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در این نوشته معروفترین محصوالت یكپارچه مبتني بر معماري سرویس گرا كه داراي محيط ها و ابزارهاي جامع تحليل و طراحي
و مدیریت زمان اجرا هستند مورد بررسي و ارزیابي قرار مي گيرند .مجموعه مطالب ارائه شده حاصل تركيب تجربيات نگارنده و
همچنين مطالعه مستندات و مقاالت مربوط به این ابزار است .تعدادي از راهنماها و وب سایتهاي مفيد در این زمينه در پایان
مقاله معرفي شده اند

مقدمه:
1

معماري سرویس گرا(  )SOAرهيافتي است براي ساخت سيستم هاي توزیع شده كه كاركردهاي نرم افزاري را در قالب
سرویس ارائه مي كند .این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخواني هستند و هم براي ساخت سرویس هاي جدید
مورد استفاده قرار مي گيرند ،این رهيافت براي یكپارچه سازي فناوري ها در محيطي كه انواع مختلفي از سكوهاي نرم افزاري و
سخت افزاري وجود دارد ایده آل است .خواص معماري سرویس گرا به این شرح است:


استفاده از استانداردهاي مستقل از فناوري و مورد توافق براي ارائه مولفه هاي نرم افزاري تحت قالب سرویس



معرفي كننده یك روش مشخص و مورد توافق براي تعریف و ارتباط بين مولفه هاي نرم افزاري



مولفه هاي نرم افزاري منفرد مي توانند در ساخت دیگر نرم افزارها استفاده شوند



تقویت كننده رهيافت سرهم بندي اجزاء از قبل تعریف شده براي ساخت نرم افزارها به جاي توسعه و پياده سازي آنها

