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  چکیده
گیرد و پس از مورد بررسی قرار می گرابا استفاده از معماري سرویس) MDM( هاي کلیدي سازمانمدیریت دادهسازي پیادهمعماري هاي سبک در این مقاله

و از ایجاد  دنمایمی اتکاموجود در سازمان  هاي دادهدامنه هاي راهبرگردد که به سیستممعرفی می» شده هاب تراکنشی توزیع«با نام ها سبک جدیدي تحلیل آن
هاي ، برخی قابلیتMDMشده براي معماري هاي ارائهارچوبحاصل از معرفی چ. بر اساس سناریوهاي دکنجلوگیري می MDMیک انباره مرکزي در سیستم 

هاي کیفیتی تواند در ویژگیاین سبک می دهدمقایسه شده است. نتایج نشان می (پیشنهادي و سه سبک قبلی) هاو نسبت به انواع سبک معماري استخراج 
سناریوهاي استفاده از این سبک به دست  ،هاي مختلفن با استفاده از ارزیابی قابلیتهمچنیدست آورد. معماري قابلیت عملکرد و قابلیت استفاده امتیاز خوبی به

  آمده است.

  کلمات کلیدي
-سبک پیاده)، SOA( معماري سرویس گرا  )،EAIسازي برنامه هاي کاربردي سازمان ( ). یکپارچهMDM( سازمان کلیدي، مدیریت داده هاي کلیديداده هاي 

 )MDM )Implementation Styleسازي 
 

 
 

  مقدمه - 1
) از  اواخر قرن بیستم و پس از به MDMهاي کلیدي ( اصطالح مدیریت داده

) و مدیریت CDI1هاي مشتري  (رسمیت شناختن مفاهیم یکپارچه سازي داده
اسـت   MDMیک سیسـتم   CDI) ظهور یافت. PIM2اطالعات محصول  (

 PIMحالی که  که روي مدیریت فرد و واحدهاي سازمانی تمرکز می کند، در

به مدیریت  تعریف محصول و دوره زندگی آن از طریق یک برنامه کـاربردي  
هاي کلیدي سازمان به صورت به مدیریت داده MDMدر حقیقت  اشاره دارد.

 .[6]پردازدمی) غیرهفرد، محصول، واحد سازمانی و مستقل از دامنه (
MDM ت و هاست کـه بـه سـاخ   ها و فناوريیک چارچوب از پردازش

، قابل نگهداري، مطمـئن و معتبـر کمـک    موثقاي نگهداري یک محیط داده
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و  کلیـدي هـاي  از حقیقـت را بـراي داده   واحـد کند و یک نسخه جـامع و  می
 .[7]دهدارتباطات بین آنها ارائه می

هـاي علمـی و    هـاي تجـاري و هـم بخـش     حـل  دهنـدگان راه  هم ارائه
هـاي   هاي مختلف و روش معماري دانشگاهی از زوایاي مختلف به این مساله،

انـد. یکـی از نتـایج ملمـوس مطالعـات،       سازي آن در سـازمان پرداختـه   پیاده
صورت که از طرفی معماري  این است. به SOAو  MDMدوطرفه  همگرایی
شود  مطرح می MDMسازي  گرایی به عنوان بستر مناسب براي پیاده سرویس

سـازي  یکپارچـه و  SOAراي خود به عنوان توانمندساز ب MDMو از طرفی 
سازي معماري  گردد که باعث موفقیت پیاده محسوب میهاي کاربردي برنامه

در سـازمان  ) EAI(هـاي کـاربردي    امـه سـازي برن  گـرا  و یکپارچـه   سرویس
  .[5,7]شود می

در  MDMمعمـاري  سـازي   پیادهي (یا همان سبکها) در معرفی الگوها
هـاي   باره مرکزي براي مدیریت دادهگرا بیشتر به ایجاد یک ان محیط سرویس

  تواند گویاي این معماري باشد. می )1(کلیدي تاکید شده است. شکل 

  
 [8]گرا در معماري سرویس MDMاستفاده از انباره  ): 1(شکل 

وکـار خـود داراي    هایی که براي مـدیریت خطـوط کسـب    براي سازمان
ري کـار بسـیار   باشـند گـذار بـه ایـن معمـا      هاي کاربردي مختلف مـی  برنامه

هاي مختلف سازمانی و فنـی ناشـی    ها از جنبه اي است. این پیچیدگی پیچیده
هـاي   شوند. مساله اصلی این است که با توجه بـه تعـاریف مـدیریت داده    می

توان بـا   هاي مرجعی که براي آن وجود دارد آیا می کلیدي سازمان و معماري
، گرا هاي معماري سرویسگیو ویژ هاي موجود سیستمهاي  استفاده از قابلیت

که عالوه بر اینکـه   بطوري ؟اي را براي این منظور ارائه داد شده معماري توزیع
بتوانـد  کنـد  را حفـظ   MDMهـاي مرجـع    هاي موجـود در معمـاري   ویژگی

ها در انباره مرکـزي را حـل    نقطه شکست بودن و افزونگی داده مشکالت تک
 .نماید

از جملـه ایـن   سـت.  ارائه شده ا MDMي هاي متعددي براي معمارچارچوب
. این [10]کردتوان به معماري سرویس و مولفه لوشین اشاره ها میچارچوب

حل هاي مورد نیاز یک راهها و مولفهالیه از سرویس 6چارچوب یک پشته با 
MDM دهد و سطوح معماري مفهومی را نشان می )2(شکل نمایدرا ارائه می

ود و سپس به حاکمیت، مدیریت، مدیریت شناسـایی  ش که با معماري آغاز می
رسد و سرانجام بـه مـدیریت فراینـد     سازي می هاي یکپارچه هویت و سرویس

  گردد.  وکار ختم می کسب
این معماري . [11]دهدارائه می يکارکردعماري مرجع نیز یک ماوتو 

ها در کند. این دستهدسته اصلی تقسیم می 6را به  MDMکارکردهاي 

شوند و در نهایت در بندي ریزتر تقسیم میدسته 19دوم به سطح 
  رسند. تابع مجزا می 72سطح آخر به 

 
 MDM [10] مؤلفهمدل سرویس و  ):2( شکل

هاي مهم در هاي کلیدي یکی از فعالیتطراحی و نگهداري معماري داده
تکرار داده و جریان داده را  ،است و دسترسی اشتراکی MDMتوسعه راه حل 

. محققان از زوایاي گوناگون [12]کنده منظور تامین کیفیت داده تضمین میب
هـاي  اند. اوتو و اشـمیت از معمـاري داده  هاي کلیدي پرداختهبه معماري داده

کنند که به اي از معماري اطالعات سازمان یاد میعنوان زیرمجموعهکلیدي به
است. معماري اطالعات کلیدي محدود شده  هاي دادهیعنی نوع خاصی از داده 

 NISTعنوان یکی از سطوح معماري در مـدل معمـاري سـازمانی    سازمان به
هـاي  معمـاري سیسـتم   ،وکـار است که در کنار چهار سـطح معمـاري کسـب   

