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 مقدمه
 به منجر الکترونیکی بانکداري از جامعه روزافزون استقبال•

 .است گشته مالی هاي تراکنش حجم چشمگیر افزایش

  عمدتا که نیز پرداخت نظام هاي سامانه تراکنشات حجم•
 می قرارا استفاده مورد بانکی بین وجه انتقال جهت در

 .است داشته نمایی رشد اخیر هاي سال در گیرند،

  از موجود، هاي تراکنش پردازش براي محدود زمان•
 .باشد می پرداخت نظام هاي سامانه بارز خصوصیات

 هاي تراکنش از باالیی حجم پردازش اصلی، نیاز بنابراین،•
 .باشد می محدود زمانی در باال دقت با مالی
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 هاي سیستم هاي پرداخت چالش
سامانه هاي پرداخت، به دلیل حساسیت داده ها، دو چالش اصلی وجود   (TPS)براي افزایش بهره وري 

 :دارد

 ثبات و دوام داده در کنار دردسترس بودن1.

 سرعت و کارایی سامانه2.

Account balance: $1000 

$1000 - $1000=$0 
$1000 - $800  =$200 
. . .  

 ?  × 
$1000 - $1000=$0 

$0 
  

. . . 
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 ثبات و دوام داده در کنار در دسترس پذیري: چالش اول 

 
 CAPتئوري •

  (Consistency) ثبات•
  (Availability) در دسترس بودن•
  (Partition Tolerance)قابلیت پارنتیشن•

C 

A 

C P 

1 
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  (ACID)خاصیت اسید  

 (BASE)خاصیت باز 

 ثبات باال،
 کاهش دسترس پذیري

 در دسترس بودن با یک کپی،
 کاهش ثبات
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 و دوام داده در کنار در دسترس پذیريثبات : چالش اول 
 مقایسه خواص اسید و باز 

 باز اسید

 ضعیف/ثبات نسبی ثبات قوي

 پاسخ هاي تقریبی ایزوله بودن تراکنش ها

 سرعت باال تودرپشتیبانی از تراکنش هاي تو

 همیشه در دسترس در دسترس نبودن در صورت بروز اختالل

 راحتی در تغییر در ساختار تغییرات در ساختار به راحتی صورت نمی گیرد

 سادگی  Commitتمرکز در

 خوش بینانه/ جسور بد بینانه/ محافظه کار
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MongoDB Hbase Cassandra Redis

 ارزیابی محصوالت موجود: چالش اول 

 )50/50(مساوي طور به نوشتن و خواندن : سناریو•

 :گرفت صورت زیر مشخصات  با سرورهایی روي بر تست•

• 15GB RAM 

 ها پردازش موازي انجام جهت CPU هسته متغیر تعداد •
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 انتخاب بستر مناسب: چالش اول 

•Redis   داده عنوان پایگاه بهNOSQL  دالیل زیر انتخاب گردیدبه: 

 .پیاده سازي شده است، بنابراین سریع می باشد (ANSI C)با زبان سطح پایین •

 .مناسب باشد Cacheیک پایگاه داده درون حافظه اي می باشد، بنابراین می تواند یک سرور •

 .داده ها را با قابلیت ماندگاري قابل انتخاب نگهداري می کند•

 .و غیره، پشتیبانی می کند String, List, Map, Setsاز انواع ساختار داده اي مثل •
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 طراحی مدل داده اي: چالش اول 

 : حل راه

A : از استفاده با سامانه پردازش سرعت افزایش NoSQL (Redis) عنوان به Cache Server  

 دارند کار و سر مولفه این با عموما تراکنش، یک به مختص هاي پردازش•

B : اي رابطه داده پایگاه در ها تراکنش نگهداري با سامانه دوام و ثبات حفط (Oracle) 

 و دهند تغییر را داده اي دسته صورت به باید دارند کار و سر مولفه این با که هایی پردازش کلیه سرعت، حفظ جهت•

 نمایند واکشی یا
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 سرعت و کارآیی مناسب سامانه: چالش دوم 

 :خصوصیات الزم براي سامانه هاي مقیاس بزرگ عبارتند از •

 مقیاس پذیري•

 توازن بار•

 ثبات و دوام پردازش•

 بودندر دسترس •

 .بدین ترتیب، استفاده از روش هاي موازي سازي و پردازش هاي توزیع شده، امري بدیهی است•
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 انتخاب بستر مناسب: چالش دوم 