الف :مقایسه محصوالت یكپارچه تحلیل و توسعه مبتنی بر معماری سرویس گرا
تمامي محصوالت معتبر و یكپارچه براي تحليل و طراحي سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر معماري سرویس گرا داراي چندین
ماژول(جزء) اصلي مشترک هستند ،حال ممكن است هر محصول عنوان خاصي بر این ماژول ها گذاشته باشد یا اینكه چند ماژول
را در هم ادغام نموده باشد ،اما اصل وجود این ماژولها بدیهي است .در ادامه این اجزاء كه در دو حوزه "تحليل و طراحي" و
"مدیریت زمان اجرا" دسته بندي شده اند ،معرفي و بررسي مي گردند.
ماژولهاي اصلي در حوزه تحليل و طراحي به قرار زیر مي باشند:
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ابزار طراحی وب سرویس :جهت تعریف وب سرویس ها به كار مي رود ،از نظر مفهومي وب سرویس نوعي مولفه نرم
افزاري( )Componentاست كه قابليت فراخواني در سایر سيستم ها و سكوها را دارد .لذا ابزارهاي طراحي وب سرویس شباهت
بسياري به  IDE2ها داشته و به نوعي تكميل شده انها هستند.
ابزار تعریف سرویس های فرایندی :یكي از مفاهيم كليدي در معماري سرویس گرا مفهوم اركستریشن()Orchestration
است كه در ان منطق و جریان كار فرایند از فعاليت ها تفكيك مي شود .جریان گردش فرایند تحت پروتكل  BPEL3مدلسازي
و مدیریت مي شود و لذا ابزار تعریف سرویس هاي فرایندي محيطي براي طراحي اینگونه فرایندهاي اركستریشني است.
ابزاهای مدلسازی و تحلیل فرایندهای کسب و کار  :قبل از نوشتن برنامه و طراحي ساختار نرم افزار الزم است كه تحليل درستي
از حوزه كسب و كار انجام شود .خصوصا در رویكردهاي فرایند محور این كار به وسيله مدلسازي و تحليل فرایندهاي حرفه انجام
مي شود .پس از این گام ،فرایندهاي حرفه به فرایندهاي سيستمي تبدیل شده و از اینجا به بعد طراحي در حوزه سيستمي بر
روي انها انجام مي شود .مدلسازي فرایندها توسط این ابزار انجام مي شود تا نهایتا خروجي این ابزار جهت طراحي سيستمي به
ابزارهاي تعریف سرویس فرایندي(مورد قبل) ارسال مي گردد.
آداپتورها و دیگر ابزارهای یكپارچگی :براي تعریف واسط ها و تعامالت با سایر سيستم هاي اطالعاتي از آدابتورها()Adapter
و ابزارهاي مربوطه استفاده مي شود .وظيفه این اداپتورها برقراري ارتباط با سيستم هاي اطالعاتي موجود بر اساس
سكو( )Platformو پروتكل آنها است.
بعد از تحليل و طراحي نرم افزارهاي مبتني بر معماري سرویس گرا به كمك ابزارهاي معرفي شده ،نوبت به استقرار()Deploy
و اجراي انها مي رسد ،بدین منظور ابزارهاي مدیریتي و كنترلي وجود دارد كه در ادامه معرفي مي شوند:
سرور نرم افزار ( :)Application Serverبراي اینكه سرویس گيرندگان بتوانند وب سرویس هاي ارائه شده را فراخواني كنند،
الزم است كه سروري براي نگهداري و اجراي وب سرویس ها وجود داشته باشد ،وظيفه سرور دریافت درخواستها ،پردازش
سرویس ها و سپس ارسال پاسخ به درخواست كننده است .همچنين كنترل هاي مدیریتي و امنيتي نيز در این قسمت انجام
مي شود
4
گذرگاه سرویس(  :)ESBبراي ارتباط و فراخواني مجموعه اي از سرویس هاي پياده سازي شده در یك سازمان مسيري(گذرگاه)
الزم است كه توسط این ابزار فراهم مي شود.
6
مخزن ثبت و نگهداری سرویس ها( : )UDDI5ابتدا الزم است كه متقاضيان سرویس از وجود انها و قرارداد ارتباطي( )WSDL
آگاه باشند ،تا سپس بتوانند از این سرویسها استفاده كنند .بدین منظور سرویس دهندگان مشخصات سرویس خود را در مخزن
ثبت و نگهداري سرویس ها ثبت مي كنند و متقاضيان سرویس با جستجو و دریافت اطالعات مربوطه قادر به استفاده از سرویس
ها خواهند بود.
موتور فرایندی( :)Process Engineپس از آنكه سرویس هاي فرایندي طراحي شدند الزم است در موتور فرایند مستقر شوند
تا قابل استفاده باشند ،نقش موتور فرایند براي سرویسهاي فرایندي مشابه نقش سرور نرم افزار براي وب سرویس هاست.
موتور قوانین حرفه( :)BRE7به منظور تعریف شرطها/محدودیت ها و قوانين ناظر بر اجراي فرایندها از موتور قوانين حرفه
استفاده مي شود .نكته مهم در اینجاست كه اگرچه جریان اصلي گردش كار و شرط هاي مربوطه در خود فرایند()BPEL
تعریف مي شود ،اما در شرایطي كه قوانين یا شروط بسرعت در سازمان تغيير مي كنند (مانند نرخ بهره بانك یا رقم بيمه) بهتر
است بجاي قراردادن مستقيم این اعداد و ارقام در جریان گردش كار فرایند ،انها را بصورت جداگانه در موتور قوانين حرفه قرار
دهيم ،بدین صورت با هر تغيير در ارقام و شرط ها دیگر الزم نيست فرایند اصلي را اصالح و مجددا  Deployكنيم.
دیده بانی فعالیت های حرفه( :)BAM8هر سازمان یا بنگاه تجاري براي مدیریت كارامد بر فعاليت هاي اقتصادي خود نياز دارد
تا اطالعات مناسبي از چگونگي و ميزان فعاليت هاي انجام شده داشته باشد .هر چه كه این اطالعات كامل تر ،دقيق تر و گسترده
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تر باشد امكان مدیریت بهتر نيز افرایش مي یابد .هدف نهائي از مدلسازي و اتوماسيون فرایندهاي حرفه نيز نهایتا دیده باني
( )Monitoringو كنترل فعاليت هاي انجام گرفته به منظور بهينه سازي فرایندها است.
ابزار مدیریت و امنیت :جهت مدیریت مجموعه ابزارهاي گفته شده و كنترل امنيت و سایر موارد مدیریتي/كنترلي ابزارهائي نياز
است .تنظميات سيستم و تعيين سطوح دسترسي از دیگر وظایف این بخش است.
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. مقایسه بين محصوالت معروف در این حوزه در جدول زیر امده است،با توجه به ماژولهاي معرفي شده
محصوالت یکپارچه طراحی و توسعه مبتنی بر معماری سرویس گرا
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در جمع بندی از نتایج جدول فوق می توان گفت:
-

