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 انفورماتیکافزار، شرکت خذمات نرمکارشناسی ارشذ محمذ یوسف امیرانی، 
 

 افزار، شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگینور، کارشناسی ارشذ نرممجیذ بهره
 

 هقذهه
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 :دارای ٍیژگیْبی سیز هی ثبضٌذّستٌذ کِ هعوبری ّبیی طزاحی، هیکزٍ الگَّبی 

،قبثل اطویٌبى 

 سبسی،پیبدُ قبثل 

هستحکن. 

  



 هقذهه
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  .  سهیٌِ هطخص هی ثبضٌذ الگَّب در ٍاقع هتطکل اس یک هطکل ٍ یک راُ حل در یک

 :خصیصِ الگَّب

  رفتبر عولکزدی(Functional) 

  غیز عولکزدی(Non Functional) 

 هقذهه
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استّبی ًزم افشاری اهٌیت اس هْوتزیي هَضَعبت ثسیبری اس سیستن. 

 

استضعیف ثَدُ تَسعِ ٍ طزاحی حوالت ثِ ًزم افشارّب ثز اسبس آسیت پذیزی اس جْت  یطتزث. 

 

 



 نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
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 ثِ سوت استقزار ٍ استفبدُ اس سیز سبخت ّبی رایبًص اثزی افشایص گزایص ضزکت ّب ٍ سبسهبى ّب 

 

 

 نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
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 ضذُ استاهٌیتی هٌجز ثِ ثزٍس هطکالت جذیذ افشاری تحت رایبًص اثزی گستزش سیستن ّبی ًزم. 

  



 نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
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افشارّب را ًیش تغییز دادُ استرایبًص اثزی ًحَُ تَسعِ ًزم  . 

 ٍجَد داردسز راُ تَسعِ ًزم افشارّب هطکالت ثسیبری ثز. 

 افشارهای تحت رایانش ابزیاهنیت نزم 
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 :در رایبًص اثزیًزم افشارّبی هَجَد اس هْوتزیي هطکالت اهٌیتی 

،اهٌیت اطالعبت 

،حفبظت اس هحزهبًگی اطالعبت 

،پبیذاری چبرچَة رایبًص اثزی 

هذیزیت رایبًص اثزی. 

  



 اهنیت نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
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 :اهیٌت در رایبًص اثزی دارای هفبّین ثٌیبدی است کِ هْوتزیي آًْب عجبرتٌذ است

 ّبی اهٌیت سزٍیسcloud ، 

  اصَل اهیٌتcloud ، 

 اهیٌت ًیبسهٌذیْبیcloud  تکٌیکیٍ سبیز هَارد. 

 

 اهنیت نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
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 : cloudّبی عوَهی ثوٌظَر تبهیي اهیٌت در اس ًیبسهٌذی

 اعتوبدقبثلیت، 

،یکپبرچگی 

دستزس پذیزی. 

  



 پیشگاهاى الگوهای طزاحی اهنیتی
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Yoder and Barcalow، چٌذیي الگَی اهٌیتی ارائِ داد. 

Ramachadran  ، اهٌیتی را هطزح کزدسیستن یک هعوبری اسبسی اجشای. 

Buschman  اهٌیت را هطزح ًوَد، هطکالت هتذاٍل هزتجط ثب. 

Romanosky چٌذیي الگَی اهٌیتی ارائِ داد ،. 
 

 پیشگاهاى الگوهای طزاحی اهنیتی
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فعبلیت گزٍّی ثٌبم Open Group   هیالدی 2004در سهیٌِ اهٌیت در سبل 

  ارائِ لیست جبهعی اس الگَّبی طزاحی اهٌیتی 

هَارد استفبدُ اس ایي لیست ثزای طزاحی ٍ تَسعِ ًزم افشارّبی ضی گزا ٍ غیز ضی گزا 

 

 

  



 الگوهای طزاحی در سهینه اهنیت
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  .  دٍ دستِ تقسین هی ضًَذثِ سهیٌِ اهٌیت در  الگَّبی طزاحی

 پبیذارّبی سیستنالگَّبی 

الگَّبی هحبفظت اس سیستن 

پذیزی سزویس هادستزس   

هاسزویساعتواد و یکپارچگی قابلیت   

 الگوهای طزاحی در سهینه اهنیت
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 ّبی پبیذارالگَّبی سیستن

  



 الگوهای طزاحی در سهینه اهنیت

 

15 

 الگَّبی هحبفظت اس سیستن

  

 اهنیتیطزاحی هعیار بزای انتخاب الگوهای  10
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.Iًوبیذاهي در تَسعِ سیستن را  ارتجبطبت ضعیف. 

.II ِفزاّن ًوبیذای اس رٍش ّبی دفبعی هجوَع. 

.III صَرت اهي ثِ کبر خَد اداهِ دّذثِ سیستن ثبیذ  در سیستن، داخلیثزٍس هطکل صَرت در. 

.IV گزددسطح دستزسی ّب اعطب کوتزیي. 

.Vضَدثخص ثٌذی استفبدُ  در طزاحی ٍ تَسعِ سیستن اس. 

.VI آًجب کِ هوکي است سیستن را ثبیذ سبدُ ًگِ داضت سیزا سیستن ّبی پیچیذُ هستعذ هطکالت اهٌیتی ّستٌذتب. 

.VII هحبفظت گزددکبرثزاى خصَصی حزین اس. 

.VIII ِثبضذثِ داخل آى هطکل حولِ  اهکبى یذ ثگًَِ ای ثبضذ کِسیستن ثبطزاحی ٍ تَسع. 

.IXاس trust  ثب ًزم افشارّبیی کِ ثِ طَر کبهل تست ًطذُ اًذ خَدداری کزدضذى. 

.X اس هٌبثع هطوئي استفبدُ ًوبیین ثِ ایي هعٌی کِ اس راُ حل ّبی تست ضذُ استفبدُ ًوبیینثبیذ. 

  



 ههن در پیاده ساسی سیستن های اهنیتیجذول اصول 
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 اصول انتخابی اهنیتی ههناصل  سیستن

ERP صحت II,III,IV,V,X 

 I,II,III,IV,V,VIII,VII,X هحزهبًگی نظاهیسیستن 

 I,II,III,V,VII,VIII,X قبثلیت اطویٌبى بانکذاری الکتزونیکی

 نزم افشارهای تحت رایانش ابزی
 قبثلیت اطویٌبى

 قبثلیت دستزسی
I,II,III,V,VII,VIII,X 

 II,III,V,VII,VIII,X قبثلیت دستزسی پزداخت الکتزونیک

 نتیجه گیزی
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 ثبضٌذ ٍ  داضتِهٌبست ًقص ثسشایی هی تَاًٌذ در هقبیسِ ٍ اًتخبة الگَّبی اهٌیتی ضذُ، هعیبر ّبی کیفیتی ارایِ 

   .سیستن را هقبٍم ًوبیٌذهتذاٍل، در هقبثل حوالت ّوچٌیي هی تَاًٌذ 



 با تشکر
 سومین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
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