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يكي از اهداف مهم در مهندسي نرم افزار كـه افـزايش             :چكيده
معمـاري   انعطاف پذيري و كاهش پيچيدگي است با به كار گرفتن         

از سوي ديگر اهميت معماري     . يابد تحقق مي  )SOA(گرا  سرويس
امـري  سازماني در شناخت سازمان و ارائـه آگـاهي از سـازمان             

 تـدوين معمـاري سـازماني بـه         در راستاي . ضروري و مهم است   
 SOAهمچنين اهداف معمـاري سـازماني و   . چارچوب نياز داريم 

پـذيري  بعنوان يك سبك معماري بويژه در زمينه افزايش انعطاف       
گرا از مفهوم معماري سازماني سرويس    . با يكديگر همخواني دارند   

 انعطاف در  تغييرات سازماني و انعكاس        كردنفراهمتوان براي   مي
سب آنها در معمـاري فنـاوري سـازمان و در نتيجـه ايجـاد                منا

ـ . هماهنگي ميان فناوري و كسب و كار بهـره بـرد           ن منظـور   ديب
زكمـن  گرايي را روي چارچوب معماري سازماني       مفاهيم سرويس 

  . كنيممطالعه و روشي را براي تحقق آن پيشنهاد مي

گـرا،  معمـاري سـازماني، معمـاري سـرويس     :كليدي واژه هاي
  .گرا، چارچوب معماري سازماني زكمناري سازماني سرويسمعم

  مقدمه -1
اي از فـراورده هـا كـه       معماري سازماني عبارت است از مجموعه     

عناصر زير ساختي سازمان و روابط اين عناصر با هـم را معرفـي              
. دهـد كند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مـي           مي

 پايه اطالعات راهبردي سـازمان      ها، دارايي اين مجموعه فراورده  
است و هدف اصلي آن، ارائه آگاهي نسبت به سازمان و اطالعات            

  .آن است
 در  مـي شـود كـه     در روشهاي فعلي معماري سازماني مشخص ن      

ها و اطالعات مختلف سازمان چـه خـدماتي         نتيجه فعاليتها، داده  
راتي  رديابي تغيي  بعالوه .شودشود و به چه كسي ارائه مي      ارائه مي 

مي افتـد، در سـطوح پـايينتر         كه در سطوح باالي سازمان اتفاق     
همچنين در حال حاضـر ميـان مؤلفـه هـاي           . بسيار دشوار است  

شود كـه   ايجاد شده وابستگي قوي برقرار است و اين موجب مي         
  .درجه قابليت استفاده مجدد از آنها پايين باشد

 سـازماني   از سوي ديگر در تدوين معماري نرم افـزار و معمـاري           
نيازمند استفاده از تجربيات قبلي هستيم، براي اين منظور، يكي          

يكـي از سـبكهاي      SOA.  اسـت  از روشها، اسـتفاده از سـبكها      
 وابـستگي ميـان     كـاهش افزار است كـه هـدف آن        معماري نرم 

داسازي مسائل از يكديگر    افزاري متعامل از طريق ج    عاملهاي نرم 
-گرا دارد آن است كه در     ويژگي مهمي كه معماري سرويس    . است

آيد كه در آن منطـق      صورت اعمال آن مدلي سراسري بدست مي      
 نحوهدر اين مقاله     .كاري و مسائل فناوري با هم هماهنگ هستند       

گرا در تدوين معماري سازماني     استفاده از سبك معماري سرويس    
  .]1[گيرد مورد بررسي قرار مي

 اني در معماري سازمSOAايده هاي استفاده از  -2
تـوان در معمـاري سـازماني       خواهيم بررسي كنيم چگونه مي    مي

گرا داشت بطوريكه در چارچوبي كه مد نظر        هاي سرويس فراورده
ميـان  نيز   جامعيت كافي    واست قواعد چارچوب را رعايت كنيم         

ر ايـن مقالـه تمركـز خـود را بـر             د .بخشهاي مختلف حفظ شود   
 de-factoاستاندارد  چارچوب معماري سازماني زكمن كه بعنوان       

در ادامـه   . در معماري سازماني مورد قبول است قـرار داده ايـم          
گرايي بر معماري سـازماني را بـر        چهار ايده براي اعمال سرويس    

  .اساس اين چارچوب بررسي مي كنيم

  گرايي در ستون فرايندهاسرويس:  ايده اول-2-1
از آنجا كه   اولين ايده اي كه به ذهن متبادر مي شود، آن است كه             

