتيجه سيستم  است، Windowsتحت  افزار نرمنظام نوين مالي يك  افزار نرم

Windows  3,5نصب  امكانو   بودهFramework .NET   وجود داشته باشد.  ها آنروي بر  
  .نيز وجود داشته باشد   2R 2008SQL Server افزار نرم باال بايد قابليت نصب واردعالوه بر م  STدر سرور داده يا 

   افزار نرم مختلف يها اليهجهت پياده سازي  افزاري سختمنابع   .2,3
  الزم براي اجراي سيستم نظام نوين مالي معرفي شده است.در اينجا حداقل منابع 

  :STسرور  جهتپيشنهادي  افزاري سختمشخصات 
8G‐380DL‐Model: HP  



 

3 
 

or Higher 2620XEON Intel CPU:   
BG 16RAM:   

inch)‐2,5DP  ‐K15‐G SAS6 ‐GB146* (10HDD:   
GB1i/410Controller: HP smart Array P RAID  

  :چند نكته مهم
  به شكل زير عمل نماييد: شود ميپيشنهاد  ها diskنسبت به پيكره بندي  -

و به  استفعال  APS 10حداكثر  استفادهاعالم شده در اين مستند جهت  افزاري سخت(الزم به ذكر است كه مشخصات 
  .)است افزاري سختطبع در صورت افزايش تعداد كاربران نياز به ارتقا منابع 

For OS ;1RAID  ‐inch) ‐2,5DP  ‐K15‐G SAS6 ‐GB146* (2 
For MDF; 1+0RAID  ‐inch)‐2,5DP  ‐K15‐G SAS6 ‐GB146(* 4 
For LDF; 1+0RAID  ‐inch)‐2,5DP  ‐K15‐G SAS6 ‐GB146*(4 

 OSدر كنار  pagefile.sysي موقت سيستمي مانند ها فايل -

از مسير پيش فرض خود  SQL Serverنيز پس از نصب را  )LDFو   tempdb )MDFهاي مربوط به ديتابيس  فايل ‐
  .منتقل نماييد LDFو  MDFبه مسير قرار گرفتن 

 Portionحتما دو  Databaseي ها فايلدر سرور جهت قرار گرفتن  SANدر صورت استفاده از تجهيزاتي مانند -

  در نظر گرفته شود. LDFو  MDFي ها فايلجداگانه براي 

جهت تهيه نسخه پشتيبان حتما ها  Diskبروز مشكالتي از قبيل پر شدن فضاي  چنين همبا توجه به مسائل امنيتي و  -
  شود. استفاده عملياتي و ... و در خارج از سرور  SANاز تجهيزاتي مانند 

سرور جدا در  ها آنبه خارج از سرور منتقل گردد و از نگهداري فايل ها حتما عملياتي سرور  در Backupدر صورت تهيه 
 .خودداري شود
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 :DSحداقل مشخصات پيشنهادي براي سرور 
  

GHz 2,2CPU:   
GB1RAM:   
GB40HDD:  

 

 

 :APSحداقل مشخصات پيشنهادي براي سرور 
  

GHz 2,2CPU:   
GB1RAM:   
GB80HDD:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ن 

 را

  

. در اينگيرد ي

ها ر سط، داده

  . شود مي 

مينهايي قرار 

 عنوان يك وا

  .د شد

ل زير مشاهده

 اختيار كاربر ن

كند و به ميه 

A نصب خواهد

 از آن در شكل

وين مالي در

  .ود

خدمات ارائه ها

APSسرويس ر
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ت كه شمايي

يستم نظام نو

شو ميب و اجرا

ه clientه به

در اين سرور .د

توزيع شده است

 استفاده از سي

نصب clientه

سروري است كه

دهد مي انتقال

 ي:
 در چهار اليه ت

ت كه جهت

 مربوط به اليه

Applica : س

ServData  

دگي فيزيكي
ظام نوين مالي

كامپيوتري است

ي نصبها ايل

Serve ation

c ) وST (ver

 

 

پراكند - 3
سيستم نظا

  
Client: ك

فاكامپيوتر 

)APSer (

lientبين 
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)Data Server (DS: ي است كه ارتباط بين رسروAPS   وData Server )ST(   را بر روي بستر شبكه محلي و يا

مديريت  چنين همو  )Data Server )ST، در واقع نقش اين سرور دسترسي به اطالعات موجود در كند ميجهاني برقرار 

  اين دسترسي هاست.

