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 مقدمه:

براي ساخت سيستم هاي توزيع شده كه كاركردهاي نرم افزاري را در قالب      است  رهيافتي معماري سرويس گرا  

سررويس اراهه مي كدد  اي  سررويس ها هم توسري دينر نرم افزارها قابر فراخواني هسرتدد و هم براي سراخت      

سازي فداوري ها در محيطي كه        ستفاده قرار مي گيرند، اي  رهيافت براي يكپارچه  سرويس هاي جديد مورد ا

 ع مختلفي از سكوهاي نرم افزاري و سخت افزاري وجود دارد ايده آل است  انوا

از ديدگاه هاي مختلف قابر بررسي است، هر فرد يا ذيدفع بر طبق جايناه خود تصويري از    معماري سرويس گرا  

سان حرفه، معماران و طراحان      اي   شدا سه ديدگاه كار ستم هاي اطالعاتي    معماري دارد، در ادامه از  ورد مسي

  [3و1]بررسي قرار مي گيرد

سان حرفه   شنا ست          کار شركاء خود ا شتريان يا  سازمان ماير به اراهه آنها به م سرويس ها كه  : مجموعه اي از 

 )تعريف سرويس كسب و كار(

صي نظير پيمانه          :8معماران ست كه مدجر به ايجاد خصاي ضوابطي ا سبكي از معماري كه حاوي قواني ، النوها و 

سته بددي ، 2اي بودن ست     3ب س صال  ستفاده مجدد 4، ات ساختار از يك اراهه     6و تركيب پذيري 5، ا شده و از نظر 

 دهدده سرويس و يك درخواست كددده سرويس تشكير شده است 

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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یاده ساااازان:       حان و پ يررك سررربررك)مرردل( برنررامرره نويسررري كرره از اسرررتررانررداردهرراهي مرراندررد         طرا

(SOAP7،UDDI8،WSDL9و فداور )   ،يس هاي وب اسررتفاده مي كدد و قابليت تعامر   هاهي نظير سرررو ي

 پياده سازي آنها پشتيباني مي كدد  يپذيري بي  مولفه هاي نرم افزاري را بدون توجه به سكو و فداور

 تعریف معماری سرویس گرا:

صيات         صو شده كه هر كدام از نناهي به تبي  خ ضا مختلفي اراهه  سرويس گرا تعاريف متدوع و بع براي معماري 

رداخته اند، براي درك بهتر اي  مفهوم و آگاهي از كليه برداشرت ها و نناه هاي موجود، در ادامه تعدادي از  آن پ

 اي  تعاريف آورده شده است 

چارچوبي وسرريع و اسررتاندارد كه سرررويس ها در آن سرراخته، اسررتررار و مديريت مي شرروند و هدف   

اكد  سريع به تغييرات در نيازهاي كسب    افزاي  چابكي زير ساخت هاي فداوري اطالعات در جهت و 

  [4و2]و كار مي باشد 

معماري سرويس گرا شامر سياست ها، تجارب و چارچوب هاهي است كه كاركردهاي سيستمي را قادر  

مي سرازد بصرورت مجموعه اي از سررويس هاي توزيع شرده در اندازه هاي مورد نظر سرازمان تعريف      

  [5]شوند  اي  سرويس ها با كمك تعريف يك واسي استاندارد از پياده سازي مجزا شده اند 

ست بي  حرفه و فداوري به كمك مجموعه اي از      معماري  ست بلكه پلي ا سرويس گرا يك محصول ني

  [6] سرويس هاي متكي بر فداوري كه داراي قواني ، استانداردها و اصول طراحي مشخص هستدد

 معماري سرويس گرا به ويژگيهاي مشترك زير مي توان اشاره نمود: در جمع بددي از تعاريف

  ار سازمان استكسب و ك يراستاهم 

 سبك تفكر است ياست و هم نوع يفد يموضوع هم 

 كدد ياستفاده م يرسان اميبر اتصال سست است و از پ يمبتد 

 است يبيترك يها ستميبه ساخت س قادر 

 حرفه است  راتيياطالعات در برابر تغ يفداور يو چابك يريدستاورد آن انعطاف پذ  يمهمتر 

  را محرق مي سازد متدوع يبا واسطه ها سيسرو كي اراههامكان 

 باشد   يريز يها هيال يمسترر از پروتكر ها ستيبا يم يمعمار  يا يبرا يارتباط رساختيز 

 

