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 چكیده

 ینان ترییاند. از اصلارائه شده یسازمان یدر حوزه معمار گرایییسسرو یماز مفاه یریاستفاده و بكارگ یبرا یمتعدد یهاچارچوب

اند. اما را به چارچوب زکمن وارد کرده گرایییسسرو یمفاهزکمن اشاره کرد که م گرایییسسرو یهابه چارچوب توانیها مچارچوب

 یماز مفاه یریگدر بهره یزانارائه شده تا چه م یهااز چارچوب یککه هر  ستا ینا ،گرددیمطرح م ینهزم اینکه در  یسوال مهم

به  یازسوال ن ینبه ا ییگوپاسخ یابر یعی،است. به طور طب حوزه را پوشش داده ینو ابعاد مختلف ا موفق عمل کرده گرایییسسرو

مهم در  یهااز مدل یكی یامؤلفه یسسرو یاستفاده شود. معمار یابیسنجش و ارز هتج ییبوده تا بعنوان ترازو هاییریامع یفتعر

 دهد،یمارائه  گرایییسسرو یمجامع و همه جانبه از مفاه یفیمدل، توص ینا ینكها یلدلو به شودیمحسوب م گرایییسحوزه سرو

 یمعمار کلیمقاله، پس از مرور  یندر ا. باشدیگرا میسسرو یافتهتوسعه یهاچارچوب یابیارز جهت کمک به انتخاب مناسبی

گرای های سرویساز چارچوب انتخاب شده چارچوبسه  ، به ارزیابیشناسایی اجزا و مفاهیم اصلی این معماری و یامؤلفه یسسرو

 . دشویم پرداخته یامؤلفه یسسرو یاساس معماررب زکمن،

 کلمات کلیدی

 زکمن گراییسسرو هایچارچوب ی،امؤلفه یسسرو معماری گرایی،یسسرو ی،سازمان یمعمار

 

 

 مقدمه -1
 یاریبوده که توسط بس یاز جمله مباحث یسازمان یمعمار یر،اخ یهادر سال

هاار  ااه بهتاار بااه اهاادا  و  یابیها در جهاات توسااعه و دسااتاز سااازمان
 گرایییسسارو یگر،سازمان بکار گرفته شده است. از طر  د هاییتمورمأ

که  گرددیافزار محسوب منرم یمباحث روز حوزه مهندس یدتریناز جد یکی
 رویانحوزه ارائه کرده اسات. از ا ینرا در ا ینینو یکرددر عمل، سبک و رو

 دایشیاباعث پ ی،سازمان یدر حوزه معمار گرایییسسرو یماستفاده از مفاه
 1گرایسسارو یسازمان یمعمار تحت عنوانحوزه شده که  یننو در ا یسبک

ارائه شده است کاه باه  یمختلف یهاحوزه  ار وب ین. دراشودمی شناخته
بازر  ارائاه  یهااز سااختار ساازمان یماد  ،گرایییسسرو هیمکمک مفا

 .دهندیم

او ااین از جملااه  [3و همکاااران   Rafati توسااط کااار انمااام شااده
 یقتلف جهت کلی که یک ایده راستا بوده ایندر  صورت گرفتههای فعا یت

؛ اسات گرایی ارائاه دادهیسو سرو یسازمان یمعمار یهادو حوزه  ار وب
 یمعماار هاییاهال یباه تماام گرایییسسارو یمورود مفااهبه عباارتی، 

 . شودمحسوب می فعا یت ینا یاصل یدها ی،سازمان

 یساازمان یحاوزه معماار شادهشاناخته  یها ار وب این عالوه بر
 یرتاا  تتح نیزخود  [DAFoD4  4 2.2و  FEAF 2،TOGAF3همچون
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 یهادر نساخه گرایییسسارو یمو مفاه قرار گرفته گرایییسسرو یممفاه
 1.1در نساخه  ،. بطاور مثاالاسات هاا گنماناده شاده ار وب ینا جدید

 یانممازا باه ا یصلدر قا ب ف گرایییسسرو یممفاه TOGAF ار وب 
این نسخه به نحاوه بکاارگیری  اار وب  کهیطورهب ه ار وب اضافه شد

TOGAF ین،[. عالوه بر ا5  پردازدگرا میجهت توسعه معماری سرویس 
 یممفااه یحارائه شده است، به توض FEAF ار وب  یکه برا یدر گزارش

 یهادر ساازمان یممفااه یانا یریبکاارگ یهااگرا و گامسیسرو یمعمار
های انمام شاده توساط در در فعا یت کهطوریه، ب[6  فدرال پرداخته شده

  ییگراویسسار های[  ار وب1  روشیک[ و نHaki  7 افرادی همچون
 .شده است ارائه FEAF  ار وب مبتنی بر

 یسسارو یبنام معمار یمبحث گرایییسدر حوزه سرو یگر،طر  د از
مورد توجه قرار گرفته است. درواقع  یاربسمطرح شده که امروزه   5یامؤ فه
بار  یمبتنا هاییساتمجهات سااخت س یماد  یامؤ فاه یسسرو یمعمار
مدل مورد  ینا یر. اگر ه در  ند سال اخدهدیارائه م 6گرایسسرو یمعمار

براساا   یمختلفا هاییقرار گرفته و فناور یزن سازییادهپ هاینتوجه زبا
 [8  و همکااران Beisiegelگوناه کاه هماناند، اما مدل بوجود آمده ینا

