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  BIANمعرفی ( 3

 مقدمه( 3-3

(، انجمنی Banking Industry Architecture Network=BIANبانکداری)شبکه معماری صنعت 

می و موسسات عل ها/راهکارهای بانکیدهنده سیستمارایههای ها، شرکتفاعی متشکل از بانکتمستقل و غیران

 8002سال  درگرا برای صنعت بانکداری از سراسر جهان است که با هدف ارایه بهترین تجارب معماری سرویس

 اد شده است. ایج

زایش ها، افبیان منجر به کاهش هزینه تحقیق و توسعه بانکچارچوب استانداردها و منابع منتشر شده توسط 

. بدین منظور شودهای یکپارچه بانکی میسازی سیستمپذیری در صنعت بانکداری و تسریع تولید و پیادهتعامل

را گهای جدید چارچوب سرویسل گرفته است، نسخهکه در بیان شکهایی ارگروهبا کمک اعضا و در قالب ک

شود، مدلهای اصلی بیان در یک ابزار ، برای استفاده عموم منتشر میچندمرحله بازبینیبیان تولید و پس از 

سایت بیان قرار داده شده تولید شده اند و نسخه تحت وب آن نیز برای استفاده عموم در وب UMLمبتنی بر 

های بیان است که فقط اعضای رسمی به آن دسترسی گروهکارستندات فنی در اختیار است، اگرچه برخی م

 دارند. 

عالوه بر اسناد اصلی چارچوب بیان، مجموعه ای از راهنماها و مستندات پشتیبان نیز متناوبا تولید و منتشر 

سایت بیان قابل وبینارهای آموزشی که در وباسالید و  How-to Guideشود، از جمله سری مستندات می

 دسترس است.

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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 8012ای که از سال بگونه ،پویایی و بروزشدن دایم این چارچوب معماری است ،های مهم بیانیکی از ویژگی

چارچوب  6( نسخه 79از آن منتشر شده است. تا زمان نگارش این مطلب)فروردین جدید ، پنج نسخه 8012تا 

منتشر خواهد  79اعالم شده نسخه بعدی در نیمه دوم سال  شده است و طبق برنامه ارایهگرا بیان سرویس

 شد. 

 

 

 )آخرین نسخه( به قرار زیر است: 6های نسخه مهمترین ویژگی

 دامنه سرویس  203مشخصات سازی نهایی 

  و تشریح عملیات هر سرویس سرویس 8000توصیفات 

 وکارسناریو کسب 1000 نمودار گرافیکی 

  تعداد قابل توجهی مشخصاتAPI  منطبق بر چارچوب بانکیISO20022 

 وکار بانکداری بیانمدل اشیاء کسب 

  نگاشتAPI های سرویسافزاری با دامنهنرم 

 گراییافزارهای بانکی مبتنی بر سرویسسازی معماری نرمسناریوهای پیاده 

 ... و 

ن، یک چالش جدی برای مخاطبان پیچیدگی فنی منابع و اسناد چارچوب بیا اکثر بودنباوجود در دسترس

دانش  مند، مخاطبان نیازو استفاده از آن مطالب چارچوب بیان کاملمحتوای آن است، بطوریکه برای فهم 

ی و پذیرتعامل استانداردهایگرایی، عمیق و تجربه عملی کافی در علوم مرتبط با معماری سازمانی، سرویس

 ها، مطالعه اسناد چارچوب بیان نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.در این حوزه زمتخصص ال... هستند، لذا بدون 

 

 ( چارچوب بیان و معماری سازمانی3-2

مختص صنعت بانکداری است  (Enterprise Architecture)چارچوب بیان یک چارچوب معماری سازمانی

، معماری  "معماری اطالعات"،  "وکارمعماری کسب"که چهار الیه اصلی معماری سازمانی را که عبارتند از 

اعالم کرده سیاست آن عدم ورود به جزییات الیه دهد، البته بیان پوشش می "معماری فناوری"و  "افزارنرم

اشاره خواهد  فناوری استانداردهایپذیری و رخی الزامات تعاملبه تعیین ب بوده و صرفا و زیرساخت فناوری