 ،افـزار هاي قابـل تحویـل (سـخت   معماري داده و معماري سیستم ،اطالعاتی
هاي اطالعاتی تمافزار و ارتباطات) تعریف شده است و سطح معماري سیس نرم

هاي ثابت و هم جنبههاي کلیدي معماري دادهبه گفته آنها کند.  را تغذیه می
گیرد و روي سـازگاري تعـاریف داده   را دربرمی MDMهاي پویاي هم جنبه

د شـو هاي کـاربردي متمرکـز مـی   برنامهنها در سطح شدگی آکلیدي و توزیع
این معمـاري تبـادل عناصـر    دهد ). همانطور که این شکل نشان می3(شکل 

  .[13]دربردارد با نام جریان دادهرا نیز  هاي کاربردياي بین برنامهداده

  
  [13]هاي کلیدي سازمان: عناصر معماري داده)3( شکل

بندي هـایی  دسته MDMدر هاي کلیدي دادهدر مورد ساختار معماري 
عمـاري  هـاي م سـازي یـا سـبک   هـاي پیـاده  ارائه شده است که عموما سبک

MDM هـا تـاثیر زیـادي در مـدیریت اجـزا و      شوند. ایـن سـبک  نامیده می
هـا  سـبک تاریخی این بررسی   ما در این مقاله به دارند.  MDMهاي  مولفه

هاي موجود کنیم که از سیستمپردازیم و سپس سبک جدیدي را معرفی می می
 شوند اخته میعنوان مالک و راهبر یک یا چند دامنه داده شنکه به در سازمان
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را بـه حـداقل    MDMکند و انباره مرکـزي  شده استفاده میدر محیط توزیع
هاي موجـود مقایسـه خـواهیم کـرد و     رساند؛ سپس این سبک را با سبک می

ارائه  MDMرهنمودهایی را براي انتخاب این سبک در تدوین برنامه توسعه 
  دهیم.می

 کارهاي مرتبط - 2
ــوزر و همکــارانش  ــه عنــوان الگــوچ 2004در ســال ل هــاي هــار ســبک را ب

این چهار الگو را  )4(شکل  .]9[دننمایهاي کلیدي مطرح مییافتگی داده توزیع
 »استانداردها«، »3سیستم راهبر«، »مرکزي: «دهددر کنار یکدیگر نمایش می

دهد که چهار الگو را بر اساس دو به ما این امکان را می نیز». انبار متمرکز«و 
یـا   »مرکـزي «توانـد  کـه مـی  » و نگهـداري داده کلیـدي   ساخت«مشخصه 

توانـد  که می» استفاده از صفات داده کلیدي سراسري«و باشد  »غیرمرکزي«
  .مقایسه کنیمباشد  »نشدهتعریف«یا  »شدهتعریف«

  
 ]9[هاي معماريبندي رهیافتدسته ):4( شکل

ر د MDMسازي هاي پیادهسبکدریبلبیس و همکارانش چند سال بعد 
سـبک  ، 4تجمیـع سـبک   :کنندصورت معرفی میرا به اینگرا محیط سرویس

بندي را این دسته ما .[6]7تراکنشی بهاسبک ،  6سبک همزیستی،  5نامی ثبت
هـا را بـه    سازي ایـن سـبک  ) نحوه پیاده5شکل ( نامیم.می IBMبندي دسته

ودن و ب 8»سیستم رکورد«حل هاب تراکنشی به علت  راه دهد. خوبی نشان می
داشتن یک انباره جاري، تمیز و معتبر در هر زمان از داده بسیار حائز اهمیـت  

کند و از هر سه نـوع روش   است، قواعد دسترسی و حاکمیت داده را تهیه می
حمایـت  هاي استفاده عملیاتی، همکاري و تحلیلـی)   (روش MDMاستفاده 

با این حال منافع نماید. مشکل این سبک هزینه زیاد و پیچیدگی آن است.  می
هـاي   و مـدیریت داده  9هـاي حاکمیـت داده   این سبک از نظر اعمال سیاسـت 

رسیدن به این سبک  MDMهاي  کلیدي آنقدر زیاد است که بسیاري از پروژه
 .[6]دهند را هدف نهایی خود قرار می

ها از آنجا که ممکن است در هـر زمـان هنـوز تغییـرات      در سایر سبک
 سیسـتم را دارنـد بـه    کلیـدي جوز تغییر بـر روي داده  هاي دیگر که م سیستم

MDM  محســوب  10»سیســتم ارجــاع« سیســتممنتقــل نشــده باشــند ایــن
  .[5,6]شود می

را بـه   11شـده غنـی کلیـدي   هـاي  هدادکـه  سبک تجمیع بـه علـت ایـن   
گرداند معموال به عنوان سبک موقت براي گذار نمی بازباالدستی هاي  سیستم

گیرد؛ اگرچه این سـبک نیـز   ورد استفاده قرار میم به مرحله سبک همزیستی

واقـع   سـتفاده عنوان مقدمه گذار به سـبک هـاب تراکنشـی مـورد ا    معموال به
 .[6]دشو می

  
 MDM [6]سازي  هاي پیاده ): سبک5شکل (

» ترکیبی«و » ینام ثبت«، »مرکزي«سازي را  هاي پیاده نیز سبک لوشین
ی نـام  ثبتیب دو سبک مرکزي و کند که در آن سبک ترکیبی ترک معرفی می

را در  ذکرشده دو سبک تجمیع و هاب تراکنشیاز لحاظ تعریف است. لوشین 
  .[10]استگذاري کرده نام »سبک مرکزي«را هم ادغام کرده و آن

، سبک دیگري به نام اخیر برسن و دوباو نیز عالوه بر سه سبک معماري
نامی است با این تفاوت ثبتاند که شبیه سبک را مطرح کرده» ارجاع خارجی«

هـاي مبـدا   که از بین صفات مربوط به داده کلیدي، فقط ارجاعات به سیسـتم 
کـه  کنند که با ایـن ها ذکر میشود. آنداده در هاب داده کلیدي نگهداري می

هـاي  این سبک کمترین پیچیدگی و نیز کمترین افزونگـی را در بـین سـبک   
و تطبیق باید با  12پذیري موجودیتدارد اما عملیات تفکیک MDMمعماري 
کننـدگان  ، اکثـر تـامین  صورت پـذیرد کـه بـه علـت ناکارآمـدي      13فن اتحاد

  .[5]اندحل را کنار گذاردهاین راه MDMهاي  حل راه
یـک بسـتر    MDMهـاب داده   کننـد کـه  یادآوري می برسون و دوباو

ند آن تواسرویس است که موظف به تحویل داده کلیدي به سازمان است و می
در خـود نگهـدارد و یـا از منـابع داده بـه صـورت پویـا        به صورت ماندگار را 

ــرهم ــد س ــدي نمای ــیلو .[5]بن ــالش وس ــی چ ــارانش در بررس ــا و  ال و همک ه
بیان داشتند که اگرچه یک سیستم داده کلیدي، هـدف   MDMنیازهاي  پیش

 نیزاوتو . [14]ستنی انتخابدر عمل، همیشه بهترین است اما  MDMنهایی 
دیگـري بـه نـام روش     سـبک  هاي خود عالوه بر سه سبک فوق،در انتخاب
بـا نـاهمگونی زیـاد و     یسـازمان  که» بوش«هاي جموعه گروهدر مموازي را 

 MDMسـازي   به عنوان معماري پیاده است گرایانه مند کیفیت داده کنشنیاز
  .[12]جزئیات این معماري را ارائه نداده استحل  در این راه وي ؛معرفی کرد

سازي متون علمی زیـادي وجـود   در مورد ارزیابی و انتخاب سبک پیاده
سـازي مرکـزي،   ) سـناریوهاي اسـتفاده از سـه سـبک پیـاده     1جدول (ندارد. 