 یداشته و ماد  یفیتوص یتیماه یامؤ فه یسسرو یاند، معمارعنوان کرده
. دهادیارائاه م گرایسسارو یبار معماار یمبتنا هاییساتمس یدجهت تو 

مقطاع این مدل، آن هم در  ینبر ا یمبتن هاییشدن فناور پدیدار ینبنابرا
حال حاضر به  یاطالعات هاییستماز س یاریسب ی،که در حوزه فناور ،یزمان

 .باشدنمیدور از انتظار  اییدهپد کنند،یحرکت م گرایییسسمت سرو
  مادل بار یانکه موجب شده ا یامؤ فه یسسرو یمعمار یاصل ایده

و  گرایسسرو یبه معمار یاست که با نگاه ینمفهوم مؤ فه بنا شود، ا یهپا
در  اییهو پا یرا، که مفهوم اصل هایسوسر توانیم گرایییسسرو یممفاه

در نظر گرفت کاه توساط  یخدمات شوند،یمحسوب م گرایییسحوزه سرو
ها باا مؤ فاه یانا .شوندیها ارائه مبنام مؤ فه یاشده سازییادهپ یهاواحد

 یو  گااونگ یو فااارا از فناااور یاا تعرواسااط خوش یااکاز  یبرخااوردار
 ،8  دهندیرا ارائه م یبه بستر خاص یازن مستقل و بدون یخدمت سازی،یادهپ

را توساعه داده  یماد  یامؤ فه یسسرو ینگرش، معمار ینبر ا ی[. مبتن9
 یهاجنبااه یاالاز قب گرایییسجوانااب ساارو یممکاان تمااام یکااه تااا جااا

 . دهدیرا پوشش م مندییروظیفهو غ مندییفهوظ
و  ینساازما یمعماار  اار وب ی از تعاار تاوانیم یگار،طر  د از

 هد  مشترک هستند؛ یککه هردو در  یافتدر یامؤ فه یسسرو یمعمار
 یچیادهو پ یعوسا هاییساتمازس ییارائاه مادل و نماا یهر دو در پا یعنی

 یایبعناوان ترازو یامؤ فاه یسسارو یاز معمار توانیم ین. بنابراباشندیم
، کاه در حاوزه گرایییسسرو یها ار وبهر یک از  جهت ارزیابی اینکه

بهاره  گرایییسسرو یماز مفاه یزاناند، تا  ه مارائه شده یسازمان یعمارم
 . استفاده نموداند، حوزه را پوشش داده ینو ابعاد مختل  ا برده

های ارائه شده در حاوزه معمااری ساازی،  اار وب از بین  ار وب
ری سازمانی، های معماجامع بودن و پوشش تمامی جنبهبد یل  [10 زکمن 
 آیادبه حسااب می این حوزه اصلی و مرجع هایر وب ایکی از ان به عنو

اینرو در این مقا ه بد یل محدودیت فضا سعی شده که به ارزیاابی از ؛ [11 
 یهاااز  ار وب یزکمان، کاه بخاش مهما گراییسسارو هایار وب 

قا اب و سااختار و به نوعی  شوندمیشامل را  گرایسسرو یسازمان یمعمار
  .شود پرداخته ،دنکنمشخص میاین حوزه را 

گرای ارائه شاده توساط های سرویس ار وب الزم به ذکر است که 
FEAF  وDoDAF هایی همچااون متاادو و ی وEAP7 مبتناای باار  نیااز

گیاری از ارزیاابی ارائاه بهره بنابراین ،[11  اندزکمن توسعه یاقتهب  ار و
ایان  کاهطاوریهبا باودهپاذیر امکان نیاز های مذکور ار وببرای  شده

 . خواهد شد ارائه یآت یدر کارها هاارزیابی
بار  یکلا یمارور یاه،پا یممفااه ی پس از تعر ،مقا ه در گام نخست

 یمعمار ینا یاصل یو اجزا یمخواهد شد تا مفاه یامؤ فه یسسرو یمعمار
هایی صاورت گرفتاه در ایان مروری بر فعا یت یشود. درگام بعد ییشناسا

شاده براساا   انتخااب یها ار وب یزن ییدر گام نهاو حوزه خواهد شد 
و سانمش  یاابیمورد ارز یامؤ فه یسسرو یشده در معمار ی تعر یممفاه
  د.نشوگرفته و نتایج در قا ب جداو ی ارائه می قرار

 یامؤلفه یسسرو یمعمار -2

جهات  یمد  یامؤ فه یسسرو یاشاره شد، معمار پیش از این همانطور که
 یان. در ادهادیارائاه م گرایسسارو یبر معمار یمبتن هاییستمساخت س

از  یکاه باا برخاوردار شوندیارائه م ییهاتوسط مؤ فه هایسسرو ی،معمار
را ارائااه  یخاادمت سااازی،یادهو فااارا از نحااوه پ یاا تعرواسااط خوش یااک

از  یارا ممموعااه یاطالعااات هاااییسااتمس تااوانیرو میاان. از ادهناادیم
 هاییسسارو یکادیگر،در نظر گرفت که در تعامال باا  مختل  یهامؤ فه

کساب و کاار ارائاه  هاییازمنادیرا در جهات بارآورده کاردن ن گوناگونی
حضاور  یناد ناد فرآ یاا یاکدر  تواندیها ممؤ فه یناز ا یک. هر دهندیم

