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چكیده
چارچوبهای متعددی برای استفاده و بكارگیری از مفاهیم سرویسگرایی در حوزه معماری سازمانی ارائه شدهاند .از اصلیترین این
چارچوبها میتوان به چارچوبهای سرویسگرایی زکمن اشاره کرد که مفاهیم سرویسگرایی را به چارچوب زکمن وارد کردهاند .اما
سوال مهمی که در این زمینه مطرح میگردد ،این است که هر یک از چارچوبهای ارائه شده تا چه میزان در بهرهگیری از مفاهیم
سرویسگرایی موفق عمل کرده و ابعاد مختلف این حوزه را پوشش داده است .به طور طبیعی ،برای پاسخگویی به این سوال نیاز به
تعریف معیارهایی بوده تا بعنوان ترازویی جهت سنجش و ارزیابی استفاده شود .معماری سرویس مؤلفهای یكی از مدلهای مهم در
حوزه سرویسگرایی محسوب میشود و بهدلیل اینكه این مدل ،توصیفی جامع و همه جانبه از مفاهیم سرویسگرایی ارائه میدهد،
انتخاب مناسبی جهت کمک به ارزیابی چارچوبهای توسعهیافته سرویسگرا میباشد .در این مقاله ،پس از مرور کلی معماری
سرویس مؤلفهای و شناسایی اجزا و مفاهیم اصلی این معماری ،به ارزیابی سه چارچوب انتخاب شده از چارچوبهای سرویسگرای
زکمن ،براساس معماری سرویس مؤلفهای پرداخته میشود.

کلمات کلیدی
معماری سازمانی ،سرویسگرایی ،معماری سرویس مؤلفهای ،چارچوبهای سرویسگرای زکمن

شناخته میشود .دراین حوزه ار وبهای مختلفی ارائه شده است کاه باه
کمک مفاهیم سرویسگرایی ،ماد ی از سااختار ساازمانهای بازر ارائاه
میدهند.
کااار انمااام شااده توسااط  Rafatiو همکاااران  ]3از جملااه او ااین
فعا یتهای صورت گرفته در این راستا بوده که یک ایده کلی جهت تلفیق
دو حوزه ار وبهای معماری سازمانی و سرویسگرایی ارائاه داده اسات؛
به عباارتی ،ورود مفااهیم سارویسگرایی باه تماامی الیاههای معمااری
سازمانی ،ایده اصلی این فعا یت محسوب میشود.
عالوه بر این ار وبهای شاناخته شاده حاوزه معمااری ساازمانی
همچون  3TOGAF،2FEAFو  ]4 4DoDAF 2.2خود نیز تحت تاا یر

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،معماری سازمانی از جمله مباحثی بوده که توسط بسیاری
از سااازمانها در جهاات توسااعه و دسااتیابی هاار ااه بهتاار بااه اهاادا و
مأموریتهای سازمان بکار گرفته شده است .از طر دیگر ،سارویسگرایی
یکی از جدیدترین مباحث روز حوزه مهندسی نرمافزار محسوب میگردد که
در عمل ،سبک و رویکرد نوینی را در این حوزه ارائه کرده اسات .از ایانرو
استفاده از مفاهیم سرویسگرایی در حوزه معماری سازمانی ،باعث پیادایش
1
سبکی نو در این حوزه شده که تحت عنوان معماری سازمانی سارویسگرا
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الزم به ذکر است که ار وبهای سرویسگرای ارائه شاده توساط
 FEAFو  DoDAFو متاادو و یهایی همچااون  7EAPنیااز مبتناای باار
ار وب زکمن توسعه یاقتهاند  ،]11بنابراین بهرهگیاری از ارزیاابی ارائاه
شده برای ار وبهای مذکور نیاز امکانپاذیر باوده باهطاوریکاه ایان
ارزیابیها در کارهای آتی ارائه خواهد شد.
در گام نخست مقا ه ،پس از تعری مفااهیم پایاه ،ماروری کلای بار
معماری سرویس مؤ فهای خواهد شد تا مفاهیم و اجزای اصلی این معماری
شناسایی شود .درگام بعدی مروری بر فعا یتهایی صاورت گرفتاه در ایان
حوزه خواهد شد و در گام نهایی نیز ار وبهای انتخااب شاده براساا
مفاهیم تعری شده در معماری سرویس مؤ فهای مورد ارزیاابی و سانمش
قرار گرفته و نتایج در قا ب جداو ی ارائه میشوند.

