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  مقدمه -1-1
اسـتفاده اولیـه از   .  روندهاي جالب توجهی را نمایان مـی سـازد  ،م هاي رایانه اي  مرور تاریخچه سیست  

دپارتمان به سـاخت   هر  رایانه ها به شدت دپارتمانی بود و برنامه نویسان براي خودکارسازي وظایف             
فراینـدهاي کـسب و   چون  که    آن بود  برنامه ها این  مشکل اصلی   . برنامه هاي اختصاصی می پرداختند    

 جهـت اشـتراك   ،نی چندین دپارتمان را در بر می گرفـت، سـازمان هـا مجبـور مـی شـدند           کار سازما 
یکدیگر پیوند دهند  به با استفاده از رابط هاي نقطه به نقطهاطالعات بین دپارتمان ها، این برنامه ها را       

هزینه که این منجر به ایجاد یک معماري به صورت اسپاگتی و در نتیجه افزایش پیچیدگی و باال رفتن            
بـه  ) ERP(در نتیجه، سیستم هاي یکپارچه برنامه ریـزي منـابع سـازمانی           . توسعه و نگهداري می شد    

. مطـرح شـد  برنامه هاي کـاربردي دپارتمـانی    و به صورت جایگزین     عنوان راه حلی براي این مشکل       
پارچـه  ها راه حل هاي یک ERP. براي حل تمام مسائل سازمان بود     جامع  هدف آنها ایجاد یک راه حل       

البتـه   .شدندمی اي بودند که نیاز به رابط ها را کاهش داده و سبب کاهش هزینه نگهداري کل سیستم         
 تمام کارکردهاي الزم براي پشتیبانی از فرایندهاي کسب و کار سازمان ها را ارائه نمی دادند یا در            آنها

ستم یا پرهزینه بود و یـا اصـالً        پاره اي از موارد، جایگزینی همه برنامه هاي موجود سازمان با یک سی            
 با سیـستم هـاي مـوروثی یـا سـایر            ERPبنابراین براي یکپارچه سازي سیستم هاي       . امکان پذیر نبود  

بـا   راه حـل هـایی را   ،نرم افزارگان این جا بود که فروشند. بودچندین رابط نیاز  ه   ب ERPسیستم هاي   
یکپارچـه  جهـت  و ارتبـاط اطالعـاتی سـریع       زیرساخت الزم براي اتصال     تا  توسعه دادند    EAIعنوان  
 نیـز بـه   B2Bبعـدها امکـان اتـصال    . فراهم کندسازمان داخلی  ها با سیستم هاي موروثی      ERPسازي  



  

٣  

EAI                     اضافه شد و سازمان ها براي ارتبـاط بـا همکـاران و مـشتریان خـود، برنامـه هـاي کـاربردي و 
روي ایـن  در ایـن فـصل،   . ردنـد بـا یکـدیگر یکپارچـه ک    EAIکمـک  فرایندهاي کسب و کارشـان را       

  . تاریخچه و انواع یکپارچه سازي مرتبط با آن متمرکز می شویم
سازي در سـازمان پرداختـه شـده کـه یکپارچـه سـازي سیـستم هـاي          این فصل به یکپارچه  يابتدادر  

در ادامه، تنها روي مباحث مربـوط بـه یکپارچـه سـازي سیـستم هـاي                 .  است ، بخشی از آن   اطالعاتی
و یکپارچه سازي ) هاERPمانند (ی تمرکز شده و دو نوع عمده آن یعنی سیستم هاي یکپارچه        اطالعات

 روي ،کـه تمرکـز اصـلی ایـن کـار      با توجـه بـه ایـن      . گیرد برنامه هاي کاربردي مورد بررسی قرار می      
است، در ادامه با تفصیل بیشتري روي ایـن نـوع   ) EAI(هاي کاربردي سازمانی  یکپارچه سازي برنامه  

محرك هـایی کـه   همچنین  و EAIو قابلیت هاي  تعاریف ،در نهایت شده و   ز یکپارچه سازي تمرکز     ا
  .  مورد بررسی قرار می گیرد،سبب استفاده سازمان ها از آن می شود

  یکپارچه سازي در سازمان -1-2
و ك و تـصور شـده    در، مختلف به طور متنوعی1مفهوم یکپارچه سازي، در طول سالها بین رشته هاي  

در یک روش نسبتاً غیر وایسته و غیر یکپارچه تکامل یافته است، به طوري که هر رشـته اي، از منظـر     
  ).Barki and Pinsonneault, 2005( خود به موضوع نگاه می کند

یکپارچه سازي یک جایگاه مرکزي در حوزه هاي متعددي چون مدیریت، استراتژي، تئوري سازمانی،              
. )Barki and Pinsonneault 2005  (هاي اطالعاتی اشغال مـی کنـد   سیستمعملیات و /مدیریت تولید
 Fayol( ریشه هاي مفهومی یکپارچه سازي را می توان در مفـاهیم تعـاون و همـاهنگی    در استراتژي،

  . از یکپارچه سازي ردیابی کرد)1969( Lawrence and Lorsch و همچنین در تعریف) 1949
 انجام وظـایف  براي بین زیر سیستمهاي متعدد تعاملوستگی و وحدت در فرایند دست یافتن به پی  ... "

   )34.ص ("...سازمانی 
که دپارتمانهاي مختلف چطور بـا همـدیگر   این است یکپارچه سازي   منظور از    ،از این دیدگاه  بنابراین  

ي در راسـتا   .سـت هماهنگ شده ا  تنگاتنگی  و فعالیتهایشان به صورت      تعامل دارند به صورت موزونی    

                                         
1 Discipline 
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 بـراي شـرح همـاهنگی فعالیتهـا یـا مـدیریت       ،این نگاه، ادبیات استراتژي از مفهـوم یکپارچـه سـازي     
   .)Barki and Pinsonneault 2005( وابستگیها بین آنها استفاده می کند

 /عملیـات  /براي مثـال در تولیـد     . است دیدگاه باال راستا با    هم ،مفهوم یکپارچه سازي در سایر ادبیات     
ارچه سازي به صورت مدیریت هماهنگ اطالعات، گردش مواد، عملیات ماشـین آالت              یکپ ،لجستیک

هـا، و معیارهـاي     هـا، سیاسـت     از اصـول، اسـتراتژي     ی از طریق مجموعه مشترک    لجستیککارخانه و   
یکپارچـه سـازي   از در ادبیـات نـوآوري،   ). Barki and Pinsonneault 2005 (دیده می شـود  1کارایی

به همـدیگر  چطور ) و ساخت و تولیدتحقیق و توسعه   مثالً(الیتهاي فرایند نوآوري    براي ارائه اینکه فع   
 Barki and Pinsonneault(، اسـتفاده شـده اسـت     به طور تنگاتنگی هماهنگ شده انـد و متصل شده

