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 معرفی معماری سرویس گرا 1

سيستم های توزیع شده كه كاركردهای  ساختبرای است رهيافتي  (1SOA) معماری سرویس گرا

نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه مي كند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخواني هستند 

و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار مي گيرند، این رهيافت برای یكپارچه سازی فناوری 

نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل است. خواص  2ع مختلفي از سكوهایها در محيطي كه انوا

 معماری سرویس گرا به این شرح است:

  استفاده از استانداردهای مستقل از فناوری و مورد توافق برای ارائه مولفه های نرم افزاری تحت

 قالب سرویس

 هم موضوعي فني است و هم نوعي سبك تفكر است 

 ه یك روش مشخص و مورد توافق برای تعریف و ارتباط بين مولفه های نرم افزاریمعرفي كنند 

 در قالب سرویس

  تقویت كننده رهيافت سرهم بندی اجزاء از قبل تعریف شده برای ساخت نرم افزارها به جای

 مجددتوسعه و پياده سازی 

                                                 
1 Service Oriented Architecture 

2 Platform 

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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  ای هر شني بر)امنيت، كارائي، سبك یكپارچه سازی و ..( به رو3كيفيت سرویسشاخص های

 مي شود اندازه گيریسرویس تعریف و 

  متصل شوندآن  خارج سازماني نيز مانند انواع داخلي سرویس هایمي تواند به سيستم ها 

معماری سرویس گرا از دیدگاه های مختلف قابل بررسي است، هر فرد یا ذینفع بر طبق جایگاه خود 

و  كسب و كارمدیران فناوری اطالعات، مدیران تصویری از معماری سرویس گرا دارد، در ادامه سه دیدگاه 

 مورد بررسي قرار مي گيرد.و پياده سازان سيستم طراحان 

 سبكي از معماری كه حاوی قوانين، الگوها و ضوابطي است كه منجر به ایجاد فناوری اطالعات:  مدیران

شده  8و تركيب پذیری 7، استفاده مجدد6، اتصال سست5، بسته بندی4خصایصي نظير پيمانه ای بودن

 شده است.تشكيل از یك ارائه دهنده سرویس و یك درخواست كننده سرویس  یو از نظر ساختار

 به مشتریان یا شركاء آنها  كسب و كار: مجموعه ای از سرویس ها كه سازمان مایل به ارائه مدیران

 خود است. 

 یك سبك)مدل( برنامه نویسي كه از استانداردهائيی اطالعاتيسيستم ها طراحان و پياده سازان : 

زاری ی نرم افاستفاده مي كند و قابليت تعامل پذیری بين مولفه هامورد توافق و مستقل از فناوری 

 پشتيباني مي كند.آنها  را بدون توجه به سكو و فناوری پياده سازی

 تعاریف معماری سرویس گرا 7.7

سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفي ارائه شده كه هر كدام از نگاهي به تبيين  معماریبرای 

ت ها و نگاه های موجود، در پرداخته اند، برای درك بهتر این مفهوم و آگاهي از كليه برداشآن  خصوصيات

 :ادامه تعدادی از این تعاریف آورده شده است

 ساخته، استقرار و مدیریت مي شوند و هدفش آن  چارچوبي وسيع و استاندارد كه سرویس ها در

 است.نيازهای كسب و كار  اطالعات در جهت واكنش سریع به تغييرات در فناوریافزایش چابكي 

 دستيابي به اتصال سست در ارتباطات بين آن  كه هدف سيستم های اطالعاتي سبكي از معماری

نها آ مولفه های نرم افزاری است. اتصال سست بين مولفه های نرم افزاری باعث قابليت استفاده مجدد

                                                 
3 Quality of service 

4 Modularity 
5 Encapsulation 
6 Loosely Coupled 
7 Reusability 

8 Composability 
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خوش تعریف  كسب و كاریك كاركرد نرم افزاری مي شود، سرویس در اینجا به معنای پياده سازی 

 های مختلف مورد استفاده و فراخواني قرار بگيرد.ریا نرم افزا هافرآیندد در است كه مي توان

