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 معماری سرویس گراتوسعه و پیاده سازی مبتنی بر ابزارها و محصوالت مقایسه 
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گرا كه داراي محيط ها و ابزارهاي جامع تحليل و طراحي  مبتني بر معماري سرویسیكپارچه  معروفترین محصوالت نوشتهدر این 

مجموعه مطالب ارائه شده حاصل تركيب تجربيات نگارنده و . مي گيرندارزیابي قرار  ومورد بررسي  دزمان اجرا هستنمدیریت و 

مفيد در این زمينه در پایان وب سایتهاي اها و همچنين مطالعه مستندات و مقاالت مربوط به این ابزار است. تعدادي از راهنم

 مقاله معرفي شده اند

 مقدمه:
رهيافتي است براي ساخت سيستم هاي توزیع شده كه كاركردهاي نرم افزاري را در قالب  (1SOA)معماري سرویس گرا

اي ساخت سرویس هاي جدید سرویس ارائه مي كند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخواني هستند و هم بر

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:

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

 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 

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

 

 یكپارچه تحلیل و توسعه مبتنی بر معماری سرویس گرامحصوالت الف: مقایسه 
معماري سرویس گرا داراي چندین مبتني بر سيستم هاي اطالعاتي تحليل و طراحي براي معتبر و یكپارچه  تمامي محصوالت

حال ممكن است هر محصول عنوان خاصي بر این ماژول ها گذاشته باشد یا اینكه چند ماژول  ،مشترک هستندماژول)جزء( اصلي 

و  "تحليل و طراحي"كه در دو حوزه  است. در ادامه این اجزاء بدیهي اما اصل وجود این ماژولها  ،را در هم ادغام نموده باشد

 معرفي و بررسي مي گردند. ،دسته بندي شده اند "زمان اجرامدیریت "

 ماژولهاي اصلي در حوزه تحليل و طراحي به قرار زیر مي باشند:

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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از نظر مفهومي وب سرویس نوعي مولفه نرم  ،جهت تعریف وب سرویس ها به كار مي رود :سیوب سرو یابزار طراح

ذا ابزارهاي طراحي وب سرویس شباهت ( است كه قابليت فراخواني در سایر سيستم ها و سكوها را دارد. لComponentافزاري)

 ها داشته و به نوعي تكميل شده انها هستند. 2IDEبسياري به 

( Orchestrationاركستریشن)مفهوم یكي از مفاهيم كليدي در معماري سرویس گرا  ی:ندیفرا یها سیسرو فیتعر ابزار

مدلسازي  3BPELاست كه در ان منطق و جریان كار فرایند از فعاليت ها تفكيك مي شود. جریان گردش فرایند تحت پروتكل 

 مدیریت مي شود و لذا ابزار تعریف سرویس هاي فرایندي محيطي براي طراحي اینگونه فرایندهاي اركستریشني است. و 

قبل از نوشتن برنامه و طراحي ساختار نرم افزار الزم است كه تحليل درستي  : کسب و کار یندهایفرا لیو تحل یمدلساز یابزاها

خصوصا در رویكردهاي فرایند محور این كار به وسيله مدلسازي و تحليل فرایندهاي حرفه انجام از حوزه كسب و كار انجام شود. 

از اینجا به بعد طراحي در حوزه سيستمي بر و فرایندهاي حرفه به فرایندهاي سيستمي تبدیل شده  ،مي شود. پس از این گام

نهایتا خروجي این ابزار جهت طراحي سيستمي به  تا . مدلسازي فرایندها توسط این ابزار انجام مي شودروي انها انجام مي شود

 ارسال مي گردد.ابزارهاي تعریف سرویس فرایندي)مورد قبل( 

 (Adapter)براي تعریف واسط ها و تعامالت با سایر سيستم هاي اطالعاتي از آدابتورها :یكپارچگی یابزارها دیگرو  آداپتورها

وظيفه این اداپتورها برقراري ارتباط با سيستم هاي اطالعاتي موجود بر اساس  و ابزارهاي مربوطه استفاده مي شود.