مفاهیم سرویسگرایی قرار گرفته و مفاهیم سارویسگرایی در نساخههای
جدید این ار وبهاا گنماناده شاده اسات .بطاور مثاال ،در نساخه 1.1
ار وب  TOGAFمفاهیم سرویسگرایی در قا ب فصلی ممازا باه ایان
ار وب اضافه شده بهطوریکه این نسخه به نحاوه بکاارگیری اار وب
 TOGAFجهت توسعه معماری سرویسگرا میپردازد  .]5عالوه بر این،
در گزارشی که برای ار وب  FEAFارائه شده است ،به توضیح مفااهیم
معماری سرویسگرا و گامهاای بکاارگیری ایان مفااهیم در ساازمانهای
فدرال پرداخته شده  ،]6بهطوریکه در در فعا یتهای انمام شاده توساط
افرادی همچون  ]7 Hakiو نیکروش  ]1ار وبهای سارویسگرایی
مبتنی بر ار وب  FEAFارائه شده است.
از طر دیگر ،در حوزه سرویسگرایی مبحثی بنام معماری سارویس
مؤ فهای 5مطرح شده که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .درواقع
معماری سرویس مؤ فاهای ماد ی جهات سااخت سیساتمهای مبتنای بار
معماری سرویسگرا 6ارائه میدهد .اگر ه در ند سال اخیر این مدل مورد
توجه زبانهای پیادهسازی نیز قرار گرفته و فناوریهای مختلفای براساا
این مدل بوجود آمدهاند ،اما همانگوناه کاه  Beisiegelو همکااران ]8
عنوان کردهاند ،معماری سرویس مؤ فهای ماهیتی توصیفی داشته و ماد ی
جهت تو ید سیساتمهای مبتنای بار معمااری سارویسگرا ارائاه میدهاد.
بنابراین پدیدار شدن فناوریهای مبتنی بر این مدل ،آن هم در این مقطاع
زمانی ،که در حوزه فناوری ،بسیاری از سیستمهای اطالعاتی حال حاضر به
سمت سرویسگرایی حرکت میکنند ،پدیدهای دور از انتظار نمیباشد.
ایده اصلی معماری سرویس مؤ فهای که موجب شده ایان مادل بار
پایه مفهوم مؤ فه بنا شود ،این است که با نگاهی به معماری سرویسگرا و
مفاهیم سرویسگرایی میتوان سرویسها را ،که مفهوم اصلی و پایهای در
حوزه سرویسگرایی محسوب میشوند ،خدماتی در نظر گرفت کاه توساط
واحدهای پیادهسازی شدهای بنام مؤ فهها ارائه میشوند .ایان مؤ فاهها باا
برخااورداری از یااک واسااط خوشتعری ا و فااارا از فناااوری و گااونگی
پیادهسازی ،خدمتی مستقل و بدون نیاز به بستر خاصی را ارائه میدهند ،8
 .]9مبتنی بر این نگرش ،معماری سرویس مؤ فهای ماد ی را توساعه داده
کااه تااا جااای ممکاان تمااامی جوانااب ساارویسگرایی از قبیاال جنبااههای
وظیفهمندی و غیروظیفهمندی را پوشش میدهد.
از طر دیگار ،میتاوان از تعااری اار وب معمااری ساازمانی و
معماری سرویس مؤ فهای دریافت که هردو در یک هد مشترک هستند؛
یعنی هر دو در پای ارائاه مادل و نماایی ازسیساتمهای وسایع و پیچیاده
میباشند .بنابراین میتوان از معماری سارویس مؤ فاهای بعناوان ترازویای
جهت ارزیابی اینکه هر یک از ار وبهای سرویسگرایی ،کاه در حاوزه
معماری سازمانی ارائه شدهاند ،تا ه میزان از مفاهیم سرویسگرایی بهاره
برده و ابعاد مختل این حوزه را پوشش دادهاند ،استفاده نمود.
از بین ار وبهای ارائه شده در حاوزه معمااری ساازی ،اار وب
زکمن  ]10بد یل جامع بودن و پوشش تمامی جنبههای معماری سازمانی،
به عنوان یکی از ار وبهای اصلی و مرجع این حوزه به حسااب میآیاد
]11؛ از اینرو در این مقا ه بد یل محدودیت فضا سعی شده که به ارزیاابی
ار وبهای سارویسگرای زکمان ،کاه بخاش مهمای از ار وبهاای
معماری سازمانی سرویسگرا را شامل میشوند و به نوعی قا اب و سااختار
این حوزه را مشخص میکنند ،پرداخته شود.