همزیستی و رجیسـتري و نیـز مزایـا و معایـب هـر کـدام را خالصـه کـرده         
مدل تصمیمی را سعی کردند  2014در احسان باغی و همکارانش . [6,7]است
سازي سبک پیادهبراي انتخاب » 14تحلیل تصمیم چندمعیاري«ساس روش بر ا

MDM در ایـن تحقیـق کـه بـا      که در نوع خود ارزشـمند اسـت.   دهنارائه د
شده است فهرستی از نقاط قوت و شرکت پیاده 6استفاده از نظرات خبرگان در 

 هایی که در این ارزیـابی اسـتفاده  نماید. سبکها را استخراج میسبکضعف 
گـرا،  شده است عبارتند از: سیستم مرکزي، سیستم راهبر، معمـاري سـرویس  
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طور که مشخص است معماري سـرویس . همان[3]نامی و هاب تجمیعیثبت
که هر کدام از گرا به عنوان یک سبک مجزا در نظر گرفته شده است؛ در حالی

ي تواننـد بـا معمـار   نامی و سیسـتم راهبـر مـی   هاي دیگر از جمله ثبتسبک
افزار بـه ایـن مقولـه    نویسندگان از دید مهندسی نرمو  گرا پیاده شوندسرویس

تـاکنون   که ییهااجتماعی از سبک بیشتر ،هااند و در انتخاب سبکننگریسته

این مساله باعث شده است اعتبـار   از نظر ما .مد نظر بوده است اند شدهمعرفی
 هاي این ارزیابی دچار خدشه شود.پاسخ

  

 سازيهاي پیادههاي سبک: ویژگی1جدول 

  معایب  مزایا  سناریوهاي استفاده  سازيهاي پیادهانواع سبک
با هاب تراکنشی جامع  MDMپیاده سازي 

  )SOA )TrsnHubدر محیط 
  

، بسترهاي آماده ERP/CRMهاي رهیافت
هاي هوش سازمانی یا انبار داده، حلهبراي را

وکار هاي کاربردي کسباخت برنامهنیاز به س
  مدیریتی

فناوري مطمئن و شفاف، داده کلیدي امن 
-کار، حمایت از برنامهبراي فرایندهاي کسب

  هاي کاربردي تراکنشی جدید و موجود

هاي کاربردي درجه باالي وابستگی به برنامه
  وکار مدیریتی،کسب
یافته داده کلیدي سراسري از پردازش توزیع

-هاي مختلف حمایت نمیسیستماز طریق 
کند.                                                                      

با سبک رجیستري در  MDMپیاده سازي 
  )SOA )RegHubمحیط 

هاي داده زیاد با استقالل محلی وجود دامنه
(که ممکن است دالیل قانونی هم براي 

  استقاللشان داشته باشند)
هاي تبادل براي یک بازار تجارت بستر

  الکترونیکی

سازي براي ساخت سریع و شکل ساده پیاده
  نیازهاي نادر مانند دسترسی به وب

  نماهاي متنوع از داده

بر براي بار شبکه باال و نیاز به حاکمیت زمان
  کیفیت داده به علت استقالل محلی

  ضمانت سازگاري داده کار مشکلی است.

با سبک ترکیبی در  MDMپیاده سازي 
 SOAمحیط 

)CoexHub(  

حل هاب سازي راهدر مواردي که پیاده
- ها امکانسیستمتراکنشی جامع با استقالل 

  پذیر نیست.
به  براي گذار به طراحی هاب تراکنشی جامع

  حل تکاملیصورت راه

هاي موجود و حفظ عدم تغییر در سیستم
  استقالل محلی

ز داده درجه باالي پیچیدگی پشتیبانی ا
  کلیدي

نیاز به حاکمیت قوي براي تامین یک 
هاي سیستم قوانین متحدالشکل در برنامه

  وکارکاربردي کسب

 MDMسازي معماري هاي پیادهتحلیل سبک - 3
ها با به انطباق آن ،هابنديایم براي درك بیشتر همگرایی دستهما سعی کرده

  دهد.می انطباق اولیه را نشان )2بپردازیم. جدول ( یکدیگر
 MDMسازي هاي پیادههاي مختلف سبکبنديانطباق دسته: 2جدول 

  گرامبتنی بر معماري سرویس  -
سبک لوزر و 

  )2004همکاران (
سبک دلیبربیس و 

 -IBMهمکاران (
2008(  

  سبک لوشین 
)2009(  

  سبک برسن و دوباو
)2011(  

مرکزي (هاب   هاب تراکنشی  مرکزي
  تراکنشی)

  هاب تراکنشی

  -  -  -  راهبر سیستم
(شامل  همزیستی  -

سیستم راهبر و 
رابطه دوطرفه با 
  انباره داده کلیدي)

ترکیبی (شامل هاب 
  شده)تجمیع

  مصالحه

  -  -  -  استاندارد
(شامل  نامیثبت  انبار متمرکز

سیستم راهبر و 
طرفه با رابطه یک

  انباره داده کلیدي)

  نامیثبت  نامی (مجازي)ثبت
ر ارجاع خارجی (کنا

  شده) گذاشته

(شامل  تجمیع  -
سیستم راهبر و 

طرفه با رابطه یک
  انباره داده کلیدي)

-  -  

گر قابـل  یکـد یها با ف آنیکه با توجه به تعار ییهان جدول سبکیدر ا
هـاي  بنـدي با مطالعه دسته اند.ش داده شدهیف نمایک ردیاند در انطباق بوده

م که با تکمیل مباحث علمی و شویهاي معماري متوجه میمختلف براي سبک
همکـاري معمـاري    و  هـاي کلیـدي سـازمان   عملی مربوط به مـدیریت داده 

نامی ها به سمت سه سبک مرکزي، ترکیبی و ثبتبندياین دستهگرا سرویس
  اند.همگرا شده

» سیسـتم راهبــر «هـاي  طـور کـه قابــل مشـاهده اسـت ســبک    همـان 
هاي همزیسـتی و  ه است و سبکبندي حذف شددر این دسته» استانداردها«و

