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0Bچكيده  

 يگر،د يعمانند صنا يزن يدار افزار، در صنعت بانك سكو و نرم يرساخت،ز يعني ي،ابر يانشگانه را سه يها استفاده از پشته مدل
صنعت  ينفناور در ا ياه ارائه شده را توسط شركت يكخدمات الكترون يان،بانك و مشتر يدكه از د يزاما آن چ. رو به رشد است

 يندر ا يا است، هر مسئله حل نشده يعيطب. است) SaaS(افزار به عنوان خدمت  شد، مدل نرمبخ يم يابر يانشرا يرنگ و بو
روند را  ينبه ا يانحداقل مشكل محسوب شود، راه استقبال و مهاجرت مشتر ياو يدصنعت، تهد ينا يكه مخصوصا برا يهال

در  ييكارها با ارائه راه كنيم يم يسع يتو در نها يم،ازپرد يمشكالت م يناز ا يا پاره يمقاله به بررس ينا در. كند يناهموارتر م
 .يمها ارائه ده به فرصت يداتتهد ينا يلتبد يبرا هايي يدهافزار، ا سكو و نرم يرساخت،ز يههر سه ال

  

  .يكالكترون يدار انك، ب)SaaS(افزار به عنوان خدمت  نرم ي،ابر يانشرا :كليديواژگان 

 

1BAbstract 

The demand for cloud computing services in each of the three models, namely, IaaS, PaaS, 
and SaaS has experienced a rapid growth in different industries, particularly in Banking 
industry. However, Software-as-a-Service (SaaS) is the most prominent model from both 
bank's and customer's point of view. As such, any unsolved problem in this model that is a 
threat or at least an obstacle in banking industry, could limit or completely spoil the banks' 
and the customers' tendency to migrate to cloud computing. In this paper, we introduce some 
of these problems, and propose some solutions in all three layers, in order to change the 
threats to opportunities. 
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3Bمقدمه 

در هر صنعت، بسته به نوع فعاليت و ارزش . هاي اخير فزوني گرفته است استفاده صنايع مختلف از روند رايانش ابري در سال
0Fزيرساخت(هاي مختلف از آن  تجاري مورد انتظار از چنين روندي، مدل

1F، سكو1

2Fافزار ويا نرم 2

مورد استفاده ) به عنوان خدمت 3
شود، ارائه  افزاري محسوب مي عت بانكداري به شكل الكترونيكي و متمركز آن، يك صنعت نرماز آنجا كه صن. گيرد قرار مي

هاي زيادي از  مثال. بخشد است كه هويت رايانش ابري به آن مي SaaSدر قالب مدل ) خرد ويا شركتي(داري  خدمات بانك
3Fهاي بزرگ بصورت موردي استفاده برخي بانك

از خدمات زير ) مثل هوش تجاري(ها  بردادههاي سنگين بر ا و براي پردازش 4
ها، اوال مرتبط با خط تجاري اصلي  كدام از اين مثال اما هيچ. عمومي ويا خصوصي وجود دارد PaaSو  IaaSساخت با مدل 

رساخت يعني بانك مربوطه كماكان زي. نبوده و ثانيا استمرار نداشته است...) ها، مشتريان، تسهيالت، اعتبارات و  حساب(بانك 
ود را  ورت سنتي مديريت و بهره) افزار افزار، و چه نرم چه سخت(فناوري اطالعات خ لذا براي تسهيل و . كند برداري مي بص

براي اين  SaaSداري، بايد به بررسي و حل مسائل و مشكالت موجود در اليه  در صنعت بانك) رايانش ابري(گسترش اين روند 
 . صنعت پرداخت

[سه گارتنر براساس گزارش موس
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4BSaaS  درمقابلSOA 

SaaS: افزار  نرم) ارائه(يك مدل تحويل : كند گونه معرفي مي را اين "افزار به عنوان خدمت نرم"، ]2[پديا  دانشنامه آزاد ويكي
از منظر اين مرجع، در چنين . شوند ميزباني مي) سامانه رايانش ابري(هاي وابسته به آن در ابر  افزار و داده در آن نرم است كه

5F"افزار دهندگان مستقل نرم ارائه"شود، و  ياد مي "افزار بر اساس تقاضا نرم"مدلي كه گاهي از آن به عنوان 
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17Fعدم وابستگي به وضعيت

