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  :کلیديواژه هاي 

  
  امعماري سرویس گر –بانکهاي اطالعاتی توزیع شده  –فرایندهاي کاري   -سیستمهاي جامع  -یکپارچه سازي 

  
  :دهیچک

  
کاربردي مجموعـه خـود بکـار مـی گیـرد و بـه       امروزه هر سازمان یا بنگاه اقتصادي، روشی را براي یکپارچه سازي سیستمهاي 

همین خاطر هیچگاه نمی توان روش منحصر بفردي را یافت که بتواند جوابگوي نیازهاي یکپارچـه سـازي سیسـتمی در کلیـه     
   .سازمانها باشد

ارچه سازي سیستمهاي کاربردي همواره باید دیدگاه هاي مختلف را مد نظـر داشـت و بـا توجـه بـه شـرایط       بنابراین، براي یکپ
  .کاربردي آنها، یکی و یا حتی ترکیبی از آنها را جهت یکپارچه سازي انتخاب نمود

، 1اداده گـر ازي یکپارچـه سـ   :روش هاي یکپارچه سازي سیستمی را می توان به چهار دسته کلی تقسیم نمـود کـه عبارتنـد از   
 .3سرویس گرا یکپارچه سازي  و 2بر اساس فرایند هاي تجاري یکپارچه سازي 

در این مقاله روشهاي مختلف یکپارچه سازي سیستمهاي جامع مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند و سپس راهکاري ترکیبـی  
  .جهت یکپارچه سازي سیستمهاي جامع ارائه خواهد شد

  
  
  

                                                
١ - Information Oriented 
٢ - Business Process Information Oriented 
٣ - Service Oriented 
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 داده گرا  یکپارچه سازي - 1
  

متخصصینی که از روش داده گرا جهت یکپارچه سازي سیستمها استفاده می کنند، دلیل می آورنـد کـه یکپارچـه سـازي بـه      
در این روش ، دیدگاههاي مختلفی وجـود دارنـد کـه    ) . 1شکل (هرحال می بایست در سطح بانک هاي اطالعاتی مطرح باشد 

  .3و پردازش واسط ها  2، ایجاد فدراسیون اطالعات 1کپی سازي انعکاسی داده ها : عبارتند از
  

  
  یکپارچگی سیستمها به روش داده گرا مستقیما به جابجایی اطالعات بین سیستم ها می پردازد: 1شکل

  
1-1- Replication 
  

ی می تواننـد از  این بانک هاي اطالعات. کپی سازي انعکاسی داده ها عبارت است از انتقال داده ها بین دو یا چند بانک اطالعاتی
نیـاز  ). 2شـکل  (متعلق به شرکتهاي متفاوتی باشند و یا حتی از مدلهاي متفاوتی براي ذخیره و بازیابی اطالعات استفاده نمایند

پایه اي عملیات کپی سازي انعکاسی داده ها، ارائه زیر ساختی مناسب جهت انتقال اطالعات بـا در نظـر گـرفتن تفـاوت هـاي      
  .بانک اطالعاتی است ساختاري بین مدلهاي

  

  
  کپی سازي انعکاسی اطالعات روشی است براي انتقال داده ها بین بانکهاي اطالعاتی: 2شکل 

  
  
  

                                                
١ - Data Replication 
٢ - Data Federation 
٣ - Interface Processing 
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از یـک سـو   . کپی سازي انعکاسی داده ها، با قرار دادن یک الیه نرم افزاري بین بانک هـاي اطالعـاتی امکـان پـذیر مـی شـود      
اطالعاتی منبع اسخراج می شوند و از سوي دیگر اطالعات استخراج شـده در بانـک یـا     اطالعات مورد نیاز از بانک یا بانک هاي

  .بانکهاي اطالعاتی مقصد ذخیره می گردند
به اطالعات مقید و محدود باشـند   1البته در شرایطی که روشها . امتیازات شاخص این روش، سادگی و کم هزینه بودن آن است

  .روش هاي سرویس گرا را می بایست در نظر گرفتدیگر این روش کارساز نخواهد بود و 
  ایجاد فدراسیون اطالعات -1-2
  

از بانـک   2ایجاد فدراسیون اطالعات عبارت است از یکپارچه سازي چندین بانک اطالعاتی در قالب یک نماي یکپارچـه و یگانـه  
اتی جامع مجـازي هسـتند کـه خـود     به عبارت دیگر، فدراسیون هاي اطالعات در واقع بانکهاي اطالع). 3شکل (هاي اطالعاتی 

