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  به نام خدا

  ) از ديدگاه فني (  مزاياي نرم افزارهاي تحت وب به ويندوز

  

و بومي سازي آنها با شرايط و نحوه كاربري ايراني، سر لوحه معماران  IT ستفاده از جديدترين فناوري هاي روزا

اين فناوري ها به گونه اي در نرم افزار گنجانيده . بوده است پردازش پيشه مدريكو طراحان نرم افزار در شركت 

 .شده اند كه كاربر بدون مواجه شدن با پيچيدگي هاي فني از مزاياي آن بهره مند شود

اما واسط كاربري تحت . ناوري هايي كه در اين راه كار استفاده شده است، تحت وب بودن آن استاز مهمترين ف

 وب چيست و چه مزايايي دارد؟

 واسط كاربري تحت وب

وب و  (browser) افزاري است كه كاربران براي استفاده از آن، تنها نياز به يك مرورگر وب نرم افزار تحت نرم

روزرساني  براي نصب يا به CD افزار نيازي به دانلود يا دريافت هاي پيشين نرم ارتباط شبكه دارند و مانند مدل

 .ندارد

تحت وب بودن يعني تعامل با كاربر از طريق . افزار الزاما به معني تحت اينترنت بودن آن نيست تحت وب بودن نرم

تواند به كوچكي و  اين ارتباط شبكه مي. طريق يك ارتباط شبكهوب از سرور مرورگر و تبادل اطالعات با 

محدوديت يك شبكه داخلي در يك ساختمان كوچك و يا به بزرگي و گستردگي جغرافيايي شبكه اينترنت 

اما تحت اينترنت بودن به معناي استفاده از شبكه اينترنت توسط مرورگر جهت برقراري ارتباط و تبادل . باشد

 .ارگزار وب استاطالعات با ك
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افزار برروي  وجه تمايز اصلي مدل تحت وب عدم نياز به نصب و پيكربندي نرم با توجه به تعريف فوق الدكر ، 

افزار كه بايد روي دستگاه كاربر نصب باشد مزايايي دارند كه  تر بودن بخشي از نرم سبك. كامپيوتر مقصد است

  :مهمترين آنها به شرح زير هستند

 افزار بر روي كامپيوترهاي كاربران روزرساني نرم قابل توجه هزينه نصب، پشتيباني و بهكاهش 

هاي تحت وب تنها وجود يك مرورگر وب برروي كامپيوتر كاربران كافي است تا كاربر بتواند بدون  در سيستم

  .اي به استفاده از سيستم تحت وب بپردازد افزار اضافه گونه نرم نصب هيچ

 از كامپيوترها و محل هاي مختلف امكان اتصال

كننده ندارد، به صورت بالقوه اين امكان را  افزار خاصي برروي كامپيوتر استفاده سيستمي كه نياز به نصب نرم

توسط اتصال شبكه )  ... هوشمند و  ، موبايل Tabletمثال ( داراست كه از هر مكان و برروي هر كامپيوتري 

تواند از طريق شبكه جهاني اينترنت باشد  اين اتصال شبكه مي .ارتباط داشته باشد مناسب با كارگزار وب موردنظر

  .افزار از طريق اينترنت با پهناي باند مناسب، اين ارتباط را فراهم مي كند و كارگزار وب نرم
 

 افزار امكان توليد نرم افزار مستقل از سيستم عامل و سخت

 XP  ،Sever  ،8  ،Macمثال (  هاي مختلفي عامل افزارها و سيستم سختكم نيستند مرورگرهاي وبي كه برروي 

افزار ما استانداردهاي خاصي را رعايت كند و  قابل نصب هستند مانند گوگل كروم، و در صورتي كه نرم …, )

هاي  عامل  افزارها و سيستم افزار موردنظر را با طيف وسيعي از سخت توان نرم اين مرورگرها را پشتيباني كند، مي

 زار و بدون نياز به بروز رسانيحداقل سخت اف با clientاين بدان معني است كه سيستم   .موجود پشتيباني كرد

)  ها  client( ها  را دارند و در نتيجه هزينه بروز رساني مداوم سخت افزارها با نرم افزار كاربهينه قابليت  ،  مداوم

  .بشدت كاهش ميابد
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 كاربرهاي  امنيت داده

افزارهايي كه نياز به نصب و پيكربندي برروي كامپيوتر شخصي كاربر دارند، محدود بودن نياز  برخالف نرم

افزار تنها از كانال مرورگر وب، يك مزيت مهم ديگر هم دارد و  كاربران به تنها يك مرورگر وب و تعامل با نرم

اي است كه برروي كامپيوتر خود  اطالعات محرمانه افزار، از عدم دسترسي به آن اطمينان بيشتر كاربران نرم