ها در صورت نياز با به تاخير انداختن مديريت اطالعات وضعيت خود، مصرف منابع را به  سرويس: 18
 .رسانند حداقل مي

18Fافزار كه شامل سكو چنين مدل معماري نرم

19Fافزار و ميان 19

20Fيا چارچوب( 20

ر، موجب توسعه شود، در فرايند تحويل به كارب مي) 21
21Fپذيري

ومي كه در مدل تجاري . شود ، مي22 ورت بنيادين به آن نياز است SaaSمفه مانند  SaaSساير اهداف . بص
عبارت ديگر  به. توضيح داده شده در باال قابل حصول است SOAپذيري و كارايي نيز با اصول معماري  چندمستاجري، دسترس

يعني . شود محدود نمي SOAبه  SaaSاما تعريف . است SaaSار براي ارائه افز بهترين معماري طراحي نرم SOAمعماري 
هايي كه در  يافته ويا شيءگرا داشت، اما احتماال براي فناوري هاي سنتي ساخت افزارهاي داراي معماري را با نرم SaaSتوان  مي

ز پايه انجام داد، كه طبعا مقرون به صرفه هايي ا سازي ها و پياده و ابزارهاي مرتبط با آن هست، بايد طراحي SOAذات مدل 
 SaaS: در تقابل با يكديگر نيستند، چون از يك سنخ نيستند SOAو  SaaSبه بيان ديگر، اين دو مقوله، يعني . نخواهد بود

 .افزاري است معماري نرم SOAافزار است، حال آنكه  مدل تجاري عرضه نرم

افزارهاي مربوطه در مدل  و ميان SOAها در استفاده از معماري  مخصوصا بانك ها و ها و ارگان مهمترين دليل براي سازمان
SaaS22، تمركز منابع سازمان روي خط تجارتF

ورد بانك، استفاه بانك از چنين مدلي در . اصلي سازمان است 23 مثال در م
23Fداري افزارهاي شركت نرم

، Teller ،Kiosk ،ATMمثل (ويا خدمات مشتري ...) و  CRM ،ERP ،HRMمثل (بانك  24
Mob ile  افزاري مربوطه و منابع انساني درگير  افزاري و نرم هاي بانك در خريد و استقرار سخت منجر به كاهش هزينه...) و

جذب حداكثري (دهد كه بر محور اصلي تجارت خود كه تجهيز منابع  شود و نهايتا به بانك اين فرصت را مي عمليات آنها مي
باشد، تمركز ) هاي وام با حداقل ريسك و حداكثر سوددهي مدل(و تخصيص بهينه آنها ) قل هزينهموجودي مشتريان با حدا

كه توسط ارائه دهندگان شخص ثالث ارائه (الذكر  افزار بجاي اين كه به طراحي سامانه هاي فوق مثال نيروهاي طراح نرم. كند
24Fو ارزش افزوده، به طراحي فرايند تجاريهاي تجهيز، تخصيص ويا كشف تقلب  بپردازند، در زمينه) شوند مي

 .بپردازند 25

 

5Bيدار در صنعت بانك يداتها و تهد چالش 

 :، عبارتند از)ها و موسسات مالي اعم از بانك(ها  براي سازمان SaaSهاي مدل  ترين چالش معتقد است مهم] 5[گارتنر 

رسد، در اينجا با  هم ارث مي SaaSهاي  به مدلدر كنار مسائل سنتي امنيت در فناوري اطالعات و ارتباطات كه  :امنيت
25Fمسئله پراكندگي

به اين معنا كه راهكارها و ابزارهاي مختلف مورد استفاده در اليه هاي . كارهاي امنيتي مواجه هستيم راه 26

                                                                                                                                                        
17 Meta-data 
18 Statelessness 
19 Platfo rm 
20 Middleware 
21 Framework 
22 Scalab ility 
23 Line-of-Business 
24 Corporate Services 
25 Business Process 
26 fragmentation 
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واني نداشته و...) و  McAfee ،Symantec(مختلف ابر از فروشندگان مختلف   تهيه شده اند و ممكن است با هم همخ
وذ و تقلب افزايش يابد 26Fگرايي مسئله ديگر اين كه، آيا تمهيدات رمزنگاري، تخلص. احتمال نف