 و پروتكل آنها است. (Platform)سكو

( Deployنوبت به استقرار) ،معرفي شدهبر معماري سرویس گرا به كمك ابزارهاي  بعد از تحليل و طراحي نرم افزارهاي مبتني

 شوند: يبدین منظور ابزارهاي مدیریتي و كنترلي وجود دارد كه در ادامه معرفي م ،و اجراي انها مي رسد

 ،را فراخواني كنندارائه شده براي اینكه سرویس گيرندگان بتوانند وب سرویس هاي  :(Application Server) نرم افزار سرور

پردازش  ،وظيفه سرور دریافت درخواستها ،الزم است كه سروري براي نگهداري و اجراي وب سرویس ها وجود داشته باشد

جام ان قسمتو امنيتي نيز در این  پاسخ به درخواست كننده است. همچنين كنترل هاي مدیریتيارسال سپس سرویس ها و 

 مي شود

ارتباط و فراخواني مجموعه اي از سرویس هاي پياده سازي شده در یك سازمان مسيري)گذرگاه( براي  (:4ESB)سیسرو گذرگاه

 الزم است كه توسط این ابزار فراهم مي شود.

( 6WSDL: ابتدا الزم است كه متقاضيان سرویس از وجود انها و قرارداد ارتباطي)( 5UDDI)ها سیسرو یثبت و نگهدار مخزن

تا سپس بتوانند از این سرویسها استفاده كنند. بدین منظور سرویس دهندگان مشخصات سرویس خود را در مخزن  ،آگاه باشند

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.

هاي فرایندي طراحي شدند الزم است در موتور فرایند مستقر شوند  از آنكه سرویس پس (:Process Engineی)ندیفرا موتور

 نقش موتور فرایند براي سرویسهاي فرایندي مشابه نقش سرور نرم افزار براي وب سرویس هاست. ،تا قابل استفاده باشند

 جراي فرایندها از موتور قوانين حرفهبه منظور تعریف شرطها/محدودیت ها و قوانين ناظر بر ا(: 7BRE)حرفه نیقوان موتور

( BPELاستفاده مي شود. نكته مهم در اینجاست كه اگرچه جریان اصلي گردش كار و شرط هاي مربوطه در خود فرایند)

تعریف مي شود، اما در شرایطي كه قوانين یا شروط بسرعت در سازمان تغيير مي كنند )مانند نرخ بهره بانك یا رقم بيمه( بهتر 

رار قموتور قوانين حرفه است بجاي قراردادن مستقيم این اعداد و ارقام در جریان گردش كار فرایند، انها را بصورت جداگانه در 

 كنيم. Deployتغيير در ارقام و شرط ها دیگر الزم نيست فرایند اصلي را اصالح و مجددا دهيم، بدین صورت با هر 

هر سازمان یا بنگاه تجاري براي مدیریت كارامد بر فعاليت هاي اقتصادي خود نياز دارد  :(8BAM)حرفه یها تیفعال یبان دهید

باشد. هر چه كه این اطالعات كامل تر، دقيق تر و گسترده  تا اطالعات مناسبي از چگونگي و ميزان فعاليت هاي انجام شده داشته
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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 

(Monitoring)  .و كنترل فعاليت هاي انجام گرفته به منظور بهينه سازي فرایندها است 

جهت مدیریت مجموعه ابزارهاي گفته شده و كنترل امنيت و سایر موارد مدیریتي/كنترلي ابزارهائي نياز  :تیو امن تیریمدابزار 

 است.  تنظميات سيستم و تعيين سطوح دسترسي از دیگر وظایف این بخشاست. 
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 امده است.  صوالت معروف در این حوزه در جدول زیرمقایسه بين مح ،با توجه به ماژولهاي معرفي شده

  محصوالت یکپارچه طراحی و توسعه مبتنی بر معماری سرویس گرا

IBM BEA Microsoft Oracle ماژولها و ابزارها 

WebSphere 

Integration 

Developer 

WebLogic 

Integrated 

Development 

Environment 

Visual Studio 2005 

 

JDeveloper 10g, 

Eclipse 
 ابزار طراحی وب سرویس

WebSphere Studio 

Application 

Developer 

AquaLogic BPM 

Designer 

Orchestration 

Designer, Windows 

Workflow 

Foundation 

 