  .هاي اطالعاتی، به مفهوم یکپارچه سازي از حداقل دو منظر نگاه می شود در سیستم. )2005
ایـن کـه   و به هم پیوسـتگی فناوریهـاي اطالعـاتی سـازمان     پارچه سازي براي شرح   یکاز  فنی،  نظر  از  

اسـتفاده مـی   ، مشترك استفاده می کنند 2عمومی مفهومی یک شماي از  درجه اي   تا چه    عناصر داده اي  
 کـه  نـشان مـی دهـد   بر اساس این دیدگاه، یکپارچه سـازي   .)Barki and Pinsonneault 2005( شود

دیـدگاه  .  می توانند با همدیگر صحبت کننـد  به هم پیوسته اند و ،اندازه اي  چه   تاسیستمهاي مختلف   
تا چـه   ،که فرایندهاي کسب و کار دو یا چند سازمان مستقل        در این می بیند      یکپارچه سازي را     ،دیگر

(  3دارنـد با همدیگر پیوند مستحکمی استاندارد شده و از طریق فناوریهاي مخابراتی و رایانه اي   اندازه  
Barki and Pinsonneault 2005(.  

ها یا فعالیتهاي سـازمانی مختلفـی   ه چون رشته هاي مختلف روي مولف همانطور که مشاهده می شود،      
درك و تعریف شـده  به اشکال مختلفی در حوزه هاي مختلف    وم یکپارچه سازي    مفه،  تمرکز کرده اند  

مفهوم بنیـادي سـیر مـی     سازي حول یک یکپارچهمفهوم هاي واضح آنها،  تفاوتد وجوالبته با    .است
آنرا بـه ایـن شـکل    و  ندمی نام) OI (4آنرا یکپارچه سازي سازمانی Braki and Pinsonneaultکند که 

تـشکیل یـک کـل    تا چـه انـدازه    ،مولفه هاي سازمانی متمایز و وابسته به یکدیگر     که نندتعریف می ک  

                                         
1 Performance metric  
2 Common conceptual schema 
3 Tightly couple 
4 Organization Integration 
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ها، دپارتمانها، یا همکاران سازمانی اشـاره دارد و         واحدبه  واژه مولفه   در این تعریف،     .دن می ده  1متحد
  .)Barki and Pinsonneault 2005 (آن استدر شامل فرایندهاي کسب و کار، افراد و فناوري درگیر 

  در سیستم هاي اطالعاتی یکپارچه سازي  -1-3
 ،بـه اینکـه   با توجه   اما  است،  سیستم هاي اطالعاتی    در  روي یکپارچه سازي    تمرکز اصلی   در این کار،    

یکپارچه سازي سیستم هاي اطالعاتی در خال صورت نمی گیرد و روي مولفه هاي سازمانی تـاثیرات              
در مستقیم یا غیر مستقیمی دارد، براي پیاده شدن کامل یکپارچه سازي سیـستم هـاي اطالعـاتی بایـد                

  .پیاده شودیکپارچه سازي سازمانی بستر 
در نظـر   2، الري الیـسون آن CEOرا از  و نقل قول مربوطه      راکلرا از شرکت اُ   ) 1-1شکل  (آگهی زیر   

 Gulledge از یکپارچـه سـازي اسـت کـه     ینـوع  تبلیـغ ،  به طور واضح و مشخص    ،شکلاین  . بگیرید
ـ با هم، تمام داده هاي مرتبط در آن که د  می نام"Big I"را  آن) 2006( یـک مـدل داده اي    ر اسـاس ب

 می توانید تمـام داده هـاي   ست که شما ا  این ،آنمعناي  . ه اند و تنها یک بار ذخیره شد     شده  تراز  معین  
 ،نـد لیـست شـده ا    1-1که در ستون میانی شکل       از فرایندهاي کسب و کار    اي  براي مجموعه   خود را   

 4هزینـه کلـی مالکیـت    ، قرار دهید و به طور قابل توجهی3درون سویت کسب و کار الکترونیک اراکل      
)TCO(  قیقت، آگهی ادعا می کند که اراکل با پیاده کردن در ح. را کاهش دهیدسیستمBig I،  سـاالنه 

 تسـ ابر می آید، ایـن  قول الیسون نقل که از  يدیگرمعناي  .یک میلیارد دالر صرفه جویی کرده است     
بـا  پیـاده کنیـد،   را  6 مختلـف محصوالتي  ترکیبی از بهترین ماژول ها   ،5رابطکه اگر شما با استفاده از       

را انجـام     شـما چقـدر خـوب آن       ،اهمیتی ندارد هیچ  "یعنی  ي روبرو خواهید شد؛     کالت پیاده ساز  مش
ها هرگز نمی تواند تمام داده هاي شما را در یک مکـان               یکپارچه سازي سیستم   در هر صورت  دهید،  

  .).Ferguson and Callaghan 2002, Gulledge 2006 ("قرار دهد

                                         
1 Unified whole  
2 Larry Ellison 
3 Oracle E-Business Suite 
4 Total Cost of Ownership 
5 Inteface 
6 Best of Breed 
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   Big Iکل براي آگهی ارا -1 -1شکل 

 از هزینه هر پروژه پیاده سـازي    یگران هستند و بخش مهم    رابط ها    – یک نکته دارد     الیسوننقل قول   
 1و مـدیریت جامعیـت    کلـی    پیچیـدگی    مشکالتدر ضمن   . هاي سازمانی را تشکیل می دهند      سیستم

ن نـام در نظـر    را از یک شرکت بـدو 2-1شکل  .)Gulledge 2006 (وجود داردنیز چند منبع داده اي 
 نامیده مـی  "2یکپارچه سازي سیستم" ،در ادبیات یک موقعیت را نشان می دهد که  2-1شکل  . بگیرید
بـین یـک   از که بتوانند اطالعات را است ها با همدیگر به شکلی       ارتباط سیستم  که این به معناي      شود

 یـک   ،یکپارچـه سـازي را    این نـوع از      Gulledge . به همدیگر ارسال کنند    ،پیچیده تکنولوژیک   تصویر
گـران  راه حـل   یک ،)3نقطه به نقطه (Little iاین شکل از که د بیان می کنو د  می نامLittle iشکل از 

 شـوند و هـر تغییـري    5 و تمیـز 4بین چندین منبع داده اي هماهنگ داده ها بایستی به طور ثابت        .است
شـود  رابط هـا  مجدد و کد نویسی    روي یک سیستم می تواند منجر به آزمایش مجدد یا حتی طراحی             