گيرد،  افزاري تحت وب است و تنها از طريق مرورگر وب مورداستفاده قرار مي هنگامي كه نرم. كنند نگهداري مي

هيچ وجه امكان دسترسي به اطالعات  زير سايه تدابير امنيتي و محدوديت هاي ايجادشده توسط مرورگر وب، به

وي كامپيوتر كاربر و انجام كارهايي از اين دست را ندارد و تنها در حالت هاي خاص و نياز به اين شده برر ذخيره

  كند افزار تحت وب موردنظر اعطا مي طور موقت به نرم دسترسي، مرورگر اين دسترسي را با تأييد كاربر و به

 معايب ذكر شده مداوم از نرم افزارهاي تحت وب

تمامي امكانات محيط . هاي كاربري تحت وب وارد است، كاربري سخت آن است يكي از معايبي كه به واسط

ويندوز در اختيار كاربر نيست و تجربه افراد از نرم افزارهاي تحت وب پاك شدن مداوم صفحه و انتظار كشيدن 

 .براي فراخواني صفحه بعد است

 و ويژگي هاي جديد Ajax ه از تكنولوژي، با استفاپردازش پيشه مدريكاين ايراد در نرم افزارهاي نسل جديد 

.Net كاربر نه تنها تمامي امكانات نرم افزارهاي تحت ويندوز را در اختيار دارد، بلكه . كامال مرتفع شده است

 .محيطي زيباتر، منعطف تر و ساده تر را تجربه مي كند

پردازش پيشه اثربخش محصوالت جديد نرم افزار از ويژگي هاي مهم و بسيار ) تاير(طراحي چهاراليه و سه رديفه 

  اما اين مدل از طراحي نرم افزار چيست و چه مزايايي دارد؟ . مي باشد مدريك
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 معماري چهاراليه نرم افزار

از جمله پيچيدگي هايي كه در طراحي ساختار و معماري نرم افزارهاي سازماني وجود دارد، اين است كه معموال 

اين موضوع بايد به گونه اي در طراحي نرم افزار لحاظ . مرور و در چند فاز انجام مي شودپياده سازي راهكار به 

عالوه بر . شود كه در عين يكپارچگي داده ها، بخش هاي مختلف نرم افزار بتوانند بطور مستقل از هم كار كنند

 .آن توسعه نرم افزار با طراحي مناسب، با سرعت و دقت بيشتري صورت مي گيرد

مطالعات و تحقيقات بسياري  پردازش پيشه مدريكرسيدن به اين مقصود جهت طراحي محصوالت جديد  براي

اين محصول براساس معماري چهاراليه شامل اليه هاي داده، كسب و كار، سرويس و واسط كاربري . انجام شد

روزرساني  خواندن، نوشتن و بهافزار است كه وظيفه  اليه داده شامل كليه اجزايي از نرم. طراحي و توليد شده است

افزار است كه وظيفه  وكار شامل كليه اجزايي از نرم اليه كسب. افزار در پايگاه داده را برعهده دارند هاي نرم داده

وكار و اعمال تأثير آنها  اين اجزا جهت اعمال منطق كسب. وكار برنامه را برعهده دارند اعمال قوانين و منطق كسب

. دهند ها و تغيير آنها را از طريق اليه داده انجام مي ارتباط برقرار كرده و دسترسي به داده  ا اليه دادهها ب برروي داده

هايي  وكار بخش افزار انبارداري، اجزاي موجود در اين اليه وظيفه اعمال قوانين و منطق كسب در سناريوي نرم

اليه واسط كاربري شامل كليه . را برعهده دارند.. .مانند مديريت اسناد انبار، كنترل موجودي، انبارگرداني و 

ها به كاربران و تعامل با آنها جهت ايجاد و تغيير اطالعات را   افزار است كه وظيفه ارائه و نمايش داده اجزايي از نرم

 وكار خوانده و دستورات اين اجزا جهت ارائه اطالعات به كاربران، اطالعات را از اليه كسب. برعهده دارند

در سناريوي . فرستند وكار مي افزار جهت اعمال به اليه كسب كاربران را به منظور اعمال بر روي اطالعات نرم

افزار انبارداري، اجزايي مانند فرم تعريف انبار، فرم ثبت سند انبار و اجزايي از اين دست در اين اليه قرار  نرم

          پردازش پيشه مدريك ارها با نرم افزار يكپارچه يوب سرويس ها، درگاه ارتباطي ساير نرم افز. گيرند مي

  .مي باشند
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هاي چنداليه براي  طور كلي معماري همانگونه كه گفته شد يكي از مزاياي استفاده و تبعيت از اين معماري و به

توليد و ارائه  افزاري را كه بيش از يك محصول نرم پردازش پيشه مدريكافزار مانند  هاي توليدكننده نرم شركت