-

براي انجام پروژه هاي طراحي سيستم هاي اطالعاتي كالن سازماني در قالب عناویني چون "معماري یكپارچه سرویس
گرا" " ،سيستم مدیریت فرایندهاي كسب و كار" یا "یكپارچه سازي سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر معماري سرویس
گرا" ،همه گزینه هاي معرفي شده داراي محيط هاي یكپارچه و جامعي هستند ،اما با توجه به تحریم هاي  IBMو ناآشنا
بودن  BEAدر ایران ،نهایتا گزینه هاي  Microsoft BizTalkو  ORACLEباقي مي مانند .طبيعتا شركت هایي كه
دانش آنها بر مبناي پلتفرم  J2EEبوده از  Oracleاستفاده مي كنند و شركت هایي كه مبتني بر  .NetهستندBizTalk ،
را ترجيح مي دهند.
در ایران هم همكنون دو-سه شركت محصوالتي با  ORACLEطراحي كرده و طي یك سال گذشته نيز چند شركت
از  Microsoft BizTalkاستفاده نموده اند .با توجه به اینكه پایه دانش و پلتفرم بيشتر شركت هاي ایراني بر محصوالت
 Microsoftاست ،همچنين كاربرپسند بودن  BizTalkو یكپارچگي این موتور فرایندي با سایر محصوالت پشتيباني
كننده ( )Visual Studio .Net, WCF9, WWF10, WPF11, Officeپيش بيني مي شود كاربرد و استفاده از  BizTalkچشم
انداز بهتري داشته باشد.

ب :مقایسه ابزارهای حوزه موتور فرایندی مبتنی بر معماری سرویس گرا
ممكن است تعریف پروژه شما یا نيازمندیهاي ان به گونه اي نباشد كه احتياج به یك محيط یكپارچه و جامع مبتني بر معماري
سرویس گرا داشته باشيد .در عوض بيشتر به دنبال اتوماسيون فرایندهاي حرفه و گردش اسناد باشيد ،یا در مواردي ممكن است
براي پروژه هاي كوچك و تحقيقاتي نياز به ابزاري مناسب داشته باشيد كه نصب و استفاده از ان هم به سادگي انجام شود .در
چنين شرایطي تمركز اصلي بر موتورهاي فرایندي بوده و ابزارهاي یكپارچه و جامع در اولویت قرار نمي گيرند .لذا استفاده از نرم
افزارهاي كوچك تر و جمع و جور تر كه نصب و استفاده از انها نيز ساده تر خواهد بود پيشنهاد مي شود .در این شرایط گزینه
هاي بيشتري براي انتخاب محصول مورد نظر خود خواهيد داشت .بدین منظور مقایسه اي بين ابزارهاي حوزه موتور فرایندي در
جدول زیر آورده شده است.
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خالصه

در این نوشته محصوالت و ابزارهاي توسعه و طراحي سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر معماري سرویس گرا معرفي و به صورت
 با توجه به مقایسه هاي انجام گرفته نتيجه گيري مي شود كه براي انجام پروژه هاي طراحي.دقيق مورد ارزیابي قرار گرفتند
 "سيستم مدیریت فرایندهاي، "سيستم هاي اطالعاتي كالن سازماني در قالب عناویني چون "معماري یكپارچه سرویس گرا
ORACLE  وMicrosoft BizTalk كسب و كار" یا "راه حل هاي جامع مبتني بر سرویس گرائي" نهایتا گزینه هاي
 استفاده مي كنند و شركت هایيOracle  بوده ازJ2EE  طبيعتا شركت هایي كه دانش آنها بر مبناي پلتفرم.مناسب هستند
 در عوض براي انجام پروژه هاي كوچك یا انجام تحقيق و یادگيري. را ترجيح مي دهندBizTalk ، هستند.Net كه مبتني بر
. استIntalio  وActive BPEL بهترین گزینه
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