  .)Gulledge 2006( است که کاري پیچیده و پر هزینه

                                         
1 Integrity  
2 System integration 
3 point-to-point 
4 Harmonize 
5 Cleanse  
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  براي تعریف یک راه حل سازمانی ارتباط مولفه هاي سیستم -2 -1شکل 

  
هیچ کـدام  ، جهانیبا وسعت سازمانهاي بزرگ   بسیاري از   البته  شد که که    بیان  ی  نهایهدف  دو  اینجا  تا  

نمـی خواهنـد تمـام    دالیل متعـددي  به  ،ها  بسیاري از سازمان .اندپذیرفته  نصورت مطلق   به  از آنها را    
 قـرار  )، مایکروسـافت و غیـره  SAPبه طـور مثـال اراکـل،      ( یک برنامه کاربردي     وندرهایشان را    داده

در کـه  ه آنچـه  مشاب، Little iمشکالت پیاده سازي د با ندوست ندارکدام ، هیچ عین حالدهند، اما در 
  .)Gulledge 2006 (دنمواجه شو ، نشان داده شد2-1 شکل

هـا   ، کـه تمـام انتخـاب   د در حقیقت انتخابهاي بسیاري وجود دار.وجود داردنیز انتخاب هاي دیگري   
ممکن است دست یافتنی  ،Big I. دنیکپارچه سازي خوانده می شو) شامل دوتایی که در باال ذکر شد(

 مناسـب  Little i اگرسوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که  .نباشدهم اسب حتی منو یا نباشد، 
  مناسـب اسـت  Little iاز  یچـه نـوع  بر اساس موقعیـت و حالـت فناوریهـاي پدیـدار شـده،      است، 

)Gulledge 2006.(مورد بررسی قرار می گیرندبیشتري با تفصیل این سواالت  ادامه  در.   
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   Big I نوع یکپارچه سازي  -1-3-1
از دقیـق و مـشخص    یک مجموعه   مرتبط با   تمام داده هاي    که   این است    یکپارچه سازي منظور از این    

به روز رسـانی    هر   .دنپردازش شو یکسانی  برنامه کاربردي نرم افزاري     توسط  فرایند هاي کسب و کار      
منطق فرایند کل در هاي خارجی پیچیده، رابط  در یک ماژول یا مولفه از برنامه کاربردي، بدون نیاز به            

تمام فراینـدهاي کـسب و کـار    با بطور آنی و شده  داده ها یکبار ذخیره    .یابدمی  کسب و کار انعکاس     
  .شوندمی ، به اشتراك گذاشته ندشده اارائه  ،که توسط برنامه کاربردي نرم افزاري

 1 منابع سـازمانی هاي برنامه ریزي این یک تعریف نسبتاً جامع و محدود کننده است که خاطره سیستم    
)ERP( نسل اول را زنده می کند) Gulledge 2006(.  هـاي   هـایی بـا عنـاوین سیـستم      البتـه سیـستم

  . عمدتاً بر پایه این تعریف طراحی می شوند،یکپارچه نیز
Ostrerle) 1996(  ،  بیـان مـی    و  می نامـد 2سیستم هاي متجانس با یک نمونه،  راسیستم هااز این نوع
بـین  هـا  داده غیر همزمان و تبادل ها ذخیره داده افزونگی در که به علت  یاز مشکالتاین مدل کند که   

 Puschmann and Alt (جلـوگیري مـی کنـد   ممکن اسـت پدیـدار شـود،     ،برنامه هاي کاربردي مجزا

2004(.  
دلیل این امـر   . استBig I خصوصاً براي فرایندهاي کسب و کار  مدیریت،هدف، به طور قطع و یقین

کل فرایندهاي کسب و کار سازمان که توسـط  ه وجود دارد ک "٣یک منبع درستی"تنها  اده است،   نیز س 
 یـک بـار   ،اگر تمام داده هـا : مفهوم ساده است. استفاده می کنندمی شود، از آن    ارائه   ERPراه حلهاي   

 . بـود کمتـر خواهـد  نیـز   4احتمال وقوع مسایل جامعیتی  و به اشتراك گذاشته شوند، آنگاه       ده  ذخیره ش 
قابـل تـوجهی   به طـور   TCOندارید، نیازي  بین مولفه هاي نرم افزاري  رابط هاي  به   که باتوجه به این  

   .)Gulledge 2006(می یابد هش کابه مقدار زیادي پیچیدگی  بنابراین ،کمتر است

                                         
11 Enterprise Resource Planning 

2 Homogeneous with one instance 
3 One source of truth 
4 Integrity issues 
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 Little iبا یکپارچه سازي  Big Iیکپارچه سازي  ترکیب -1-3-2

ارتـش آمریکـا اسـت،    لجستیک اي یک مثال ساده که مربوط به  نشان می دهد که چطور بر 3-1شکل  
Big I با Little i مرتبط شده است.  

 

   در یک سازمانLittle i و Big Iترکیب  از یمثال -3 -1شکل 

  

تحـت پوشـش قـرار     Big I به صـورت  SAPدر این مثال، فرایندهاي لجستیک ارتش، توسط راه حل 
اما تعـدادي از فراینـدهاي کـسب و    .  وجود نداردSAPبین مولفه هاي    رابطی  ، هیچ   عنی اینکه ی ،گرفته

بخـشی از  کـه  فرایندهاي حمـل و نقـل    در این نمونه،    .خارج از ارتش جریان دارند    در   ،کار لجستیک 
آنها در خارج از ارتش قـرار  که  شده   هستند، مشخص    1انتها-تا- انتها فرایندهاي کسب و کار لجستیک    

 سیـستم . مدیریت مـی شـوند    ) TRANSCOM (2ی گیرند و به وسیله فرماندهی حمل و نقل آمریکا         م
نیز لکیت ارتش احتی در مو نبوده  SAP  را پوشش می دهند، انتها تا   هایی که این بخش از فرایند انتها      

منطـق  جامعیـت  حفـظ  بـه منظـور   باید که است  3برنامه کاربردي ترکیبی از    اي نمونه این   .قرار ندارند 
  .شوداستفاده  Little iاز فرایند کسب و کار 

                                         
1 End-to-end 

Command2 Transportation 
3 Composite application  
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تصویر ساده باشد، اما مطالب زیادي را دربـاره یکپارچـه سـازي نـشان مـی      حتی اگر یک ، 3-1شکل  
 تمـام   ، تمایل ندارنـد   ،که سازمانهاي بزرگ و پیچیده    می کند   اره  شکه به این مطلب ا     آن نخست  .دهد

 1-1ادعـاي شـکل   اگرچـه   .مه کاربردي منفـرد قـرار دهنـد   فرایندهاي کسب و کارشان را در یک برنا    
 ERP نتوانند تنها از یک نمونـه منفـرد     ،اکثر شرکتها  دلیل وجود دارد که       سه ، اما حداقل  1درست است 
  :استفاده کنند