ها در  و استفاده از توكن 27
 شود؟ منجر به كاهش قابليتهاي تحليلي و درنتيجه كاهش كارايي و زمان پاسخ مي SaaSهاي  مدل

ها  داري در سطح دولت هايي در برخي صنايع مثل بانك دلگارتنر معتقد است با ايجاد سازوكارهايي براي تامين امنيت چنين م
. هاي درآمد جديد، اين تهديد را به فرصتي تجاري تبديل كرد توان با ايجاد جريان هاي خصوصي، مي ها و سازمان به جاي بانك

هاي جديد درآمدزايي و  توان بر مشكل پراكندگي امنيتي فائق آمد و در آنجا نيز فرصت گري در ابر مي همچنين با ايجاد واسطه
 .شود سودآوري ايجاد مي

27Fبه غير از مسائل محرمانگي داده و كد(ها، ساير مسائل امنيتي در ابر  غير از اين

هاي عرضه  مشابه مسائل سنتي سامانه) 28
 .پاسخگوي نيازها خواهد بود) SSLمثل (كارهاي مشابه  شونده بر بستر شبكه است و راه

28Fتوانند ابرهاي انجمني هاي فناور بانكي و مالي مي سسات مالي ويا شركتآيا برخي از مو :سازگاري

، ايجاد كنند كه بصورت 29
مطابقت دارند، با فرايندهاي محلي ) گيرند هاي مشتري شان سرويس مي محلي كه بانك(ساخته با قواعد و مقررات محلي  پيش

در بسياري از موارد ديده شده است كه قواعد يك منطقه كنند؟  همسو هستند و از چرخه ابزارهاي فناوري محلي استفاده مي
. هاي فناور، قبال نيز در تماس نزديك با رگوالتورها بودند موسسات مالي ويا شركت. يا كشور خاص، تفاسير متعدد محلي دارد

كاغذبازي و بروكراسي را توانند  از طرفي ابرهاي انجمني با عضوپذيري كنترل شده، مي). ا.ا.با بانك مركزي ج ISCمثل ارتباط (
و باز هم اين تهديد يعني سازگاري . به حداقل برسانند، و بعالوه براي اعضاء خود يك سطحي از كنترل بر مسير را تامين كنند

كه آن را ايجاد كنند و ) كه تعدادشان كم است(هاي فناور  تواند فرصتي باشد براي ايجاد ابرهاي انجمني توسط سازمان مي
 .از آن استفاده كنند) ها و موسسات مالي كه تعدادشان زياد است انكب(ديگران 

 و هاي نامه آيين با تقابلي ابري رايانش از استفاده كه كنند حاصل اطمينان بايد مالي هاي سرويس كننده ارائه هاي شركت
 قانون تحت نمونه عنوان به. ردندا تجاري مقررات نيز و اطالعات حفاظت قبيل از مختلف ابعاد در رگوالتوري مراجع مقررات

MiFID29F

 سپاري برون ابري رايانش سرويس كننده ارائه يك به را خاص عملكرد يك اجراي توان مي اروپا اتحاديه به مربوط  30
 ميان اين در ابري رايانش سرويس كننده ارائه و است سازمان خود متوجه اجرا كيفيت گويي پاسخ مسئوليت اما نمود

SAS 70 مانند استانداردهايي از راستا اين در. ندارد بعهده مسئوليتي 30F

 سرويس كيفيت  اي مقايسه ارزيابي ابزار عنوان به  31
 . نمود استفاده

 حوزه يك در ابري رايانش تجهيزات سايت وجود بدليل كه كنند حاصل اطمينان بايد مالي موسسات و ها سازمان همچنين
 و ها سازمان عمدتا لذا. باشد شركت حقوقي نامه آيين با تضاد در كه وندنش خاصي اضافي مقررات اجراي به متعهد خاص

 آن خود سياسي و جغرافياي حوزه در كه كنند دريافت ابري رايانش خدمات هايي شركت از دهند مي ترجيح مالي موسسات
 فناوري حوزه مشخصه كي خاص طور به مورد اين گرچه. كنند پرهيز رگوالتوري با تطابق امر تداخل از تا باشند موسسه
 مي سهولت را مقررات و ها نامه آيين مانيتورينگ و  مميزي امكان كه فناوري هاي مشخصه از برخي از توان مي اما نيست