JDeveloper  BPEL 

Designer, BPEL 

Designer for Eclipse 

ابزار تعریف سرویس های 

 فرایندی

WebSphere 

Business Modeler, 

Rational Software 

Architect 

AquaLogic BPM 

Suite 

Process Modeler 

for Microsoft Visio 

Business Process 

Analysis Suite 
تحلیل مدلسازی و ابزاهای 

 کسب و کار فرایندهای

WebSphere MQ, 

WebSphere 

Adapters, Business 

Services Fabric 

AquaLogic User 

Interaction , 

AquaLogic 

Enterprise 

Repository 

BizTalk Mapper, 

Pipeline Designer, 

WCF, WPF, 

InfoPath, 

SharePoint 

InterConnect, B2B 

Adapters 
های رآداپتورها و سایر ابزا

 یکپارچگی

WebSphere 

Application Server  

WebLogic 

Application Server  
Windows .NET 

Oracle Application 

Server , WebLogic, 

WebSphere, Sun, 

JBoss 

 سرور نرم افزار

WebSphere ESB,  

Message Broker  

AquaLogic Service 

Bus  
BizTalk ESB 

Enterprise Service 

Bus  
 گذرگاه سرویس

WebSphere 

Registry and 

Repository  

AquaLogic Service 

Registry , 

AquaLogic 

Repository  

Workbench for 

Microsoft BizTalk,  

BizTalk ESB 

Oracle Service 

Registry  
مخزن ثبت و نگهداری سرویس 

 ها

WebSphere 

Business Integration 

Server Foundation 

BEA WebLogic 

Integration and 

AquaLogic 

BizTalk Server  
BPEL Process 

Manager  
 موتور فرایندی

- - 

Business Rules 

Editor, BRE 

 

Oracle Business 

Rule Engine 
 موتور قوانین حرفه

WebSphere 

Business Monitor  

AquaLogic BPM 

Suite  

BAM portal, BAM 

Management utility 

Business Activity 

Monitoring  
 دیده بانی فعالیت های حرفه

Tivoli Composite 

Application 

Manager for SOA , 

Tivoli Access 

Manager  

 

BEA AquaLogic 

SOA Management , 

AquaLogic 

Enterprise Security 

Server 

Administration 

console, Tracking 

Profiles Editor, 

Microsoft System 

Center 

Oracle Web 

Services Manager, 

Enterprise Manager, 

Application Server 

Guard 

 و امنیت  مدیریت ابزار

http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/was/
http://www-306.ibm.com/software/webservers/appserv/was/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/weblogic/server/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/weblogic/server/
http://www.oracle.com/appserver/index.html
http://www.oracle.com/appserver/index.html
http://www-306.ibm.com/software/integration/wsesb/
http://www-306.ibm.com/software/integration/wbimessagebroker/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/service_bus/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/service_bus/
file:///E:/Work/Research/New%20Paper/www.microsoft.com/biztalk/default.mspx
http://www.oracle.com/technologies/soa/index.html
http://www.oracle.com/technologies/soa/index.html
file:///E:/Work/Research/New%20Paper/www.ibm.com/software/integration/wsrr
file:///E:/Work/Research/New%20Paper/www.ibm.com/software/integration/wsrr
file:///E:/Work/Research/New%20Paper/www.ibm.com/software/integration/wsrr
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/service_registry/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/service_registry/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/repository/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/repository/
file:///E:/Work/Research/New%20Paper/www.microsoft.com/biztalk/default.mspx
http://www.oracle.com/technology/tech/webservices/htdocs/uddi/index.html
http://www.oracle.com/technology/tech/webservices/htdocs/uddi/index.html
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/biztalk/2006/default.mspx
http://www.oracle.com/technology/products/ias/bpel/index.html
http://www.oracle.com/technology/products/ias/bpel/index.html
http://www-306.ibm.com/software/integration/wbimonitor/
http://www-306.ibm.com/software/integration/wbimonitor/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/albpm/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products/aqualogic/albpm/
http://www.oracle.com/technology/products/integration/bam/index.html
http://www.oracle.com/technology/products/integration/bam/index.html
http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/composite-application-mgr-soa/
http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/composite-application-mgr-soa/
http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/composite-application-mgr-soa/
http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/access-mgr-e-bus/
http://www-306.ibm.com/software/tivoli/products/access-mgr-e-bus/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.jsp&FP=/content/products/aqualogic/soa_management/
http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.jsp&FP=/content/products/aqualogic/soa_management/
http://www.oracle.com/technology/products/webservices_manager/index.html
http://www.oracle.com/technology/products/webservices_manager/index.html
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 جدول فوق می توان گفت:نتایج در جمع بندی از 

معماري یكپارچه سرویس "براي انجام پروژه هاي طراحي سيستم هاي اطالعاتي كالن سازماني در قالب عناویني چون  -