  .متشکل از چندین بانک اطالعاتی فیزیکی می باشند

  
  فدراسیون اطالعات: 3شکل 

  
نرم افزار فدراسیون بانک هاي اطالعاتی، الیه نرم افزاري را بین بانـک هـاي اطالعـاتی فیزیکـی توزیـع شـده و سیسـتم هـاي         

این الیه بکمک واسط هایی که در اختیارش قرار میگیـرد بـه بانکهـاي    . دهدکاربردي که اطالعات را بازیابی می کنند، قرار می 
اطالعاتی فیزیکی متصل میشود و آنها را با مدل بانک اطالعاتی مجازي گه در نرم افزار مذکور تعبیـه شـده اسـت مـرتبط مـی      

  .کند

                                                
١ - Methods 
٢ - Single and Unified View 
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نقطـه قـوت ایـن نـرم افـزار       .ستفاده می کنندلذا سیستمهاي کاربردي برا یدستیابی به اطالعات از این بانک اطالعاتی مجازي ا
این روش، دستیابی به کلیه بانـک هـاي    .اینست که می تواند انواع داده اي متفاوتی را در قالب یک مدل یکپارچه، مجتمع کند

ایـن روش را مـی تـوان مطـرح     . اطالعاتی توزیع شده موجود را در قالب یک مدل خوش فرم منحصر بفرد امکان پذیر می کند
بر خالف کپی سازي انعکاسی داده هـا، در ایـن روش   . ترین راه حل در یکپارچه سازي سیستم هاي کاربردي داده گرا برشمرد
فقط باید تغییرات جزئی ایجاد شود که بتوانند با بانک . نیازي به ایجاد تغییر در سیستم هاي کاربردي منبع و مقصد نمی باشد

  .اطالعاتی مجازي ارتباط برقرار کنند
  
  
 1پردازش واسط ها  -1-3
  

و سیستمهاي ایجاد شـده بـه    3ها براي یکپارچه سازي سیستم هاي آماده  API 2راه حل هاي مبتنی بر پردازش واسط ها، از 
مطـرح   ERP 4این روش بعنوان رایجترین روش یکپارچه سازي در سیسـتمهاي  ) .  4شکل (سفارش مشتري استفاده میکنند 

  .می باشد
  

  
  .ها از سیستمهاي کاربردي استخراج می کند APIش واسط ها، اطالعات را از طریق پرداز: 4شکل 

  
سیستمهاي مبـدا و مقصـد    5به عنوان تنها نقطه ضعف این روش، می توان به این نکته اشاره کرد که تا حدي به منطق تجاري 

را نیـز در   6مکانات مبتنی بر سرویس ها، روشها به عبارت دیگر این نوع یکپارچه سازي، با با استفاده از برخی ا. مرتبط می شود
  .کنار اطالعات به اشتراك می گذارد

  
 یکپارچه سازي بر اساس فرایند هاي تجاري -2
  

به بیان ساده میتوان گفت که این روش یکپارچه سازي، الیه اي از پردازش هاي مرکزي را ایجاد می کنـد کـه در بـاالي الیـه     
  ).5شکل (ربردي قرار می گیرد هاي پردازش مجموعه سیستمهاي کا

عبارتست از دانش و مکانیزم مدیریت انتقال اطالعات و فراخوانی پردازش ها  1 (BPI)روش یکپارچه سازي فرایند هاي تجاري 
  ها در زمان مشخص ومطابق با ترتیب معبن به گونه اي که بتواند اجراي پردازش هایی را که بین سیستم هاي کاربردي 

                                                
١ - Interface Processing 
٢ - Application Interface 
٣ - Packaged Applications 
٤ - Enterprise Resource Planning 
٥ - Business Logic 
٦ - Methods 
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هدف این روش، جمع کردن کنار یکدیگر کلیه پردازش هاي مـرتبط یـک   . ارد را بنحوي مناسب مدیریت نمایدمختلف وجود د
سازما ناست بگونه اي که بیشترین ارزش افزوده را براي سازمان بهمراه داشته باشد و همچنین بتواند گردش اطالعـات و حفـظ   

  .ارتباط منطقی بین آنها را نیز پشتیبانی نماید
میبایست کامال انعطاف پـذیر باشـد و الیـه مترجمـی را بـین سیسـتمهاي مبـدا، مقصـد و موتـور یکپارچـه سـازي             این روش،