 80ارکستریشن
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شوند،        شتباه گرفته مي  سرويس گرا كه معموال به جاي هم ا سب و كار و معماري  دو واژه پر كاربرد در حوزه ك

ش  و كارينرافي    ستري سرويس ها در فرآيدد بحث مي         نام  88ارك صوص ترتيب اجراي  ش  در خ ستري دارند  ارك

كدد، اركسرتر اصرلي مجموعه اي از سررويس ها را فراخواني مي كدد تا نتيجه مورد نظر حاصرر شرود و فرآيدد       

شوند، اي  كار با           ستفاده  ستا فراخواني و ا سازمان نيز در اي  را سرويس هاي خارج  ست  تكمير گردد، ممك  ا

موتور فرآيدد محرق مي شرررود  در عوا كارينرافي به فرآيددهايي گويدد كه بدون موتور فرآيددي)رهبر             كمك 

  اركستر( اقدام به تبادل پيام كرده و ترتيب و توالي پيامهاي مبادالتي را خود بازينران ثبت و كدترل مي كددد

ركاء  و توالي را كدترل كرده و از ش بدابراي  اركستريش  به معداي وجود يك موتور فرآيددي است كه ترتيب

ددهاي                       مديريت فرآي مدل سررريسرررتم  نه اي   يد  نمو ما فاده مي ن ها اسرررت كار جام  خارجي براي ان يا  داخلي 

 ( است كه فرآيددها در موتور فرآيددي اجرا مي شوند PMSB12حرفه)

ركزي با هم تعامر كارينرافي به معداي پردازش هاي توزيع شررده بي  چدد فرآيدد اسررت كه بدون يك رهبر م 

شوند و با همكاري هم هدفي را محرق مي      سطح هم اجرا مي  دارند يا چددي  موتور فرآيددي كه در كدار و هم 

سازند  نمونه اي  موضوع در پردازش هاي توزيع شده و يا فعاليت هاي بي  سازماني كه هر دو طرف با مشاركت       

  [9و7]هم به دنبال يك هدف هستدد ديده مي شود

، اركستريش     (1)شكر  تفاوت كارينرافي و اركستريش  در داشت  مالك و كدترل كددده مركزي است     مهمتري 

درشرررايطي كاربرد دارد كه مجموعه اي از فعاليت ها زير نظر يك عامر)شررخص( انجام شررود و آن عامر كليه   

ارينرافي براي مواقعي  مدطق و قواني  مربوط به گردش كار و شررررط ها را در خود داشرررته باشرررد، در عوا ك

مداسب است كه مجموعه فعاليت ها بي  دو شريك ترسيم شده و هيچكدام به تدهايي قادر به كدترل و مديريت      

  جريان كار نبود و نياز به كدترل دو طرفه باشد

 
 ت کننده مرکزی استيگرافی در وجود هداين و کاريش: تفاوت ميان ارکستر 1شکل 
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 و فرایندهای سازمانییکپارچه سازی اطالعات 

  "سرررتين رهيجز كي  ينرم افزار چيه" دي گو ياسرررت كه م  ياطالعات جمله معروف   يدر حوزه مباحث فداور   

سب    يم يسازمان زمان  كي ياطالعات يها ستم يس  شدد كه با هم تعامر و ارتباط مدال   يتواندد موثر و كارامد با

شدد  امروزه ا    شته با ست    يالعاتاط رانياز اهداف مد يكيمورد   يدا صور كرد كه ارتباط    دينبا لبتها ،سازمانها ت

سته ب  ،حرفه يددهايفرا جرايشود! ا  يداده م يها تيفري مختص به انترال با ياطالعات يها ستم يس   يب ه واب

ذا  شده اند  ل  هيته يخاص  يو با تكدولوژ ياست كه هر كدام در زمان  يمتدوع ياطالعات يها ستم ينرم افزارها و س 

كالت  مدظور مش   ياست  بد  يمختلف سازمان  يها ستم يس  يريمدوط به تعامر پذ يددهاهيفرا  يچد ونياتوماس 

رچوب  چا جاديبه ا ازيندر اي  راستا بصورت مداسب برطرف شوند      ست يبامي سازمانهاست كه    يرو  يپ ياديز

 باشد: رياست كه قادر به حر مشكالت ذ يرساختيو ز

   صال با ساختارها    يكه دارا يناهمجور از لحاظ فداور ينرم افزارهاات ستدد  يمتفاوت يسكوها و  وب  :ه