توان تکامل تدریجی مفهـوم  رجیستري اضافه شده است. علت این امر را می
MDM   هـاي اطالعـاتی   و معماري آن و ماموریت آن در معمـاري سیسـتم

بـه عنـوان یـک بسـتر     موظف است  MDMسازمان دانست؛ بدین معنی که 
 براي انجام عملیاتهاي الزم سرویس، هاي کاربرديمستقل از برنامه سرویس

بر روي هر داده کلیدي را فراهم کند و وجود یک نماي واحد از  و یا فراخوانی
و » سیســتم راهبــر«هـاي  داده کلیـدي را در ســازمان تـامین نمایــد. ســبک  

عنـوان مثـال در   اند؛ بهیافته ارائه نشدهبر اساس این دید تکامل» استانداردها«
هـاي راهبـر مختلـف    لیـدي در سیسـتم  هـاي مختلـف داده ک  که دامنهحالتی

شود هر سیستم راهبر مسوول دامنه داده خودش اسـت و بـراي   نگهداري می
کننده مرکزي احتیاج دارند که به یک هماهنگ MDMهاي تطابق با معماري

. بنـابراین در  تـامین نمایـد  را  MDMهاي الزم بـراي سیسـتم   بتواند قابلیت
بـه عنـوان بخشـی از     کـدام هر  ي راهبر، هاصورت نیاز به استفاده از سیستم

در مـواردي کـه    IBMبنـدي  عمـل خواهـدکرد؛ در دسـته    MDMمعماري 
اي تغییر دهد که گونههاي راهبر موجود را بهتواند معماري سیستمسازمان نمی

هاي راهبر موجود را در از سبک هاب تراکنشی جامع پیروي کنند این سیستم
گیرد؛ جازي) یا همزیستی (ترکیبی) بکار میقالب سبک تجمیع، رجیستري (م

هاي کلیدي موجود در هر سیستم راهبر به همان صورت صورت که دادهاینبه
شوند و در مخزن داده متمرکـزي کـه در   قبلی و مستقل ایجاد و مدیریت می

صورت کامـل  گردند (بهها دیده شده است تکرار و کپی میطراحی این سبک
بـراي سـبک    بـه صـورت مختصـر   و همزیسـتی و  هاي تجمیـع  براي سبک

نامی). البته الزم بـه ذکـر اسـت در سـبک همزیسـتی نتیجـه تفکیـک،         ثبت
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ده کلیدي جهـت  سازي داده کلیدي دوباره به سیستم راهبر داشناسایی  وغنی
  شود. ارسال می اعمال اصالحات

هـاي  د همیشـه یکـی از دغدغـه   هـاي راهبـر موجـو   استفاده از سیستم
لزوم حفظ طور که توضیح داده شد  هماناست و  MDMا در توسعه ه سازمان

بررسـی سـابقه   . اسـت شـده  هـاي دیگـر   تعریف سـبک ها باعث سیستماین 
که در رویـه تکـاملی سـبک     دهدمیسازي نشان هاي سبک پیادهبندي دسته

هـاي راهبـر بـه عنـوان بخشـی از      هاي راهبر حذف گردیده و سیستم سیستم
هاي اند. در این میان نقش سیستمرجیستري معرفی شدهو  ترکیبیهاي سبک

، تکرار داده و جریان داده راهبر در سبک رجیستري در سه جنبه اشتراك داده
و یک انبار داده کوچک مرکزي وجود دارد که براي هـر   کامال مشخص است

اما سبک  دارد.رکورد صفات الزم براي شناسایی موجودیت را در خود نگه می
یافتگی ی یک سبک مبهم و پیچیده است وهمه حاالت مختلف توزیعهمزیست

این سبک از دو دیدگاه قابل بررسـی   .گیردکلیدي را دربرمی هاي مخزن داده
است. بیشتر محققان به منظور تامین قابلیتهاي ممیـزي، سـابقه و ارتباطـات    

م هاي کلیـدي الز رکورد وجود مخزن داده کلیدي مرکزي را در معماري داده
دانند. در نتیجه در تشریح ایـن سـبک، محتـواي داده کلیـدي موجـود در      می

سـازي داده در مخـزن داده   هـاي یکپارچـه  سیستم  راهبر را با یکـی از روش 
دیدگاه دوم این  سازند.کرده و همگام میکلیدي مرکزي به صورت مرتب کپی 

گهـداري  صورت مانـدگار ن است که الزم نیست رکورد طالیی در هاب داده به
هاي دیگر با ، هر سیستم راهبر مالک داده کلیدي خودش است و سیستمشود

رهیافـت  که در صورتیما به دنبال این هدف هستیم که  .شوند آن همگام می
براي ایجاد شفافیت را تامین کند،  MDMتواند تعاریف یک سیستم میدوم 
  را به عنوان یک سبک مجزا بشناسیم. معمارياین 

با » شده هاب تراکنشی توزیع«سازي پیاده ارائه سبک - 4
تراکنشی  هايهابعنوان هاي راهبر به سیستماستفاده از 

  داده مختص دامنه
فقط یک  -هر دامنه داده«در صورتی که بتوان قانون پیشنهاد ما این است که 

هـاي راهبـر   از سیسـتم را در مدل داده مطلوب طراحی نمـود  » سیستم مالک
مـدل   استفاده نماییم و از ایجاد MDMتراکنشی سیستم هاي عنوان هاب به

جلـوگیري نمـاییم؛    داده کپـی  و مرکـزي  MDMدر سیسـتم  داده فیزیکی 
از  MDMسیسـتم   ،شدهجاي ایجاد یک مخزن داده تجمیععبارت دیگر به به

این سبک هر کدام  شده تشکیل شود.هاي تراکنشی توزیعیک مجموعه هاب
اهبر یک یا چند دامنـه داده خـاص هسـتند را بـه     هاي موجود که راز سیستم

گیـرد. و بـا قـراردادن یـک     (ها) در نظر مـی ن دامنهای عنوان هاب تراکنشی 
شـده را  هاي تراکنشـی توزیـع  سیستم مرکزي مدیریت داده کلیدي این هاب

 MDMاز دیـد کـاربران   شدگی حاصـل  توزیعکند که اي مدیریت میگونه به
بـه   گـرا بر اساس معمـاري سـرویس   ت این دیدگاه مابراي اثبا .مخفی بماند

 پرداختیم که در آن بتوان این سبک را پیـاده  MDMطراحی چارچوبی براي 
  نمود.