 .برد بهره بخشند

 در بايد) ابري رايانش زيرساخت سپاري برون صورت در( ابري پردازش ساختار كننده ارائه هاي شركت سابقه و همچنين اعتبار

                                                 
27 anonymization 
28 Code and Data Privacy 
29 Community Cloud 
30 Markets in Financial Instruments Directive 
31 Statement on Auditing Standards No. 70 
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 .باشد مالي موسسات و ها بانك قبيل از خاص كاربران براي قبولي قابل دح

31Fهاي ابري عمودي حل فقدان راه :كنندگان سازي عرضه عمودي

، به اين معنا كه گروهي از ارائه دهندگان خدمات ابري، 32
ومي يك صنعت  سرويس دهندگان ديگري، اين را عرضه كنند، و ارائه ) مثل بانكداري متمركز در صنعت بانكداري(هاي عم

ارائه ) مثل بانكداري خرد، خدمات مشتريان(خدمات را گرفته آنها را سفارشي سازي، پيكربندي و در قالب خدمات جديد 
و بر فرض در همين مثال، گروهي ديگر به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالي، خدمات اين اليه را گرفته و آنها را قالب . دهند

 .به متقاضيان ارائه دهند) مثال وام مسكن يا وام خودرو(ل خدمت نهايي بندي و بصورت محصو

هاي فناور محصوالت و خدمات بانكي و مالي، قابليت عمودي سازي را در خدمات عرضه شونده خود ندارند، يعني  بيشتر شركت
32Fمجددتوان سفارشي سازي و پيكربندي كرد و زنجيره خدمت جديدي ايجاد و فروش  خدماتشان را نمي

موسسات مالي . كرد 33
كارهاي زير را براي تبديل اين  گارتنر راه. ها را به ارائه چنين خدماتي ترغيب كنند توانند چنين توقع و نيازي را ايجاد و آن مي

 :دهد هاي فناور پيشنهاد مي تهديد به فرصت به شركت

.نيدكنوني خود را استخراج ك) محصوالت غير عمودي(پيشنهادات ابر اختصاصي 

.را شناسايي كنيد... ها، ملزومات كارايي و ها،  مسئوليت

.نگاشت شفافي داشته باشيد ره

.شوند اضافه مي) هايي(فارغ از صرف مباني رايانش ابري مشخص كنيد دقيقا در كجا ارزشي 

.پيمانان و شركاي تجاري خود را مشخص كنيد هم

 .ري منتقل كنيدتجربيات مديريت ريسك خود را به پيشنهادات اب

به ) شعب بانك(هاي سنتي ميزباني شده در خانه  مسائل فني مهاجرت كاربران از سامانه :مشكالت چگونگي مصرف
شود، اعم از مشكالت سازگاري با كانالها، سكوها  ها در ابر انجام مي هاي ابري كه همه فرايندهاي پردازشي و ذخيره داده سامانه

اين مشكالت . هاي اداري و غيره اضافه مسائل خارج از حوزه فني مثل فرهنگ تجاري، سياست ههاي مختلف، ب عامل و سيستم
هاي غير فني نيز راهي جز  در حوزه. ها مطرح شده است در حوزه فني، مسائلي هستند كه رايانش ابري اساسا براي رفع آن

و از خصوصي ) داري متمركز مشتريان به بانك هاي شركت داري و خدمات از سرويس(سازي و حركت از رويه به مركز  فرهنگ
 .به انجمني و عمومي در چارچوب زمان نيست

 

6Bملزومات زيرساخت 

اي است كه تحويل منابع محاسباتي را بصورت سرويس در رايانش ابري  ، طراحي ساختاري يك شبكه رايانهIaaSمعماري 
) در قالب ديسك مجازي(ها  و ذخيره داده) ين مجازيدر قالب ماش(منابع فيزيكي مثل ظرفيت پردازش . سازد ممكن مي

                                                 
32 Vert ical Solutions 
33 Resell 
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 .هستند IaaSگذاري در محيط رايانش ابري تحت مدل تحويل منابع  مثالهايي از منابع متداول قابل اشتراك

وري در  به هدف رسيدن به حداكثر بهره IaaSاي سنتي مرسوم است، معماري  هاي رايانه همانند آنچه در طراحي شبكه
33Fپذير تامين اين هدف نيازمند ارائه مخزني از منابع بصورت توسعه. شوند منابع و تحويل آنها به كاربران طراحي مياستفاده از 

