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 شرکت خدمات انفورماتیک

 دس تجبست اثشی SaaSجبیگبُ هذل ّبی 
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 3/4ثیص اص  2013ثبًک ّبی اسٍپبی غشثی دس سبل   
ُ اًذ  .هیلیبسد یَسٍ دس خذهبت سایبًص اثشی ّضیٌِ کشد

 هجوَع دٍ حَصُ هذل ّبیSaaS  ٍBPaaS  ثیص اص
 ایي ثبصاس است% 82

 هذل ّبیIaaS  ٍPaaS  13هجوَػب حذٍد% 

 5اثضاسّبی اهٌیت هذیشیت اثش حذٍد% 
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 (Gartner: هشجغ)  SaaSسًٍذ گستشش استفبدُ اص هذل ّبی 
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 شرکت خدمات انفورماتیک

SaaS vs. SOA 
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SaaS SOA 

• Elasticity 

• Measured – PAYU 

• Resource Pool 

• Evolving Standards 

•Service Contract 

•Autonomy 
•Reusability 
•Discoverability 
•Implementation 

Standards 

 

• Composability 

• Loose-coupling 

• Abstraction 

• Statelessness 

• On-demand  

Self-service 

• Scalability 

Two Complementary but Different technologies 

with different emphasizes 
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 ٍ تْذیذاتچبلص ّب 

اهٌیت 

کبسّبی اهٌیتی ُ  پشاکٌذگی سا

کبّص کبسایی ٍ صهبى پبسخ ثِ خبعش استفبدُ اص تَکي ّب 

َتبهیي اهٌیت تشاکٌص ّب ثصَست فذساتی 

 (ثبًک ّبی هشکضی، دٍلت ّب)ایجبد جشیبى دسآهذی جذیذ ثشای ساّجشاى صٌؼت 

سبصگبسی 

 ایجبد اثشّبی اًجوٌی ثَهی(BPaaS  ٍSaaS )تَسظ ضشکت ّبی فٌبٍس 

هغبثقت ثب قَاػذ ٍ هقشسات 

ِّوسَیی ثب فشایٌذّبی ثبًکی هقجَل ػبه 

استفبدُ اص چشخِ اثضاسّبی فٌبٍسی 

ُػضَپزیشی کٌتشل ضذ 

 (ثبًک هشکضی)استبًذاسدگزاسی ٍ سگَالتَسی تَسظ سبصهبًْبی هسئَل 
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 شرکت خدمات انفورماتیک

 (اداهِ)تْذیذات چبلص ّب ٍ 

 کبسّبی ػوَدی ُ  (:Vertical Solutions)فقذاى سا
ّضیٌِ ثبالی پیبدُ سبصی، هویضی ٍ کٌتشل 

اًؼغبف پزیشی هحذٍد 

خذهت جذیذ: لختی ٍ ًبچبثکی ُ  ػذم اهکبى سفبسضی سبصی، پیکشثٌذی ٍ ایجبد صًجیش

 کبسّبی اثشی ػوَدی ُ  :تَسظ ضشکت ّبی فٌبٍس( چٌذالیِ)ایجبد سا

استخشاج پیطٌْبدات اختصبصی 

 ،ضٌبسبیی هسئَلیت ّبSLAّب ٍ هلضٍهبت کبسایی 

 ضشکبء، ّن پیوبًبى، سقیجبى ٍ : ری ًفؼبىهذیشیت... 

ًگبضت ضفبف ُ  .دس ّش الیِ چِ هحصَالتی ثشای چِ هخبعجیٌی دس چِ صهبًی اسائِ هی گشدًذ: اسائِ س

ثبال ثِ پبییي 

پبییي ثِ ثبال 

اًتقبل تجشثیبت هذیشیت سیسک 

هطکالت چگًَگی هصشف: 

سبصگبسی کبًبل ّبی دستشسی ثب صیشسبخت ّب، سکَّب ٍ چبسچَة ّبی هختلف 
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 (Infrastructure)صیشسبخت هلضٍهبت 

 هؼوبسی ّذفIaaS  : ٍسی دس استفبدُ اص هٌبثغ حذاکثش ُ  ثِ کبسثشاى  آى ّب تحَیل فیضیکی ٍ ثْش

  پزیش  ٍ کطسبى ِ  اسائِ هخضًی اص هٌبثغ ثصَست تَسؼ

 گیشی هصشف ٍ اػالم هذل ّبی ُ  ّضیٌِتجبسی ثشای اًذاص

ًگشاًی ّب ٍ هحشک ّب دس صٌؼت ثبًک داسی: 