  به كمك مجموعه ای از  فناوریو  حرفهمعماری سرویس گرا یك محصول نيست بلكه پلي است بين

 .كه دارای قوانين، استانداردها و اصول طراحي مشخص هستند فناوریسرویس های متكي بر 

 گراویژگی های معماری سرویس  7.1

 مقایسه ای بين رهيافت سرویس گرا با رهيافت های گذشته انجام شده  است: 1در جدول 

 :  مقایسه میان معماری سرویس گرا با سایر گزینه ها7جدول 

 رهیافتهای گذشته معماری سرویس گرا

 ارتباطات هزینه بر بود ارتباطات ارزش آفرین است

 مبتني بر كاركرد فرآیندمبتني بر 

 ساخت برای بقا برای تغييرساخت 

 توليد یكمرتبه توسعه تدریجي

 نرم افزارهای تعامل ناپذیر فدراسيون نرم افزارها

 تك سكو مستقل از سكو

 اتصال محكم اتصال سست

 محور مولفه پيام محور

 

ذكر شد، مي توان آن  های در جمع بندی مطالبي كه در خصوص تعریف معماری سرویس گرا و ویژگي

 .بيان نمود 1معماری سرویس گرا را بصورت خالصه در شكل خصوصيات 
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 (SOAمعماری سرویس گرا ) خصوصیاتمبانی و : 7شكل 

 سرویس های وب 7.8

اشتباها به جای هم و به صورت معادل استفاده  9معموال واژه های معماری سرویس گرا و سرویس های وب

ری نوعي فناومي شوند لذا الزم است این دو مفهوم به صورت دقيق تر بررسي شوند. سرویس های وب را باید 

 معماری سرویس گرا دانست.برای تحقق ویژگي استقالل از سكو در 

 اشين با ماشين در سطح شبكهیك سرویس وب، نوعي سيستم نرم افزاری است كه جهت تعامل م :تعریف

است. دیگر  10WSDLطراحي شده است و دارای یك تعریف)توصيف( قابل پردازش توسط ماشين با نام 

روتكل ها توسط پ سيستم ها بر طبق این توصيف از قبل مهيا شده با سرویس دهنده تعامل خواهند داشت، پيام
11SOAP  تركيب(HTTP  12باXML و یا سایر پروتكل های م )منتقل مي شوند. شابه 

 سرویس وب باید دارای شرایط زیر باشد:

 در سطح وب در دسترس باشد 

  از استانداردXML جهت تبادل اطالعات استفاده كند 

 .به هيچ سكو یا سيستم عاملي وابسته نباشد 

                                                 
9 Web Service 

10 Web service Definition Language 

11 Simple Object Access Protocol 

12 Extensible Markup Language 
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  تعامل دارد و نه كاربرانسرورها و سيستم ها با 

 خود توصيف باشد 

 شود( شناسائيثبت و سپس سرویس گيرندگان ابتدا باید  قابل شناسائي باشد)جهت استفاده 

 در معماری سرویس گرا هم نواسازی و هم خوانی 2

نام دارند. هم نواسازی در  14و هم خواني 13دو واژه پر كاربرد در حوزه معماری سرویس گرا، هم نواسازی

كه رهبری گروه را به عهده دارد  15بحث مي كند، هم نواساز فرآیندخصوص ترتيب اجرای سرویس ها در 

تكميل گردد، ممكن  فرآیندمجموعه ای از سرویس ها را فراخواني مي كند تا نتيجه مورد نظر حاصل شود و 

 دفرآیناست سرویس های خارج سازمان نيز در این راستا فراخواني و استفاده شوند، این كار با كمك موتور 

ی)رهبر اركستر( اقدام به فرآیندهایي گویند كه بدون موتور یندفرآمحقق مي شود. در عوض هم خواني به 

 . (2ل )شكهای مبادالتي را خود بازیگران ثبت و كنترل مي كنند تبادل پيام كرده و ترتيب و توالي پيام

در هم نواسازی، یك كنترل كننده مركزی، جریان گردش كارها را بين چندین عامل)سرویس،كارگر، 