34 
34Fو كشسان

توسعه پذيري به اين معنا است كه در صورت نياز به منابع بيشتر از آنچه در حال حاضر اشغال شده است، . است 35
كشساني به اين معناست كه اوال منابع . تخصيص يافته، تحويل كاربر شود) درنگ ترجيحا بي(منابع جديد در حداقل زمان 

شوند، به مخزن منابع آزاد بازگردانده شده، بصورت غيرفعال درآيد؛ تا مصرف انرژي  اي كه از طرف كاربر رها مي تخصيص يافته
رائه دهنده بتواند منابع تخصيص يافته را از ثانيا كاربر در هر زمان با كمترين دخالت مديريتي انساني از طرف ا. به حداقل برسد

دارد، بتواند آن را به يك  100MIPSماشين مجازي هركدام با قدرت پردازشي  10مثال اگر . حيث عرض و طول جابجا كند
 .تبديل كند) ويا بالعكس( 1000MIPSماشين مجازي با قدرت 

سازي است،  از منابع، كاهش مصرف فضا، انرژي و خنك وري در استفاده از آنجا كه در چنين مدلي، هدف، حداكثر بهره
آب و برق (گيري مصرف و اعالم هزينه نظير آنچه در مورد ارائه دهندگان خدمات مصارف عمومي  هايي تجاري براي اندازه مدل

 . شود وجود دارد، بكار گرفته مي...) و 

هاي باالسري تامين، تجهيز و  ه رنبال كاهش هزينهچنين مدلي براي صنايعي كه در كاربردهاي فناوري اطالعات صرفا ب
داري، اهميت مالكيت و حفظ  اما در صنعت بانك. افزاري و پرسنل مربوطه هستند، بسيار مناسب است داري منابع سخت نگه

رت افزاري و شبكه، تحت مالكيت، كنترل و نظا كند كه مخزن منابع سخت ها ايجاب مي ها و پردازش آن حريم خصوصي داده
و  PaaSعنوان زيرساختي براي  بصورت عمومي به IaaSبنابراين، بديهي است استفاده از . مستقيم موسسات ذينفع باشد

SaaS بانكي متصور نيست . 

تواند محركي  پذيري خطا و مصرف بهينه انرژي مي پذيري و كارايي باال، تحمل از طرفي برخي مزاياي اين مدلها مثل دسترس
افزار سنتي  هاي شبكه سخت هاي فناوري اطالعات از مدل ها براي ارتقاء و مهاجرت زيرساخت موسسات فناور آنها و  براي بانك

 .خصوصي كامال خودكار باشد IaaSبه 

 

7Bملزومات سكو 

شود، كه  يافزار اطالق م افزار، كتابخانه، كيت توسعه نرم افزاري در قالب ميان در رايانش ابري، به تحويل ابزارهاي نرم PaaSاليه 
ابزارهاي . عرضه شود، استفاده كند SaaSتواند بصورت  كه مي(افزار خود  در آن استفاده كننده، از اين ابزارها براي توسعه نرم

 ]:6[گردند عبارتند از  غالبا عرضه مي PaaSافزاري كه در اليه  نرم

35Fجو و كه در آن ايجاد، نگهداري، درج اطالعات، پرس :مديريت پايگاه داده

36F، رونوشت36

37F، كارنامه37

و ساير امور مربوط به  38
اي كه از منظر هر كاربر پايگاه داده همانند پايگاه داده محلي متصل به شبكه  گونه به. شود پايگاه داده براي كاربر انجام مي

د و از خدمات متصل باشن توانند به اين سكو متعددي مي) هاي سامانه(شود، و در عين حال كاربران  محلي اختصاصي ديده مي
ويي، با رعايت مالحظات محرمانگي و حريم داده. آن استفاده كنند ي حداكثر )سامانه(هاي چند مستاجر در واقع چنين سك

                                                 
34 Scalab le 
35 Elastic 
36 Query 
37 Replication 
38 Log 
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براي   clusteringهايي چون  در ضمن، سياست. كند هاي محلي حفظ مي كارايي و سرعت پاسخ خود را همانند پايگاه داده
طور هماهنگي و همروندي در ارائه خدمات پايگاه داده  سازي و همين صيص منابع ذخيرهپذيري و كشساني در تخ تحقق توسعه