ّب ُ  هبلکیت ٍ حفظ حشین خصَصی داد

 پشداصضیهبلکیت ٍ حفظ حشین خصَصی  هٌبثغ 

 ثبالدستشس پزیشی ٍ کبسایی 

 تحول پزیشی خغب ٍ هصشف ثْیٌِ اًشطی 

ِاستفبدُ اص هذل ّبی خصَصی : ًتیجIaaS دس ایي صٌؼت 

7 
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 (Platform)سکَ هلضٍهبت 

 ُدادُهذیشیت پبیگب: 

 ،َداسی، دسج اعالػبت، پشس ٍج ِ  :ثشای ّش هطتشک چٌبى کِ... ٍ  Replication ،Logفشایٌذّبی ایجبد، ًگ

اص دیذ هطتشک پبیگبُ دادُ ضجیِ ًسخِ ضجکِ هحلی اختصبصی خَدش ثبضذ. 

 ثِ سکَ هتصل ثبضٌذ( قبثل تَسؼِ پَیب ٍ کطسبى)کبسثشاى هتؼذدی. 

ّش کبسثش دس ّش صهبى ثتَاًذ هٌبثغ دس اختیبس خَد سا افضایص ٍیب کبّص دّذ. 

ّب، جذاٍل، استجبعبت ٍ : هٌبثغ ثبثت ُ  ...هبًٌذ پبیگبُ داد

هبًٌذ حجن تشاکٌص ّب: هٌبثغ هتغیش 

ایجبد کبًبل ّبی اهي ٍ هغوئي دستشسی 

 ّبی چٌذ کبسثش ُ  دس سکَ( هستبجش)حفظ حشین داد

 پیَستگی کست ٍ کبس(Business Continuity) 

 ثبصیبثی اص ثحشاى(Disaster Recovery) 

ًَِکٌٌذگبى ًو ِ  IBM ،Oracle: ػشض
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 (اداهِ)هلضٍهبت سکَ 

Application Servers: 

 قلت تقشیجبPaaS   اثشیهذل ّبی کبهل سایبًص دس 

 ّب ٍ ثبسگزاسی فشاخَاًی ِ ِ ثشًبه  (Service Bus)دسخَاست خذهت ثِ هحض دسیبفت ًوًَ

 تَاصى ثبس(Load Balancing) 

 (دس حبل اجشا)هْبجشت هبضیي ّبی هجبصی 

 (کِ استفبدُ ًوی ضًَذ)هبضیي ّبی هجبصی اًجوبد 

 داسی ِ  ًوًَِ ثشًبهِ( Release)سّب سبصی اص پس ( House Keeping: Garbage Collection)اًجبم اهَس خبً

 استجبط کبسی تٌگبتٌگ چٌیي سکَیی ثب 

 فَق ًبظشّب(Hypervisor) 

هذیشاى هبضیي هجبصی 

 ّب ُ  (Orchestrator)ّوبٌّگ کٌٌذ

هثبل ّبیی اص هحصَالت سقبثتی :Tomcat  اصApache، WebSphere  اصIBM  ٍWebLogic  اصOracle 
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 (اداهِ)هلضٍهبت سکَ 

Application-Data Integration: 

 ّوگبم سبصی ثشای سکَّبیی(Synchronization ) ّب ( سبهبًِ)ثشًبهِ ثیي ُ  (فبیل ٍ پبیگبُ دادُ)ٍ داد

 ضَداجشا هشکضدادُ کبسثشدّبیی کِ قشاس است ًسخ ًشم افضاس اص سٍی چٌذ. 

 ّب ُ  .فبیل ثبضٌذهی تَاًٌذ دس قبلت پبیگبُ دادُ ٍیب داد

 خذهبت ثشًبهِ ًَیسی الصم کشدى اثضاسّبی فشاّن(API  ٍSDK ) ّوگبهیایجبد چٌیي ثشای 

ًَِفشٍضٌذگبى ًو :Apprenda  
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 (اداهِ)هلضٍهبت سکَ 

 تجبسی هذیشیت فشایٌذّبی(Business Proccess Management:) 

 ِالیBPaaS  ِهختص صٌؼت ثبًک داسی کِ پبییي الیSaaS قشاس هی گیشد. 

 ِسبصی ٍ ػشض ُ ُ خذهت دس الیِ عشاحی، پیبد  .سا ثشای سبصهبى ّبی فٌبٍس تسْیل هی کٌذ SaaSصًجیش

 استفبدُ هجذد سا ثبال هی ثشدقبثلیت. 