 مختل  اجرا شود. ین ند ماش یا یک یرو داشته و بر
دو مسالله مهام،  ،یاتاطالع یستمس یک یو سازمانده یجهت طراح

جهات  یزمیمکاان یاینتع ینو همچن یستمس یجهت طراح ی ار وب یعنی
شاده در  . مدل ارائهگرددیمطرح م یکدیگرارتباط اجزا با  ی گونگ یحتوض

را جهات  یو قاا ب ادهدو مسالله پاساد د یانبه ا ایمؤ فهیسسرو یمعمار
مدل ارائه  ینهمچن. دهدیارائه م یکدیگربا  یستمس یو تعامل اجزا یطراح

 یهاتا با در کناار هام قارار دادن مؤ فاه آوردیامکان را بوجود م ینشده ا
کسب و  یازهایدر جهت برآورده کردن ن یبزرگتر یهامؤ فه ی ،تعرخوش

 .یدکار بوجود آ
  ی، ااابک یشکسااب و کااار، افاازا یهادر توسااعه مؤ فااه سااادگی

محسوب  یمعمار ینا یایمزا یگرآزمون از د یتو بهبود قابل یریپذانعطا 
 .شودیم

 :باشدیم یربه شرح ز یمعمار ینا یاصل یاجزا 

 8مؤلفه -2-1

 یلمؤ فاه تشاک یاز تعداد یامؤ فه یسسرو یبر معمار یمبتن هاییستمس
شوند.  سازییادهپ یمختلف یهابه کمک روش توانندیم یکاند که هر شده

و  12، ارجاا 1یسسارو یاز ساه جاز اصال تواندیهر مؤ فه م ،ینعالوه بر ا
اسات  یمنطق کاار یس،(. در واقع سرو(1))شکل  برخوردار باشد 11یژگیو

ممکن است که مؤ فه  ین. همچندهدیخدمت ارائه م یکدر قا ب  فهکه مؤ 
داشاته  یاازن یگارد یهااز مؤ فه یس ند سرو یا یکارائه خدمت، به  یبرا

. از گیردی  صورت مبه کمک مفهوم ارجا هایازمندین ینا یشباشد که نما
 ی در جهات انماام وظاا یامقدار داده یاز تعداد تواندیهر مؤ فه م یطرف

 .شوندیگفته م یژگیو ی،اداده یرمقاد ینکند که به ا استفاده
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 [8] مفهوم مؤلفه ی: نما(1)شكل 

 12یعتجم -2-2

بزرگتار،  یقطعااتجهات سااخت  اجزاو مرتبط ساختن  یکربندیپ یندبه فرآ
ارائه شده  یعدو سطح مختل  از تمم یمعمار ین. در اشودیگفته م یعتمم

های دهنده تممیاع مؤ فاهکه نشاان یادز یبا وابستگ یعاست. نخست تمم
 یباا وابساتگ یاعتمم یگریو دبوده  یک سرویس ساختپیوند قوی جهت 

های یسای از ساروها و تشکیل شبکهسرویسدهنده تممیع ،که نشانکم 
الزم باه ذکار  .باشدمی کسب و کار یازمندین یکجهت حل پیوند ضعی ، 

 یساینوامکاان برناماه یاع،دو ساطح مختلا  از تمم یانکه وجود ااست 
مستقل  هاییمانهمتمرکز جهت ساخت پ یسینورا در کنار برنامه یرمتمرکزغ

 .آوردیفراهم م

 13یمانهپ -2-3

 یماناهپ یاک یلتشاک دیگریکا ند مؤ فاه در کناار  یا یکاز  یاممموعه
 مفهوم نقطاه یقاز طر یمانه،پ یکارائه شده توسط  هاییس. سرودهندیم

 یااازمااورد ن هاییسساارو ین. همچنااشااوندیداده م یشنمااا 14یدسترساا
با استفاده  یزن شوند،یارائه م یخارج یهاکه توسط مؤ فه یمانه،پ یهامؤ فه

. الزم به ذکر است که ندشویداده م یشنما 15یخارج هاییسسرو هومازمف
مارتبط  یکادیگر هبا، 16یمبناام سا تمریادیارتباط  یک یقها از طرمؤ فه

 (.(2))شکل  شوندیم

 
 [8] یمانهمفهوم پ ینما (:2)شكل 

 17یستمس -2-4

 هاییسسرو ی،نقاط دسترس یقکه از طر یمانه ند پ یا یکاز  یاممموعه
کساب و کاار را  دییازمنان یکاند تا مرتبط شده یکدیگربا  یمو س یخارج

نقطاه  یاکاز  توانادیما یستمس یک. شودیم یدهنام یستمبرآورده کنند، س
کاه  یخاارج یسو سرو گیرندگانیسبه سرو یسجهت ارائه سرو یدسترس

است، برخوردار باشد. الزم باه  یستمس یازن مورد هاییسسرو دهندهیشنما
 تواننادیم هامیساتتر، سو آساان تریعسر یکربندیذکر است که در جهت پ

از  یاکهار  کاهیطورباه  شاوند، یمتقسا  18یرسیساتمز ینخود باه  ناد
نقطاه  یماناه،پ یالاز قب یساتمو عناصار س هایژگیو یاز تمام هایرسیستمز