از ديگر . گذارند افزاري تمركز خود را بر فرايندهاي تجاري كاربرد خود مي بر عهده اين سكو خواهد بود، و طراحان سامانه نرم
38Fشود، بازيابي از بحران ادعا مي) Oracleو  IBMمثل (دهندگان مطرح  مزاياي اين روش كه معموال توسط ارائه

و پيوستگي  39
39Fوكار كسب

وهايي است به دليل تحمل 40 هاي چنين سكويي  از مثال.  پذيري خطا و قابليت اطمينان باالي اين چنين سك
وان به  مي وي  IBM DB2نسخ جديد . اشاره كرد Oracle 12cو  Oracle 11gت اختصاصي  PaaSنيز از ايجاد سك

 . ندكن پشتيباني مي

Application Servers: داري پس از اجراي  سكوهايي براي بارگذاري، اجرا، فراخواني سرويس و انجام امور خانه
هاي كامل رايانش ابري  در مدل PaaSتقريبا قلب آن چيزي است كه از  PaaSاين مدل از . SOAهاي  سرويس در معماري

 Service Busكه از وظايف (ها به محض دريافت سرويس  نمونه برنامه امور مربوط به فراخواني و بارگذاري. رود انتظار مي
ور به مهاجرت ماشين)است وازن بار، دست ارتباط كاري . همگي از وظايف مهم و خطير اين اليه است... هاي مجازي و  ، ت

هاي  در چارچوب(ها  كننده ، هماهنگ)IaaSدر (،  مديران ماشين مجازي )IaaSدر (تنگاتنگ چنين سكويي با فوق ناظرها 
SaaS ( هاي اين سكو  از مثال. كند اندازي يك سامانه رايانش ابري، اساسي مي اهميت وجودي چنين سكويي را براي راه... و

تر  مورد اول، ارزان. توان نام برد را مي Oracleاز  WebLogicو  IBMاز  Apache ،WebSphereاز  Tomcatتوان  مي
اما دو . نويسي كرد، چرا كه اساسا براي رايانش ابري طراحي نشده بود دامات خودكاري را بايد برنامهاست و البته بسياري از اق

ها را در نظر طراحان  مورد بعدي محصوالت تجاري خاص و قدرتمند براي رايانش ابري هستند، و مزيت رقابتي شان كه آن
هاي  شان در همكاري با مدير ماشين است، هماهنگي و سازگاري نويسان به ابزارهاي قدرتمندي تبديل كرده افزار و برنامه نرم

 .است OracleVو  VMWare ،IBM Smart Cloudمجازي مثل 

Application-Data Integration:  وي بعضي فروشندگان مثل وهايي كه از س براي  Apprendaسك
40Fسازي همگام

كه  SaaSافزارهاي مدل  در بسياري از نرم. ده استايجاد ش) فايل و پايگاه داده(ها  و داده) سامانه(بين برنامه  41
افزار از روي چند مركز داده اجرا شود و به متقاضيان پاسخگو باشد، الزم است بين اين نسخ  رود نسخ نرم طبيعتا انتظار مي

يا بخوانند، هماهنگي و توانند در قالب پايگاه داده ويا فايل تغيير دهند و هايي كه مي ها، و داده هاي آن اجرايي در سطح سرويس
چنين سكوهايي، ابزارهاي خدمات برنامه نويسي الزم را براي ايجاد چنين همگامي فراهم . همگامي زماني وجود داشته باشد

 .كنند مي

و : مديريت فرايندهاي تجاري ) PaaS(فرايندهاي تجاري هر صنعتي، فرايندهاي مشخصي است كه اگر در اليه سك
شوند از چند جهت آسان  سازي و عرضه مي طراحي، پياده) SaaS(افزار  هايي كه در اليه نرم اي سامانهتعريف شود، كار را بر

 : كند مي

 .برد قابليت استفاده مجدد را باال مي

 .دهد هزينه توليد را كاهش مي

وانين و استانداردهاي بين صنعتي را در آن صنعت براي سامانه وري و رعيت ق والت ونده آ رگ تر  سانهاي عرضه ش

                                                 
39 Disaster Recovery 
40 Business Continuity 
41 Synchronization 
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 .كند مي