مفهوم سرويس با مفهوم فرايند كاري همخـواني بيـشتري دارد،           
اصولي را بيابيم تا آنچه در ستون فراينـدها تـدوين مـي شـود               

اول آن كه ديگر مدل     : اين كار چند ايراد دارد    . سرويس گرا باشد  
فرايندها را به صورت خالص نخواهيم داشت بلكه آنچـه بدسـت            

سطح دانه بندي    كه ممكن است     خواهد آمد مدل سرويسها است    
 همچنـين مطلـوب آن      .باشـد  متفاوتفرايندهاي سازمان   آنها با   

است كـه مـدلهايي كـه در سـلولهاي زكمـن بعنـوان مـدلهاي                
يم معمــاري  تنظــهنگــام ه شــده انــد و دراســتاندارد پذيرفتــ
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سازمانهاي مختلف مفيد بوده اند دست نخـورده و بـدون تغييـر             
  .باقي بمانند

  سرويس گرايي در كليه سلولها: دومايده  -2-2
ايده ديگر آن است كه هنگام تنظيم هر سلول با ديـد سـرويس              

مثال هنگام تنظيم مدل مفهومي داده هـا        . گرايي به آنها بپردازيم   
آنها را داده هاي مربوط به سرويسهاي خاص در نظر بگيريم و يـا              

نيم در زمان تعيين فرايندهاي كاري، سرويسهاي كاري را معين ك         
بطوريكه هر سلول به تنهايي بخشي از مجموعه اي از سرويـسها            

  .را معين كند
قواعـد  (اين ايده نيز عملي نيست زيرا بر اساس قواعد هفتگانـه         

هر سطر ديدگاه مجـزا و هـر سـتون جنبـه خاصـي از               ) 5و4و3
كند و هر سلول داراي ديدگاه مجـزا و جنبـه           معماري را بيان مي   

ت و اين با اصولي از سرويس گرايي ماننـد          اي از اطالعات اس   ويژه
تجريد يك دامنه كاري خاص توسط سرويس  و بنابراين با سـاير             

حالتي، قابليت استفاده مجـدد و      اصول مانند استقالل داخلي، بي    
] 3 و 2[براي مطالعه اصول سرويس گرايـي بـه       (است   اددر تض ... 

ك سرويس در تجريد يك دامنـه كـاري خـاص           ي). مراجعه كنيد 
توانـد فقـط    تواند فقط مثالً داده هاي آن را نمايش دهد، نمي         نمي

در نظر بگيرد   ... فرايندها را بدون توجه به داده ها يا وقايع مهم و            
بلكه سرويس بايد تجريدي از كليت دامنه كاري باشد و تنهـا بـا              

  .توان آن را پوشش داديك جنبه نمي
  سطر سرويس:  ايده سوم-2-3
توان بر روي آن بحث كرد، آن است كه سـطر           يده سومي كه مي   ا

در نظر بگيريم كه مبين ديدگاه معمار       را  يا سطرهايي در ماتريس     
سرويس گرا به سيستم باشد و سـرويس گرايـي در آن سـطرها              

  .مثالً سرويسها در آنها مشخص شوند. نمايش داده شود
ايراد اين ايده در آن است كه در صورت بـه كـار بـردن آن اوالً                 

يس گرايي را فقط براي سطري كه بعنوان سطر سـرويس در            سرو
نظر گرفته مي شود و سطرهاي بعدي آن اعمال كرده ايم و ثانيـاً              
مساله اي كه در مورد ايده قبلي با آن مواجه بوديم، هنوز به قوت              

يعني در حين تعيين سرويسها در سطر سرويس        . خود باقي است  
ورده هاي آن را تعيـين      فرا(مي بايست چندين سلول را پر كنيم        

كه هر سلول به جنبه خاصي از اطالعات سازمان مي نگرد           ) كنيم
و به اندازه كافي جامع نيست كه اصل تجريد توسط سـرويس را             

ثالثاً هر سطر در چـارچوب زكمـن معـين كننـده            . تحقق بخشد 
سازمان از ديدگاه يك نقش خاص اسـت و يـا سـطح خاصـي از                

-ا توجه به آنكه سرويسها خـود مـي        تجريد را بيان مي كند كه ب      
توانند از ديدگاه افراد با نقشهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد           

و نيز آن كه سرويسها خود مـي تواننـد در سـطوح مختلفـي از                
  .پس اين ايده نيز عملي نيست. تجريد مطرح شوند