 .((3))شکل  باشندبرخودار  یخارج هاییسسرو یاو  یدسترس

 
 [8] یستممفهوم س ی: نما(3)شكل 

 19انقیاد -2-5

 یدسترسا یزممکاان یاکبه  یازارائه شده ن هاییسبه سرو یجهت دسترس
و ناو   ی. در واقاع آدر  مکاان دسترساشودیم یدهنام یادکه انق باشدیم

 .گرددیمشخص م یاددر انق یسبه سرو یدسترس

 20یسسرو یفراخوان -2-6

 یس،سارو یفراخوان یقاز طر گیرندهیسسرو ی،امؤ فه یسسرو یدر معمار
 یان. اکنادیم یاداپ یسترساد دهندهیسارائه شده توسط سارو یسبه سرو

 ینو ارتبااط با هایسسارو یجهات فراخاوان یمختلفا یهامادل ی،معمار
مدل، مدل  ینا ینترکه ساده دهدیمارائه  گیرندهیسو سرو دهندهیسسرو

 یبعد از فراخاوان گیرندهیسسرو ،مدل ینبوده که در ا 21وقفه دونب یکطرفه
 یگار،. مادل ددهادیدامه مخود ا یتمنتظر پاسد نمانده و به فعا  یس،سرو

 گیرندهیسسارو ،مادل یاناست که در ا 22تما -یریتاستفاده از واسط مد
مادل  یازن ی. مادل بعادکنادیم یا تما  تعر یریترا جهت مد یواسط

قاادر  دهندهیسو سارو گیرندهیسمادل، سارو یندر ا هبوده ک 23یامحاوره
تعامل  یکدیگرا مختل  ب یهادر زمان و یواسط یچبه ه یازبدون ن باشندیم

 .یندنما

 24یاستس -2-7

باه  یجهت دسترس یممکن است که ملزومات یامؤ فه یسسرو یدر معمار
 یلاز قب یملزومات یت،باشد. بطور مثال در حوزه امن یازخاص ن یسسرو یک

ملزوماات در  ینا یوجود داشته باشد. تمام یزمزنگار یا یتبه احراز هو یازن
 یا قابال تعر یامؤ فاه یسسارو یدر داخال معماار هایییاساتقا ب س

 اشند.بیم

  مرتبط یکارها -3
باوده  یاز مسائل مهما یکیارائه شده  گرایسرویس یها ار وب ارزیابی

 یانصورت گرفته اسات. از ا با آن رابطهدر  یاندک هاییتکه تا بحال فعا 
اشاره  [12,13  و همکاران Alwadain  هاییابیبه ارز توانیتنها م ینب

 کرد. 
Alwadain   پوشاش  یزانم یابیجهت ارز یارهایی[، مع12در مقا ه

. دهادیزکمن ارائه م گراییسسرو یهادر  ار وب گرایییسسرو یممفاه
 یفن دیا حاق شده، داشتن د یممفاه گرایی،یساز سرو یرگرفتهتأ  یهاجنبه

 یمعمااار یتمرکااز باار رو گرایی،یسساارو یمکسااب و کااار بااه مفاااه یااا
شاده، متامادل ارائه یات( و ماهیی)باه تنهاا یسم سرومفهو یا گرایسسرو

اند. اماا در نظر گرفتاه شاده یابیمقا ه جهت ارز یناست که در ا یارهاییمع
است  ینبه آن اشاره کرد، ا توانیمقا ه م ینا یاصل یرادعنوان اآنچه که به

از  یااککاادام  ینکااهباار ا یمبناا یینهااا گیرییمااهو نت یسااهمقا یچکااه هاا
موفاق عمال  گرایییسسارو یماز مفاه یریگمذکور در بهره های ار وب

ارائاه شاده را  یهاااز  ار وب یاکاند، ارائه نشده و مقا ه تنهاا هار کرده
قارار داده  یاابیشده به شکل جداگاناه ماورد ارز یمعرف یارهایبراسا  مع

 است.
 یممفااه یازانتاا  اه م ینکهاز منظر ا ها ار وب یزن [13 مقا ه  در

 یاناناد. در اقرار گرفته یابیاند، مورد ارزرا پوشش داده گرایسوسر یمعمار
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 DoDAFو  FEAF ،TOGAF، ArchiMate یهاااامقا اااه  ار وب
 یابیارز هتج گرایی،یسسرو یماز مفاه یبانیو پشت یتداشتن محبوب یلبد 

 یمیها و قراردادها، مفااهواسط یگران،باز ها،یساند. انوا  سروانتخاب شده
اند و مقا ه شده یمعرف گرایسسرو یمعمار یاصل یمبعنوان مفاههستند که 

 یاصال یاراد. اپردازدیم یممفاه ینها از اپوشش  ار وب یزانم یبه بررس
 یانجهات انتخااب ا یلاید  یچاست که ه ینمقا ه وجود دارد، ا ینکه در ا

ذکار نشاده و صارفا   گرایسسارو یمعماار یاصال یمبعنوان مفااه یممفاه
 گرایسسارو یاز معمار یسندهبرداشت نو یمهنو  انتخاب را نت ینا توانیم

زکماان را  گراییسساارو یهاااعاادم انتخااب  ار وب یندانسات. همچناا
 ینها در ع ار وب ینا ایرمقا ه به حساب آورد. ز ینا ینشگز دیراا توانیم