 -2معماری سرویس مؤلفهای
همانطور که پیش از این اشاره شد ،معماری سرویس مؤ فهای مد ی جهات
ساخت سیستمهای مبتنی بر معماری سارویسگرا ارائاه میدهاد .در ایان
معماری ،سرویسها توسط مؤ فههایی ارائه میشوند کاه باا برخاورداری از
یااک واسااط خوشتعریا و فااارا از نحااوه پیادهسااازی ،خاادمتی را ارائااه
میدهنااد .از ایاانرو میتااوان سیسااتمهااای اطالعاااتی را ممموعااهای از
مؤ فههای مختل در نظر گرفت که در تعامال باا یکادیگر ،سارویسهای
گوناگونی را در جهات بارآورده کاردن نیازمنادیهای کساب و کاار ارائاه
میدهند .هر یک از این مؤ فهها میتواند در یاک یاا ناد فرآیناد حضاور
داشته و بر روی یک یا ند ماشین مختل اجرا شود.
جهت طراحی و سازماندهی یک سیستم اطالعاتی ،دو مسالله مهام،
یعنی ار وبی جهت طراحی سیستم و همچنین تعیاین مکاانیزمی جهات
توضیح گونگی ارتباط اجزا با یکدیگر مطرح میگردد .مدل ارائه شاده در
معماری سرویسمؤ فهای به ایان دو مسالله پاساد داده و قاا بی را جهات
طراحی و تعامل اجزای سیستم با یکدیگر ارائه میدهد .همچنین مدل ارائه
شده این امکان را بوجود میآورد تا با در کناار هام قارار دادن مؤ فاههای
خوشتعری  ،مؤ فههای بزرگتری در جهت برآورده کردن نیازهای کسب و
کار بوجود آید.
سااادگی در توسااعه مؤ فااههای کسااب و کااار ،افاازایش ااابکی،
انعطا پذیری و بهبود قابلیت آزمون از دیگر مزایای این معماری محسوب
میشود.
اجزای اصلی این معماری به شرح زیر میباشد:

 -1-2مؤلفه

سیستمهای مبتنی بر معماری سرویس مؤ فهای از تعدادی مؤ فاه تشاکیل
شدهاند که هر یک میتوانند به کمک روشهای مختلفی پیادهسازی شوند.
عالوه بر این ،هر مؤ فه میتواند از ساه جاز اصالی سارویس ،1ارجاا  12و
ویژگی 11برخوردار باشد (شکل ( .))1در واقع سرویس ،منطق کااری اسات
که مؤ فه در قا ب یک خدمت ارائه میدهد .همچنین ممکن است که مؤ فه
برای ارائه خدمت ،به یک یا ند سرویس از مؤ فههای دیگار نیااز داشاته
باشد که نمایش این نیازمندیها به کمک مفهوم ارجا صورت میگیرد .از
طرفی هر مؤ فه میتواند از تعدادی مقدار دادهای در جهات انماام وظاای
استفاده کند که به این مقادیر دادهای ،ویژگی گفته میشوند.
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 -5-2انقیاد

جهت دسترسی به سرویسهای ارائه شده نیاز به یاک مکاانیزم دسترسای
میباشد که انقیاد نامیده میشود .در واقاع آدر مکاان دسترسای و ناو
دسترسی به سرویس در انقیاد مشخص میگردد.

شكل ( :)1نمای مفهوم مؤلفه []8

 -2-2تجمیع

12

 -6-2فراخوانی سرویس

به فرآیند پیکربندی و مرتبط ساختن اجزا جهات سااخت قطعااتی بزرگتار،
تممیع گفته میشود .در این معماری دو سطح مختل از تممیع ارائه شده
است .نخست تممیع با وابستگی زیاد که نشااندهنده تممیاع مؤ فاههای
پیوند قوی جهت ساخت یک سرویس بوده و دیگری تممیاع باا وابساتگی
کم ،که نشاندهنده تممیع سرویسها و تشکیل شبکهای از سارویسهای
پیوند ضعی  ،جهت حل یک نیازمندی کسب و کار میباشد .الزم باه ذکار
است که وجود ایان دو ساطح مختلا از تممیاع ،امکاان برناماهنویسای
غیرمتمرکز را در کنار برنامهنویسی متمرکز جهت ساخت پیمانههای مستقل
فراهم میآورد.

 -3-2پیمانه

19

20

در معماری سرویس مؤ فهای ،سرویسگیرنده از طریق فراخوانی سارویس،
به سرویس ارائه شده توسط سارویسدهنده دسترسای پیادا میکناد .ایان
معماری ،مادلهای مختلفای جهات فراخاوانی سارویسها و ارتبااط باین
سرویسدهنده و سرویسگیرنده ارائه میدهد که سادهترین این مدل ،مدل
یکطرفه بدون وقفه 21بوده که در این مدل ،سرویسگیرنده بعد از فراخاوانی
سرویس ،منتظر پاسد نمانده و به فعا یت خود ادامه میدهاد .مادل دیگار،
استفاده از واسط مدیریت-تما  22است که در ایان مادل ،سارویسگیرنده
واسطی را جهت مدیریت تما تعریا میکناد .مادل بعادی نیاز مادل
محاورهای 23بوده که در این مادل ،سارویسگیرنده و سارویسدهنده قاادر
میباشند بدون نیاز به هیچ واسطی و در زمانهای مختل با یکدیگر تعامل
نمایند.