  .ایجاد نماید 2پردازشهاي تجاري 
  :تفاوت هیا بسیاري وجود دارد که برخی از آنها از قرار زیر می باشند BPIمابین روش هاي یکپارچه سازي سنتی و 

  بین چندین روش یکپارچه سازي سنتی در واقع پلی است BPIیک نمونه  -1
روش هاي سنتی یکپارچه سازي روي جابجایی اطالعات بین سیستم ها متمرکز می شوند بدون آنکه خـود را درگیـر    -2

سـرو کـار دارد و انتقـال     3مستقیما با مـدل پـردازش    BPIجزئیات درونی هر یک از سیستمها نماید، درصورتی که  
 .انجام میدهد اطالعات را در قالب همین مدل

مدلهاي سنتی یکپارچه سازي در واقع یک راه حل تاکتیکی با هـدف برقـراي ارتبـاط بـین سیسـتم هـا میباشـد در         -3
قوانین تجاري استراتژیکی را ارائه میکند که بتوانند ارتباط متقابل بین سیستم ها را در فالب یک مـدل   BPIحالیکه 

 .تجاري مشترك تضمین کند
  

  
  سازي بر اساس فرایند هاي تجاري یکپارچه:  5شکل 

BPIتجسم فرایندهاي هر یک از سیستم ها، تجرید واسط ها و انـدازه گیـري   : ؛ سه سرویس اصلی ارائه می کند که عبارتند از
  .لحظه اي کارایی فرایند ها

  
                                                                                                                                                  

١ - Business Process Integration 
٢ - Business Process Integration Engine 
٣ - Process Model 
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  یکپارچه سازي سرویس گرا -3

. ي یا متد هاي عمـومی خـود را بـه اشـتراك بگذارنـد     ، سیستم ها را قادر می سازد تا منطق تجار1یکپارچه سازي سرویس گرا 
براي رسیدن به این هدف یا باید متد هایی که بتوانند به اشتراك گذاشته شوند را تعیین و سپس یکپارچه کرد و یا براي فراهم 

  ) .6شکل (کستر زیرساخت به اشتراك گذاشتن آنها از روشهاي به اشتراك گذاري نظیر سرویس هاي وب استفاده کرد 

  
  

  یکپارچه سازي سرویس گرا: 6شکل 
  

  ارائه راه کار یکپارچه سازي سیستمهاي جامع -4
  

این راهکار شامل دو مرحلـه میباشـد کـه    . در این بخش، به راهکار عملی جهت یکپارچه سازي سیستمهاي جامع می پردازیم
  ه از ابزار یکپارچه سازيچگونگی استفاد وگرداوري اطالعات الزم و ایجاد مدلهاي مربوطه : عبارتند از

  
  
  
  
  
  

                                                
١ -SOAI (Service –Oriented Application Integration)  
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  عات الزم و ایجاد مدلهاي مربوطهگرداوري اطال  -5-1
  
  مدلسازي فرایند هاي تجاري - 5-1-1
  

در این . قبل از ارائه طرح یکپارچگی برنامه هاي کاربردي، نیازمند شناخت سازمان فارغ از فن آوریهاي زیر ساختی آن هستیم
تر ها، پروتکلهاي ارتباطی، نگاشت بین سیستم ها اهمیتی ندارد و ما توجه خود را فقط به شناخت، چگونگی ارتباط کامپیو

  .فرآیندهاي کسب و کار معطوف می کنیم
این فعالیتها . فرآیند هاي کسب و کار شامل یک گروه از فعالیتهاي منطقی هستند که فعالیتهی سازمانی را مدل می کنند

یکی از  "بروز نمودن انبار"به عنوان نمونه، . نوعا کوچکترین واحد منطقی فعالیتهاي قابل انجام در سازمان را نشان می دهند
الي جدید رسیده باشد و یا وقتی که سفارش مشتري داده می شود، فراخوانده می این فعالیتها است که وقتی فهرست کا

  .شود
فرآیندهاي کسب و کار معموال یک نقطه شروع و پایان دارند و داراي نامهایی هستند که بیانگر عملیات محوله به آنها می 

به عنوان نمونه، نام فرایند می تواند . اردادفعالیت براي انجام کار است و میتوان کار انجام شده را مورد سنجش قر. باشد
وقتی سفارش، پردازش می شود تغییر . باشد "بروز کن انبار را "، و "زمانبندي کن محصول را" ،"پردازش کن سفارش را"