افزاري توليدشده و در نتيجه آن كاهش هزينه و زمان الزم  كنند، افزايش قابليت استفاده مجدد از اجزاي نرم مي

 .افزار و پاسخگويي به نيازهاي جديد است جهت توليد نرم

هاي ديگري هم دارند كه در شرايط خاص خود  پذيري هاي چنداليه عالوه بر اين مزيت، مزايا و انعطاف معماري

پذيريها امكان  يكي از اين مزايا و انعطاف. ما را پاسخ دهند افزارهاي  توانند نيازمندي هاي خاصي از نرم مي

شده بين  هاي ارتباطي تعريف وظايف و كانال بندي تر، تقسيم به عبارت ساده. ها است جداسازي فيزيكي اليه

صورت فيزيكي جدا كرده و  ها را به دهد كه در صورت لزوم برخي از اليه افزار اين امكان را به ما مي هاي نرم اليه

افزارهاي متفاوتي قرار دهيم كه از طريق شبكه يا ساير لينكهاي ارتباطي با يكديگر  افزارها و حتي سخت برروي نرم

  .كنند اط برقرار ميارتب

 

افزار برروي آنها قرار دارند  اي كه بخشي از اجزاي نرم هاي فيزيكي افزاري به هريك از دسته در اصطالح نرم

افزاري كه اجزاي آن يا حداقل برخي از آنها به صورت  نرم  گفته شده، و به معماري) تاير(اصطالحا رديف 

طور معمول و در عرف  به .شود شده يا چندرديفه گفته مي اليه توزيعاند، معماري چند فيزيكي از يكديگر جدا شده

عنوان يك  افزاري و فيزيكي مستقل است خود به افزار به دليل اينكه از ديدگاه نرم افزار، پايگاه داده نرم معماري نرم

زيكي در كنار هم قرار صورت في ها به افزارهايي كه در آنها تمامي اليه شود و بنابراين نرم رديف مستقل شمرده مي

اما در معماري چنداليه، در صورتي كه . شوند رديفه محسوب مي-دارد با احتساب رديف مختص به پايگاه داده دو

ها برروي تمام كامپيوترهاي  افزار ما بيش از يك كاربر همزمان داشته باشد، به جاي قرار دادن كليه اليه نرم

وكار را برروي يك رديف فيزيكي شامل يك كارگزار  هاي داده و كسب هتوان الي افزار، مي شخصي كاربران نرم

شود، و اليه واسط كاربري را برروي يك رديف شامل چند  پرقدرت، كه اصطالحا كارگزار برنامه ناميده مي

رديف افزار هستند قرار داد و ارتباط بين اين دو  چندان قدرتمند كه مورد استفاده كاربران نرم كامپيوتر شخصي نه

  رديفه است كه در آن، اليه ، سه3افزاري چهاراليه محصوالت نسل  معماري نرم .را از طريق شبكه برقرار كرد

وكار، داده و بخشي از اليه سرويس يك  هاي كسب واسط كاربر و بخشي از اليه سرويس يك رديف، اليه

 .شود رديف، و پايگاه داده يك رديف محسوب مي
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توان به موارد زير اشاره  مزاياي مختلفي را براي سازمان ايجاد كند كه از جمله اين مزايا مي تواند اين پيكربندي مي

 :نمود

 افزايش امنيت اطالعات

توان دسترسي مستقيم به پايگاه داده  وكار و قرار دادن آن برروي رديف جداگانه مي با جداكردن اليه داده و كسب

وكار و داده قابل دسترسي باشد و ديگر نيازي به ايجاد  اليه كسب سروراي محدود كرد كه تنها از طريق  را به گونه

افزار به پايگاه داده و قرار دادن اطالعات الزم جهت اتصال  امكان دسترسي مستقيم كامپيوترهاي تمام كاربران نرم

توان تاحد بسيار زيادي مطمئن بود كه امكان  بدين ترتيب مي. به پايگاه داده برروي كامپيوتر كاربران وجود ندارد

تمال حمله و افزار ما به پايگاه داده وجود نداشته و در نتيجه اح اتصال مستقيم و غيرمجاز و به روشي خارج از نرم

  .يابد ها به ميزان قابل توجهي كاهش مي خرابكاري برروي داده

 وكار قدرت محاسباتي باالتر در اليه كسب

اي داشته و محاسبات پرهزينه و زمانبري را در اين اليه  وكار پيچيده افزار ما منطق اليه كسب در صورتي كه نرم

پرقدرت ديگر نيازي نخواهد بود كه  سرور  اده برروي يكوكار و د هاي كسب داشته باشد، با قرار دادن اليه