13

ممموعهای از یک یا ند مؤ فاه در کناار یکادیگر تشاکیل یاک پیماناه
میدهند .سرویسهای ارائه شده توسط یک پیمانه ،از طریق مفهوم نقطاه
دسترس ای 14نمااایش داده میشااوند .همچن این ساارویسهای مااورد نیاااز
مؤ فههای پیمانه ،که توسط مؤ فههای خارجی ارائه میشوند ،نیز با استفاده
ازمفهوم سرویسهای خارجی 15نمایش داده میشوند .الزم به ذکر است که
مؤ فهها از طریق یک ارتباط تمریادی بناام سایم ،16باه یکادیگر مارتبط
میشوند (شکل (.))2

 -7-2سیاست

24

در معماری سرویس مؤ فهای ممکن است که ملزوماتی جهت دسترسی باه
یک سرویس خاص نیاز باشد .بطور مثال در حوزه امنیت ،ملزوماتی از قبیل
نیاز به احراز هویت یا زمزنگاری وجود داشته باشد .تمامی این ملزوماات در
قا ب سیاساتهایی در داخال معمااری سارویس مؤ فاهای قابال تعریا
میباشند.

 -3کارهای مرتبط
ارزیابی ار وبهای سرویسگرای ارائه شده یکی از مسائل مهمای باوده
که تا بحال فعا یتهای اندکی در رابطه با آن صورت گرفته اسات .از ایان
بین تنها میتوان به ارزیابیهای  Alwadainو همکاران  ]12,13اشاره
کرد.
 Alwadainدر مقا ه  ،]12معیارهایی جهت ارزیابی میزان پوشاش
مفاهیم سرویسگرایی در ار وبهای سرویسگرای زکمن ارائه میدهاد.
جنبههای تأ یرگرفته از سرویسگرایی ،مفاهیم ا حاق شده ،داشتن دید فنی
یااا کسااب و کااار بااه مفاااهیم ساارویسگرایی ،تمرکااز باار روی معماااری
سرویسگرا یا مفهوم سرویس (باه تنهاایی) و ماهیات متامادل ارائهشاده،
معیارهایی است که در این مقا ه جهت ارزیابی در نظر گرفتاه شادهاند .اماا
آنچه که بهعنوان ایراد اصلی این مقا ه میتوان به آن اشاره کرد ،این است
کااه هایچ مقایسااه و نتیمااهگیری نهااایی مبنای باار اینکااه کاادام یااک از
ار وبهای مذکور در بهرهگیری از مفاهیم سارویسگرایی موفاق عمال
کردهاند ،ارائه نشده و مقا ه تنهاا هار یاک از ار وبهاای ارائاه شاده را
براسا معیارهای معرفی شده به شکل جداگاناه ماورد ارزیاابی قارار داده
است.
در مقا ه  ]13نیز ار وبها از منظر اینکه تاا اه میازان مفااهیم
معماری سرویسگرا را پوشش دادهاند ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاناد .در ایان

شكل ( :)2نمای مفهوم پیمانه []8
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ممموعهای از یک یا ند پیمانه که از طریق نقاط دسترسی ،سرویسهای
خارجی و سیم با یکدیگر مرتبط شدهاند تا یک نیازمنادی کساب و کاار را
برآورده کنند ،سیستم نامیده میشود .یک سیستم مایتواناد از یاک نقطاه
دسترسی جهت ارائه سرویس به سرویسگیرندگان و سرویس خاارجی کاه
نمایشدهنده سرویسهای مورد نیاز سیستم است ،برخوردار باشد .الزم باه
ذکر است که در جهت پیکربندی سریعتر و آساانتر ،سیساتمها میتوانناد
خود باه نادین زیرسیساتم 18تقسایم شاوند ،باه طوریکاه هار یاک از
زیرسیستمها از تمامی ویژگیها و عناصار سیساتم از قبیال پیماناه ،نقطاه
دسترسی و یا سرویسهای خارجی برخودار باشند (شکل (.))3