  .وضعیت داده و از وضعیت پردازش نشده به وضعیت پردازش شده می رود
دلیل یکپارچه سازي برنامه . کار دخیل باشد، کاندیداي یکپارچگی است هر برنامه کاربردي که در اجراي یک فرآیند کسب و

یکپارچگی باعث سریعتر شدن فرآیند، کاهش خطا، . هاي کاربردي کمک به فرآیندهاي کسب و کار از طرق مختلف است
  .کاهش هزینه خواهد شد

در واقع براي اینکار ابتدا باید روش . ی داردانتخاب شده بستگ BPMنحوه مدلسازي فرایند هاي تجاري، تا حد زیادي به ابزار 
  .استفاده کرد BPMNو یا  UML 2بعنوان مثال میتوان از . و زبان مدلسازي فرایندهاي کاري را انتخاب نماییم

  
  تعریف و طبقه بندي سرویس ها -5-1-2

س از تعریف کلیه فرایند جهت تحلیل، طراحی و پیاده سازي سیستمهاي جامع امداد، پ 1با توجه به انتخاب روش سرویس گرا 
  .هاي کاري به استخراج و طبقه بندي سرویس هاي می پردازیم

بدیهی است که یکسري سرویس ها، سرویس هاي عمومی خواهند بود که در اختیار کلیه نرم افزار هاي قرار خواهند گرفت و 
  .سیستم خواهند بود سري دیگر، سرویس هاي کاربردي خاص هر سیستم نرم افزاري و یا مشترك بین چندین

پس از . مصوب و با رعایت کلیه استاندارد هاي تذوین شده صورت گیرد 2فرایند تعریف سرویس ها میبایست بر اساس الگوي 
این مرحله بانک اطالعاتی مفهومی از کلیه سرویس هاي موردنظر خواهیم داشت که در بخش هاي بعدي مورد استفاده قرار 

  .خواهند گرفت
  

 Meta Dataیجاد مدل ا  -3- 5-1
باید توجه داشت که این . جمع آوري می شوند 1در این مرحله کلیه اطالعات موجود در سازمان در قالب فهرست داده ها 
  .اطالعات میبایست بر اساس الگوي استاندارد تدوین شده استخراج شوند

                                                
١ - Service Oriented 
٢ - Template 
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تفاوت این مدل با فهرست داده ها در . می رسد 2انجامع سازم data Metaپس از ایجاد فهرست داده ها، نوبت  به ایجاد مدل
این است که فهرست داده ها در واقع راه حل خام مورد نیاز براي یکپارچه سازي را در اختیار ما قرار می دهد، حال آنکه مدل 

data Meta جامع، همان راه حل مورد نظر جهت  یکپارچه سازي داده گرا میباشد.  
تمان هاي داده اي موجود در سازمان را در در بر دارد بلکه نحوه برقراري ارتباط بین این ساختمانها این مدل نه تنها کلیه ساخ

  .و محیط یکپارچه سازي جامع را نیز ارائه می نماید
  

 هاي مشترك User Interfaceتعیین  - 5-1-4
لذا در این . رچه سازي مطرح میباشدهاي مشترك به عنوان یکی از کاربردي ترین روشهاي یکپا User Interfaceاستفاده از 

هـاي   User Interfaceمرحله که به شناخت نسبتا جامعی در خصوص سیستمهاي طرح جامع دسـت یافتـه ایـم، میتـوانیم     
مشترك بین سیستمهاي مرتبط را شناسایی نموده و همچنین نسبت به تدوین اطالعـات مـرتبط از قبیـل سـطوح دسترسـی،      

  .ام نماییماقد.... امنیت اطالعات و 
  
  
  
  طراحی شبکه انتقال اطالعات سیستم جامع  -5-1-5

در ایـن مرحلـه   . پس از انجام مراحل باال، جزئیات الزم فرایندها، سرویس ها و اقالم اطالعات طرح جـامع اسـتخراج شـده انـد    
   .میبایست نحوه برقراري ارتباط فیزیکی بین واحد هاي عملیاتی سازمان را مورد بررسی قرار دهیم

بدیهی است کیفیت و پهناي باند خطوط ارتباطی، در انتخاب روشهاي مختلف یکپارچه سازي نقش تعیین کننـده اي خواهنـد   
  .داشت

