سیستم مالی
یکپاچه نوسا
نیازمندیهای
سختافزاری و نرمافزاری

نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری
سیستم مالی یکپارچه نوسا

حداقل نیازمندیهای سیستم تک کاربره
•
•
•
•
•

پردازنده 4 :گیگاهرتز
حافظه 4 :گیگابایت DDR3
دیسک سخت 8 :گیگابایت آزاد مخصوص سرور مالی نوسا
سیستم عامل :ویندوز  XPسرویسپک  3همراه با آخرین بروزرسانیها
پایگاه داده SQL 2000 SP4 :همراه با آخرین بروزرسانیها

سیستمهای پیشنهادی با توجه به اندازه موسسات
شرکت یا سازمان کوچک

شرکت یا سازمان متوسط

شرکت یا سازمان بزرگ

شرکت یا سازمان کالن

تعداد کاربران سرور

تا  7کاربر همزمان

تا  30کاربر همزمان

تا  100کاربر همزمان

بیش از  100کاربر همزمان

تعداد رخدادهای ثبت شده

تا  1میلیون رخداد

تا  8میلیون رخداد

تا  60میلیون رخداد

بیش از  60میلیون رخداد

تعداد پایگاههای فعال

تا  3پایگاه همزمان

تا  7پایگاه همزمان

تا  14پایگاه همزمان

تا  24پایگاه همزمان

  پردازنده

معماری  64بیتی ،حداقل  4هسته معماری  64بیتی ،حداقل  8هسته معماری  64بیتی ،حداقل  14هسته
معماری  64بیتی ،حداقل  2هسته
با قدرت پردازش  2گیگاهرتز به با قدرت پردازش  2گیگاهرتز با قدرت پردازش  2گیگاهرتز به
با قدرت پردازش  2گیگاهرتز به
باال در هر هسته (تولید  2014به به باال در هر هسته (مخصوص باال در هر هسته (مخصوص سرور،
باال در هر هسته
تولید  2017به بعد)
سرور ،تولید  2015به بعد)
بعد)

  حافظه

 8گیگابایت یا بیشتر با معماری  32گیگابایت یا بیشتر با معماری  64گیگابایت یا بیشتر با معماری  256گیگابایت یا بیشتر با معماری
 DDR4یا جدیدتر
 DDR4یا جدیدتر
 DDR3یا جدیدتر
 DDR3یا جدیدتر

  دیسک سخت

 128گیگابایت  SSDیا ساختار  128گیگابایت  SSDیا ساختار  256گیگابایت  SSDیا ساختار
 16گیگابایت آزاد مخصوص سرور
 RAIDبا حداقل  400مگابایت در  RAIDبا حداقل  600مگابایت در  RAIDبا حداقل  1000مگابایت در
مالی نوسا
ثانیه سرعت خواندن و نوشتن
ثانیه سرعت خواندن و نوشتن ثانیه سرعت خواندن و نوشتن

  سیستم عامل

ویندوز  XPسرویسپک  3با
معماری  64بیتی همراه با آخرین
بروزرسانیها (تا ویندوز  10یا
ویندوز سرور )2016

ویندوز سرور  2008با معماری  64بیتی همراه با آخرین بروزرسانیها (تا ویندوز سرور )2016

  پایگاه داده

 SQL 2000 SP4یا جدیدتر (تا
)2017

 SQL 2008 R2 Enterpriseیا جدیدتر (تا )SQL 2017 Enterprise

  سایر

اکسل  2003یا جدیدتر (تا  .NET Framework )2016و  Windows Installerمورد نیاز نسبت به نسخه پایگاه داده .اکسل  2003یا جدیدتر
(تا  )2016و سرور مجزا برای  Active Directory Domain Controllerو  Backup Serverپیشنهاد میگردد
پیشنهاد میگردد

در مـــواردی کـــه بیـــش از  24پایـــگاه بطـــور همزمـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد بنـــا ب ــه محدودیته ــای  ،SQLجداس ــازی س ــرورها توصی ــه میشـــود.
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نکات مهم درخصوص راهاندازی و نگهداری
•