بـه هـم   ، اجازه چنین داخلی و خارجی یکپارچه سازي   اجتماعات   و کنترل مشکالت فرهنگی    -1
 . )Gulledge 2006 (خواهد دادرا نپیوستگی 

 درصد نیازهاي نرم افـزاري   100استاندارد براي تحویل     هايتولید کننده نرم افزار   یک  ناتوانی   -2
  نامتجـانس کـرده  ISشرکت ها را مجبور به اسـتفاده از چنـد معمـاري    سازمان هاي امروزي،  

)Puschman and Alt 2004( بـه سـمت یکپارچـه سـازي     آنها را مجبور کرده تـا   وLittle i 
 . کنندحرکت

لزومـاً  دو شرکت  و تامین کنندگان که یکپارچه سازي با همکاران کسب و کار، مانند مشتریان   -3
 ).Puschman and Alt 2004(همگنی برخوردار نیستند  سیستم اطالعاتی  ساختزیراز 

مجبوریم با ترکیبـی  است که به سمتی حرکت فناوري، فعلی  وضعیتبا توجه به ،  نه یا   خوشایند باشد 
با توجه به این حقیقت کـه   .که روند جاري ادامه داردزمانی  تا الاقل زندگی کنیم، Little i و Big Iاز 

ترکیـب بیـشتر   آنها را بـراي  انعطاف  محصوالتشان را باز می کنند و ،نرم افزاري بزرگترارائه دهندگان   
ایـن وضـعیت   ن داشـت یـت  عواق، فراهم مـی کننـد   Little iبراي هایی  فرصتبه این شکل می کنند و 

 SAP و Oracle Data Hubs ماننـد  محـصوالت تکنولـوژیکی  حقیقـت در   ایـن  .شـود تقویـت مـی   

NetWeaverبا حرکت به سمت  که درست است. مشهود است Big I، TCO کـاهش یابـد،    می تواند
  .عالقه اي براي انجام آن ندارندیا  انعطاف ،ها بسیاري از سازماناما 

کـه  دارنـد   وجـود  Big I همیشه بسته هایی از . مرده استBig I نیست که  این،ي این سخنالبته معنا
 بلکـه یک ادعاي فنی نیست، فقط  این . متصل شوندBig I از ي به بسته هاي دیگرLittle iباید توسط 

 ERPهـسته  ، هیچ کس نمی خواهد یک محصول مانند      براي مثال . وابسته است عقل سلیم   به  مستقیماً  

                                         

  منظور آگهی شرکت اراکل است 1
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SAP    بـا پیـاده کـردن    باید تالش شود  .آن را با همدیگر ارتباط دهد   اجزاي  س مجدداً    را بشکافد و سپ
Big I ، و از نگهداري شود جامعیت محصول از جاي ممکن تاLittle i  ًبـراي قـرار دادن مولفـه    صرفا
رویـاي   هـیچ کـس در    .شـود بگیرنـد، اسـتفاده     یکپارچه سـازي قـرار      قلمرو  که نتوانسته اند در     هایی  

یـا حتـی   .  نیـست SAPپیاده سـازي    هنگام  ه مالی از مواد و مجدداً ارتباط دادن آنها در           جداکردن مولف 
در از سیستم هاي مستقل، اي به صورت خانواده   را   SAP که راه حل     از عقل به دور است    بدتر از آن،    

 گیري سازمانی فعالیـت کننـد       بدون حضور یک جهت    کهکنید  پیاده  طوري   ،بخشهاي مختلف شرکت  
)Gulledge 2006(.  

  Little iنوع یکپارچه سازي  -1-3-3
رابـط  از بـا اسـتفاده    ،ارتباط از برقراري نوع، چند Little iروش هاي همانطور که قبالً ذکر شد، تمام 

  . )Gulledge 2006 (گویند 1یکپارچه سازي سیستم به آن به طور بی ربطیاست، حتی اگر 
Osterle) 1996 ( دو نوع ازLittle iعبارتند ازی کرده که  را شناسای:  

چند برنامه کاربردي مشابه کـه روي رایانـه هـاي        در این نوع،    : 2سیستم متجانس با چندین نمونه     •
فراینـد   چنـد از متفاوتی قرار داشته و از نظر منطقی از پایگاه داده ي مجزایی اسـتفاده مـی کننـد،                  

  .ندنکپشتیبانی می  کسب و کار متفاوت واحدچند در مشابه 
اجـرا  متمایزي  واحدهاي کسب و کار ، که درچند فرایند متفاوت  در این نوع،     :3امتجانسسیستم ن  •

مشکل این نوع از یکپارچه     . می شوند پوشش داده   توسط برنامه هاي کاربردي متفاوتی      ،  می شوند 
بـر اسـاس مـدل      برنامه هاي کاربردي مربوطه،     ست که    ا اینمتجانس،  محیط   در مقایسه با     ،سازي

قـرار  ی کـه   متفاوتی از داده هـای     4معنايکه آنها   ، به این معنا     ساخته شده اند  مختلفی  هاي داده اي    
  .)Puschmann and Alt 2004 (دهندمی ارائه  د،نومبادله شاست 

 اسـامی ، در ادبیـات بـا   شودآن تمرکز روي قرار است ، تحقیقدر این که  Little iنوع یکپارچه سازي 
هـاي اطالعـاتی،    یکپارچـه سـازي سیـستم    )EAI( 5  سـازمانی  کـاربردي برنامه هـاي    یکپارچه سازي   

                                         
1 System integration 
2 Homogeneous with several instances 
3 Heterogeneous 
4 Semantic  
5 Enterprise Application Integration 
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ادبیـات  معرفی و مـرور   به   ،در ادامه کار   .شناخته می شود  غیره   و   1سازي برنامه هاي کاربردي    یکپارچه
به یاد داشته باشید که هر جا از واژه         جلوگیري از ابهام،    جهت  . دازیمرمی پ این نوع از یکپارچه سازي      

 little iمـا  منظور  ،می شوداستفاده  یا یکپارچه سازي، )EAI( کاربردي سازمانییکپارچه سازي برنامه 
  .شوداشاره  Big Iیعنی  ،که صریحاً به نوع دیگر یکپارچه سازي است، مگر این

  EAIو قابلیت هاي ریف اتع -1-4
مـایز   آن را به صورت مت ، در ادبیات وجود دارد و اگرچه نویسندگان بسیاري        EAIتعاریف متعددي از    

  .اما تمام این تعاریف ریشه مشترکی دارندنسبت به دیگران تعریف کرده اند، 
EAI        در ابتدا، تنها روي یکپارچه سازي ERP        تمرکـز  سـازمان داخـل   با سایر برنامـه هـاي کـاربردي 