 یافتاهتوساعه  یهااو استفاده گسترده، به  طا   ار وب یتداشتن محبوب
کاه در  یلی. د کنندیم یبانیپشت یزن گرایییسسرو یماز مفاه [14,15,16 
و  یالها عنوان شاده اسات، تحل ار وب ینعدم انتخاب ا یمقا ه برا ینا

 یارهاایاست کاه مع یدرحا  ین. اباشدیم [13ها در   ار وب ینا یابیارز
قابل قباول  یابیارز ینبنابرا یستند؛ن یکسانهماهنگ و  یکدیگردو مقا ه با 

 گرایسسارو یهاا ار وب یگرزکمن و د گراییسسرو یها ار وب ینب
 .باشدینم یرپذ( امکانDoDAF گراییس)مانند نسخه سرو

کمک شده است که باه یمقا ه سع یندر ا با توجه به توضیحات باال،       
 یینتع گرایییسمشخص از حوزه سرو یمیمفاه یامؤ فه یسسرو یمعمار

از  گرایسسرو یها ار وب یریگبهره یزانم یم،مفاه ینشود تا به کمک ا
گفت که اساتفاده از  توانی. میردقرار گ یابیمورد ارز گرایییسسرو یکردرو

 ترینیاصال یابی،جهت ارز یاریبعنوان ابزار و مع ای فهمؤ یسسرو یمعمار
 .باشدیمقا ه م ینمطرح شده در ا یدها

 هاچارچوب یابیارز -4
 اار وب زکمان و  یمهار دو دساته مفااه ینابرمب یمختلف یکارها

ارائه شاده،  تاز مقاال یاما در تعداد ارائه شده است، گرایییسسرو یممفاه
 است.  زکمن پرداخته نشده یهادر  ار وب گرایییسسرو یمبه ورود مفاه

[، از  ار وب زکمن تنها 17و همکاران   Scheithauerنمونه  یبرا      
گفتاه  یکایا کترون یهاابازار)به  یسیسرو هاییستماکوس بندیطبقه یبرا

بستر  یبررو هایسسرو یتمار یکه در آن مبادالت و داد و ستدها شودیم
کاه  دهنادیرا ارائه م یاند و  ار وب( استفاده کردهگیردیصورت م ینترنتا

 تنیمب هاییستمس یو برا دهدیم یشرا نما هایستماکوس ینا یتنها معمار
 . باشدیابل استفاده نمق گرایییسبر سرو

مورد  ییها ار وبتنها ارائه شده،  یها ار وب یناز بدر این مقا ه، 
را به  ار وب مرجع زکمن  گرایییسسرو یممفاه که گیرندیقرار م یابیارز

 یاکبعناوان  توانادیاند کاه مرا توسعه داده یوارد کرده و در واقع  ار وب
 یاکاستفاده شود و تنهاا باه  گرایسسرو نیسازما یمرجع در حوزه معمار

 کاربرد خاص اختصاص ندارد.  یا ینهزم
 و Correia اار وب شده، ساه  های ارائهبنابراین از بین  ار وب

Silva 14] ، ار وب SOEAF   215,] شاده توساط ارائاه ، و  ار وب
Schmelzer  16] اند.مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته 

 یبانیپشات یازانم یابیبه ارز 1در جدول  یابی،در مرحله نخست از ارز
 یامؤ فاه یسسارو یمعماار یاصال یمانتخاب شده از مفااه یها ار وب

از  یامؤ فاه یسسارو یگونه که اشاره شاد، معماار. همانشودیپرداخته م

 یسسرو یفراخوان یاد،انق یع،تمم یستم،س یمانه،مؤ فه، پ یهفت مفهوم اصل
 یکاز  ی ار وب در صورت یک، 1ر جدول شده است. د یلاست تشکیو س

که بتاوان مفهاوم ماذکور را از  اار وب  کندیم یبانیپشت یمفهوم معمار
( برداشت نمود. به طور مثال، متشکل باودن یبصورت ضمن یموردنظر )حت

 ترینیاز اصال یکای یساتمیس هاییسسرو یاز تعداد یکار هاییسسرو
 یاانگرکه ب شودیوب ممحس SOEAF ار وب  سومسطح دوم و  یممفاه

 .است یامؤ فه یسسرو یدر معمار یعمفهوم تمم
 یمزکمان بار اساا  مفااه یافتاهتوساعه یها ار وب ،2 جدول در

 اند.قرار گرفته یمورد بررس یامؤ فه یسسرو یاز معمار ترییجزئ

 یسسارو یاشاره شد، مفهاوم مؤ فاه در معماار تریشهمانطور که پ
برخاوردار  یژگایمرجاع و و یس،سارو تریجزئ یماهاز مف تواندیم یامؤ فه

ها از مؤ فه یاممموعه یببه ترت یکهر که یستمو س یمانهپ ینباشد. همچن
 ی،نقطاه دسترسا یالاز قب یمیهستند، مفاه یکدیگرمرتبط با  هاییمانهو پ

. شاوندی( را شاامل میساتممفهاوم س ی)برا یرسیستمو ز یخارج یسسرو
 یو فراخاوان یاعتمماشااره شاد،  2کاه در بخاش همانطور  ین،عالوه بر ا

از  که تندهس یامؤ فه یسسرو یدر معمار یگرید یماز جمله مفاه یسسرو
اجزا از  ینب یادکم و ز یاز نو  وابستگ یع. تمماندتشکیل شده یانوا  مختلف