ر های بزرگ به اجزاء كوچكتفرآیندي كند. یكي از كاربردهای این مفهموم در شكستن سيستم و..( تقسيم م

نواساز ارسال  برای همان همآنها  است بطوریكه این اجزاء تحت نظارت هم نواساز اصلي عمل نموده و نتيجه

مي  اریشود. این كار پيچيدگي كار را كاهش مي دهد، بدین ترتيب منطق جریان كار بصورت جداگانه نگهد

( نباید دانشي از منطق جریان كار سرویسساده تر مي شود. اجزاء)آن  و بسط و تغيير (16BPEL)با نماد  شود

فقط به درخواست های هم نواساز پاسخ مي دهند و هر جزء یك واحد خود شمول و آنها  اصلي داشته باشند،

 مستقل به حساب مي آید. 

                                                 
13 Orchestration 
14 Choreography 
15 Conductor 

16 Business Process Execution Language 
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 : هم نواسازی و هم خوانی1شكل 

 مي شود:فناوری اطالعات هم نواسازی به سه طریق باعث چابكي 

            سط و ساده تر قابل ب شود،  ساز نگهداری مي  سط هم نوا صورت جدا تو منطق گردش كار كه ب

 .تاثيری بر پياده سازی سرویس های فراخوانده شده نخواهد داشتآن  و تغيير اصالح است

   سازی باعث مي شود منطق گردش كار و خارج شده  آن  حالت مربوط به هر جزء از انجام هم نوا

 .داشته باشندو لذا این اجزاء شانس بيشتری برای استفاده مجدد در دیگر هم نواسازی ها 

        ها آن استفاده از هم نواسازی در وسعت گسترده و فراگير برای سازمان هایي كه نوع كسب و كار

مشتریان نبوده، بلكه وظایف را بين بصورت فدرالي )سازمان هایي كه خود متولي ارائه خدمت به 

 یيهمراسررتایي و انعطاف پذیری باالیا پيمانكاران تقسرريم مي كنند(  شررركت هامجموعه ای از 

 .برای فناوری اطالعات به ارمغان مي آورد

 سرویس گرا  معمارید های برکار 3

 یاطالعات یها ستمیس یساز كپارچهی 8.7

 ياتاطالع یها ستميس ني، ارتباط بياطالعات یها ستميس یساز كپارچهی یبرامعماری سرویس گرا  حل راه

 يهائ افتيره ياطالعات یها ستميس یریچالش تعامل پذ یبرا 90است. از اواخر دهه وب سرویس به كمك 

بود. در حالت  یمترجم مركز كیبر  ينمبت يكپارچگیو  17اتصال نقطه به نقطهآنها  نیارائه شد كه معروفتر

                                                 
17 Peer-to-Peer 
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 يارتباط رياستاندارد و مسكه  مي بایست ياطالعات ستميدو س نيهر تعامل ب یبرا (3)شكل نقطه به نقطه

 خواهد بود.  ريبر و دست و پا گ نهیهز اريبس يافتيره نياست كه چن يعيفراهم گردد. طبخاصي 

 

 : رهیافت اتصال نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطالعاتی سازمان 8شكل 

كرد به  يعمل م ياطالعات یها ستميهمه س نيبه عنوان مترجم ب 18یفزارا انيم زين یدر حالت مترجم مركز

شد و پس از ترجمه به  يواسط ارجاع م نیبه ا يارسال یها اميپ يتمام یهاب مركز كیكه مانند  یگونه ا

  (.4)شكل گشت يدوم، ارسال م ستميمربوط به س یپروتكل و فناور

 

 : رهیافت مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطالعاتی سازمان 4شكل 

ناهمجور و عدم  یوجود انواع پروتكل هاآنها  نیمهمتر كههمراه بود  يهائ یبا دشوار زين نهیگز نیا

ك واسط یبا  ياطالعات یها ستميت كه همه سسا نیگرا اصل بر ا سیسرو یبود. اما در معمار تيجامع

مورد  یو پروتكل ها (5)شكل نام دارد سیواسط سرو نیته باشند. اشتعامل دا يمورد توافق جهاناستاندارد و 