 را پوشش مـی دهـد  کسب و کار در که تمام جوانب یکپارچه سازي    واژه اي است     ،اما امروزه داشت،  
)Qureshi 2005(. Green ،EAI جهت  را به صورت یکپارچه سازي سیستم هاي کاربردي غیر مشابه

 ,Green 2000(اطالعات توسط یـک رابـط کـاربري مـشترك تعریـف مـی کنـد        گذاشتن اشتراك به 

Erasala et al. 2003 .(Linthicum از منظر فرایندي به آن نگاه می کند و EAI  را به صورت اشـتراك 
 در سازمان    به هم   فرایندهاي کسب و کار، بین تمام سیستم هاي اطالعاتی متصل          نامحدود اطالعات و  

 احـساس  Linthicum 2000a, Linthicum 2000b, Erasala et al. 2003 .(Taylor(تعریف می کنـد  
 براي پشتیبانی از تجارت الکترونیـک       ،را به سمت یک پلتفرم     سیستم هاي اطالعاتی  ،  EAIمی کند که    

ایـن  را بـه   EAI، )2003 ( و دیگـران Erasala). Taylor 2000, Erasala et al. 2003(می دهد سوق 
  :صورت تعریف می کنند

منجـر بـه   کـه   اشتراك اطالعات و فرایندهاي کسب و کار        جهت  یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي      
سـازي    پیـاده بـا  . عملیات و تحویل انعطاف پذیر خدمات کسب و کار به مشتري می شود           موثر  انجام  
EAI،     برداشـته  دسـت   ،يتغییرغیر قابل به صورت خشک و  از برنامه هاي کاربردي جاري یا موروثی

 و ریبـه صـورت مقیـاس پـذ     و  شـده   ارزش این برنامه هـاي کـاربردي آزاد         بلکه برعکس،   نمی شود،   
  . بهره برداري می شودعملکرد آنها از مستحکمی 

EAI  کسب و کار مجزاي داخل سـازمان را  2رایندها و وظایف فعالیتی است که برنامه هاي کاربردي، ف 
 بـه  ،و سـرویس هـاي کـسب و کـار     هـا عملکردیکپارچه و هماهنگ می کند تا برنامه هاي کاربردي،     

                                         
1 Application integration 
2 Functions 
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 EAIپیاده سـازي پـروژه هـاي     مزایاي   .در معرض نمایش قرار بگیرد    صورت عمومی و قابل اشتراکی      
.  نسبت به سیستم هاي انفرادي عرضه می شـود اول آنکه وظایف و سرویس هاي بهتري   ،  واضح است 

جامعیـت و سـازگاري      ، کاهش می یابد، بنـابراین     2 و همپوشانی وظیفه اي    1دوم آنکه افزونگی داده اي    
 .Themistocleous and Irani 2001, Mosawi et al(مـی شـود   درجـه بـاالتري تـضمین    داده اي با 

2006 (.   
EAI     ایـن واژه .  سرتاسـر سـازمان اسـت   مختلف هاي کاربردي   فرایند هماهنگ کردن عملیات برنامه، 

 طراحی می شـوند که براي تسهیل این فرایند      اشاره دارد   اغلب به مجموعه اي از برنامه هاي کاربردي         
)Harikumar et al. 2005.( EAI  فناوري است که در پس زمینه اجرا می شود و در حالی کـه از  یک

ذینفعـان  یا  کاربران و ،بانی می کند، مستقیماً براي عموم کارمندانپشتی ،سازمانفرایندهاي کسب و کار  
مختلف فناوري هاي    یک فناوري معین نیست و اغلب به سبدي از           EAI. سازمان قابل مشاهده نیست   

دالل ماننـد  یکپارچـه سـازي   فنـاوري  چنـدین    ترکیـب  براي   یچارچوب EAIمی توان گفت    . نیاز دارد 
  . )Janssen and Cresswell 2005 (است 5برنامه کاربرديهاي نده  و سرویس ده4، آداپتر3پیغام

  EAIمحرك هاي  -1-5
  : می شودEAI سبب تحریک سازمان ها براي استفاده از ، زیر عامل اصلیچهار

  ERP هاي بسته -1-5-1
با توجـه بـه    . را بوجود می آوردEAI به وسیله شرکتها، اغلب نیاز به      ERPهاي  بسته  تفاده از   سرشد ا 

را کنـار گذاشـت، بـه    برنامه هاي کاربردي موروثی موجود      اینکه، ممکن است به دالیل متعددي نتوان        
.  بـا برنامـه هـاي مـوروثی اسـتفاده کـرد      ERP براي یکپارچه سازي سیـستم هـاي        EAIاجبار باید از    

)Erasala et al. 2003( . ،با توجه به اینکه، بسیاري از پیاده سازي هاي عالوه بر اینERP،  براي نائـل 
شدن به اهداف اعالن شده، نیاز به سفارشی سازي سنگینی دارند، می توان نیاز به این سفارشی سازي           

                                         
1 Data redundancy 
2 Function overlapping 
3 Message Broker 
4 Adapter  
5 Application Servers 
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، براي تـشکیل  EAIرا با انتخاب بهترین ماژول ها از هر فروشنده و یکپارچه سازي آنها، با استفاده از              
  ). Alshawi et al. 2004(یک سیستم یکپارچه، به حداقل کاهش داد 

  و زنجیره تامین، بازارهاي الکترونیکی تجارت الکترونیک -1-5-2
بـه  ارائه شده ي  یک مسئله که کسب و کارهاي امروز، با آن روبرو هستند، به دست آوردن فرصت ها     

و حداکثر استفاده از سرمایه گذاري      خطر   با حداقل    ، و بازارهاي الکترونیکی   وسیله تجارت الکترونیک  
تجـارت  .  به این مسئله پاسخ می دهـد       EAI که    می باشد  یستم هاي اطالعاتی  سهاي موجود در زمینه     

ماننـد تـدارکات،   (را  شـان فراینـدهاي کـسب و کار  بعضی از  تا  کرده  را مجبور   شرکت ها    ،الکترونیک
پـشتیبانی از   ،)SCM( مـدیریت زنجیـره تـامین   پردازش سفارش فروش، سرویس دهـی بـه مـشتري،       

بـه  نیـاز   سـبب     مـسئله،  ایـن . دننیکپارچه ک  ،و مشتریانشان ي همکار   شرکت ها فرایندهاي   با   )مشتري
و همچنین فرایندهاي بین سازمانی  شرکت ها  داخلی  کسب و کار   هاي در سطح فرایند   سازيیکپارچه  