  ستون سرويس: ايده چهارم  -2-4
ريم، نياز به اين    مشاهده مي شود كه هر سطري را كه در نظر بگي          

داريم كه حداقل يك سلول مجزا براي تعيين و مشخـصه سـازي      
. سرويسهايي كه از آن ديدگاه بدست مي آينـد داشـته باشـيم            

هاي مربوط بـه  بايست از يك سو داراي سرويس چنين سلولي مي  
ديدگاه و مشخصه هاي آنها باشد و از سـوي ديگـر جنبـه هـاي               

چنين سلولي را در قالب     . اشدمختلف ديدگاه در آن لحاظ شده ب      
بنا . توان گنجانيد هيچ يك از ستونهاي فعلي چارچوب زكمن نمي       

براين ايده چهارم افزودن يك ستون جديد به چـارچوب زكمـن            
است كه هر سلول آن تجريد كاملي از كليه اطالعات مربـوط بـه              
ساير جنبه هـاي سـطر خـود باشـد و از سـوي ديگـر در طـي                   

از سطرهاي باال به سمت سـطرهاي پـايين         ديدگاههاي مختلف و    
بتواند مشخصه سازي دقيقتري را از سرويس هـاي كـاري ارائـه             
دهد و در سطرهاي نهايي بتواند از ديـدگاه تكنولـوژي و پيـاده              

اعمال اين روش  . سازي ، طراحي دقيق و فني براي آن تعيين كند         
بهره گيـري از معمـاري سـرويس گـرا، عـدم            شود تا   موجب مي 

چگي و اتصال ميان جنبه هاي مختلف را جبران كند و نقش         يكپار
چــارچوب معمــاري را از طبقــه بنــدي كننــده صــرف مــدلها و 

  .مستندات به يكپارچه كننده آنها ارتقاء دهد
 چارچوب گسترش يافته زكمن -3

 كه شـماي كلـي آن را    -ته معرفي شده  در چارچوب گسترش ياف   
ر سطر نياز به     ستون سرويس در ه    -الحظه مي كنيد   م 1شكل  در  

  . دستورالعملهايي دارد و بايد پاسخگوي سواالتي باشد

  
   از چارچوب گسترش يافته زكمنشمايي: 1شكل 

-قبل از تشريح اين ستون بايد متذكر شويم كه سرويسها را مي           
توان از نظر مـتن بررسـي بـه دو دسـته سرويـسهاي كـاري و                 

 بـدين معنـا كـه    . سرويسهاي سيستمي يـا فنـي تقـسيم كـرد         
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سرويسهاي كاري خدماتي هستند كه توسط كسب و كـار ارائـه            
-شوند و لزوماً بر روي زيرساختهاي تكنولوژيكي مستقر نمـي         مي

شوند، ممكن است قابل مكـانيزه شـدن نباشـند و وجـود آنهـا               
ــوژي نيــستوا ــه تكنول ــسته ب ــا سرويــسهاي سيــستمي . ب ام

سرويسهايي هستند كه خدمات فني ارائه مي كنند و مي بايست           
   . پياده كنيم تا قابل اجرا باشندITآنها را روي پلتفرمهاي 

  افتهستون سرويس در چارچوب گسترش ي -3-1
بطور كلي آنچه در اين ستون مي بايست بدست آيـد، سـرويس             

صات آنها ، واسطها، و نيز در صورت نيـاز ارتبـاط            ها، نوع و مشخ   
در كـه   كنـد   اين ستون جديد معـين مـي      . سرويسها با هم است   

سازمان چه خدمات و سرويسهايي به چه موجوديتهايي ارائه مي          
در اينجا الزم است يادآوري شود كه هر ستون در چارچوب           . شود

ـ   . زكمن طبق قاعده دوم داراي يك مدل پايـه اسـت           ه مـدل پاي
سـرويس   – قـرارداد    –ستون سرويس نيز به صـورت سـرويس         

تواند هـر موجوديـت     ميسرويس گيرنده    است كه در آن      گيرنده
. باشـد ) يك سرويس، يك برنامه يـا يـك شـخص مجـاز           (مجاز  

شود سلولهاي ستون سرويس به صورت زير تنظـيم         پيشنهاد مي 
  .گردد
ـ    رستي از هف : ديدگاه متن در  مهـم  اري اصـلي و   از سرويسهاي ك