تبادل سرویس بين سيستم های اطالعاتي به كمك شود،  يم SOAP،WSDL،XMLشامل  زينآن  استفاده

 ( انجام مي شود.19ESBگذرگاه سرویس سازمان)

                                                 
18 Middle-Ware 

19 Enterprise Service Bus 
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  سیستم های اطالعاتییكپارچه سازی تاثیر استفاده از معماری سرویس گرا در :  5شكل 

 شنیسازمان در قالب ارکستر یهافرآیند ونیاتوماسیكپارچگی  8.1

 كمك (نواسازی)هم شنیسازمان از مفهوم اركستر یهافرآیند یو اجرا تیریمد یبرامعماری سرویس گرا 

 انیكه جر یگونه اه ب، دوشمي جدا آن  یها تياز فعال فرآیندكار  انیمنطق و جر افتيره نیگرفته است، در ا

 تمسيتوسط س توانند يم فرآیند یها تيهر كدام از فعال يشود ول يم تیریمد BPELدر قالب  فرآیندگردش 

 یها ستميس رييبه تغ ازيكار بدون ن انیجر رييامكان تغ بيترت نیشوند. بد یساز ادهيمختلف پ ياطالعات یها

 يرفه مح راتييدر پاسخ به تغ یفناور یریبه انعطاف پذ يانیامر كمك شا نیشود كه ا يم سريم بانيپشت

 كند. 

 BizTalkتوسط ابزار ارتباط دارد  ياطالعات ستميكه با سه س فرآیند كی یساز ادهيپ يچگونگ 6در شكل 

Server به خود است.  صوصمخ یاهو استاندارد یفناور یدارا ستميمثال هر س نینشان داده شده است. در ا

)گردش رآیندفمزبور از وجود  فرآیند ونياتوماس یبه كار گرفته شده برا ياطالعات یها ستميس نكهینكته جالب ا

از  فرآیندمنطق  ی)جداسازدهند يكه ارسال شده جواب مي هائ اميتنها به پآنها  اطالع ندارند، و قوانين(

موجود  یهافرآیند رييو تغ دیجد یهافرآیند یساز ادهيپباعث سهولت موضوع  نیآن(، ا یها تيفعال ونياتوماس

 ها دارد. سازمان یبرا باالیيكه ارزش  شود يم
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 ارکستریشن سرویس ها: پیاده سازی فرایندهای حرفه به کمک  6شكل 

 یسازمان نیب یریتعامل پذ 8.8

مهمتر)سخت تر( تعامل آن  است اما از یسازمان ضرور ياطالعات یها ستميس يكپارچگیارتباط و  اگرچه

از  شتريچند سازمان به مراتب ب نيها و پروتكل ها در ب یتنوع فناور زانياست، چراكه م يسازمان نيب یریپذ

 دارند ازي، سازمانها ندیجد یو تجار یاقتصاد طیاست. در شرا يداخل سازمان یها ستميس نيدر بآن  زانيم

ترش در حال گس "يسازمان نيب یهافرآیند" گریاستفاده كنند، از طرف د گریدیككه بصورت موثر از اطالعات 

 يم شيپ يستميشدن و اكوس يبود اكنون به سمت جهان یو حوزه ا يسازمان در گذشتهكه تجارت هستند. 

ات به تبادل اطالع ازين يطیشرا نيدشوار شده است. در چن انهاسازم یبرا يائيمرز و اندازه جغراف نييرود و تع

 شود. يسازمانها به شدت احساس م نيب

شبكه است كه در  استانداردراه حل معماری سرویس گرا برای این حوزه استفاده از وب سرویس های 

د توسط بایآنها  قابل شناسائي و فراخواني هستند، برای استفاده از این وب سرویس ها قبل از هر چيزاینترنت 

( ایجاد شده است. 20UDDIدایركتوری ثبت و شناسائي سرویس ها )متقاضيان شناسائي شوند. بدین منظور 