 ٌِهی دّذتَلیذ سا کبّص ّضی. 

 ّبی ػشضِ ضًَذُ آسبى تش هی کٌذثبًکی سا ثشای قَاًیي ٍ استبًذاسدّبی ثیي سػبیت ٍ سگَالتَسی ِ  .سبهبً

 کٌتشل ّبی اهٌیتی ثشای ایجبد اثش اًجوٌی سا اهکبى پزیش هی سبصداًجبم. 

 (ثبًک هشکضی. )ثبًک داسیحبکویتی دس داسای ًقص ( ّبی) ًْبد ٍ سبصهبىتَسظ ایجبد ٍ پطتیجبًی 

 اًتظبسات اص عشفSaaS: 

 ِخَدکبس تَسؼ(Development Automation) 

 ثبس تَاصى(Load Balancing) 

 تجویغ خذهبت(Service Integration) 
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 ًوبی الیِ ّب

 ثْتشیيPaaS سکَیی هتطکل اص خذهبت پبیگبُ دادُ،  :ثشای صٌؼت ثبًکیApplication Server  ،
Application/Data Integrationهذیشیت فشایٌذّبی تجبسی ثبًکی ٍ ، 
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Database 

Management 
Application 

Server 
Application/Data 

Integration 

Business 

Process 

Management 

IaaS (Community/Private) 

SaaS 
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 اکَسیستن خذهبت ثبًکی

Application Development, 

Development  Infrastructure, 

Technology proofing and selection 

ATM, Kiosk, Call Center, Branch, Mobile, 

Online, Content Management, Partners’ 

business 

Account Engine, Lending Services, Card & Payment, 

Wealth & Investment Management, Trading& Market, 

Governance, Risk Management 

Organization, Transaction Processing, 

Customer Service, AML, Reporting, 

Analytics 

HCM, Procurement, Legal Issues, 

Marketing, Asset Management 

BPaaS 
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 ًَیسی اثضاّبی ِ  SOAهذل ّبی ثشًبه

 سشٍیس گشااهَس صیشثٌبیی هؼوبسی: 

 ّوشًٍذیسػبیت هسبئل 

 ّب ٍ تجبدل ِ  سشٍیس ّبپیبم ٍ دادُ ثیي ثشًبه

هذیشیت ٍضؼیت 

 حیبتچشخِ هذیشیت 

اّذاف 

 ٌِجَیی دس ّضی ِ  SaaSتَلیذ ًشم افضاس دس هذل ّبی ٍ صهبى صشف

اػوبل استبًذاسد تَلیذ 

 ّب ِ  (Interoperability)حفظ ّوٌَایی ثب سبیش سبهبً

 ّبی دیگش ِ  (PaaSهثل هذیشیت کبسثشد دس )ّوبٌّگی ثب صیشسبهبً

(ًشم افضاس)دس قبلت اثضاس تَلیذ هحصَل : استفبدُ دس صٌؼت ثبًکی 

ّب ِ  Oracleاص  Enterprise Java Beansیب  Microsoft .Netهثل : ًوًَ
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 چبسچَةهلضٍهبت 
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 جوغ ثٌذی

 ٍ ّبی اثشی ثب هذل ًگشاًی ّبی ایجبد چبلص ّب ِ  :ثبًک داسیصٌؼت دس  SaaSسبهبً

اهٌیت 

سگَالتَسی سبصگبسی ثب قَاًیي 

 خذهبت  ػوَدی سبصی 

هطکالت استفبدُ دس اثضاسّب ٍ کبًبل ّب 

ِهالحظبت ثشای تؼذیل چبلص ّب دس ّش الی: 

استفبدُ اص صیشسبخت اثشخصَصی : الیِ صیشسبخت(Private IaaS )گیشی هصشف ُ  خَدکبس ٍ قبثل اًذاص

َاصهتطکل حوبیت سبصهبى ّبی حبکویتی ٍ الضام ثبًک ّب ثِ استفبدُ اص سکَیی   :الیِ سک: 

   ،ُخذهبت پبیگبُ داد 

Application Server 

Application/Data Integration 

 ثبًکیفشایٌذّبی تجبسی هذیشیت 

استفبدُ اص چبسچَة ّبی استبًذاسد ثشای تَلیذ ٍ ػشضِ ًشم افضاس دس هذل : الیِ چبسچَةSaaS  
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