معين كنيد مصرف كنندگان اين سرويس       و   سازمان را تهيه كنيد   
سرويسهاي ديگر، افراد، برنامـه     (ها چه موجوديت هايي هستند      

  )ها، سازمانهاي ديگر
ر يك از سرويسهاي كـاري      معين كنيد كه ه   : ديدگاه مفهومي در  

معين شده در ديـدگاه مـتن ، خـود از چـه سرويـسهاي               تعيين  
 براي هر يك از آنها يك توصيف كلـي           .ندديگري تشكيل شده ا   

در توصيف هر سرويس معين كنيـد سـرويس چـه           (تعيين كنيد   
كاري انجام مي دهد چه وروديهايي نياز دارد و چه خروجيهايي را 

و مـصرف   ايجاد مي كند، پيش شرطها و پس شـرطها چيـستند  
اين كار در توصـيف     ) .كننده هاي مجاز چه موجوديتهايي هستند     

  . سرويسها نقش مهمي داردمعنايي
سرويسهاي كاري معين شـده در      به    با توجه   :در ديدگاه منطقي  

ديدگاه مفهومي، نگاشـت سرويـسهاي كـاري بـه سرويـسهاي            
 شـماي سـاختاري     .سيستمي را تعيين و آنها را طراحـي كنيـد         

سـاختار و نحـوه انتقـال       . توصيف سرويس را كامالً تعريف كنيد     
ــا پيامهــا  ــراي ) MEP )Message Exchange Patternي را ب

بـراي هـر    را  مؤلفه هـاي مـورد نيـاز         نيز   سرويس معين كنيد و   
   .نماييد مشخصويس سيستمي سر

با توجه بـه مـسائل فنـي و تكنولـوژيكي،           : در ديدگاه فيزيكي    
استانداردهاي پياده سازي سرويسها را انتخـاب كنيـد از جملـه            

ـ        شف و انتـشار،    پروتكل انتقال، زبان توصيف معماري، پروتكل ك
ســاختار مــستند قراردادهــا، پروتكــل پيــام رســاني و ســاير  

با توجه به استانداردها، مشخصه سـازي         را SOAاستانداردهاي  
 Enterprise Service Bus. فيزيكي سرويـسها تعيـين كنيـد   

)ESB (          را طراحي كنيد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده سرويسها را
  .طراحي و مدل كنيد

مؤلفه ها و ماجولها ونيـز قراردادهـاي        : ز متن   ديدگاه خارج ا  در  
ترين سطح جزئيات مشخص و پياده سـازي  سرويسها را در پايين 

  .كنيد
اجزاء و سرويسهاي استقرار يافتـه و       :  سازمان در حال كار    نهايتاً

  .افراد سازمان است
شود در هر سطر هفت جنبه از سـازمان         همانطور كه مشاهده مي   

در حقيقت در هر سطر . شودتنظيم مياز ديدگاه مختص آن سطر   
شود كه چه كاري، توسط چه كسي، چگونـه، و در چـه             معين مي 

شود و در اثر آن چه خدماتي زمان و مكان و به چه علت انجام مي      
 هـر    شماي كلي ستون سـرويس و مـدل        2شكل  . ارائه مي شود  

  .ديدگاه آن را نمايش مي دهد

  
  گاه ستون سرويسورد نياز در هر ديدمدل هاي م: 2شكل

  گانه زكمنيافته و قواعد هفت چارچوب گسترش-3-2
مي توانيم بررسي كنيم كه آيا با افـزودن يـك جنبـه سـازماني        

برقـرار  چـارچوب زكمـن     قواعد   ديگر به نام سرويس هنوز همه     
  .مطالعه كنيد] 5و 4[ اين قواعد را مي توانيد در .تند يا خيرهس

ايـن قاعـده هنـوز      ):  نيـستند  ستونها داراي ترتيب  ( قاعده اول 
تـوان از ميـان سـتونها تعـدادي را          مي زيرا كماكان    .برقرار است 

انتخاب كرد امـا انتخـاب نـشدن سـتون سـرويس در معمـاري               
يس گرايي در   از سرو كردن  صرفنظر  سازماني معادل خواهد بود با      
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همچنين رعايت ترتيـب در سـطرها كماكـان         . معماري سازماني 
را بدون داشتن سطر باالتر نمـي تـوان بـه           داراي اهميت است زي   

  .توليد سطرهاي پايينتر پرداخت
سـتون  ): هر ستون يك مـدل پايـه اي سـاده دارد          (قاعده دوم   