•

•

•

•

•

•

•

در محدوده رخدادهای اعالم شده در پیشنهادهای فوق ،عالوه بر تعداد
سطرها ،تعداد فیلدهای درگیر با محاسبات نیز مالک خواهند بود .به عبارتی
این محدوده حاصل ضریب اطالعات وارده در سطرها و ستونهای به کار
رفته میباشد .در سیستمهای بزرگ ،تعداد باالی کاربران ،حجم باالی
داد ه و یا گزارشات پیچیده مورد نیاز (مانند گزارشها با فرمول یا پردازه)،
لزوم دسترسی به منابع سختافزاری باالتر را موجب خواهند شد.
وجود بستر سختافزاری ،نرمافزاری ( )… ،Windows ،SQLو ارتباطات
شبکهای ()… ،Ping ،Trace ،Authenticationمورد نیاز از پیش شرایط
راهاندازی نرمافزار مالی نوسا بوده و پیاده سازی این بسترها بخشی از
خدمات واحد پشتیبانی سیستمهای مالی نوسا نمیباشد.
یک سرور اختصاصی به عنوان سرور مالی نوسا پیشنهاد میگردد .وجود
نرمافزارهای دیگر یا استفاد ه متفرقه از این سرور امکان خرابی و کندی
سیستم را همراه خواهد داشت .جهت کنترل سالمت پایگاهها ،از دستکاری
در  SQLو نصب نرمافزارهایی که به  SQLدسترسی دارند اکیدا خودداری
گردد.
قفل  USBنوسا حاوی لیسانس نرمافزار خریداری شده بوده و هیچگونه
اطالعات دیگری (مانند پایگاه داده یا پشتیبان اطالعات) در آن ذخیره
نمیگردد .برای استفاده از نرمافزار ،اتصال قفل به سرور الزامیست.
قفل  USBاز سرور جریان برق دریافت میکند ،بنابراین به منظور جلوگیری
از خرابی این سختافزار ،از جداکردن یا اتصال آن در زمان روشن بودن
سرور اکیدا خودداری گردد.
به دلیل کاهش سرعت ،استفاده از سرورهای مجازی جهت راهاندازی
نرمافزار توصیه نمیگردد .در صورت لزوم ،به دلیل مشکل کندی این
نوع سرورها در استفاده از پورتهای  ،USBبکارگیری از نرمافزار USB
 Gatewayیا سایر ابزار شبکه سازی پورتهای  USBپیشنهاد میگردد.
فایل پشتیبان نوسا در زمان خرابی داده ،اشکاالت سختافزاری ،اشکاالت
نرمافزاری و سایر مشکالت مانند ویروسهای باجگیر ،تنها راه قابل
اطمینان برای برگشت اطالعات میباشد .لذا همواره تاکید میگردد که
پشتیبانگیری از طریق مدیریت سیستم نوسا (و با کنترل آزمایش صحت
پشتیبان در منوی ادمین) انجام گردیده و فایلهای حاوی اطالعات پشتیبان
در حافظهای خارج از محیط سرور ( )… ، External Hard ،CD ،Flashنوسا
نگهداری گردد .تنظیمات مربوط به پشتیبانگیری اتوماتیک در پایگاه ،SQL
به دلیل عدم اطمینان این نوع پشتیبانها در زمان خرابی سرور و مشکالت
ناشی از این روش توصیه نمیگردد و این تنظیمات بخشی از خدمات واحد
پشتیبانی سیستمهای مالی نوسا نمیباشد.
درخصوص مجموعههای بزرگ ،به منظور فراهم شدن شرایط بهتر جهت
نگهداری دادهها و وجود پشتیبان به لحظه اطالعات ،عالوه بر نکات باال و
اطمینان از وجود فایلهای پشتیبان نوسا ،استفاده از سرور پشتیبانگیری
( )Backup Serverیا  Mirroringجداگانه برای نگهداری اطالعات سرور
مالی نوسا و پایگاه نیز توصیه میگردد .پیادهسازی این بسترها بخشی از
خدمات واحد پشتیبانی سیستمهای مالی نوسا نمیباشد.

نیازمندیهای سرور نوسا جهت ارتباط از راه دور
با استفاده از ماژول وب سرویس SOAP
• در محل نصب سرور میبایست بستر مخابراتی دوطرفه و پهنای باند
مناسب با توجه به حجم عملیات وجود داشته باشد .در بسیاری از خطوط
اینترنتی پهنای باند ظرفیت اعالمی در دریافت اطالعات ()Download
بوده و ظرفیت ارسال اطالعات ( )Uploadکمتر میباشد .تاکید میگردد،
خط مخابراتی باید دارای ظرفیت خوب در هر دو جهت ارسال و دریافت
باشد (به ازای هر کاربر همزمان  256Kb ، SOAPپهنای دوطرفه پیشنهاد
میگردد)
• برای راهاندازی ماژول وب سرویس  SOAPیک  IP Staticمخابراتی یا
استفاده از  Dynamic DNSو ابزار شبیهسازی  IP Staticبرای دسترسی به
سرور از طریق اینترنت مورد نیاز میباشد SOAP .به صورت پیشفرض با
استفاده از پورت  80و سرویس  IISسرور ویندوز نصب میگردد ،هرگونه
تنظیمات سفارشی  ،IISفایروال ،روتر ،سویچ ،و پورتهای شبکه داخلی و
در صورت نیاز ،راهاندازی الیه محافظتی  HTTPSدر شبکه شرکت به عهده
مشتری بوده و بخشی از خدمات واحد پشتیبانی سیستمهای مالی نوسا
نمیباشد.
• برای مراکزی که نیاز دارند حجم اطالعات زیادی را بطور یکجا روی بستر
مخابراتی جابجا نمایند (فراخوانی  )XMLالزم است که بین کالینت و سرور
ارتباط مستقیم ( )Point to Pointبرقرار گردد و استفاده از  SOAPپیشنهاد
نمیگردد.
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