و هفـت راهنمـایی آن    DSR15ما در طراحی ایـن چـارچوب از روش    
با  MDMسازي پیاده چارچوبایم، فرآورده نهایی طراحی یک استفاده کرده

سـتفاده بهینـه از ظرفیــت   ا. مشـکل اساســی  تفــوق اسـ  اسـتفاده از سـبک  
بدون نیاز به ایجاد یک هاي کلیدي در معماري داده هاي موجود راهبر سیستم

رده بر فرایند تحقیق و ارزیابی فرآو .است با روش تکرار داده انباره داده کلیدي
هـاي  هـا و روش هـا، مـدل  بانجام شـده اسـت؛ مطالعـه چـارچو    این اساس 

بـا  ، تولیـد طراحـی، مقایسـه     گرایـی معماري سرویس و MDMسازي  پیاده
  ها، اصالح طراحی و تکرار مجدد. چارچوب

هاي مرجع ما عبارت بودند از معماري مولفه و سرویس لوشین، چارچوب  
 MDMکه شرح آن رفت و معماري مرجع مفهومی  عملکرديمعماري مرجع 

 ه شدهالعهاي مطاین محصول با چارچوب ارزیابیر نهایت نیز . د[5,10,11]
مورد پذیرش قـرار گرفتـه    راحیاین ط ،تحلیلو بر اساس این صورت گرفت 

 که به آن اشاره خواهد شد. است
هاي کاربردي در سازي برنامهقواعد یکپارچهبر اساس طراحی پیشنهادي 

اسـتفاده   16اسـت و از تکنیـک انتشـار داده     بنـا شـده   گراییمعماري سرویس
  دهد. زاء طراحی را نمایش می) اج6شکل ( نماید. می

 
  گاهدانش کلیدي يها داده یریتمد ): عناصر6(شکل  

نقش  ،دهد که هر سیستم مالک یک دامنه داده خاص این طراحی نشان می
یک هاب تراکنشی را براي مدیریت آن دامنه داده دارد با این تفاوت که 

اعم از (مقصد هاي مرکزي ارتباط بین این هاب و سیستم MDMسیستم 
وکار)  هاي مدیریت فرایند کسب کننده موجود و یا سیستم  هاي استفاده سیستم

هر سیستم راهبر با انجام دو دسته وظایف، به یک  را مدیریت خواهد کرد.
کننده از دامنه داده مربوطه با انجام دو  نشی و هر سیستم استفادههاب تراک

  اري ما تبدیل خواهد شد.هاي مقصد در معم دسته وظایف به یکی از سامانه
این چارچوب معماري را شرح  هاي کلیدي اینجا به طور مختصر مولفهدر 
 دهیم. می
 خود  کلیدي: هر هاب مدیریت دوره زندگی دامنه داده هاي تراکنشی هاب

و منطق کسب وکار را به عهده دارد. همچنین  CRUDاعم از عملیات 
دهـد.   اده خود را انجام میمدیریت سلسله مراتب داده و کنترل کیفیت د

هـا   سیستمسرویس را براي استفاده سایر  هاي وب در صورت لزوم واسط
فقط در این هـاب قابـل نوشـتن اسـت و      کلیديکند. این داده  می تهیه

انتشار تغییرات  سیستمهاي مقصد از طریق  سیستممدیریت انتشار آن به 
  پذیرد.  صورت می

 سیستم MDM بستر ابزار: در مرکزي SOA    و با اسـتفاده از خـواص
ESB  ــا مــدیریت ســرویس طراحــی شــده هــاي اتمیــک و  اســت و ب
، نقـش  زیـرین  شـده   سازي حاصل از الیه توزیـع  هاي یکپارچه سرویس
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مهم ایـن   وظیفهدر اینجا چند کند.  سازمان را بازي می MDMسیستم 
  شود: توضیح داده میمولفه 
o   مـان بنـدي شـده و    اخذ و ثبت تغییرات: این مولفه بـه صـورت ز

مالک، تغییرات را از با تکنیک اتحاد،  سیستمپریودیک براي هر  
کنـد. ایـن زمانبنـدي بـراي      دریافت و در پایگـاه داده ثبـت مـی   

تواند بسـیار کوتـاه باشـد. اخـذ      هاي نیازمند تاخیر کم، می سیستم
توانـد از یکـی از دو روش    مالک مـی  سیستمتغییرات بسته به هر 

تغییرات انجام پذیرد. از ییر رکورد و یا الگ گیري آخرین زمان تغ
هاي با نرخ تغییـر زیـاد از روش آخـرین زمـان تغییـر      براي دامنه
  شود.  استفاده می

o  آنها،  کلیديمدیریت فراداده ها: این مولفه فراداده هاب ها و اشیاء
و تناظر هر کدام   کلیديو اشیاء متناظر داده  ي مقصدها سیستم

و  و تطبیق آن ها هاي مرجع (پایه) ن ، فراداده دادههایشا از صفت
 کند. را نگهداري می نیز قوانین انتشار

o هاي  مدیریت قوانین انتشار: کنترل نحوه انتشار با ریزدانگی صفت
هـاي مقصـد را بـا اسـتفاده از جـداول       سیسـتم بـه   کلیدياشیاء 

گیري سرور قوانین کسب وکار تعریف و با ویژگی واسـطه   تصمیم
 کند.   اجرا می ESBي گر

o    مدیریت انتشار تغییرات: این مولفه وظیفه اخذ کامـل رکوردهـاي
تغییر، تطبیق ، تبدیل، در صورت نیاز ترجمه و ارسال آن ها را با 
استفاده از فراداده ها و همکاري مدیریت رویداد و مدیریت قوانین 

 ESBام انتشار و با استفاده از ویژگی قابلیت تعامل و ارتباط ناهمگ
 بر عهده دارد.

o  هـاي   مدیریت رویداد: این مولفه وظیفه مدیریت زمان انتشـار داده
مختلف به مقاصد مختلف، همچنین رویدادهاي مربوط به  کلیدي

 موارد همکاري را با همکاري مدیریت قوانین برعهده دارد.
 مقصد کافی  سیستم: هاي مقصد سیستمدر  کلیديگام سازي داده  هم

مولفـه مـدیریت   را در اختیار  ییافت تغییرات، وب سرویساست براي در
قرار دهد که عملیات ثبت و بروزرسـانی و حـذف   فرایند انتشار تغییرات 

 .عهده دارد منطقی را بر
اعمـال    سه عملیات ایجاد و ویـرایش و حـذف منطقـی،   ادغام  ي مانندقواعد

و  یگریکـد  رويبـر  قانون عدم حذف فیزیکی و عدم تـاثیر حـذف و ویـرایش    
راي جلوگیري از بروز ناسازگاري شده بارسال کامل رکورد به ازاي تغییر اعالم

  ارتباط ناهمگام) تعریف شده است. (به علت
با  17پذیري وفقحفظ مزیت سیستم رکوردبودن و حل  این راهات مهم امتیازاز 

 گرایـی  سـرویس پایین سطوح بلوغ در  گرایی است. به این صورت که سرویس
نـامی   ماننـد سـبک همزیسـتی و ثبـت     تواننـد  هاي راهبر می سیستم سازمانی
را مسـتقیما و بـدون اسـتفاده از الیـه فراینـدهاي       CUDعملیـات  مدیریت 