 یریتبدون وقفاه، واساط ماد یکطرفه هاییو فراخوان یعانوا  مفهوم تمم
باه  یسسرو یاز جمله انوا  مفهوم فراخوان یزن یسوسر یاتما  و محاوره

 یاکخااص از  ی اار وب ییبان. الزم به ذکر است که پشاتآیندیحساب م
آن  یجزئا یماز تماام مفااه یبانیپشات یبه معن ،( )مانند مؤ فه یمفهوم کل

 یبانیپشات یماناهپ یاز مفهاوم کلا SOEAFبطور مثال  اار وب  یست؛ن
 .دهدیآن را پوشش نم یجزئ یماز مفاه یکیچاما ه کند،یم

 یابیارز یجنتا -5

 SOEAFچارچوب  -5-1

 یسسارو یمنطباق بار معماار یاریتا حد بس SOEAFمؤ فه:  ار وب  
مدل را در خود جاا داده  ینا یماز مفاه یاریکه بس یااست، بگونه یامؤ فه
 است.

دساتورا عمل اسات،  یاکاز سطوح شاامل  یک ار وب هر  یندر ا       
در سطح متناظر  یدکه با ییو کارها یمدستورا عمل مفاه ینر اد کهیطوربه

 .گرددیم ی پوشش داده شود، تعر
 یاک دهندهیس اار وب ممکان اسات کاه سارو یاندر ا همچنین       

باا  ینبناابرا [.2  یادعمال نما گیرندهیسسارو یاکخود بعنوان  یس،سرو
را باا  SOEAFدر  اار وب  دهندهیسمفهوم سارو توانیفوق م ی تعار

 یله،وسا یانمنطبق کرد و باه ا یامؤ فه یسسرو یفهوم مؤ فه در معمارم
 مؤ فاه و هاییسباا مفهاوم سارو دهدیم هارائ دهندهیسکه سرو یخدمات
با مفهاوم ارجاا  مؤ فاه  ،باشد داشته یازها نکه ممکن است به آن یخدمات

 . شودمی منطبق
 یمعرف SOEAF که در  ار وب یمهم یبند: دستهیستمو س پیمانه       

و  یکااار هاییسبااه دو دسااته ساارو هایسساارو یمشااده اساات، تقساا
 یخدمات ی،کار هاییسمعنا که سرو ینبد باشد؛یم یستمیس هاییسسرو

 هاییرساختز یرو و  زوما  بر شوندیهستند که توسط کسب و کار ارائه م
هستند که  هایییسسرو یستمی،س هاییسسرو و شوندیمستقر نم یفناور
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 یازن یفناور یقابل اجرا بودن به سکو یو برا دهندیرا ارائه م یخدمات فن
ساطح دوم و ساوم  اار وب  یهاکاه دساتورا عمل یدر صورت .[2  دارند

SOEAF هاییسکاه سارو یافتدر توانیدر کنار هم قرار داده شوند، م 
 یازن هایسسرو ینبوده که ا یسسرو ادیمتشکل از تعد یاممموعه یکار

 تاوانیم ین. بناابراشوندینگاشت م یستمیس هاییسه سروبه نوبه خود ب
محسوب  یستمیس هاییسبه ممموعه سرو یرا نگاشت یکار هاییسسرو

باا مفهاوم  SOEAF اار وب  یساتمیس هاییس، سارویکرد. از طرفا
شده باه کماک  سازییادهپ ی)واحدها مؤ فهشده توسط ارائه  هاییسسرو

کاه  یافاتدر تاوانیم ینبناابرا ت.( انطبااق داده شاده اسایبساتر فنااور
 یکار هاییسسرو دهندهیلتشک یسبا سرو هایمانهپ یخارج هاییسسرو

بااا مفهااوم  یاازن یکااار هاییسراسااتا ساارو ینهماا تطااابق داشااته و در
منطبق  یامؤ فه رویسس یدر معمار یستمارائه شده توسط س هاییسسرو

از کسب و کار  ازمندیین یکجهت برآورده کردن  یحلهر دو راه یراز ،است
 یسممکن است خود به سارو یستمس یک یگر،. از طر  ددهندیرا ارائه م

گرفات کاه  یماهنت تاوانیم رو،از ایان .داشته باشد یازن یگرد هاییستمس
 دارد. یهمخوان یخارج یسبا مفهوم سرو یزن یستمس یازنمورد هاییسسرو

موجاود  یهاورا عملکه دسات یافتدر توانیفوق م ی تعار : باتممیع       
 یسسارو یمعمار یعهر دو نو  تمم یزدوم و سوم  ار وب ن یدر سطرها

 یهامؤ فااه کااهیطااورهباا دهنااد؛یو پوشااش م یبانیرا پشاات یامؤ فااه
و یمانااه و پ یااادز یاز نااو  وابسااتگ یااعتمم یااانگرب یمانااه،پ دهندهیلتشااک

 یابستگاز نو  و یعبازگوکننده تمم سیستم یک دهندهیلتشک هایسرویس
 کم هستند.