شكل ( :)3نمای مفهوم سیستم []8
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بد یل داشتن محبوبیت و پشتیبانی از مفاهیم سرویسگرایی ،جهت ارزیابی
انتخاب شدهاند .انوا سرویسها ،بازیگران ،واسطها و قراردادها ،مفااهیمی
هستند که بعنوان مفاهیم اصلی معماری سرویسگرا معرفی شدهاند و مقا ه
به بررسی میزان پوشش ار وبها از این مفاهیم میپردازد .ایاراد اصالی
که در این مقا ه وجود دارد ،این است که هیچ د یلای جهات انتخااب ایان
مفاهیم بعنوان مفااهیم اصالی معمااری سارویسگرا ذکار نشاده و صارفا
میتوان این نو انتخاب را نتیمه برداشت نویسنده از معماری سارویسگرا
دانسات .همچناین عاادم انتخااب ار وبهااای ساارویسگرای زکماان را
میتوان ایراد گزینش این مقا ه به حساب آورد .زیرا این ار وبها در عین
داشتن محبوبیت و استفاده گسترده ،به طا ار وبهاای توساعه یافتاه
 ]14,15,16از مفاهیم سرویسگرایی نیز پشتیبانی میکنند .د یلی کاه در
این مقا ه برای عدم انتخاب این ار وبها عنوان شاده اسات ،تحلیال و
ارزیابی این ار وبها در  ]13میباشد .این درحا ی است کاه معیارهاای
دو مقا ه با یکدیگر هماهنگ و یکسان نیستند؛ بنابراین ارزیابی قابل قباول
بین ار وبهای سرویسگرای زکمن و دیگر ار وبهاای سارویسگرا
(مانند نسخه سرویسگرای  )DoDAFامکانپذیر نمیباشد.
با توجه به توضیحات باال ،در این مقا ه سعی شده است که باهکمک
معماری سرویس مؤ فهای مفاهیمی مشخص از حوزه سرویسگرایی تعیین
شود تا به کمک این مفاهیم ،میزان بهرهگیری ار وبهای سرویسگرا از
رویکرد سرویسگرایی مورد ارزیابی قرار گیرد .میتوان گفت که اساتفاده از
معماری سرویس مؤ فهای بعنوان ابزار و معیاری جهت ارزیابی ،اصالیترین
ایده مطرح شده در این مقا ه میباشد.

هفت مفهوم اصلی مؤ فه ،پیمانه ،سیستم ،تممیع ،انقیاد ،فراخوانی سرویس
و سیاست تشکیل شده است .در جدول  ،1یک ار وب در صورتی از یک
مفهوم معماری پشتیبانی میکند که بتاوان مفهاوم ماذکور را از اار وب
موردنظر (حتی بصورت ضمنی) برداشت نمود .به طور مثال ،متشکل باودن
سرویسهای کاری از تعدادی سرویسهای سیساتمی یکای از اصالیترین
مفاهیم سطح دوم و سوم ار وب  SOEAFمحسوب میشود که بیاانگر
مفهوم تممیع در معماری سرویس مؤ فهای است.
در جدول  ،2ار وبهای توساعهیافتاه زکمان بار اساا مفااهیم
جزئیتری از معماری سرویس مؤ فهای مورد بررسی قرار گرفتهاند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،مفهاوم مؤ فاه در معمااری سارویس
مؤ فهای میتواند از مفاهیم جزئیتر سارویس ،مرجاع و ویژگای برخاوردار
باشد .همچنین پیمانه و سیستم که هریک به ترتیب ممموعهای از مؤ فهها
و پیمانههای مرتبط با یکدیگر هستند ،مفاهیمی از قبیال نقطاه دسترسای،
سرویس خارجی و زیرسیستم (برای مفهاوم سیساتم) را شاامل میشاوند.
عالوه بر این ،همانطور کاه در بخاش  2اشااره شاد ،تممیاع و فراخاوانی
سرویس از جمله مفاهیم دیگری در معماری سرویس مؤ فهای هستند که از
انوا مختلفی تشکیل شدهاند .تممیع از نو وابستگی کم و زیاد بین اجزا از
انوا مفهوم تممیع و فراخوانیهای یکطرفه بدون وقفاه ،واساط مادیریت
تما و محاورهای سرویس نیز از جمله انوا مفهوم فراخوانی سرویس باه
حساب میآیند .الزم به ذکر است که پشاتیبانی اار وبی خااص از یاک
مفهوم کلی (مانند مؤ فه)  ،به معنی پشاتیبانی از تماام مفااهیم جزئای آن
نیست؛ بطور مثال اار وب  SOEAFاز مفهاوم کلای پیماناه پشاتیبانی
میکند ،اما هیچیک از مفاهیم جزئی آن را پوشش نمیدهد.

مقا اااه ار وبهاااای  ArchiMate ،TOGAF ،FEAFو DoDAF

 -4ارزیابی چارچوبها

 -5نتایج ارزیابی

کارهای مختلفی برمبنای هار دو دساته مفااهیم اار وب زکمان و
مفاهیم سرویسگرایی ارائه شده است ،اما در تعدادی از مقاالت ارائه شاده،
به ورود مفاهیم سرویسگرایی در ار وبهای زکمن پرداخته نشده است.
برای نمونه  Scheithauerو همکاران  ،]17از ار وب زکمن تنها
برای طبقهبندی اکوسیستمهای سرویسی (به بازارهاای ا کترونیکای گفتاه
میشود که در آن مبادالت و داد و ستدهای تماری سرویسها برروی بستر
اینترنت صورت میگیرد) استفاده کردهاند و ار وبی را ارائه میدهناد کاه
تنها معماری این اکوسیستمها را نمایش میدهد و برای سیستمهای مبتنی
بر سرویسگرایی قابل استفاده نمیباشد.
در این مقا ه ،از بین ار وبهای ارائه شده ،تنها ار وبهایی مورد
ارزیابی قرار میگیرند که مفاهیم سرویسگرایی را به ار وب مرجع زکمن
وارد کرده و در واقع ار وبی را توسعه دادهاند کاه میتواناد بعناوان یاک
مرجع در حوزه معماری سازمانی سرویسگرا استفاده شود و تنهاا باه یاک
زمینه یا کاربرد خاص اختصاص ندارد.
بنابراین از بین ار وبهای ارائه شده ،ساه اار وب  Correiaو
 ،]14 Silvaار وب  ،]15,2 SOEAFو ار وب ارائاه شاده توساط
 ]16 Schmelzerمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند.
در مرحله نخست از ارزیابی ،در جدول  1به ارزیابی میازان پشاتیبانی
ار وبهای انتخاب شده از مفااهیم اصالی معمااری سارویس مؤ فاهای
پرداخته میشود .همانگونه که اشاره شاد ،معمااری سارویس مؤ فاهای از