 بـدون   تحقـق ایـن اهـداف،   . مـی دهنـد  1که تشکیل یک سازمان توسـعه یافتـه  می شود  شرکت هایی   
. امکان پذیر نیـست   وب،  مبتنی بر   لی با برنامه هاي کاربردي      عملکرد سیستم هاي داخ   سازي  یکپارچه  

درگیـر  "تراکنش ها از طریق اینترنت، اینترانت یا اکسترانت می رسـیم و  سازي در نهایت، به یکپارچه    
پـیش   آنهـا بـه صـورت    در معـرض نمـایش گذاشـتن   یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي موروثی و       

 Sealey 2000, Erasala ("ز آنها آسان بوده و مبتنی بر وب باشـند که استفاده ا  می شویم2هایی خوان

et al. 2003(.        با ظهور زنجیره هاي تامین، نیاز بـه یکپارچـه سـازي در سـطح درون سـازمانی و بـین
سازمانی، جهت یکپارچه سازي همکاران زنجیره تامین، مانند تولید کنندگان، عمـده فروشـان، خـرده                 

شـدن  در صـورت پیـاده   .  افـزایش مـی یابـد   EAIتفاده از فنـاوري هـاي   فروشـان و مـشتریان بـا اسـ    
در .  عمل خواهند کرد 4بین سازمانها، آنها به صورت یک سازمان مجازي        3با پیوند قوي  سازي   یکپارچه

 .Themistocleous et al( مشاهده می کنید EAI، یکپارچه سازي زنجیره تامین را از طریق 4-1شکل 

2004(.  
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  و اتحاد دو یا چند شرکتادغام  -1-5-3
  . ایم از آنها بودهبهره برداريو شرکت ها  شاهد فعالیتهاي عمده اي در زمینه ادغام ،در سالهاي اخیر

  
  EAI یکپارچه سازي زنجیره تامین از طریق -4 -1شکل 

والً روي پلتفرم هاي متفـاوتی  معم ،محققان دریافته اند که برنامه هاي کاربردي شرکت هاي ادغام شده 
 بـه  ي نـاهمگن این برنامه هاي کاربردي و پلتفرم هـا     به هم پیوستن    اجرا می شوند و سازمان ها براي        

 ,Charles 1999( به حل مشکالت این سازمان ها کمک می کند EAI. یک روش ارزان، مشکل دارند

Eshel 2000, Erasala et al. 2003 .(  

  دولت الکترونیک -1-5-4
از اسـت   النه به شـهروندان، نیـاز       ئومسیکپارچه و   دولتی  خدمات  ئه بهتر   اارف  اهدابراي نائل شدن به     

در نتیجـه،   . شـود حرکـت   برنامه هاي کاربردي مستقل به سمت معماري هاي فراگیرتر و یکپارچه تر             
یک فشار پایه اي براي یکپارچه سازي سیستم هاي مختلف موسسات و بخش هـاي عمـومی وجـود              

سیستم هـا و پلتفـرم      . رد، تا از تبادل اطالعات و فرایندهاي کسب و کار بین سازمانی پشتیبانی شود             دا
 از مزایـاي اشـتراك و تبـادل اطالعـات     نتوان ،هزینه هاي باالي نگهداري، سبب شده    و   هاي ناسازگار 
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اي رسـیدن   بـر . کـرد براي بهره بردن از ارزش و قدرت واقعی سیستم هاي اطالعاتی یکپارچه استفاده              
  ). Janssen and Cresswell 2005 (سود برد EAIبه این اهداف، بایستی از 

تحقیقـات  . شرکت ها در چند سال گذشته بـا ایـده یکپارچـه سـازي دسـت و پنجـه نـرم کـرده انـد                   
Forrester      و نقاط رابط از زمان توسعه راه حل هاي یکپارچه سازي، به ایجاد   % 35 تخمین می زند که

ایـن مـشکل، بـراي      . ي، براي برنامه هاي کاربردي و منابع داده اي اختـصاص مـی یابـد              یکپارچه ساز 
، که ساخت آنها ارزان و یکپارچه سازي و نگهـداري آنهـا   1سنتیسرویس دهنده / مشتريسیستم هاي  

  ). Aberdeen Group 1998, Erasala et al. 2003(مشکل است، به طور دردآوري تشریح شده است 
رکت ها به جاي برنامه هاي کاربردي دپارتمانی، به سمت فراینـدهاي کـسب و کـار                 طور که ش   همان

 مقادیر بیـشتري از درآمـد خـود را          ،حرکت می کنند، نیاز به یکپارچه سازي تشدید شده و شرکت ها           
 نـشان مـی دهـد، کـه فراینـدهاي      Aberdeen Groupگزارش . براي برآورد این نیازها هزینه کرده اند

در .  افزایش درآمـد شـده اسـت    درصد 100، منجر به    2000 تا   1998، از سال    2 یافته سازمانی گسترش 
بنابراین، نیاز به یکپارچـه  .  در درآمدها شده است درصدي 150گردش فرایند، سبب رشد      همان دوره، 

 فقط یک واژه مسطلح، که توسط یک گروه به کار برده شـود، نیـست، بلکـه      EAIسازي مبرم است و     
  ).Aberdeen Group 1998, Erasala et al. 2003( واقعی و جدي است تمشکالراه حلی براي 

بـا وجـود سـرمایه گـذاري وسـیع در      بـسیاري از سـازمانها،    ،  Conspectus گـروه    3بر اساس بررسـی   
افزارهاي کاربردي، براي کاربردهـایی کـه بـراي رسـیدن بـه ماموریتـشان                نرمجدیدترین فناوري هاي    

بیش از یک سوم کـسانی کـه بـه ایـن بررسـی        . ي موروثی خود تکیه دارند    به سیستم ها  حیاتی است،   
پاسخ داده اند، این را ضروري دانسته اند که بجاي سـرمایه گـذاري روي سیـستم هـاي جدیـد، بایـد          

 مشکل یکپارچه سازي با سیستم هاي موروثی، به عنـوان یکـی        .کردرا نگهداري   سیستم هاي موروثی    
تمرکز روي کسب و کار الکترونیک و یکپارچه سـازي         اما  . هر شده است   ظا ITاز موانع اصلی توسعه     

جدیـدترین  پیونـد سیـستم هـاي مـوروثی و     می دهد تـا بـا   ها فرصتی تمام عیار   به سازمان  ،سازمانی
 Rowell 2000, Erasala et (، حرکت کنندمبتنی بر وبیک سازمان به سمت  ،کاربرديفناوري هاي 

al. 2003 .(  
                                         

1 Traditional client/server 
2 Extended enterprise processes  
3 Survey  
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  یرينتیجه گ -1-6
و ) Big I(سیستم هاي یکپارچه کلی در سیستم هاي اطالعاتی را می توان به دو دسته یکپارچه سازي 