 ییقراردادها ید: مطابق دستورا عمل سطح دوم از  ار وب، باسیاست       
 شاودیدر هر قرارداد مشخص م کهیطورهشود، ب ی تعر یسهر سرو یبرا

 هاییامانمام هر کار به  ه پ یبرا دهد،یانمام م ی ه کار یسکه هر سرو
و  شرطیشو به  ه پ کندیم یدرا تو  یخروج هاییامدارد،  ه پ یازن یورود

 ی[؛ تماام2  یاازداردن  هایساز سرو یکجهت استفاده از هر هاییشرطسپ
 انطباق دارد. یامؤ فه یسسرو یدر معمار یاستقراردادها با مفهوم س ینا

 یایناز ا زامات مهم در دستورا عمل سطح  هاارم  اار وب، تع یکی: انقیاد
 ی توصا یهاازبان یلقبارائه شده از  هاییسسرو یدسترس یهامشخصه

به نوبه خود با مفهوم  یزن ی تعر ینکه ا باشدی( مWSDL)مانند  یسسرو
 یسسارو ی( در معمااری)ضامن یساتمو س یماناهپ یو نقطه دسترسا یادانق

 .باشدیمنطبق م ایمؤ فه
مفهااوم  تاوانی اار وب م یان: گر اه در ایسسارو هاایفراخوانی       

انااوا   یقاااکاارد، امااا دق برداشاات یرا بصااورت ضاامن یسساارو یفراخااوان
را  یستمس یمفهوم فراخوان ینذکر نشده است. بنابرا یسسرو هاییفراخوان

محسوب کارد کاه  یامؤ فه یسسرو یاز معمار یمیاز جمله مفاه توانیم
 آن پرداخته نشده است. یاتشده، اما به جزئ ری تع SOEAFدر  ار وب 

 Silvaو  Correiaچارچوب  -5-2

به  ار وب زکمن اضافه  (سرویس) یسستون سرو  ار وب، ینمؤ فه: در ا
از طر   ه  یسدر هر سطح، سروائلی از قبیل اینکه مس یبر رو کهشده 

گیرندگانی درخواست د، توسط  ه سرویسشوارائه می هاییدهندهیسسرو
شود مدل می این سرویس شود و اینکه در دیدهای مختل   گونهمی

از جمله مفاهیم معماری  ارجا  س وسرویمفاهیم  ین. بنابرارکز داردتم
  .دکربرداشت توان می  ار وباین از  بوده که ایسرویس مؤ فه

یا  در قا ب مؤ فه هادهندهیسسرو ی،که در ستون ا حاق یدر صورت
 دهندمی ارائهرا های مختلفی در نظر گرفته شوند که سرویس هایسیستم

منی از این  ار وب استخراج توان مفاهیم مؤ فه و سیستم را بصورت ضمی
 کرد.

 ینا یرو بر یشتر ار وب، ب ینا یستون ا حاق ی: تمرکز اصلسیاست       
 یافتدر یمختلف هایدهندهیساز سرو هایسکه سرو باشدیموضو  م

جهت وضع  SLA، از مفهوم [10  مقا ه در سطح ما ک ین. بنابراشودیم
استفاده کرده  یرندهگیسو سرو دهندهیسسرو ینب هاییاستقرارداد و س
 یامؤ فه یسسرو یدر معمار یاستس هومبا مف ی تعر یناست که ا

 دارد. یهمخوان
مختل   هایدهندهیساز سرو هایسسرو یدبا کهییجا: از آنانقیاد       

همچون  یمیقابل دستر  باشند، در سطح سازنده،  ار وب از مفاه
XML ،SOAP  وWebService  هایسبودن سرو یرپذجهت دستر 

 یدر معمار یادبه نوبه خود با مفهوم انق یزن یممفاه یناستفاده کرده که ا
 انطباق دارد. یامؤ فه یسسرو

کردن  یتنها به سفارش یبه ذکر است که در سطح طراح الزم       
 ی) ه در سطح وابستگ یعهمچون تمم یمیاشاره شده و به مفاه یسسرو
 است.نشده  یااشاره( یادز ی ه در سطح وابستگ و کم

 Schmelzerچارچوب  -5-3

شده در  ار وب ارائه  ی تعر یممفاه ترینیاز اصل یکی: یعو تمم یستمس
کسب و کار است که در واقع  یندهایفرآ ی ، تعرSchmelzerشده توسط 

 ین. بنابراکندیم ی تعر هایساز سرو یارا به عنوان ممموعه یندهافرآ
ارائه شده توسط  هاییسمذکور را با سرو یندهایفرآ یحدود تا توانیم

 یندهایمنظر که هر دو )فرآ یناز ا یامؤ فه یسسرو یدر معمار یستمس
 یمختلف هاییس( از سرویستمشده س ارائه هاییسکسب وکار و سرو

خود با  ارائه شده به نوبه ی تعر یگر،د یاند، انطباق داد. از طرفشده یلتشک
 تطابق دارد. یامؤ فه یسوسر یکم معمار یاز نو  وابستگ یعمفهوم تمم

 یرتأ  یش، که در واقع جهت افزا(4)مطرح شده در شکل  یده: در اسیاست
 شود،یمحسوب م یلیتکم یدها یکارائه شده و به عنوان  گرایییسسرو
 یدا ار وب زکمن ورود پ یهاستون یدر تمام گرایییسسرو یممفاه

و در ستون  یلیتکم هیداست که در ا یمیاز جمله مفاه هایاست. سکندیم
در  یاستبه نوبه خود با مفهوم س یزمفهوم ن ینمطرح شده که ا 25اهیزهانگ