 -1-5چارچوب SOEAF
مؤ فه :ار وب  SOEAFتا حد بسیاری منطباق بار معمااری سارویس
مؤ فهای است ،بگونهای که بسیاری از مفاهیم این مدل را در خود جاا داده
است.
در این ار وب هر یک از سطوح شاامل یاک دساتورا عمل اسات،
بهطوریکه در این دستورا عمل مفاهیم و کارهایی که باید در سطح متناظر
پوشش داده شود ،تعری میگردد.
همچنین در ایان اار وب ممکان اسات کاه سارویسدهنده یاک
سرویس ،خود بعنوان یاک سارویسگیرنده عمال نمایاد  .]2بناابراین باا
تعاری فوق میتوان مفهوم سارویسدهنده در اار وب  SOEAFرا باا
مفهوم مؤ فه در معماری سرویس مؤ فهای منطبق کرد و باه ایان وسایله،
خدماتی که سرویسدهنده ارائه میدهد باا مفهاوم سارویسهای مؤ فاه و
خدماتی که ممکن است به آنها نیاز داشته باشد ،با مفهاوم ارجاا مؤ فاه
منطبق میشود.
پیمانه و سیستم :دستهبندی مهمی که در ار وب  SOEAFمعرفی
شااده اساات ،تقساایم ساارویسها بااه دو دسااته ساارویسهای کاااری و
سرویسهای سیستمی میباشد؛ بدین معنا که سرویسهای کاری ،خدماتی
هستند که توسط کسب و کار ارائه میشوند و زوما بر روی زیرساختهای
فناوری مستقر نمیشوند و سرویسهای سیستمی ،سرویسهایی هستند که
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تمرکز دارد .بنابراین مفاهیم سرویس و ارجا از جمله مفاهیم معماری
سرویس مؤ فهای بوده که از این ار وب میتوان برداشت کرد.
در صورتی که در ستون ا حاقی ،سرویسدهندهها در قا ب مؤ فه یا
سیستمهای در نظر گرفته شوند که سرویسهای مختلفی را ارائه میدهند
میتوان مفاهیم مؤ فه و سیستم را بصورت ضمنی از این ار وب استخراج
کرد.
سیاست :تمرکز اصلی ستون ا حاقی این ار وب ،بیشتر بر روی این
موضو میباشد که سرویسها از سرویسدهندههای مختلفی دریافت
میشود .بنابراین مقا ه در سطح ما ک  ،]10از مفهوم  SLAجهت وضع
قرارداد و سیاستهای بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده استفاده کرده
است که این تعری با مفهوم سیاست در معماری سرویس مؤ فهای
همخوانی دارد.
انقیاد :از آنجاییکه باید سرویسها از سرویسدهندههای مختل
قابل دستر باشند ،در سطح سازنده ،ار وب از مفاهیمی همچون
 SOAP ،XMLو  WebServiceجهت دستر پذیر بودن سرویسها
استفاده کرده که این مفاهیم نیز به نوبه خود با مفهوم انقیاد در معماری
سرویس مؤ فهای انطباق دارد.
الزم به ذکر است که در سطح طراحی تنها به سفارشی کردن
سرویس اشاره شده و به مفاهیمی همچون تممیع ( ه در سطح وابستگی
کم و ه در سطح وابستگی زیاد) اشارهای نشده است.