های وکار و نحوه مکانیزاسیون آن در قالب سرویسهای کسبکرد و درعوض تمرکز اصلی آن روی سرویس

 گرا است. قابل استفاده مجدد مبتنی بر معماری سرویسپذیر و افزاری انطعافنرم
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 و عناصر مهم هر الیه  بیانهای معماری چارچوب : الیه3-3شکل 

برخی . شودمشخص است، چارچوب بیان چهار الیه اصلی معماری را شامل می 1-1همانطور که در شکل 

دارند.  منتشر گردیده است و برخی هنوز در مراحل تکمیل قرار بیان، مصوب وهای معماری ها و فراوردهمدل

انکداری وکار بهای کسببرای اطالع مخاطبان الزم به توضیح است که بیان ابتدا بر تعریف و تعیین سرویس

های بانکی )یک نمای کالن از مجموعه سرویس Service Landscapeمتمرکز بود که خروجی اصلی آن 

)مدل قابلیت  BCMدیدی مانند به تدریج مفاهیم ج شد،را شامل میبندی شده( و برخی اسناد تکمیلی طبقه

)مدل اشیاء  Business Object Modelوکار( ، )سناریوهای کسب Business Scenarioوکار( ، کسب

اکنون چارچوب بیان مجموعه اسناد و استانداردهای خود را با عنوان  ، ... به آن اضافه شد؛ API( ، کسب وکار

 BIAN Serviceهنوز آن را با نام قدیمی  کند، اگرچهمعرفی می BIAN SOA Frameworkرسمی 

Landscape شناسند.می 

های جهانی معماری سازمانی و از جمله چارچوب ملی معماری سازمانی چارچوب بیان با بسیاری از چارچوب

چهارالیه اصلی معماری  - (TOGAF) مشابه توگف - نیز مطابقت دارد. در چارچوب بیان (IEAF)ایران

البته چارچوب ، ار گرفته است که عینا در چارچوب ملی ایران نیز این چهار الیه وجود داردسازمانی مدنظر قر

همچنین در چارچوب ملی معماری سازمانی  امنیت بیشتر از چارچوب بیان دارد.ملی ایران دوالیه راهبرد و 

جایگاه مشخصی های چارچوب ملی باشند، های مرجع صنعت بانکداری که منطبق با اصول و الیهبرای مدل

تواند به صورت مکمل همراه با چارچوب ملی توسط در نظر گرفته شده است و از این جهت چارچوب بیان می

 های بانکی استفاده شود.های تولیدکننده سیستمو شرکت ی ایرانیهابانک
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ار وککه قابلیت پشتیبانی از کسب (8-1)شکل ایجاد شده است M4Bankچارچوب بیان بر مبنای مدل 

 با چهار ویژگی زیر را دارد: بزرگ و پیچیده هایبانک

• Multiple locations  )چندین موقعیت جغرافیایی( 

• Multiple product types and lines of business  وکار(کسب )چندین نوع محصول و حوزه 

• Multiple customer types  )چندین نوع مشتری( 

• Multiple channel operations درگاه عملیات( )چندین 

 
 که در بیان استفاده شده  M4Bank: مدل  2-3شکل 
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 استانداردهای بانکداری مراجع/ ارتباط بیان با سایر( 3-1

بیان با سایر موسسات و نهادهای استانداردسازی مرتبط با بانکداری همکاری داشته است و نحوه ارتباط و 

(. همچنین 2-1همپوشانی بین این مراجع/استانداردها در قالب اسناد راهنما، تهیه و منتشر شده است)شکل 

تانداردهای مرتبط با صنعت که از مهمترین اس  ISO20022بیان در کمیته فنی مسوول تدوین استاندارد 

 کند.بانکداری است عضویت داشته و در تدوین این استاندارد همکاری می

 
 : نمونه اسناد تشریح ارتباط بیان با سایر مراجع/ استانداردها1-3شکل 

های ارایه دهنده چارچوب بیان در صنعت بانکداری مورد پذیرش و اجماع اکثریت بازیگران و شرکت

 TEMENOSهای مطرح توان به شرکتانکی قرار گرفته است، از جمله اعضای حقوقی بیان میهای بسیستم

، FIS  ،Fiserv  ،TCS BANCS  ،SAP  ،ORACLE  ،IBM  ،Infosys  ،FINASTRA  ، ...