افزار اين كامپيوترها تنها الزم است  افزار پرقدرتي داشته باشند و سخت كامپيوترهاي شخصي كاربران سخت

  .افزار ما را داشته باشند توانايي پاسخگويي به نيازهاي اليه واسط كاربري نرم

 هماهنگي و مديريت يكپارچه عمليات

افزار از طريق يك كانال واحد انجام شود، به دليل وجود تمركز در  وكار نرم هنگامي كه تمامي عمليات اليه كسب

هاي  تري بين درخواست تر و كامل ريزي و هماهنگي دقيق توان مديريت، برنامه مكانيسم انجام عمليات مي

 .داد وكار انجام شده توسط كاربران مختلف به اليه كسب وكار ارسال كسب
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اساس استراتژي خود را بر محور خدمات سيستمهاي تحت وب   پردازش پيشه مدريكچرا شركت    

 متمركز نمود؟

امروزه، دانش اساس محوريت تمامي جنبه هاي تحول و پيشرفت قرار گرفته است و فناوري اطالعات به عنوان كاربردي 

پيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي بشردر آمده است به ترين شكل دانش ابزاري توانمند كننده در جهت تسهيل 

طوريكه در چند دهه آتي عصر مجازي به واسطه تكنولوژي ارتباطات، همانند چتري تمامي فعاليت هاي روزمره انسان را 

كه  در اين ميان تجارت الكترونيكي شكل نويني از تجارت است . در هر زمان ومكاني تحت پوشش قرار خواهد داد

آگاهي و استفاده از آن براي همه شركتها و سازمانهايي كه سعي در ارضاي بهنگام نياز هاي مشتريانشان و تامين برنامه ها و 

از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،  از طرفي سيستمهاي تحت وب .اهداف خود دارند، امري ضروري به نظر ميرسد

به همين دليل توسعه آن از جنبه هاي مختلف قابل بررسي . ا و نيز ابعاد ملي داردسياسي جايگاه ويژه اي در زندگي انسانه

مي باشد با گسترش روز افزون استفاده از اينترنت در كشور و نياز شركت ها و موسسات در دسترسي به اطالعات از نقاط 

  .ود مختلف ايران و جهان ، لزوم استفاده از نرم افزار هاي تحت وب بيشتر احساس مي ش

از اين پس شركتها قادر خواهند بود بدون تغيير در ساختار برنامه هاي تحت ويندوز خود ، از طريق رابط هاي كاربري 

سيستمهاي (يعني با كمترين صرف هزينه ، مي توان از هر دو تكنولوژي . تحت وب به سيستمها دسترسي داشته باشند 

  .استفاده نمودبصورت همزمان ) تحت ويندوز و سيستمهاي تحت وب
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  ) بيزينساز ديدگاه ( مزاياي نرم افزارهاي تحت وب به ويندوز 

  
توسط محدوده وسيعي از  مكان و هر در هرزمان هر نقطه از جهانطريق اينترنت از امكان دسترسي به برنامه از  .1

شركتها و موسساتي كه داراي  ...)و نوت بوك و   PCمانند موبايلهاي هوشمند ، تبلتها و انواع ( سخت افزارها 

شعب مختلف در محلهاي فيزيكي مختلف هستند، قطعا براي توليد يك سيستم يكپارچه نياز به ايجاد شبكه هاي 

 .محلي خواهند داشت

  )سرور مي تواند در محلهاي فيزيكي متفاوتي باشد ( روي سرور امنيت اطالعات بر  .2

 نصب و به روز بودن نرم افزار تنها بر روي سرور ميزبان .3

 استفاده همزمان از تمامي مرورگرهاي موجود .4

 عدم نياز به سخت افزار پيشرفته جهت اجراي نرم افزارها .5

 انعدم نياز به استفاده از ترمينال سرورها جهت ارتباط كاربر .6

 تخصيص پهناي باند كمتر در محيط وب ، نبست به زمان استفاده از ترمينال سرورها .7

 امكان دسترسي تعداد زيادي ازكاربران بصورت همزمان .8

راه حلي مطمئن براي ايجاد سيستمهاي اتوماسيون ) با توجه به توسعه روزافزون دسترسي به آن(استفاده از اينترنت  .9

 .يكپارچه خواهد بود

 به نصب هرگونه نرم افزار بر روي كامپيوتر عدم نياز .10

 يكپارچه سازي اطالعات موجود در مكانهاي مختلف .11

 نمودن آن Upgrade سهولت در توسعه نرم افزار و .12

 پشتيباني آنالين .13

 ارتباط سريعتر و موثر با مشتريان .14

 امكان تعيين سطوح دسترسي براي بخشهاي مختلف سيستم .15

 افزارعدم محدوديت در نوع كاربري نرم  .16

 