خدمات فنی را ارائه میدهند و برای قابل اجرا بودن به سکوی فناوری نیاز
دارند  .]2در صورتی کاه دساتورا عملهای ساطح دوم و ساوم اار وب
 SOEAFدر کنار هم قرار داده شوند ،میتوان دریافت کاه سارویسهای
کاری ممموعهای متشکل از تعدادی سرویس بوده که این سرویسها نیاز
به نوبه خود به سرویسهای سیستمی نگاشت میشوند .بناابراین میتاوان
سرویسهای کاری را نگاشتی به ممموعه سرویسهای سیستمی محسوب
کرد .از طرفای ،سارویسهای سیساتمی اار وب  SOEAFباا مفهاوم
سرویسهای ارائه شده توسط مؤ فه (واحدهای پیادهسازی شده باه کماک
بساتر فنااوری) انطبااق داده شاده اسات .بناابراین میتاوان دریافات کاه
سرویسهای خارجی پیمانهها با سرویس تشکیلدهنده سرویسهای کاری
تطااابق داشااته و در هم این راسااتا ساارویسهای کاااری نیااز بااا مفهااوم
سرویسهای ارائه شده توسط سیستم در معماری سرویس مؤ فهای منطبق
است ،زیرا هر دو راهحلی جهت برآورده کردن یک نیازمندی از کسب و کار
را ارائه میدهند .از طر دیگر ،یک سیستم ممکن است خود به سارویس
سیستمهای دیگر نیاز داشته باشد .از ایانرو ،میتاوان نتیماه گرفات کاه
سرویسهای موردنیاز سیستم نیز با مفهوم سرویس خارجی همخوانی دارد.
تممیع :با تعاری فوق میتوان دریافت که دساتورا عملهای موجاود
در سطرهای دوم و سوم ار وب نیز هر دو نو تممیع معماری سارویس
مؤ فااهای را پشااتیبانی و پوشااش میدهنااد؛ بااهطااوریکااه مؤ فااههای
تشااکیلدهنده پیمانااه ،بیااانگر تممیااع از نااو وابسااتگی زیاااد و پیمانااه و
سرویسهای تشکیلدهنده یک سیستم بازگوکننده تممیع از نو وابستگی
کم هستند.
سیاست :مطابق دستورا عمل سطح دوم از ار وب ،باید قراردادهایی
برای هر سرویس تعری شود ،بهطوریکه در هر قرارداد مشخص میشاود
که هر سرویس ه کاری انمام میدهد ،برای انمام هر کار به ه پیامهای
ورودی نیاز دارد ،ه پیامهای خروجی را تو ید میکند و به ه پیششرط و
پسشرطهایی جهت استفاده از هریک از سرویسها نیاازدارد ]2؛ تماامی
این قراردادها با مفهوم سیاست در معماری سرویس مؤ فهای انطباق دارد.
انقیاد :یکی از ا زامات مهم در دستورا عمل سطح هاارم اار وب ،تعیاین
مشخصههای دسترسی سرویسهای ارائه شده از قبیل زبانهاای توصای
سرویس (مانند  )WSDLمیباشد که این تعری نیز به نوبه خود با مفهوم
انقیاد و نقطه دسترسای پیماناه و سیساتم (ضامنی) در معمااری سارویس
مؤ فهای منطبق میباشد.
فراخوانیهاای سارویس :گر اه در ایان اار وب میتاوان مفهااوم
فراخااوانی ساارویس را بصااورت ضاامنی برداشاات کاارد ،امااا دقیقااا انااوا
فراخوانیهای سرویس ذکر نشده است .بنابراین مفهوم فراخوانی سیستم را
میتوان از جمله مفاهیمی از معماری سرویس مؤ فهای محسوب کارد کاه
در ار وب  SOEAFتعری شده ،اما به جزئیات آن پرداخته نشده است.

 -3-5چارچوب Schmelzer
سیستم و تممیع :یکی از اصلیترین مفاهیم تعری شده در ار وب ارائه
شده توسط  ،Schmelzerتعری فرآیندهای کسب و کار است که در واقع
فرآیندها را به عنوان ممموعهای از سرویسها تعری میکند .بنابراین
میتوان تا حدودی فرآیندهای مذکور را با سرویسهای ارائه شده توسط
سیستم در معماری سرویس مؤ فهای از این منظر که هر دو (فرآیندهای
کسب وکار و سرویسهای ارائه شده سیستم) از سرویسهای مختلفی
تشکیل شدهاند ،انطباق داد .از طرفی دیگر ،تعری ارائه شده به نوبه خود با
مفهوم تممیع از نو وابستگی کم معماری سرویس مؤ فهای تطابق دارد.
سیاست :در ایده مطرح شده در شکل ( ،)4که در واقع جهت افزایش تأ یر
سرویسگرایی ارائه شده و به عنوان یک ایده تکمیلی محسوب میشود،
مفاهیم سرویسگرایی در تمامی ستونهای ار وب زکمن ورود پیدا
میکند .سیاستها از جمله مفاهیمی است که در ایده تکمیلی و در ستون
انگیزهها 25مطرح شده که این مفهوم نیز به نوبه خود با مفهوم سیاست در
معماری سرویس مؤ فهای انطباق دارد .بنابراین پشتیبانی از مفهوم سیاست
را میتوان یکی از مفاهیم معماری سرویس مؤ فهای محسوب کرد که نه
در ار وب اصلی مقا ه ،بلکه در ایده تکمیلی آن پوشش داده شده است.
الزم به ذکر است که در ایده تکمیلی مقا ه تمرکز بسیاری بر مسلله
زیرساخت/شبکه شده و مفاهیم مربوط به این مسلله در بیشتر عناصر
ار وب زکمن ورود پیدا کرده است؛ اما در نقطه مقابل ،در معماری
سرویس مؤ فهای ،مسلله زیرساخت/شبکه در او ویت بعدی نسبت به مفاهم
اصلی قرار میگیرد .بنابراین بد یل تفاوت نگرش موجود بین ایده تکمیلی
مقا ه و معماری سرویس مؤ فهای ،ار وب و ایده مطرح شده در این