. جالب اینکه (قابل مشاهده است آنسایت در وب انجمن بیانعضو مطرح های اسامی دیگر شرکت)اشاره نمود

، به (IFW)از جمله که خود دارای چارچوب و استانداردهای خاص صنعت بانکی است IBMحتی شرکت 

های اختصاصی خود با عضویت انجمن بیان درآمده و چندین مستند در خصوص نگاشت فرایندها/سرویس

 است. مشخصنیز  2-1چارچوب بیان منتشر کرده است که در شکل 
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 چارچوب بیان( کاربردهای 3-4

گرا است و کاربردهای متنوعی چارچوب بیان یک مرجع جامع در خصوص معماری بانکداری با رویکرد سرویس

 های بانکی دارد، از جمله مهترین کاربردهای آن:های تولیدکننده راهکارها/سیستمها و شرکتدر بانک

 گرامرجع سرویس بهبود و بازمهندسی فرایندها و خدمات بانکی مبتنی بر یک چارچوب 

 گرا بانکی از جمله سیستم های سرویسطراحی و تولید سامانهCore Banking 

 گراها با رویکرد سرویسطراحی/بازنگری معماری سازمانی بانک 

 های الکترونیکی بانکیها و سرویسسازی سیستمیکپارچه 

 ها/محصوالت جدید بانکیطراحی سرویس 

چارچوب بیان به تنهایی برای بازمهندسی فرایندهای بانکی یا سایر کاربردهای ذکر شده، کافی  نکته مهم:

های مرتبط نیز هست. همچنین نیست و عالوه بر چارچوب بیان نیاز به سایر متدها/استانداردها/ابزارها/تکنیک

 کنندگان آن را دارد. ادهسازی متناسب با شرایط و نوع نیازمندی استفاین چارچوب مرجع، نیاز به سفارشی
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 گرا در بیانمعماری سرویس( 2

 گرایی بیانهای سازنده چارچوب سرویسبلوک( 2-3

های سازنده )دامنه سرویس( است که بلوک Service Domainگرا بیان، عنصر محوری در چارچوب سرویس

 های مهم زیرهستند:های سازنده دارای ویژگیشود . این بلوکمعماری محسوب می

 شود بدون اینکه افزونگی با وکار را شامل میهر دامنه سرویس، یک منظور و دامنه مشخصی از کسب

 دیگر عناصر داشته باشد.

 های سازنده پوشش دادتوان با ترکیب این بلوکبانکی را میوکار های کسبتمام فرایندها/فعالیت 

 .مسئولیت کامل چرخه حیات داده/دارایی مربوط به هر سرویس، به عهده خود آن است 

 صورت همزمان ممکن است چند نمونه درخواست/دارایی را مدیریت کند)سرویس هر دامنه سرویس به

 راهبردی بانک(  حساب کاربران( یا تنها یک نمونه)تدوین برنامه

 ازنده های سهر دامنه سرویس یک بلوک سازنده پایه)غیرقابل تجزیه( است که از ترکیب سایر بلوک

 تشکیل نشده است.

های سازنده چارچوب بیان تعدادی عملیات قابل فراخوانی برای دیگر وان بلوکندامنه سرویس به ع

های است برای انجام عملیات خود به سرویسکند و از طرف دیگر ممکن ها فراهم میها/سیستمسرویس

 (. 1-8دیگر نیز احتیاج داشته باشد)شکل 

های مربوطه، یک دامنه سرویس در درون خود اجزاء مختلفی دارد از جمله منطق محاسباتی و داده

ها ممکن است خروجی دارد. این درگاه تعاملهمچنین عملیاتی که توسط تعدادی پورت)درگاه( با بیرون 

ویس یا ورودی آن باشند)درگاه به شکل یک میله منتهی به دایره به معنای عملیات خروجی سرویس سر

های سرویس دهنده ورودیشده اند نشانهایی که با میله منتهی به یک کمان مشخصاست، اما درگاه

 هستند(

 
 "دامنه سرویس": ساختار و اجزاء  3-2شکل 
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لوک سازنده پایه)عدم همپوشانی( را داشته باشند و اطمینان داشته های سرویس ویژگی ببرای اینکه دامنه