 داراي مـدل    ".شودچه خدماتي ارائه مي   "سرويس با سوال اصلي     
 سـرويس   - قـرارداد  –سـرويس   "پايه اي ساده اي بـه صـورت         

  . است"گيرنده
مدل ذكر شـده در     ): ستون يكتا است  مدل پايه هر    (قاعده سوم   

قاعده دوم خاص ستون سرويس است و در متن ستونهاي ديگـر            
  .معني دار نمي باشد

با توجه  ): هر سطر نمايانگر يك ديدگاه مجزا است      (قاعده چهارم   
ايم اين قاعده   به آنكه در سطرها و ديدگاهها تغييري ايجاد نكرده        

  .نيز بر جاي خود پا برجا است
كماكان با توجه بـه يكتـايي       ): هر سلول يكتا است   (جم  قاعده پن 

  .رسدسطرها و ستونها، اين قاعده نيز بديهي بنظر مي
تركيب يا اجتماع همه مدلهاي سلولي در يك سطر         (قاعده ششم   

بـا اعمـال    ): شـود منجر به مدل كاملي از ديدگاه همان سطر مي        
- مـي  سرويس گرايي جنبه جديدي از سازمان ارائه شده كه بيان         

-كند چه خدماتي توسط سازمان به چه موجوديتهايي ارائـه مـي           
از طرف ديگر جنبه هـايي كـه در چـارچوب زكمـن قـرار               . شود

جنبه جديد نيـز بـه      . داشتند، دستخوش هيچ تغييري نشده اند     
پـس قاعـده    . كندكامل تر شدن مدل ديدگاه هر سطر كمك مي        

ـ      . ششم نيز برقرار است    ردن سـتون   بر اساس اين قاعده اضافه ك
-جديد، ديدگاه جديدي را به مجموعه هاي مدلهاي هر سطر نمي          

افزايد و با اعمال تغييرات در مدل هر سلول، وابستگيهاي ميـان            
  .سلولهاي يك سطر جامعيت خود را حفظ خواهند كرد

ايـن قاعـده نيـز      ): منطق چارچوب بازگشتي است   (قاعده هفتم   
ا توسط اين چـارچوب     توان هر چيزي ر   برقرار است زيرا هنوز مي    

  .توصيف كرد

 يريجه گينت -4
 معمـاري  ر چـارچوب  معماري سرويس گرا د سبكبا به كارگيري    

سازماني، به چارچوبي براي تهيه معماري سازماني سـرويس گـرا       
  :بطور كلي روش پيشنهادي داراي ويژگيهاي زير است. ايمرسيده
  .گرايي رعايت مي شود در چارچوب ارائه شده سرويس-الف
 سرويس گرايي بر همه ديدگاهها اعمال مي شـود نـه فقـط              -ب

 آن است كه معماري و      بهترزيرا  . ديدگاه معمار و يا طراح سيستم     

طراحي سرويس گرا بر اساس تحليل و نياز سنجي سرويس گـرا            
صورت گيرد تا به حداكثر يكپـارچگي و درك مـشترك دسـت              

 چارچوب  به همين جهت همه نقشهاي مهم سازماني كه در        . يابيم
  .دارندخالت دآن زكمن مطرح مي شوند در 

 از آنجا كه مفاهيم سرويس گرايي به مفاهيم كسب و كـار  و               -پ
روشهاي مديريت انساني نزديكتر است ، هر ديدگاه در معمـاري           

  .رك تر استسازماني سرويس گرا كاملتر و قابل د
 مدلها داراي جامعيت بهتر بـوده و طراحـي هـر سـلول بـه                -ت

  . ساير سلولها در سطر كمك مي كندطراحي
  .شود يكپارچگي مناسبي ميان ديدگاههاي مختلف ايجاد مي-ث
 از آنجا كه سرويسها تجريدي از همه جنبه هـا هـستند بـه               -ج

  .نحوي در طراحي سلولهاي همه ستونها نيز تأثير دارند
شود زيرا در هر ديدگاه مشخص       سرويس نيز بهتر طراحي مي     -چ

ه ها، چه عمليات، چه افراد، و چه زمانها و مكانها           است كه چه داد   
  .و عللي براي انجام كار بصورت سرويس گرا وجود خواهد داشت

 مدلها و قواعد چارچوب پايه زكمن دسـت نخـورده و بـدون           -ح
  .تغيير باقي مانده اند
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