یـک پایگـاه داده    ،در سیستم هاي یکپارچه. تقسیم کرد) Little i(یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي 
کار براي اشـتراك  کسب و یک منبع درستی وجود دارد که تمام فرایندهاي        ،مرکزي یا به عبارت دیگر    

 بـه راحتـی   ،بنابراین تغییر در یکی از فرایندهاي کسب و کار سازمان       ،  اطالعات از آن استفاده می کنند     
چنـد سیـستم    ،)EAI (یکپارچه سازي برنامه هاي کـاربردي  در  اما   . یابد ی فرایندها انعکاس م    سایر در

کنـار  به آسـانی  نمی توان آنها را چون که دارد وجود اطالعاتی سازمانی، برنامه کاربردي یا پایگاه داده       
.  یک سیستم یکپارچه به دست آورد ،از به هم پیوستن آنها     و   هکرداز قدرت آنها استفاده     باید  ،  گذاشت

کل فراینـدهاي کـسب و کـار    شده اند، مختلفی ذخیره منابع داده اي اطالعات در در این حالت، چون     
همگـام سـازي     بایـد ،تغییر سایر فراینـدها براي ،  نمی کنند استفاده"یک منبع درستی"سازمان، تنها از  

سـت کـه    ا ایـن ،تفاوت دیگر این نوع از یکپارچه سازي با سیستم هاي یکپارچه        . داده اي انجام بگیرد   
 بـاالتر  ،هزینه توسـعه و نگهـداري سیـستم   با استفاده از رابط ها انجام می شود، آن چون ارتباطات در    

  . است
 تا جاي ،ERP مانند   رچهایستم یکپ سیک  سازي  با پیاده   هدف این است که     عاتی،  در سیستم هاي اطال   

شود استفاده ی  یا سیستم هایمولفه هاپیوند  صرفاً براي EAIو از ده شحفظ  جامعیت محصول    ،ممکن
 ،یک اختیـار باشـد    بیش از آنکه     EAI ،بنابراین. یکپارچه قرار بگیرند  سیستم  که نتوانسته اند در قلمرو      

جامعـه  و رسـیدن بـه یـک    تم هـا  سبهره بردن از قدرت سایر سیـ    براي  بایستی  ، چون   جبار است یک ا 
  . دکراز آن استفاده اطالعاتی یکپارچه 



 

  
  
  

  فصل دوم
  
  وها  رویکرد
  يا هيدسته بند
 EAI مختلف
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   مقدمه -2-1
از لحـاظ   . ستدرگیر ا چالش هاي تکنولوژیک و سازمانی      با  پیچیده است که    کاري   ،EAIپیاده سازي   

لحاظ سـازمانی،  از .  درگیر یکپارچه سازي فناوري هاي ناسازگار و نامتجانس است       EAIتکنولوژیک،  
EAI   تغییـر  از طـرف دیگـر،     . کسب و کـار اسـت     سازگار  یکپارچه سازي فرایندها و وظایف نا      درگیر

 بـه ایـن معنـا    ، هـا با سایر سازمان  سازمان به ارتباط و اشتراك اطالعاتی       هر  و نیاز   سریع کسب و کار     
در دهـه  بر ایـن اسـاس،   . د بودنروبرو خواه EAI ها به طور مستمر با چالشی به نام        سازماناست که   
برنامـه هـاي   یکپارچـه سـازي    بـراي پـشتیبانی از     EAIراه حل هـاي      ،در پاسخ به این نیازها    گذشته،  

گـسترش و    بـراي الزم  ساخت  زیرمکانیزم ها و     ،راه حل ها  این  . ندتوسعه داده شد   ،سازمانیکاربردي  
 این است که راه حـل      ،نکته قابل توجه  . دهندمی  ارائه   را   یکپارچه سازي سیستم هاي قدیمی و جدید      

و مفـاهیم و اصـطالحات   کـرده  اسـتفاده  در الیه هاي زیرین خود از رویکردهـاي متنـوعی     EAIهاي  
تنـوع در  سبب  ،امه هاي کاربرديیکپارچه سازي برنتنوع در رویکردهاي . متفاوتی را به کار می گیرند 

براي حل ایـن مـشکل،   . شده استراه حل مناسب ترین انتخاب  و سخت تر شدن    EAIراه حل هاي    
دسته بندي ها و رویکردهـاي      ،  موجودیکپارچه سازي   رویکردهاي  ادبیات  بعد از مطالعه    در این فصل    

 را صرفاً EAIین رویکردها، تعدادي از ا .استگردآوري شده  به صورت خالصه    آن شناسایی و    اصلی  
بررسـی  جنبـه  دو هـر  از  ،هـم سایر رویکردهـا  و سازمانی جنبه از  دیگر  تعدادي  ،  تکنولوژیکجنبه  از  

این شباهت ها، نقاط قوت و ضعف    قابلیت ها،     و مروري کوتاه بر هر رویکرد    ین فصل،   در ا . کرده اند 
  . هیم داشتاخونسبت به هم رویکردها 
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  بودن آن 2قوي یا 1ضعیف بر اساس ازيانواع یکپارچه س -2-2
هنگـام تـصمیم گیـري بـراي        است که   حیاتی  مسئله  یک  ،  )بودنقوي   یاضعیف   ( یکپارچه سازي  نوع

همانطور که در جدول    . قرار گیرد سازمان ها   مورد توجه   بایستی  ،  یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي    
در ادبیــات بــه وســیله ه ســازي، یکپارچــاز  ایــن دو نــوع  هــايتفــاوتمــی کنیــد، مــشاهده  ،2-1

Themistocleous and Irani) 1999 ( شــده اســتتــشریح) Themistocleous et al. 2004(.  در
 و یکپارچه سـازي ضـعیف معـادل    3مهندسی نرم افزار، یکپارچه سازي قوي، معادل مفهوم پیوند قوي         

  . است4پیوند ضعیف
  ضعیف و قويي نوع یکپارچه ساز -1 -2جدول 

  مرجع  ضعیفیکپارچه سازي 
 Kalakota and Robinson 1999  اشتراك داده ها بین همکاران/ تمرکز روي تبادل

 Loinsky 1995  درجه پایین از وابستگی بین فرایندها
 Brown 2000  درجه پایین از یکپارچه سازي

 Helm 1999   مهم نیست،سازمانی  بین یکپارچه متجانستوسعه یک زیرساخت
 Puschmann and Alt 2001  5ارتباطات غیرهمزمان

 Irani et al. 2003  در یکپارچه سازي بین سازمانی6سازمان توسعه یافتهرسیدن به 
  

  مرجع  قويیکپارچه سازي 
 فراینـدها و سیـستم هـاي کـسب و کـار بـین               سـازي تمرکز روي یکپارچه    