  
  چگونگی استفاده از ابزار یکپارچه سازي  -5-2

ات و الزامبا توجه به . خاص محدود کرد براي یکپارچه سازي سیستمهاي جامع، نمی توان کل مجموعه را به استفاده یک روش
  ) .7شکل (واقع باید ترکیبی از روشهاي یکپارچه سازي را مورد استفاده قرار داد  محدودیت هاي موجود، در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
١ - Data Catalog 
٢ - Enterprise Meta Data Model 
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  بروش ترکیبییکپارچه سازي : 7شکل 

  
  

بخش این ابـزار   براي پیاده سازي هر کدام از روشهاي یکپارچه سازي، ابزار مربوطه مورد استفاده قرار خواهند گرفت که در این
  :مورد بررسی قرار میگیرند

  
 BPMابزار  -5-2-1

مورد نظر تفسیر میشوند و رکورد هاي مورد نظر در بانـک   BPMمدلهاي فرایند تجاري ایجاد شده در بخش قبل، توسط ابزار 
اینـدهاي ذخیـره   است که فر BPMاز معماري   2در این مرحله وظیفه موتور زمان اجرا . ذخیره میگردند 1اطالعاتی فرایند ها 

  با پردازش هر فرایند، لیستی از سرویس ها ایجاد میشوند که د راحتیار برنامه هاي کاربردي قرار . شده را پردازش و اجرا نماد
                                                

١ - Process Database 
٢ - Runtime Engine 
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لذا چناچنه عملیاتی در هر یک از برنامه هاي کاربردي سیستم جامع امداد انجام شود کـه بـه نـوعی بخشـی از یـک      . میگیرند
  .رتباط بین موتور زمان اجرا و سیستم کاربردي مورد نظر از طریق این سرویس ها برقرار خواهد شدفرایند باشد، ا

  
  :BPMتوزیع شدگی سرور ها در مدل 

با توجه به این موضوع که یکپارچه سازي فرایند هاي کاري مجموع امداد بـا اسـتفاده از راه کارهـاي ارائـه شـده در مـدل       
BPM  واحد کاري نیاز به یک سرور صورت می گیرد، لذا در هر BPM خواهد داشت که حداقل داراي موتور زمان اجراي

  :از قرار زیر خواهد بود BPMبا این اوصاف مدل توزیع شدگی سرور هاي . این مدل می باشد

  
  

  نماي توزیع شدگی سرورها: 8شکل 
  

به صورت درختی با یکدیگر در ارتباط هستند به گونـه اي کـه    BMPسرورهاي همانگونه که در شکل باال مالحظه می کنید، 
لذا ارتباط بین سرور هاي هم سـطح  . سرورهایی که در یک سطح دارند فقط با سرور یک سطح باالتر از خود در ارتباط هستند

  .، از طریق سرور باالي سر آنها برقرار می شود
  :به پایین عبارت خواهند بود ازسطوح مختلف این درخت به ترتیب از باال 

 دفتر مرکزي BPMسرور  -1
 هر یک از استانها BPMسرور  -5
 هر یک از بخش ها BPMسرور  - 6
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  ایجاد و مدیریت  سرویس ها -5-2-2

سرویس هاي عمومی، اختصاصی و مشترك استخراج شده در بخش قبل، در قالبی مشترك ایجاد مـی شـوند و در یـک بانـک     
لذا هر گونه تغییر در این سرویس ها بصورت متمرکز انجام خواهد گرفت تا جامعیت سیسـتمهاي  . اهند شداطالعاتی آرشیو خو
  .امداد حفظ شود

براي باال بردن سرعت و کارایی سیتمهایی که بصورت محلی در بخشهاي مختلف شبکه ملـی امـداد اسـتفاده میشـوند، در هـر      
البتـه میباسـیت   . یریت سرویس هاي عملیاتی را بر عهـده خواهـد داشـت   بخش سروري تعبیه خواهد شد که وظیفه ارائه و مد

  .مکانیزمی را براي بروزرسانی اتوماتیک سرویس هاي موجود در هر سرور محلی را در نظر داشته باشیم

ارورس ئار ننکه موهد ید یر ت
ننک یورسهد اهس

Service Server

ارورس ئار ننکه موهد ید یر ت
ننک یورسهد اهس

Service Server

ارورس ئار ننکه موهد ید یر ت
ننک یورسهد اهس

Service Server

ارورس ئار ننکه موهد ید یر ت
ننک یورسهد اهس

Service Server  
  

  نماي مدیریت سرویس ها: 9شکل 
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