 -2-5چارچوب  Correiaو Silva
مؤ فه :در این ار وب ،ستون سرویس (سرویس) به ار وب زکمن اضافه
شده که بر روی مسائلی از قبیل اینکه در هر سطح ،سرویس از طر ه
سرویسدهندههایی ارائه میشود ،توسط ه سرویسگیرندگانی درخواست
میشود و اینکه در دیدهای مختل گونه این سرویس مدل میشود
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مقا ه ،انطباق کمتری با معماری سرویس مؤ فهای (نسبت به سایر
ار وبها) دارد.
ابعاد ار وب زکمن

مفاهیم معماری سرویس گرا

موجودیتها ( ه یز)

دادهها و اطالعات ردوبدل شده بین سرویسها
و فرآیندها

فرآیندها ( طور)

سرویسها و فرآیندها

مکانها (کما)

شبکههای کامپیوتری و شبکه بین افراد

افراد ( ه کسی)

واسطهای کاربری ،سرویسگیرندهها و
برنامههای سرویسگرا

زمانها ( ه زمان)

رویدادها

انگیزهها ( را)

سیاستها

جدول  .1ارزیابی چارچوبهای سرویسگرای زکمن بر اساس
مفاهیم اصلی معماری سرویس مؤلفهای

شكل ( :)4ایده تكمیلی چارچوب []16

SOEAF

ار وب Correia
و Silva

مؤ فه

*

*

تممیع

*

پیمانه

*

سیستم

*

فراخوانی سرویس

*

سیاست

*

*

انقیاد

*

*

Schmelzer

*

*

*

*

جدول.2ارزیابی چارچوبهای سرویسگرای زکمن بر اساس
مفاهیم جزئیتر معماری سرویس مؤلفهای

 -6نتیجه
در این مقا ه ار وبهای سرویسگرای زکمن از منظر اینکه تا ه میزان
از مفاهیم سرویسگرایی بهره بردهاند ،مورد بررسی قرار گرفتند .برای نیل
به این هد  ،معماری سرویس مؤ فهای که به عنوان مد ی از ساختار
سیستمهای سرویسگرا و مفاهیم سرویسگرایی محسوب میشود ،بعنوان
معیاری جهت ارزیابی معرفی و استفاده شد.
در ارزیابیهای صورت گرفته برروی سه ار وب انتخابشده،
میتوان نتیمه گرفت که ار وب  SOEAFنسبت به  2ار وب دیگر،
مفاهیم اصلی و جزئی بیشتری از معماری سرویس مؤ فهای را پوشش داده
است .اما از بین دو ار وب دیگر ،میتوان گفت که ار وب ارائه شده
توسط Correiaو( Silvaنسبت به ار وب  )Schmelzerدید
قابلقبو ی نسبت به مفاهیم سرویسگرایی داشته و از مفاهیم این حوزه نیز
بصورت کارآمدی استفاده کرده است.
الزم به ذکر است که ار وبهای زکمن تنها ار وبهای موجود
در حوزه معماری سازمانی سرویسگرا نبوده و ار وبهای مختل دیگری
همچون نسخه سرویسگرای  FEAFو  DoDAFارائه شدهاند .با وجود
اینکه ،میتوان گفت ار وبهای سرویسگرای زکمن بخش عمدهای از
این ار وبها را شامل میشوند ،نیاز به ارزیابی سایر ار وبها با روش
مشابه وجود دارد.
عالوه بر این متدو و یهایی که مبتنی بر این ار وبها توسعه
یافتهاند ،مسلله مطرح دیگری در این حوزه محسوب میشود که همچون
مسلله ار وبها نیاز به ارزیابی و سنمش دارند .ارزیابی سایر ار وبها
و متدو و یهای معماری سازمانی سرویسگرا در کارهای آتی انمام
میشود.

مؤ فه

SOEAF

ار وب
Correia
و Silva

سرویس

*

*

ارجا

*

*

ار وب
Schmelzer

ویژگی
تممیع

پیمانه

وابستگی زیاد بین
اجزا

*

وابستگی کم بین
اجزا

*

نقطه دسترسی

*

سرویس خارجی
سیستم

فراخوانی
سرویس

زیرسیستم
نقطه دسترسی

*

سرویس خارجی

*

یکطرفه بدون وقفه
واسط مدیریت تما
محاورهای
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