 براي موازي سازي پردازش JPPFانتخاب بستر •

 توازن بار•
 دوام و ثبات پردازش•
 در دسترس بودن•
 پذیريتوزیع •
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 معماري جامع جهت مقیاس پذیري و افزایش بهره وري و ثبات سامانه هاي پرداخت
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 طراحی سامانه هاي نظام پرداخت براساس طرح ارائه شده

 :شوندمیهاي پرداختی، در حالت کلی به دو دسته تقسیم سامانه•

هاي تعریف شده مورد اي و در چرخهرا به صورت دستهپرداخت و برداشت هایی که دستورهاي سامانه•

 دهند، مانند واریز مستقیم و برداشت مستقیم پایا  پردازش قرار می

 کنند، مانند ساتنا و چکاوكها را به صورت موردي پردازش میکه این دستورهایی سامانه•
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 سامانه هاي دسته اي
 اعتبارسنجی تراکنش ها  •

آماده سازي تراکنش هاي معتبر و  •

 نامعتبر براي ارسال به بانک ها

 نگهداري تراکنش هاي معتبر•

 انجام عملیات تهاتر انتهاي روز•
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 سامانه هاي موردي
 نگهداري تراکنش ها به صورت برخط•

 اعتبارسنجی تراکنش ها•

 cache serverذخیره دسته اي تراکنش هاي معتبر از روي •

 اجراي تهاتر از روي تراکنش هاي معتبر•
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 یافته ها و نتایج
 :جهت ارزیابی، یک سامانه پرداخت فرضی طراحی گردید که سناریو هاي آن منطبق بر خصوصیات سامانه هاي پرداخت می باشد•

 )دادهدر داخل پایگاه ذخیره (دریافت تراکنش ها در سویچ مرکزي در قالب فایل هاي حاوي تعداد تراکنش باال : سناریو اول•

 )دادهبراي اعتبارسنجی و بروزرسانی تراکنش ها موردي واکشی (پردازش تراکنش هاي دریافتی : سناریو دوم•

 )دائمی و انجام محاسبات تهاترهاي معتبر از دادهواکشی (تسویه بین بانکی : سناریو سوم•

 2،500،000: تعداد تراکنش ها •

 یک ساعت : محدودیت زمانی •

 نتیجه مطلوب•

 .میلیون تراکنش در نظر گرفته شد 250براي سامانه، ماهانه •

 میلیون 150÷ روز  6= میلیون 25.ارسال خواهند شد) روز ماه 6(درصد از آن در روزهاي پربار ماه  60•

 میلیون 25÷ ثانیه  TPS6944=3600 . شودمی کلیه پردازش ها براي مدت زمان یک ساعت در نظر گرفته •

•TPS  ≈7،000 
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 یافته ها و نتایج

 طراحی مستقل مبتنی بر پایگاه داده رابطه اي

 سناریو (TPS)طرح اولیه 

 1حجم کاري  720

 2حجم کاري  ساعته 1ناتمام در بازه زمانی 

 3حجم کاري  ساعته 1ناتمام در بازه زمانی 
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 سناریو (TPS)اولیه طرح 

 1حجم کاري  8496

 2حجم کاري  2194

 3حجم کاري  15543

 یافته ها و نتایج

 طرح جامع ارائه شده

 :بستري با مشخصات زیر فراهم گردید

 حافظه براي نصب سرور و درایور 16GBو  Core 16یک سرور با •

 حافظه براي استقرار نودها  8GBو  Core 16سرور با مشخصات  4•

 Oracleحافظه به عنوان سرور  128GBو  Core 16یک سرور با •

به عنوان  Redisحافظه به همراه  256GBو  Core 4یک سرور با •

  Cacheسرور
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 جمع بندي
هدف اصلی، ارائه طرحی مقیاسپذیر براي سامانه هاي نظام پرداخت در راستاي افزایش بهره وري  •

 خطر نباشدسامانه که در عین حال وضعیت ثبات سامانه در 

توانستیم هم از ثبات پایگاه   NoSQLبا بهره گیري از طراحی ترکیبی از پایگاه داده اي رابطه اي و •

 NoSQLمند شویم و هم از سرعت و کارایی پایگاه داده اي  داده اي بهره

 در طراحی لحاظ گردید JPPFتوزیع پذیري و تا حدي مقیاس پذیري از طریق به کار گیري بستر •

 و در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده، توانستیم به هدف مطلوب دست یابیم•
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