  ايها  ريفا يتراك گذارشرربه ا نريد ييشرررا يحوزه اسررت  در برخ  يراه حر در ا  يبهتر سيسرررو

 تواند كارساز باشد  يمشترك م ياطالعات يبه بانك ها يدسترس

 س  يددهايفرا ياجرا ساخت يز :شده  ونياتوما مدطق و  ياجرا يبرا يدديشامر موتور فرا  ديبا يفداور ر

از  يكيند توسرري اتو يم دديفرا تيهر فعال ،موتور  يتوسرري ا دديفرا يباشررد  با اجرا دديگردش كار فرا

ا هاست ام  ستم يس   يها به عهده ا تي  اگرچه انجام فعالودش  ونياتوماس  يمتفاوت سازمان  يها ستم يس 

 شود  يم تيريمد رساختيز  يتوسي ا ددهايفرا يكپارچنيو  تيريمد

  ت كه  اس  يبه استانداردها و پروتكر هاه  ازيمدظور ن  يبد :سازمانها  ريسا  ي/سامانه ها ستمها يارتباط با س

شورها    سازمانها و ك شد  تبادل داده الكترون  يمورد توافق  سا EDI) يكيمختلف با ستانداردها  ري( و    يا

 به عهده دارند  سازمانها و شركاء را نريارتباط با د فهيموجود وظ

 يدر حال اجرا م ونيسررازمان بصررورت اتوماسرر  يددهايكه فرا ي: در زمانددهايفرا يبان دهيو د تيريمد  

  يسازمان بتواند به كمك ا  تيريالزم است تا مد  ددهايفرا يبان هديو د تيريجهت مد يزميمكان ،باشدد 

  ديرا اتخاذ نما دديبهبود فرا ايدرست در خصوص اصالح  ماتيتصم ،اطالعات

  يريو تعامر پذ    يكپارچن يحفظ  يبراجامع  چارچوب   كي بود كه   يازهاه ي از ن يا هگفته شرررد مجموع    انچه 

 اراهه شده است  كرديرو  يبا هممعماري سرويس گرا دارد و  ازين نآبه  ياطالعات يها ستميس
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 در حوزه سیستم های کالن اطالعاتیفناوری  چالش های

 يها سررتم يسرر  يريو تعامر پذ يكپارچنيعدم  ،ياطالعات يها سررتم يسرر  يحوزه معمار در چال مهمتري  

در اي  راستا استراتژي هاي فداوري اطالعات عموما شامر موارد ( است  يسازمان  ي/ ب ي)داخر سازمان ياطالعات

 زير است:

 كه معموال تحت عدوان   يداخر سرررازمان   ياطالعات  يها  سرررتميسررر يسررراز كپارچه  يEnterprise 

Application Integration(EAI)  سيسرو  ياز اهداف معمار يكيموضوع    يشود  ا  يشداخته م 

    باشد يم زي( نService Oriented Architectureگرا )

  س   يشداخته م  Business Process Managementسازمان كه تحت عدوان   يددهايفرا ونياتوما

 سازمانها در بردارد  يبرا ياديشود و امروزه ارزش ز

 كه تحت عدوان   يسررازمان  يب ي/سررامانه هاسررتمهايسرر يريپذ تعامرBusiness-to-Business 

(B2B) شود  يشداخته م 

 ردد گ يم يبررستوسي معماري سرويس گرا گفته شده  يبه سه استراتژ دنيبخش تيديع يدر ادامه چنونن

 یاطالعات یها ستمیس یساز کپارچهیالف: 

به  ياطالعات يها ستم يس   يارتباط ب ،ياطالعات يها ستم يس  يساز  كپارچهي يبرامعماري سرويس گرا   حر راه

سرويس  كمك  ست  از اواخر دهه  وب  اراهه  يافتهاهيره ياطالعات يها ستم يس  يريچال  تعامر پذ يبرا 99ا

بوده  يمترجم مركز كيبر  يدمبت يكپارچني( و Peer-to-Peerانها اتصال نرطه به نرطه )  يشده كه معروفتر 

كه  در سررازمان الزم اسررت  ياطالعات سررتميدو سرر  يهر تعامر ب يبرا (2)شرركر اسررت  در حالت نرطه به نرطه

ر و ب دهيهز اريبسرر يافتيره  ياسررت كه چد يعيو فراهم گردد  طب فيمربوطه تعر يارتباط رياسررتاندارد و مسرر