دهد، چارچوب بیان دست به یک نوآوری جالب زده است. های بانکی را پوشش میباشیم که همه انواع فعالیت

 وکار بانکی مستقل از موضوع آن)سپرده، تسهیالت، حسابرسی، ..( از الگوهایهای کسببا توجه به اینکه فعالیت

الگوی کارکردی برای تعریف و طبقه  12کند، چارچوب بیان اقدام به تعریف ساختاری مشخصی تبعیت می

الگوی کارکردی داری تعریف مجزا و فرآورده متمایز  12های بانکی کرده است. هر کدام از این بندی فعالیت

 دهد.وشش میهستند و طبق اصول بیان، هر دامنه سرویس تنها یک نوع الگوی کارکردی را پ

 Administer)مدیریت( ،  Manage)هدایت( ،  Directعناوین چهارده الگو کارکردی عبارتند از: 

)طراحی( ، Design )ثبت( ، Register )پردازش( ، Process )عملیات( ، Operate کردن( ،)اداره

Developسازی( ، )توسعه/پیاده Assess  ، )ارزیابی( Maintain، )نگهداشت(Track  ، )ردیابی( 

Analyse ، )تحلیل( Monitorبانی( ، )دیده Agree terms ، )توافق( Enrollنویسی( ، )نام 

Allocate ، )تخصیص(Fulfill ، )انجام( Transact)تراکنش(  

 12برای توصیف عملیات هر سرویس تعریف شده است که مکمل گروه  نوع عملیات در چهار 15همچنین 

نوع عملیات سرویس مشخص  15نوع الگوی کارکردی و  12ارتباط بین   8-8ر شکل الگوی کارکردی است. د

 شده است.

 
 نوع عملیات سرویس 31گانه کارکردی به  31: نگاشت الگوهای 2-2شکل 
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 هاسرویس ( نحوه طراحی و استخراج2-2

برد ها بهره میها و روشای از تکنیکهای سرویس از مجموعهچارچوب بیان برای طراحی و استخراج دامنه

که هر کدام نیاز به توضیحات مفصلی دارد و از حوصله این مطلب خارج است. لذا به اختصار تنها به برخی از 

  شود.ها اشاره میمتدها و مدلهای مورد استفاده برای استخراج سرویس

 CM3B (BIAN Banking Business Capability Modelمدل قابلیت )وکار های کسب

 بانکی بیان

 Business Scenario وکارسناریوهای کسب 

 Service Center Decomposition وکارمحور کسب-تجزیه سرویس 

 Business Object Model وکارمدل اشیاء کسب 

 Asset Decomposition هاتجزیه دارایی 

های فنی است که هر کدام مسول بخشی ای از کارگروهطور که گفته شد، انجمن بیان متشکل از مجموعههمان

ها با تعامل با یکدیگر و طبق فرایندی که چندین مرحله های سرویس هستند، این کارگروهها و دامنهاز حوزه

 نمایند.تدوین و تصویب می ها و تعاریف سرویس راگیرد، جزییات مدلمورد بازرسی و بازبینی قرار می

 اند:بندی شدههای بیان در چهار دسته اصلی زیر طبقهکارگروه

 های معماریکارگروه 

 های تعریف سرویسکارگروه 

 گراهای سازنده معماری سرویسهای بلوککارگروه 

 های راهبرد و ارتباطاتکارگروه 

 های سرویسوابستگی و تعامل بین دامنه( 2-1

. منظور های سازنده استهای سرویس، نوبت تعیین وابستگی و تعامل بین بلوکاستخراج دامنه پس از تعریف و

ها داشته خوانی سایر سرویسها است)یک سرویس برای اجرا نیاز به فراهای ذاتی بین سرویسالبته وابستگی

دین سرویس مورد چن اجرای آنوکار بانکی است که در این موضوع متفاوت از فرایندهای کسب که، باشد(

شود مدلی که چارچوب بیان تحت عنوان گیرد. با توضیحات گفته شده مشخص میاستفاده قرار می

wireframe ها را مشخص های خاص وابستگی بین سرویس)مدل قاب سیمی( ارایه کرده است همه حالت