)Data Storage (ST:  محل استقرار پايگاه داده نظام نوين مالي است، اين بخش از طريق شبكه محلي پر سرعت با
SD در ارتباط است.  

  :مالي نظام نوين افزار نرمنسخه روز رساني  هنحوه ب  -4
. در صورتي كه بيش از منمايي مياجرا  APSرا از سايت دريافت نموده و بر روي سرور  روزرسان بهفايل  روزرساني بهبراي 

و بقيه سرورها به  شوددر يكي از سرورها انجام تا  دخواهد بو زنياتنها  روز رساني بهايد  راه اندازي نموده APSيك سرور 

  .خواهند شد روز رساني بهصورت خودكار 

ها خواهند داشت ممكن است  نمودن فايل Downloadنياز به  روز رساني بهبراي  APSهاي  ه به اينكه سرويسبا توج

را با اجراي فايل نسخه مورد نظر  به روز رساني بهمشكل مي توان  رفع اينكه براي  بر باشد زمان ها آن روز رساني به

  .انجام داد ها اين سرويس برايبه صورت دستي روزرسان  هب

Client پس از برقراري باها APS شوند. مي روز رساني به ها 

 در سيستم نظام نوين مالي ها اليهارتباط بين   - 5

  : APS و    Clientارتباط بين  .5,1
اين جهت به دست آمدن سرعت مورد نياز ، با يكديگر در ارتباط باشند   10MB/s سرعتي باالتر از اين دو اليه بايد با

  كابلي قابل پياده سازي است. بي سيم و هاي شكلارتباط بايد بر بستر شبكه محلي پرسرعت برقرار شود كه به 
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خواهد  entCliو  APSوجود دارد و موجب افزايش سرعت ارتباط  Clientدر كنار سرويس  APSامكان نصب سرويس 
. نصب دشوار خواهد شد ها آنچرا كه مديريت  نيستها  Clientبه ازاي تك تك  APSبود. اما نيازي به نصب سرويس 

Client  وAPS   اين دو سرويس كه امكان برقراري ارتباط با سرعت مناسب بين  كاربرد خواهد داشتتنها در زماني
   وجود ندارد.

  

  : DSو    APSارتباط بين   .5,2
توان از  طريق هر بستر ارتباطي امكان پذير است.در مواردي كه فاصله جغرافيايي زيادي بين سرورها موجود است مياز  

  اينترنت پرسرعت استفاده كرد.

  : ST و  DSارتباط بين    .5,3
كربندي اين ارتباط بايد بر بستر شبكه محلي پر سرعت برقرار شود ، اين ارتباط ميتواند تحت شبكه بي سيم يا كابلي پي

  است.   100MB/s  شود اما حداقل سرعت ارتباط 

  ي مورد نظر:ها اليهروي بر نظام نوين مالي  افزار نرمنصب  -6
  .است Administratorsدسترسي  نياز به Clientو  APSو  DS سرويس هاينصب  جهتذكر است  الزم به

  است:نظام نوين مالي شامل مراحل زير  افزار نرمبه طور خالصه نصب و راه اندازي 
 STنصب و راه اندازي سرور  .1

 DSر ونصب و راه اندازي سر .2

 APSنصب و راه اندازي سرور  .3

 Clientنصب و راه اندازي سيستم  .4

 2066سرويس هاي نصب شده تا نسخه  روز رساني به .5

 مطابق با آخرين نسخه موجود. افزار نرم روز رساني بهاجراي  .6

  ح جزئيات خواهيم پرداخت:در ادامه به شر

  STدر سرور  افزار نرمبانك اطالعاتي  سازيپياده  .6,1
راهنماي نصب ( .است 2R 2008نسخه  Microsoft SQL Server افزار نرمنياز به نصب  STاندازي سرور  براي راه

 افزار نرمپس از نصب اين  )است.موجود  http://www.roozamad.irآدرس  در  2R 2008SQL Server افزار نرم
   نظام نوين مالي بايد ايجاد شود. افزار نرمبانك اطالعاتي 
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نظام نوين  افزار نرمنصب مربوط به هاي  از مجموعه فايلو براي ايجاد آن  است dbRATESنام بانك اطالعاتي مورد نياز 