 خواهد بود   ريدست و پا گ
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 برای ارتباط بين سيستم های اطالعاتی سازمانرهيافت اتصال نقطه به نقطه :  2شکل 
  ياطالعات يها ستم يهمه س   ي( به عدوان مترجم بMiddle-Ware) يفزارا انيم زين يدر حالت مترجم مركز

سال  يامهايپ يتمام يهاب مركز كيكه ماندد  يكرد به گونه ا يعمر م سي ارجاع م   يبه ا يار شد و پس    يوا

س  ياز ترجمه به پروتكر و فداور سال م  ،دوم ستم يمربوط به  شكر  گشت  يار شوار  زين دهيگز  يا  (3)   يهاهيبا د

گرا  سيسررررو يبود  اما در معمار تيناهمجور و عدم جامع   يانها وجود انواع پروتكر ها     يمهمتر كه همراه بود 

صر بر ا  س س ا  يا ستاندارد و مورد توافق جهان   يبا  ياطالعات يها ستم يت كه همه  سي ا ته  ش تعامر دا يك وا

شرررامر   زين انمورد اسرررتفاده  ي( نام دارد و پروتكر هاWeb Service)سيواسررري وب سررررو  يباشررردد  ا

SOAP،WSDL،UDDI سط   يهمه ا ،شود  يم ستاندارد    XMLاز  يپروتكر ها ب ستدد كه ا و  يجهان يه

 ها و سازندگان است  يفداور ،مورد توافق همه سكوها

 
 برای ارتباط بين سيستم های اطالعاتی سازمانرهيافت مترجم مرکزی :  3شکل 

 

 شنیسازمان در قالب ارکستر یندهایفرا ونیاتوماسیکپارچگی ب: 

ر  )كه دكمك گرفته است  ش  يسازمان از مفهوم اركستر   يددهايفرا يو اجرا تيريمد يبرامعماري سرويس گرا  

 ،دوش مي ان جدا  يها تياز فعال دديكار فرا انيمدطق و جر افتيره  يدر ا ،قسمت هاي قبر توضيح داده شد(   

  يم دديفرا يها تيهر كدام از فعال يشود ول  يم تيريمد BPELدر قالب  دديگردش فرا انيكه جر يگونه اه ب

ق كار بدون مدط انيجر رييامكان تغ بيترت  يشوند  بد يساز ادهيمختلف پ ياطالعات يها ستميتوسي س تواندد

در پاسخ    يرفداو يريبه انعطاف پذ يانيامر كمك شا   يشود كه ا  يم سر يم بانيپشت  يها ستم يس  رييبه تغ ازين

 كدد    يحرفه م راتييبه تغ

 انيگر جر ريوجود دارد  تحل ريطراح و مد ،گر ريتحل يسررره نر  اصرررل ددهايفرا يسررراز ادهيو پ فيتعر يبرا

س        يددهايگردش فرا شدا سازمان را  سب و كار  ساز  ياهك شكر    يسپس طراح ا  ،كدد يم يو مدل مدل را به 
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 System)يسررتميسرر سيسرررو كيبه  دديفرا تيهر فعال دجايآورد  در ا يدر م ونيو قابر اتوماسرر يسررتميسرر

Service )يانسرران تيفعال كي اي(Human Taskنناشررت م )ونيطراح در هدنام اتوماسرر  يشررود  همچد ي 

  يم ميتبادل تدظ يسررازگار كددده مداسررب را جهت برقرا ،سررازمان ياتاطالع يها سررتميسررسرراير ها با  تيفعال

اح گر و طر ريتحل هك يانجام شررود  در حال ماتيتدظ ريپروتكر ها و سررا ،نناشررت ها ديمر بااهر تع يبرا ،دينما

  يكدترل و نظارت بر مجموعه تعامالت و ارتباطات ب فهيوظ ريمد ،هستدد يخاص يددهايفرا يمشغول كار بر رو

  دديفرا كي يساز  ادهيپ يچنونن 4را دارد  در شكر   يدسترس  ح ومجوزها و سط  ميو تدظ ياطالعات يها ستم يس 

  ستم يمثال هر س   ينشان داده شده است  در ا    BizTalkتوسي ابزار  ارتباط دارد  ياطالعات ستم يكه با سه س  

ستانداردا  يفداور يدارا ست  صوص مخ يو ا شد   ديباسرويس گرا   و معماري به خود ا   يا  يب يكپارچنيقادر با