 یاستاز مفهوم س یبانیپشت ینانطباق دارد. بنابرا یامؤ فه یسسرو یمعمار
محسوب کرد که نه  یامؤ فه یسسرو یمعمار یماز مفاه یکی توانیرا م

 آن پوشش داده شده است. لییتکم یدهمقا ه، بلکه در ا یدر  ار وب اصل

بر مسلله  یاریمقا ه تمرکز  بس یلیتکم یدهبه ذکر است که در ا زمال       
عناصر  یشترمسلله در ب ینمربوط به ا یم/شبکه شده و مفاهیرساختز

 یکرده است؛ اما در نقطه مقابل، در معمار یدا ار وب زکمن ورود پ
نسبت به مفاهم  یدبع یت/شبکه در او ویرساختمسلله ز ی،امؤ فه یسسرو
 یلیتکم یدها ینتفاوت نگرش موجود ب یلبد  ین. بنابراگیردمیقرار  یاصل

 ینمطرح شده در ا یده ار وب و ا ی،امؤ فه یسسرو یمقا ه و معمار

863

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 یر)نسبت به سا یامؤ فه یسسرو یبا معمار یمقا ه، انطباق کمتر
                      ها( دارد.   ار وب

 

 مفاهیم معماری سرویس گرا ابعاد  ار وب زکمن

 ) ه  یز( هاموجودیت
ها وبدل شده بین سرویسطالعات ردها و اهداد

 و فرآیندها

 ها و فرآیندهاسرویس فرآیندها ) طور(

 دبکه بین افراو ش های کامپیوتریشبکه ها )کما(مکان

ها و گیرندههای کاربری، سرویسواسط افراد ) ه کسی(
 گراهای سرویسبرنامه

 رویدادها ) ه زمان(ا هزمان

 هاسیاست  را(ها )انگیزه

 [16]ایده تكمیلی چارچوب : (4)شكل 

 نتیجه -6
 یزانتا  ه م ینکهزکمن از منظر ا گراییسسرو یهامقا ه  ار وب یندر ا

 یلن یبرا قرار گرفتند. یاند، مورد بررسبهره برده گرایییسسرو یماز مفاه
از ساختار  یکه به عنوان مد  یامؤ فه یسسرو یهد ، معمار ینبه ا

 نبعنوا شود،یمحسوب م گرایییسسرو یمو مفاه گرایسسرو هاییستمس
 شد. و استفاده  یمعرف یابیجهت ارز یاریمع

شده، های صورت گرفته برروی سه  ار وب انتخابدر ارزیابی       
 ار وب دیگر،  2نسبت به  SOEAFتوان نتیمه گرفت که  ار وب می

ای را پوشش داده عماری سرویس مؤ فهمفاهیم اصلی و جزئی بیشتری از م
توان گفت که  ار وب ارائه شده است. اما از بین دو  ار وب دیگر، می

( دید Schmelzer)نسبت به  ار وب  SilvaوCorreiaتوسط 
گرایی داشته و از مفاهیم این حوزه نیز مفاهیم سرویس قبو ی نسبت بهقابل

 بصورت کارآمدی استفاده کرده است.
موجود  یهازکمن تنها  ار وب یهاذکر است که  ار وب الزم به       

 یگریمختل  د یهانبوده و  ار وب گرایسسرو یسازمان یدر حوزه معمار
با وجود  اند.ارائه شده DoDAFو  FEAF گراییسهمچون نسخه سرو

از  یازکمن بخش عمده گراییسسرو یهاگفت  ار وب توانیم که،ینا
ها با روش  ار وب یرسا یابیبه ارز یازن شوند،یمها را شامل  ار وب ینا

 مشابه وجود دارد. 
ها توسعه  ار وب ینبر ا یکه مبتن هاییمتدو و ی ینعالوه بر ا       

که همچون  شودیحوزه محسوب م یندر ا یگریمسلله مطرح د اند،یافته
ها  ار وب سایر یابیو سنمش دارند. ارز یابیبه ارز یازها نمسلله  ار وب

انمام  یآت یدر کارها گرایسسرو یسازمان یمعمار هاییمتدو و  و
 . شودیم

 

 

 

 
 

زکمن بر اساس  گراییسسرو یهاچارچوب یابی. ارز1جدول 

 یامؤلفه یسسرو یمعمار یاصل یممفاه

 SOEAF  ار وب Correia 
 Silvaو 

  ار وب

Schmelzer 

  * * مؤ فه

 *  * تممیع

   * پیمانه

 * * * سیستم

   * سرویس فراخوانی

 * * * سیاست

  * * انقیاد

 

 زکمن بر اساس گراییسسرو یهاچارچوب یابی.ارز2جدول

 یامؤلفه یسسرو یمعمار تریجزئ یممفاه

 SOEAF  ار وب 
Correia 

 Silvaو 

  ار وب

Schmelzer 

  * * سرویس مؤ فه

  * * ارجا 

    گیویژ

وابستگی زیاد بین  تممیع
 اجزا

*   

وابستگی کم بین 
 اجزا

*  * 

   * نقطه دسترسی پیمانه

    سرویس خارجی

    زیرسیستم سیستم

   * نقطه دسترسی

   * سرویس خارجی

 فراخوانی
 سرویس

    یکطرفه بدون وقفه

    واسط مدیریت تما 

    ایمحاوره
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