.سازد پذير مي هاي امنيتي براي ايجاد ابر انجمني را امكان انجام كنترل

هاي  داري از ملزومات قطعي حمايت از ايجاد مدل طراحي و استفاده از چنين سكويي به دليل مزاياي فوق، در صنعت بانك
SaaS بانكداري، بايد اين اليه   ، در صنعت3در بخش هاي مطروحه  به عبارت ديگر، براي پاسخ به بسياري از نگراني. است
وسط نهاد و . ايجاد شود BPaaS for Banking & Financial Systemsيعني  ور بايد ت ويي در هر كش چنين سك

ها براي ارائه مدل  هاي فناور و بانك داري دارند ايجاد و پشتيباني شود، و شركت ي كه نقش حاكميتي در بانك)هاي( سازمان
SaaS  خدمات قابل عرضه خود ملزم به استفاده از چنين سكويي باشنداز. 

توسعه خودكار، توازن بار و تجميع : رود عبارتند از مي SaaSبراي پياده سازي ) PaaS(بطور كلي انتظاراتي كه از اليه سكو 
ويي است متشكل از خدمات پايSaaSاي بانكي با مدل  براي سامانه PaaSيعني بهترين . خدمات گاه داده، خادم ، سك
41Fكاربرد

، مديريت كاربرد و داده، و مديريت فرايندهاي تجاري بانكي؛ كه در حداقل دو قسمت اول توسعه و كشساني خودكار و 42
 .توازن بار روي چند مركز داده انجام شده باشد

 

8Bملزومات چارچوب 

افزاري براي  ، ابزارهاي نرمOracleاز  Enterprise Java Beansاز مايكروسافت يا  Net.افزاري مثل  هاي نرم چارچوب
. سازي كنند را در ارائه خدمات خود پياده SaaSهستند كه به بهترين نحو بتوانند مدل  SOAهاي با معماري  ايجاد برنامه

ها و  مانند رعايت مسائل همروندي، تبادل پيام و داده بين برنامه(گرا  چنين ابزارهاي كارهاي زيربنايي معماري سرويس
اموري كه اگر طراحان و برنامه نويسان بخواهند . دهند را انجام مي...) ها، مديريت وضعيت، مديريت چرخه حيات و  رويسس

مثل مديريت (هاي ديگر  ها را از پايه ايجاد كنند بايد هزينه و زمان زيادي صرف شود و در نهايت، هماهنگي با زيرسامانه آن
 . ندمحل مشكل خواهد ما) PaaSكاربرد در 

سازي به خود  كه تقريبا شكل استاندارد برنامه(هاي متداول  اي جز استفاده از چارچوب ، تقريبا چارهSaaSدر اين اليه، يعني 
هاي  در صنعت بانكي نيز از اين قاعده مستثني نيست و چنين محصوالتي بايد از چارچوب SaaSبنابراين . نيست) اند گرفته

 .مذكور استفاده كنند

 

9Bديجمع بن 

 يت،چون امن هايي يها و نگران وجود چالش يلهمواره به دل ي،دار در صنعت بانك SaaSبا مدل  يابر يها سامانه يجادا
 يسازوكارها يدر انتخاب و طراح يدكه با يمالحظات. خدمات و فرهنگ مصرف روبرو بوده است يساز يعمود ي،رگوالتور

. كند يلها را تعد چالش ينا ياديتا حد ز تواند يدر نظر گرفته شود، م زاراف سكو و نرم يرساخت،گانه ز سه هاي يهمناسب در ال
و الزام  يبانيپشت يجاد،هر مستاجر؛ ا يبه ازا يريگ كامال خودكار و قابل اندازه ياختصاص IaaSاز  يريگ چون بهره يمالحظات

 يلرا تسه يو رگوالتور يتكه امر امن بانكي يرتجا يندهايفرا يريتواحد مد يسكو يكها و موسسات فناور به استفاده از  بانك
 يهتا بتوان رو SaaSافزار در مدل  و عرضه نرم يدتول ياستاندارد برا يها استفاده از چارچوب يتو در نها سازد؛ يم يرپذ و امكان

                                                 
42 Application Server 
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 .كردبرقرار ) ها بانك( يخدمات ينچن يانمشتر ينب SLA يتمصرف و رعا يزانمحاسبه م يرا برا يمشخص و هماهنگ
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