ا و متقاضيان نيز ب ارائه دهندگان سرویس مشخصات سرویسهای خود را در این دایركتوری ها ثبت مي كنند

جستجوی سرویس مورد نظرشان )مانند موتورهای جستجوری صفحات وب( مي توانند از این سرویس ها در 

ت كه اس دیگر سازمانها )شركاء، رقبا، مشتریان( تعامل موثر باند. نتيجه این امر امكان بربسازمان خود بهره 

  .(7)شكل فراهم شده استسرویس های متنوع توسط 

 

                                                 
20 Universal Description Discovery and Integration 
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 : تعامل پذیری بین سازمانی به کمک وب سرویس ها 1شكل 

 

 معماری سرویس گرا و نتایج مزایا 4

  را قادر مي سازد تا به سرعت سيستم های خود  سازمانسيستم های چابك: معماری سرویس گرا

را تغيير دهد. این چابكي هم از جهت كاركردهای سيستم و هم از جهت تغيير جغرافيائي یا ارتقاء 

 .استسكوها و حتي تغيير تامين كننده فناوری 

  توليداستفاده مجدد: استفاده مجدد از كد برنامه یا سيستم ها، از گذشته مورد توجه روش های 

و توسعه نرم افزار بوده است، معماری سرویس گرا قابليت استفاده مجدد را هم در سطح 

 كاركردی)سرویس( و هم در سطح داده ها مهيا مي كند.

  یكپارچگي آسان با شركاء داخلي و خارجي: مي توان گفت قابليت یكپارچگي سيستم ها و سكوها

 پرداخته است.آن  به است كه معماری سرویس گرا یكي از نكات كليدی

  اطالعات و  فناوریبهبود بازگشت سرمایه: معماری سرویس گرا مجموع هزینه صرف شده برای

را به دو روش كاهش مي دهد. اول با حذف هزینه های ميان افزارها و  كسب و كارسرویس های 

با فناوری های استاندارد مانند وب سرویس و دوم آن  فناوری های اختصاصي و جایگزین كردن

در قالب سرویس هائي كه توسط واحدهای مختلف قابل استفاده  كسب و كاربا تركيب كاركردهای 

 باشد.
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  :پياده سازی نرم افزاری معماری سرویس گرا هدف همراستایي فناوری اطالعات با كسب و كار

لذا  ،قابليت استفاده مجدد و انعطاف پذیر است بایك كاركرد كسب و كار )سرویس كسب و كار( 

چيزی نيستند مگر عينيت بخش همان سرویس در معماری سرویس گرا سرویس های نرم افزاری 

 های كسب و كار در بستر فناوری اطالعات.

  قابليت انعطاف و تغيير آسان از یك ارائه دهنده سرویس به دیگری: موضوع انعطاف در معماری

 هر دو مورد سرویس های داخل سازماني و خارجي صدق مي كند. ایبرسرویس گرا 

 

 

 مراجع و منابع 5

 
[1] Erl, T., SOA: Principles of Service Design, Prentice Hall, 2008. 

[2] Service Oriented Architecture (SOA) in the Real World, Microsoft Publication, 2007.  

[3] Erl, T., Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2007. 

[4] Khoshafian, S., Service Oriented Enterprises, Auerbach, 2007. 

[5] Pulier, E. and Taylor, H. 2006, Enterprise SOA, Manning, 2006. 

[6] Chatterjee, Sandeep and Webber, Developing Enterprise Web Services: An Architect's Guide, 
Upper Saddle River, Prentice Hall, 2004.  

[7] Knipple, R., Service Oriented Enterprise Architecture, MS Thesis, IT-University of Copenhag, 

2005. 

[8] Manes, A.T., Web Services: Manager's Guide, Addison-Wesley, 2003. 

[9] Krafzig, D., Banke, K. and Slama, D., Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best 

Practices, Prentice Hall, 2004. 

[10] Lawler, J. and Howell-Barber, H., Service-Oriented Architecture: SOA Strategy, Methodology, 

and Technology, Auerbach, 2007. 

[11] Sims, O., Services Oriented Architecture: Part 3 - Federation, CBDI Forum, 2003. 