ویس سرمعماري مبتني بر  یكپارچه سازي سيستم هاي اطالعاتي"یا  "سيستم مدیریت فرایندهاي كسب و كار" ، "گرا

ناآشنا و  IBMبا توجه به تحریم هاي  اما ،همه گزینه هاي معرفي شده داراي محيط هاي یكپارچه و جامعي هستند ،"گرا

طبيعتا شركت هایي كه  .باقي مي مانند ORACLE و  Microsoft BizTalkنهایتا گزینه هاي ،در ایران BEAبودن 

 BizTalk ،هستند Net.استفاده مي كنند و شركت هایي كه مبتني بر  Oracleبوده از  J2EEدانش آنها بر مبناي پلتفرم 

 را ترجيح مي دهند.

و طي یك سال گذشته نيز چند شركت  كردهطراحي  ORACLEسه شركت محصوالتي با -در ایران هم همكنون دو -

استفاده نموده اند. با توجه به اینكه پایه دانش و پلتفرم بيشتر شركت هاي ایراني بر محصوالت   Microsoft BizTalkاز

Microsoft همچنين كاربرپسند بودن  ،استBizTalk يو یكپارچگي این موتور فرایندي با سایر محصوالت پشتيبان 

چشم  BizTalk( پيش بيني مي شود كاربرد و استفاده از Office ,11, WPF10, WWF9WCFudio .Net, Visual St) كننده

 داشته باشد. بهتريانداز 

 

 موتور فرایندی مبتنی بر معماری سرویس گراحوزه ب: مقایسه ابزارهای 
 یكپارچه و جامع مبتني بر معماريممكن است تعریف پروژه شما یا نيازمندیهاي ان به گونه اي نباشد كه احتياج به یك محيط 

ن است در مواردي ممكیا  ،و گردش اسناد باشيد هشتر به دنبال اتوماسيون فرایندهاي حرفيدر عوض ب .سرویس گرا داشته باشيد

كه نصب و استفاده از ان هم به سادگي انجام شود. در باشيد داشته نياز به ابزاري مناسب هاي كوچك و تحقيقاتي  پروژهراي ب

ه از نرم استفادلذا . ي گيرندمدر اولویت قرار نو جامع و ابزارهاي یكپارچه  هبودموتورهاي فرایندي تمركز اصلي بر چنين شرایطي 

در این شرایط گزینه  د.شوي مپيشنهاد واهد بود خنيز ساده تر  هااده از انفافزارهاي كوچك تر و جمع و جور تر كه نصب و است

موتور فرایندي در حوزه بدین منظور مقایسه اي بين ابزارهاي  .هاي بيشتري براي انتخاب محصول مورد نظر خود خواهيد داشت

 آورده شده است. زیرجدول 
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 موتورهای ارکستریشن/فرایندی

  BPELمبتنی بر 

  J2EE IBM alphaWorks BPWS4J 

√ √ J2EE Intalio|BPMS Server 

√ √ J2EE ActiveBPEL engine 

  J2EE/ 

.Net Open Storm Service Orchestrator 

  J2EE Active Endpoints ActiveWebflow 

Server 

  J2EE Vergil VCAB Server  

 √ J2EE Twister 

 √ J2EE JBoss jBPM 

  J2EE Fivesight Process eXecution Engine 
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 خالصه
محصوالت و ابزارهاي توسعه و طراحي سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر معماري سرویس گرا معرفي و به صورت  نوشتهدر این 

براي انجام پروژه هاي طراحي با توجه به مقایسه هاي انجام گرفته نتيجه گيري مي شود كه دقيق مورد ارزیابي قرار گرفتند. 

سيستم مدیریت فرایندهاي " ، "معماري یكپارچه سرویس گرا"سيستم هاي اطالعاتي كالن سازماني در قالب عناویني چون 

 ORACLE و  Microsoft BizTalkنهایتا گزینه هاي "راه حل هاي جامع مبتني بر سرویس گرائي"یا  "كسب و كار

استفاده مي كنند و شركت هایي  Oracleبوده از  J2EEیي كه دانش آنها بر مبناي پلتفرم طبيعتا شركت ها .مناسب هستند

در عوض براي انجام پروژه هاي كوچك یا انجام تحقيق و یادگيري  را ترجيح مي دهند. BizTalk ،هستند Net.كه مبتني بر 

 است. Intalioو  Active BPELبهترین گزینه 
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