و الگ هاي کلیدي  هاي خواندن داده سرویس وکار انجام دهند و فقط وب کسب
و طـی یـک برنامـه     مرکزي قرار دهند MDMرا در اختیار سیستم تغییرات 

مرکـزي   MDMحالت بهینه تبدیل شوند؛ در عین حال سیسـتم  تدریجی به 
و بدون ایجاد انبار داده مرکزي و ملزومات  زمان و هزینه کمترین صرف نیز با

  برپا شده است. مدیریتی آن

 ارزیابی روش پیشنهادي - 5
 بـراي شـده مطابقـت دارد.    معرفیهاي مرجع نتیجه معماري با چارچوب

-هاي سهمقایسه این معماري با معماري نگذاري این سبک و نیز امکاارزش
هاي معماري قابلیتهمه  یم،از روش مبتنی بر سناریو استفاده کرد دیگرگانه 

بـه صـورت کیفـی    و  اسـتخراج نمـوده   بر اساس مراجع این مقالـه  ممکن را
نتـایج ایـن مطالعـه را نشـان      )1(در پیوسـت   )3(جدول  ایم.امتیازدهی کرده

 1امتیازدهی با اعـداد   هاي مختلف، این  تر سبک راحتدهد. براي مقایسه  می
بـراي کامـل نمـایش داده شـده اسـت.       3بـراي متوسـط و    2براي ضـعیف،  

دهد این سبک نشان می )DistuHub( امتیازهاي مربوط به سبک پیشنهادي
   هاي کلیدي قابل قبول است.به عنوان یک الگوي معماري داده

صورت نمونه عملی در دانشگاه تهران به  طراحی مبتنی بر این معماري 
ایـن نمونـه مطالعـاتی بـه      .سازي گردیـد با موفقیت پیاده WSO2در محیط 

فقط  -هر دامنه داده«سازي قانون  با پیادهمدیریت دامنه فرد پرداخته است که 
به سه دامنه در مدل داده مطلـوب تفکیـک شـده اسـت.     » یک سیستم مالک

سامانه آموزش، دامنه داده پرسـنل بـا مالکیـت    دامنه داده دانشجو با مالکیت 
سامانه پرسنلی و دامنه داده هویت موقت. از آنجا که براي دامنه داده هویـت  

هاي اطالعاتی دانشگاه تهران سامانه مالکی وجـود   موقت در معماري سیستم
اي چرخـه  هـ  سرویس مدیریت هویت موقت ایجاد گردید و وب سامانهنداشت 

وکـار در اختیـار    قت براي ارائه به الیه فرایندهاي کسـب حیات داده هویت مو
 CUDمرکزي قرار گرفت. دو سیستم مالک دیگر عملیـات   MDMسیستم 

کننـد و فقـط    بر روي داده کلیدي مرتبط را به صورت محلـی مـدیریت مـی   
مرکـزي   MDMهاي خواندن و الگ تغییرات در اختیار سیسـتم   سرویس وب

هاي  ها و نیز سیستم ه معماري جدید این سیستمقرار گرفته است. براي گذار ب
کننده مانند سیستم تغذیه مورد پاالیش داده قرار گرفته (هم به صورت  استفاده

سیسـتمی) و   محلی و هم با کمک سیستم هوش سـازمانی بـه صـورت بـین    
 سـازي اولیـه صـورت گرفتـه اســت.     عملیـات شناسـایی رکوردهـا و همگـام    

سـرویس بروزرسـانی، بـه صـورت      قراردادن وببا دراختیارهاي مقصد  سیستم
با مرکزي  MDMمداوم توسط مولفه مدیریت فرایند انتشار تغییرات سیستم 

تواند  لک یک دامنه داده خود میایک سیستم مشوند.  می سیستم راهبر همگام
به عنـوان مثـال سیسـتم     به عنوان سیستم مقصد در دامنه دیگر فعالیت کند.

 یستم مقصد براي دامنه داده پرسنل عمل نموده است.آموزش خود به عنوان س
هاي  سازي سیستم مدرنهاي  روش«با در صورت موافقت ذینفعان و در ادامه 
موجـود در   CUDهـاي   سایر فعالیت» گرا به کمک معماري سرویسموروثی 
سرویس ارائه خواهـد شـد و    نیز به صورت وب هاي آموزش و پرسنلی سیستم

سـازي خواهـد    هاي مدیریت فرایند مرتبط پیـاده  سیستمفرایندهاي مرتبط در 
  گردید.
 مشـاهده  3در جدول  همانطور کههاي نهایی،  هتر سبکبراي مقایسه ب 

با استفاده از ، ویژگی کیفیتی معماري متناظر را  شود ما به ازاي هر قابلیتمی
ود وجـ با توجه بـه  . ]1,2[ایمو در جدول درج نموده تشخیص دادهمنابع مقاله 
 مندي و قابلیت استفادههاي قابلیت وظیفهمرتبط با ویژگی ترکاملسناریوهاي 

انـد کـه   به حدي از درجه بلـوغ رسـیده  این ویژگیهاي کیفیتی  توان گفت می
مـورد اسـتفاده قـرار    آنها سازي از هاي پیادهبراي ارزیابی حمایت سبک بتوانند

در نظر گـرفتن وزن یکسـان    ویژگی کیفی با دونمودار مربوط به این  گیرند. 
 وضعیتتوان در آن نمایش داده شده است و می )7(ل در شک قابلیتبراي هر 

  هاي دیگر دید.  بک پیشنهادي را در مقایسه با سبکس
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بـراي  افـزار و سیسـتم   بـه معمـاران نـرم   توانـد  جدول میاین همچنین 
مک کند. کسازي در تحلیل و انتخاب سبک پیادهشده هاي خاص مطرح قابلیت

مطمئنا جمع بستن این امتیازها به صورت کلی معیار مناسبی بـراي انتخـاب   
منـدي جـامع   هاي غیروظیفهها در قابلیتسبک نیست. زیرا اوال این خصیصه

اند و طراحی شدهدر محدوده منابع شده نیستند و بر اساس سناریوهاي مطالعه
دهـی  معمار سیستم وزنثانیا الزم است بر اساس نیازهاي هر سازمان توسط 

  شوند.  
 MDMهـاي  توان بـه تکمیـل قابلیـت   به عنوان کار بیشتر در این زمینه می

هاي کیفیتی معماري و مقایسه تاثیر انتخاب سبک معماري بر متناظر با ویژگی
ها پرداخت و این جدول را بـه عنـوان مبنـایی جـامع بـراي ارزیـابی       روي آن

  مبتنی بر سبک قرار داد. اده از روشبا استف MDMسازي هاي پیاده سبک

  3ها بر اساس جدول هاي کیفیتی سبک:  محاسبه ویژگی7شکل 

  نتیجه - 6
 و تحلیـل  سازمان مورد بررسـی  MDMسازي هاي پیادهدر این مقاله سبک

هـاب تراکنشـی   «بـا نـام   ها سـبک جدیـدي   قرار گرفت و پس از تحلیل آن
راهبر موجـود در سـازمان اتکـا     هايمعرفی گردید که به سیستم» شده توزیع