را در مسيرهاي تعبيه شده كپي  )dbRATES_log.LDFو  dbRATES.mdfي (ها فايل ST مالي موجود در پوشه

همان  .ايجاد نماييد )DatasRateپوشه اي با نام مناسب (مانند  ، نماييد. براي مديريت بهتر حتما قبل از كپي نمودن

اي كه بر  هاي جداگانه Portionبايد در  LDFو  MDFي ها فايلطور كه پيشتر نيز در اين مستند مطرح گرديده است 

  هاي جداگانه ايجاد گرديده است قرار داده شود.  Diskروي  

    :MDFو    LDFي ها فايل  داليل جداسازي .6,1,1

  محافظت از اطالعات:

بروز اتفاقاتي ناخواسته و غير قابل پيش بيني  اين مزيت را خواهد داشت تا در صورت  MDFو    LDFيها فايل جداسازي

تمامي اطالعات به طور كامل از دست نرود به عنوان مثال در صورت بروز اشكال در  Hard Diskمانند از بين رفتن 

Disk  اي كه مربوط بهLDF  ما تنها اطالعات استLOG  ي ها فايلرا از دست خواهيم داد وMDF  از دست نخواهد

و  Recoveryهاي  امكان بازگرداندن اطالعات با استفاده از تكنيك MDFدر صورت بروز مشكل براي  و بالعكس .رفت

  مناسب وجود خواهد داشت.هاي  Backupبانك اطالعاتي و وجود  Recovery Modelبودن  Fullالبته در صورت 

  :Diskدر  Writeو  Read سرعت افزايش  .6,1,2

ذخيره نشود هيچ گونه  LDFبه گونه اي طراحي شده تا زماني كه اطالعات در فايل  SQL Server افزار نرمعملكرد   
 Logنوشتن  عمل چنين هم تر انجام شود تر است اين عمل سريع اعمال نخواهد شد پس مناسب Databaseتغييري در 

شود تغييرات  ه ميتشخيص داد SQL Serverفواصل زماني كه توسط  افتد و در به طور مكرر اتفاق مي LDFدر فايل 
Data  به فايلMDF  منتقل و ذخيره خواهد شد پس عملRead  وWrite  براي فايلLDF  بيشتر ازMDF  بوده و

  رسد. مناسب به نظر مي Hard Diskدر   Writeو  Readسرعت  بهينه شدناين جداسازي جهت 
  
  
  
  



و  و راست نموده Data  ركليك abases اخه

  
   .كنيد

S   شا رويبر

كانتخاب  ايد ده
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Server SQL

كرددر آن كپي

 rدر محيط 

را د  MDFل

انك اطالعاتي
  .كنيدب 

مسيري كه فايل

Att نمودن با
Atta را انتخاب

A  مبزنيد و را

 

 

  
  

achبراي 

ch گزينه 
  

ADDدكمه 



  

هده شود كه تنتنها كافي استت 

  

Not Fo مشاه
OK .را بزنيد  

ondرد خطاي 

Kييد. و دكمه 
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MD وجود ندار
را مشخص نماي

L  در كنارDF

ر LDFر فايل
DFينكه فايل

و مسير هدو نم
ت با توجه به اي

كليك مه

 

 

  
ممكن است
بر روي دكم
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  .ي ايجاد شود

د شد. در صو

بانك اطالعاتي
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  خاب نماييد.
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Databases 
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پايان يافته است
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RATES DS
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و رم ام كاربري

ا سرور برقرار و
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رد برنامه را نص
نسخوين مالي

DS  به پايان
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 نصب برنامه آغ

PSمسير نصب

  ك مي كنيم.

  

N را  بزنيد تا

م  حله ميتوانيد
Next  كليك

 

 

extدكمه 

مرحاين در 
روي دكمه

 



سمت مربوط بهه 
  

را فعال Lunc نماييد تا قس ch RATES R

 

22 

RATES APS

Fin  . را بزنيد

S Installer

nish و دكمه

 ك مي كنيم.

گزينه شود مي

مشاهده شود 

Install كليك

ماي كه ظاهر 

APSسرويس 
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