 ای بعدی ممکن است این مدلهدهد)البته در نسخههای اصلی و پرکاربرد را نشان میکند بلکه وابستگینمی

 های بیشتر ارایه شود(با حالت
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نشان داده شده است. در یک محدوده مشخص سیمی ها تحت مدل قابدر شکل زیر وابستگی بین سرویس

نوع عملیات تعریف شده  15الزم به ذکر است بین هر دو سرویس یک فلش و یک نوع عملگر عملیات)یکی از 

 ارد.توسط چارچوب بیان( وجود د

 
 های سرویسسیمی جهت نمایش وابستگی بین دامنه: نمونه مدل قاب1-2 شکل

 های بانکی( نمای سرویس2-4

)نما/منظره سرویس(است  Service Landscapeهای چارچوب بیان، ترین مدلیکی از مهمترین و قدیمی

بندی در یک نمای عریض ( چارچوب بیان را به صورت طبقههای سازنده)دامنه سرویسکه مجموعه بلوک

)زنجیره ارزش( نیز تهیه  Value Chainدیگری با عنوان  شکل. این مدل به (3-8)شکل مشخص کرده است

 بندی نموده است.بقهارزش طزنجیره قالبهای سرویس را در شده است که همان دامنه
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 (6: نمای سرویس )نسخه 4-2 شکل

دهد و از جمله محصوالت های بانکی ارایه میاز آنجا که نمای سرویس، تصویر کالن از چیدمان کلیه سرویس

والت گرا بیان و محصقدیمی و اولیه تولید شده توسط انجمن بیان است، به تسامح گاهی کل چارچوب سرویس

 شناسند.وان نیز میآن را با این عن

همه موضوعات  اجتماع ،های سازنده چارچوب بیان استبدیهی است نمای سرویس که در بردارنده همه بلوک

از استفاده در یک ها نیاز نخواهد داشت و پیشمرتبط با بانکداری است که لزوما هر بانک به همه آن

های سازی دامنهانتخاب و سفارشی سازی شود. چارچوب بیان روشباید سفارشیمشخص بانک/سیستم 

.سازماندهی توضیح 2کردن .اختصاصی8.فیلترکردن 1کنندگان را در قالب سه مرحله سرویس برای استفاده

 شود.داده است که از ذکر جزییات آن در اینجا خودداری می
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 جمع بندی ( 1

منطبق بر چارچوبی مدرن، کاربردی و  گرا بیان دو ویژگی متمایز و کلیدی دارد، اول اینکهچارچوب سرویس

نام دنیای فناوری اطالعات در های صاحبگرا بنا شده است، بطوریکه بهترین متخصصان و شرکتسرویس

طراحی و بروزرسانی چارچوب و متدلوژی آن مشارکت دارند. دوم اینکه محتوا و مصادیق قراردادشده در 

شود و طی رگان صنعت بانکی از سراسر جهان انجام میهای تخصصی از خبچارچوب مذکور توسط کارگروه

 شود.چندین مرحله بازبینی و تصحیح می

رغم اهمیت این چارچوب مرجع جهانی و باوجود اینکه اسناد اصلی آن برای عموم در دسترس است، علی

ی از شاید یکسازی آن در کشور انجام نگرفته است. متاسفانه تاکنون اقدام مهمی برای استفاده و سفارشی

های آن است که باعث شده کاربرد و نحوه استفاده از آن دالیل این امر،  پیچیدگی و گستردگی اسناد و مدل

 گیران و مدیران بانکی مبهم جلو کند. برای تصمیم

گرا بیان در صنعت بانکی کشور ابتدا باید دانش بومی آن از طریق برای استفاده موثر از چارچوب سرویس

متخصصان معماری و خبرگان بانکی ایجاد شده و سپس متناسب با نیاز کشور یا مشتریان مشخص،  مشارکت

ای سازی و ایجاد دانش بومی، پروژهسازی گردد. بدین منظور، توجه به این مهم که ظرفیتسفارشی

 باشد. ریزی دارد، ضروری میگذاری و برنامهماهه( نیست و نیاز به سرمایهمدت)چندکوتاه
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