هاي دیگر در برابر تنهایی و هم در مقایسه با سبکنماید. این سبک هم به  می
که از سناریوهاي طراحی آن استنتاج شده است  MDMمعماري هاي قابلیت

توانـد  مـی شـده  جدول ارائـه  .مقایسه شده استکیفیتی متناظر  هاي ویژگیو 
هـاي معمـاري   گیري و ارزیابی سبکاندازه حرکت به سويشروع خوبی براي 

MDM .در این  توانرا می پیشنهادي استفاده از این سبک طور کلی به باشد
تواننـد  هاي موجود کـه مـی  هاي وابسته به سیستمسازمان موارد توصیه کرد:

را در مدل داده مطلوب خود » فقط یک سیستم مالک -هر دامنه داده«قانون 
، گرایی قرار دارندهایی که در سطوح پایین بلوغ سرویسسازمان، طراحی کنند

خواهنـد تولیـد هـاب    نمـی (قانونی یا مـدیریتی)  هایی که به هردلیل سازمان
هایی که سازماننیز و  خود قرار دهند MDMتراکنشی جامع را هدف نهایی 

 نیاز آنها به روش استفاده عملیاتی از نیاز به روش استفاده تحلیلی بیشتر است.

سازي هاي پیادهارزیابی خصوصیات معماري سبک :1پیوست 
MDM

 MDMسازي ادهیهاي پ: ارزیابی خصوصیات معماري سبک3 جدول

رد
  یف

ــی   ــی کیفیتــ ویژگــ
  معماري

  Trsn  قابلیت هاي کارکردي / غیرکارکردي
Hub 

Reg
Hub  

Coex 
Hub  

Distu
Hub  

  توضیحات

منـدي/  قابلیت وظیفـه  1
  روش استفاده

    3  3  3  3 ستفاده عملیاتیحمایت از روش ا

منـدي /  قابلیت وظیفه 2
  روش استفاده

    3  3  1  3  حمایت از روش استفاده همکاري

منـدي /  قابلیت وظیفه 3
  روش استفاده

هـاي   سیسـتم عنوان ورودي تامین مدل داده یکپارچه فیزیکی در صورت نیاز (یه DistuHubدر   2  3  1  3  حمایت از روش استفاده تحلیلی
  بینی شده است.میم) پیشپشتیبان تص

  مدل داده فیزیکی به صفات الزم براي شناسایی رکورد بسنده کرده است.  RegHubدر 
ـاوري   RegHub* در   *** 2  ** 3  * 2  3  تامین دیدهاي مختلف  منديقابلیت وظیفه 4 با توجه به طراحی مدل داده مختصر، تهیه دیدهاي مختلف با استفاده ازفن

EII پذیر است.سازي داده امکانکپارچهو تکنیک اتحاد ی  
  داده شود. 2شود امتیاز هاي داده از روش رجیستري استفاده می**اگر براي برخی دامنه

آید. دست میراحتی توسط سیستم مرکزي از سیستم مبدا به***دیدهاي مربوط به یک دامنه به
رچه فیزیکی (بند قبل)،از این مرتبط با بیش از یک دامنه در صورت تامین مدل داده یکپادیدهاي 

  دست خواهد آمد.صورت از طریق تکنیک اتحاد بهطریق و در غیر این
منـدي /  قابلیت وظیفه 5

  کیفیت داده
  هاي راهبر)شده به تعداد سیستم*(به صورت توزیع  * 3  1  1  3  ایجاد سیستم رکورد

ــدگی داده     منديقابلیت وظیفه 6 ــت از دوره زن ــجام حمای انس
  کلیدي

  شود)*(محلی انجام می  *** 3  ** 3  * 3  3
کنند سراسـري و بـراي سـایر    صورت هاب تراکنشی عمل میاي که بههاي داده** (براي دامنه

  شود.)هاي داده محلی انجام میدامنه
  تواند هم محلی و هم سراسري اداره شود.***می

    3  3  3  3  مدیریت کیفیت داده  منديقابلیت وظیفه 7
    2  2  2  3  اعمال استانداردها  منديقابلیت وظیفه 8
    2  2  2  3  امکان نظارت بر داده  منديقابلیت وظیفه 9

مراتـب (روابـط رکـورد،    مدیریت سلسله  منديقابلیت وظیفه 10
  اصالت و امکان ممیزي)

یـا منبـع داده تجمیعـی    سـازي داده  علت استفاده از مجازياي بهوجوهاي بین دامنه* براي پرس  *2  3  *2  3
  تر است.بودن سادهر ، اما در عوض براي داخل دامنه به علت محلیگرانت

   3  1  2  3  زمان اعمال و انتشار تغییر  قابلیت کارایی 11
 سیسـتم ها خطر نقطه شکست را کم کرده است و ایـن خطـر فقـط بـراي      پذیري هاب * (توزیع  * 2  2  2  1  نقطه شکست نبودن راه حل  قابلیت کارایی 12
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  ر است.)مدیریت تغییرات متصو
قابلیـــــت اصـــــالح  13

  (نگهداشت)
  گیرند.می 3هاي داده خود سیستم راهبر مشخص دارند امتیاز هایی که براي بیشتر دامنهسازمان  2  3  3  3  مدیریت تغییرات

عــدم افزونگــی داده (حاصــل از ایجــاد    قابلیت اصالح 14
  فضاي مجزا)

  )ها و الگ تغییرات *( فقط در حد نگهداري فراداده  * 3  1  2  1

    3  2  1  3 عدم وابستگی اجزا  قابلیت اصالح 15
    2  2  2  3 پذیري مقیاس  قابلیت اصالح 16
اما در سایر  ها پتانسیل بهترین حالت را دارندهمه سبک شود. البتهه صورت مرکزي مدیریت میب*  2  2  2  * 3 دسترسیکنترل مدیریت   قابلیت استفاده 17

  انه الزم است.ها به علت توزیع داده، کنترل دسترسی دوگسبک
    2  1  2  3  ساده بودن و شفاف بودن طراحی  قابلیت استفاده 18
    3  2  3  1  سرعت در ساخت  قابلیت استفاده 19
هـاي اطالعـاتی   سیسـتم سادگی تطبیق   قابلیت استفاده 20

  باالدستی به معماري
2  3  3  3    

هـاي اطالعـاتی   سیسـتم سادگی تطبیق   قابلیت استفاده 21
  دستی سازمانپایین

هاي کلیدي را دستی الزم است راه ورود داده دستی براي موجودیتهاي کاربردي پایینهمه برنامه  3  3  3  3
  شده هماهنگ شوند.سازي ارائهحل یکپارچهببندند و با راه

صورت متمرکز انجام  ه*مدیریت عملیات تفکیک و شناسایی هویت در این حاالت حین عملیات و ب  **2  *2  *2  *2  مدیریت پاالیش داده  قابلیت استفاده 22
  شود. می