شده برا  ياطالعات يها ستم يس  دكهي  نكته جالب اديها را حفظ نما ستم يس  س  يبه كار گرفته    دديفرا ونياتوما

  دديمدطق فرا ي)جداسازدهدد يكه ارسال شده جواب م يامهاهيآنها تدها به پ ،اطالع ندارند دديمزبور از وجود فرا

  يهادديفرا يساز  ادهياطالعات در پ يفداور يبه چابك يانيموضوع كمك شا    يا ،آن( يها تيفعال ونياز اتوماس 

 سازمانها دارد  يبرا يكيكدد كه ارزش استراتژ يموجود م يددهايفرا رييو تغ ديجد

 
 معماری سرويس گرا( مبتني بر BizTalkپياده سازی فرايندهای حرفه به کمک موتور فرايندی):  4شکل 

 

 یسازمان نیب یریتعامل پذج: 

سخت تر( تعامر     يضرور  يسازمان  ياطالعات يها ستم يس  يكپارچنيارتباط و  اگرچه ست اما از آن مهمتر) ا

ست  يسازمان   يب يريپذ سازمان به مراتب ب   يها و پروتكر ها در ب يتدوع فداور زانيچراكه م ،ا از  رشت يچدد 

دارند كه   ازيسازمانها ن  ،ديجد يو تجار ياقتصاد  يياست  در شرا   يداخر سازمان  يستمها يس   يآن در ب زانيم

در حال گسررترش   "يسررازمان  يب يددهايفرا" نرياز طرف د ،اسررتفاده كددد نريديكبصررورت موثر از اطالعات 



 

 

 

 

 

 

 

 منتشر شده است. 8316این مقاله در سال 

 

 

Soea.sbu.ac.ir KarizSystem.ir 

 رود و يم  يپ يستم يشدن و اكوس   يبود اكدون به سمت جهان  يو حوزه ا يسازمان  يكه زمانتجارت هستدد   

ست  در چد      انهاسازم  يبرا ياهيمرز و اندازه جغراف  ييتع شده ا شوار    يبه تبادل اطالعات ب ازين يطيشرا   يد

ستفاده از وب سرويس هاي    شود    يسازمانها به شدت احساس م    راه حر معماري سرويس گرا براي اي  حوزه ا

براي استفاده از اي  وب سرويس ها قبر از    ،(5)شكر  وب قابر شداساهي و فراخواني هستدد    درجهاني است كه  

ا بايد توسرري متراضرريان شررداسرراهي شرروند  بدي  مدظور دايركتوري ثبت و شررداسرراهي سرررويس ها  هچيز ان هر

(UDDI           سهاي خود را در اي  دايركتوري ها ثبت سروي شخصات  سرويس م ست  اراهه دهددگان  شده ا ( ايجاد 

شان      مي كددد سرويس مورد نظر ستجوي  ضيان نيز با ج صفحات     و مترا ستجوري  مي  وب( )ماندد موتورهاي ج

نتيجه اي  امر امكان استفاده از انواع مختلفي از سرويسهاي      تواندد از اي  سرويس ها در سازمان خود بهره برند   

 جهاني است كه توسي اراهه دهددگان مختلف فراهم شده است 

 
 تعامل پذيری بين سازمانی/کشوری به کمک وب سرويس های مبتني بر معماری سرويس گرا:  5شکل 

 

 خالصه

شته در اي   سرويس گرا را   نو ضرورت  ،ن ذكر كرديمآمعرفي نموده و چددي  تعريف براي ابتدا معماري    فوايد و 

سي نموديم    ستفاده از اي  رهيافت را برر سازمانه سپس   و ا را در چددي  مورد  اچال  هاي فداوري اطالعات در 

صلي اراهه شده است: يكپارچه سازي             ستراتژي ا اصلي خالصه نموديم و گفتيم كه براي حر اي  چال  ها سه ا

سازمان      ستم هاي داخر  سيون فرايددهاي حرفه   -سي سپس        –اتوما سازماني   ستمهاي بي   سي تعامر پذيري 

  ،همطالب گفته شد در جمع بددي ها بررسي شد     كاربرد و تاثير معماري سرويس گرا بر هر يك از اي  استراتژي  

سرويس گرا با توجه به مزايا و قابليت هاي مدحصر به فرد خود      شود كه معماري  ساله نتيجه گيري مي  اي  طي 

 گزيده اي بي رقيب در حوزه فداوري اطالعات خواهد بود آتي 
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