** در این حالت پاالیش داده اولیه موجودیت کلیدي در سیستم راهبر براي ایجاد امکان شناسایی 
تواند در سیستم راهبر درج شود گیرد. از آنجا که در این حالت رکورد ناکامل نمیرکورد انجام می

گیـرد. و پـاالیش محـدود    ده مـی هـاي اولیـه را بـه عهـ    مولفه دیگري مسـوولیت پـاالیش داده  
ـاي شن هاي متناظر در سیستم پایین موجودیت ـایی دستی براي تطبیق رکورده عنـوان  شـده بـه  اس

  پذیرد.نیاز استقرار انجام می پیش
ــر اســاس    قابلیت استفاده 23 ــدریجی ب انتخــاب اســتقرار ت

  داده هاي دامنه
ـا   همزیستیاستفاده از یکی از دو معماري  استقرار تدریجی براي رسیدن به این معماري یعنی*  3  3  3  *0 ی

  شود.بنابراین این خصیصه براي  سبک هاب تراکنشی لحاظ نمی .یافتههاي تراکنشی توزیعهاب
 قابلیت استفاده 24

(بسته به سـطح بلـوغ   
سازمان رکورد مناسب 

 گردد.)لحاظ می

ــق ــایین   وف ــوغ پ ــطح بل ــا س ــذیري ب پ
  گرایی سرویس

ـا فازهـاي    گرایی را معرفی میسه سطح بلوغ سرویسطور کلی به [4]  3  2  2  1 کند؛ سطح پایین متنـاظر ب
هاي سازي برنامه بیشتر به عنوان بخشی از فرایند یکپارچه SOAاست و  SOAپذیري اولیه وفق

  شود که کامال با رهیافت پیشنهادي مطابقت دارد.کاربردي سازمان پیش برده می
ــوغ  وفــق ــذیري بــا ســطح متوســط بل پ

  گراییرویسس
3   2  2  2    

ــق ــوغ   وف ــاالي بل ــطح ب ــا س ــذیري ب پ
  گراییسرویس

3  2  2  2    

هاي موجود (و تسـهیل  استقالل سیستم  قابلیت همکاري 25
  همکاري پیمانکاران)

هاي کلیدي را هاي راهبر موظفند الیه ورود رکوردهاي موجودیتها حتی سیستم*(همه سیستم  ** 3  3  3  *2
  حذف کنند.)

شود.(منع ورود داده  دستی انجام میهاي پایینت محدود در الیه ورود داده براي سیستم** (تغییرا
  هاي بروزرسانی))دستی و تهیه وب سرویس

ـات) در بسـتر    businessهـاي داده کلیـدي (  صـورت مرکـزي و بـا ارائـه سـرویس     *به  3  3  2  *3  پذیريدسترس  قابلیت اطمینان 26 و اطالع
گرایی، ایجاد و تغییر ها در صوت عدم بلوغ سرویس. درسایر سبک[7]شودگرا مدیریت می سرویس

  شود. راهبر مربوطه انجام می سیستمهاي سنتی در بر روي داده کلیدي از طریق روش
    2  2  2  3  اعمال استانداردهاي امنیتی  قابلیت امنیت 27
ــتیبانی  قابلیت حمل 28 ــاهمگونی  پشـ ــاورياز نـ در  فنـ

  مختلفهاي سیستم
  گرا)*(به علت استفاده از معماري سرویس  *3  *3  *3  * 3

  تاثیر در محاسبهبی 0، : ضعیف1: متوسط و 2: کامل، 3راهنماي امتیازات: 
  

  مراجع
هاي ارزیابی صفات کیفیتی معماري بهبود روش« )1384پورکمالی انارکی، مریم. ( ]۱[

 -مهندسی کامپیوترنامه کارشناسی ارشد ، پایان، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی»افزارنرم
 افزارنرم

هاي ها و روشمعماري«، پ عماديالف و ، قزلباش س ، حیدريع ،ایزديالف ناظمی ]۲[
المللی انجمن کامپیوتر ایران، بین  ، دوازدهمین کنفرانس»افزارارزیابی معماري نرم

 1385دانشگاه شهید بهشتی، 
[3] Baghi E., Schlosser S., Ebner V., Otto B., & Österle H., 

Toward a Decision Model for Master Data Application 
Architecture. In System Sciences (HICSS), 2014 47th 

Hawaii International Conference on (pp. 3827-3836). 
IEEE. 

[4] Bakar N. A. A., Selamat H., & Kama M. N., Service-
Oriented Enterprise Architecture (SoEA) Adoption and 
Maturity Measurement Model: A Systematic Literature 
Review, International Journal of Computer, Information, 
Systems and Control Engineering, Vol.7, No.12, 2013. 

[5] Berson A., Dubov L., Master data management and data 
governance. Second Edition. McGraw-Hill. 2011. 

[6] Dreibelbis A., Hechler E., Milman I., Oberhofer M., van 
Run P., Wolfson D., Enterprise master data 
management: an SOA approach to managing core 
information. First Edition, IBM press, Pearson Education. 
2008. 

816

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


[7] Kress J., MDM & SOA be warned, 
ServiceTechnologyMagazine, Dec 2013. 

[8] Krizevnik, M., Juric, M. B. Improved SOA persistence 
architectural model. ACM SIGSOFT Software 
Engineering Notes, 35(3), 1. 2010 

[9] Loser C., Legner C., Gizanis D., Master data 
management for collaborative service processes, In: 
Proceedings of the 1st International Conference on 
Service Systems and Service Management, ICSSSM 04, 
July 19 – 21 2004, Beijing, China, pp 389-394. 

[10] Loshin D., Master data management. First Edition, 
ELSEVIER, Morgan Kaufmann. 2009. 

[11] Otto B., Functional reference architecture for corporate 
master data management, Ph.D. Thesis, University of St. 
Gallen, Switzerland, 2009. 

[12] Otto B., How to design the master data architecture: 
Findings from a case study at Bosch, International 
Journal of Information Management, Vol.32, No. 4, pp. 
337-346, 2012. 

[13] Otto B., Schmidt A., Enterprise master data architecture: 
Design decisions and options, In: 15th International 
Conference on Information Quality, ICIQ 2010, 
November 12-14 2010, Little Rock, Arkansas, USA, pp. 
147-160. 

[14] Silvola R., Jaaskelainen O., Kropsu-Vehkapera H., 
Haapasalo H., Managing one master data–challenges and 
preconditions, Industrial Management & Data Systems, 
Vol. 111, No. 1, pp. 146-162. 

                                                
1 Customer Data Integration 
2 Product Information Management  
3 Leading system 
4 Consolidation 
5 Registry 
6 Coexistence 
7 Transactional Hub 
8 System of record 
9 Data Governance 
10 System of reference 
11Enriched 
12Entity Resolution 
13Federation Technique 
14Multiple-Criteria Decision Snalysis 
15Design Science Research 
16Data Propagation Technique 
17Adaptability 

817

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