  سازمانی
Kalakota and Robinson 1999 

 Loinsky 1995   درجه از وابستگی بین فرایندهاباالترین
 Brown 2000  درجه باالیی از یکپارچه سازي

 Helm 1999   مهم است،سازمانی بینیکپارچه متجانس  توسعه یک زیرساخت
 Puschmann and Alt 2001  7ارتباطات همزمان

 Irani et al, 2003   در یکپارچه سازي بین سازمانی8سازمان مجازيرسیدن به 

                                         
1 Loose 
2 Tight 
3 Tightly coupling  
4 Loosely coupling 
5 Asynchronous communication 
6 Extended enterprise 
7 Synchronous communication  
8 Virtual enterprise  
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   بر اساس طرف هاي درگیر در آن EAIدسته بندي  -2-3
Irani    سـازمان، سـازمان هـاي    (بر اساس طرف هـاي درگیـر در یکپارچـه سـازي     ،  )2003(و دیگران

. دکنیـ می  مشاهده 1-2در شکل آن را  ارائه داده است که EAIیک دسته بندي از ، )همکار و مشتریان  
فناوري هایی را که می تـوان بـراي برنامـه هـاي     ا خواهد داد تا این امکان ر  مدیرانبه  این دسته بندي    

منجـر بـه   مـی توانـد    ،شناسایی کنند، که این در نهایت   استفاده کرد،    سازمانیبین  کاربردي سازمانی و    
 برنامه هاي کاربردي درون و بین سازمانی پـشتیبانی کنـد          از  توسعه یک زیر ساخت یکپارچه شود که        

)Irani et al. 2003(.    

  
  ، بر اساس طرف هاي درگیر در یکپارچه سازيEAIدسته بندي  -1 -2شکل 

  یکپارچه سازي برنامه کاربردي درون سازمانی: مولفه اول -2-3-1
زیر رده برنامه هاي کاربردي درون سازمانی، دسـته  به عنوان  سیستم هاي سفارشی و بسته بندي شده،        

گزارش  Handfield, Nichols 1999, Irani et al. 2003( .Brodie and Stonebraker (بندي شده اند
سیستم هاي سفارشی یا مـوروثی، در مقابـل تغییـرات و حرکـات انقالبـی بـراي بـرآورد              کرده اند که    

 .)Brodie and Stonebraker 1995, Irani et al. 2003 (نیازمندي هاي کسب و کار مقاومت می کنند
، از 1داده ها، منطق و رابـط هـا   پیروي می کنند که 1از یک مدل واحد یستم هاي موروثی،    بسیاري از س  

                                         
1 Monolithic 



  

٢٢  

 بـر خـالف   .)Zahavi 1999, Irani et al. 2003 (با همـدیگر سـاخته شـده انـد    بلکه تند، هم جدا نیس
داده در آن،  که  دارند3سه الیه یک مدل معماري     ٢راه حل هاي بسته بندي شده     ،  سیستم هاي سفارشی  

یـا تغییـر   ده ز شـ وبـه ر  می توانند   به آسانی   ، بنابراین   نداز منطق کسب و کار و رابط ها جدا شده ا          ها  
سیستم هاي بسته بنـدي  عالوه بر این، . )Wijegunarate Fernandez 1998, Irani et al. 2003 (یابند

بـر مبنـاي   نـه   ،فرایندهاي عمومی کسب و کار بنـا شـده انـد   بر اساس نیازمندي ها و   ERPشده مانند 
عالوه بـر  ). Holland Light Gibson 1999, Irani et al. 2003(وص خصبنیازمندي هاي یک سازمان 

اجازه سفارشی سازي زیاد را نمی       گزارش می کند که سیستم هاي بسته بندي شده،           Davenport،  این
تغییـر  را تژي خـود    و استرا  مجبورند فرایندهاي کسب و کار    اوقات، سازمان ها    اکثر  دهند، بنابراین در    

  . )Davenport 1998, Irani et al. 2003(دهند ق انطباخود را با سیستم بسته بندي شده دهند تا 

  یکپارچه سازي برنامه کاربردي بین سازمانی: مولفه دوم -2-3-2
به دنبال به هم پیوستن سیستم ها و فرایندهاي کسب و کار بین سازمانی یکپارچه سازي بین سازمانی،  

، پیشنهاد می کنند که Irani et al. 2003( .Kalkota and Robinson (است طریق یک زنجیره تامین از
 ,Kalkota and Robinson 1999 (بخشی از این زیر رده باشندراه حل هاي کسب و کار الکترونیک، 

Irani et al. 2003(. Linthicum  توضیح می دهد کهEAIهمـان  ونیک را از طریق ر، کسب و کار الکت
 که از یکپارچـه ممکن می سازد ) XMLمانند دالل هاي پیغام، آداپترها و     (ییدسته بندي از فناوري ها    

هنگام تعامل با سازمان هاي خارجی، البته  .)Irani et al. 2003( سازمانی پشتیبانی می کنند بینسازي 
ریت پروفایـل همکـار   ، مـدی 4خصیصه هاي دیگري نیز مورد نیاز است؛ به طور مثال مدیریت اجتمـاع           

ماننـد دیـواره    پیچیـده    هاي امنیتی زم  مکانیارسال اطالعات از طریق نقاط خروجی استاندارد،        تجاري،  
ــشتیبانی از اســتانداردهاي صــنعتیآتــش  ــد  مــورد توافــق طــرفینو پ  EDI7 و XML6،  OBI٥، مانن

                                                                                                                        
1 Interface  
2 Packaged solutions 
3 Three-tier 
4 Community management 
5 Open Buying on the Internet 
6 Extensible Markup Language 
7 Electronic Data Interchange 
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)Gulledge 2006(. براي حل این نیازها، چارچوب هاي B2B1بـا  فصل سـوم  در  که  تکامل یافته اند
  . جزئیات بیشتري مورد بررسی قرار می گیرند

می توان یکپارچه سازي بین سازمانی را به دو ، )ضعیف یا قوي بودن(نوع یکپارچه سازي بر اساس 
  .دسته سازمان هاي توسعه یافته و سازمان هاي مجازي تقسیم کرد

  سازمان توسعه یافته -2-3-2-1

اسـت، و در  ) SCMماننـد  (الکترونیکی یکپارچـه   هاي کاربردي کسب و کار نماینده برنامه ،  ین دسته ا
در . نیـست مـد نظـر     توسعه زیرساخت یکپارچه بین سازمانی متجانس، خیلی         که   جاهایی کاربرد دارد  

از طریـق راه حـل هـاي کـسب و کـار             را   فعالیـت هـاي کـسب و کـار خـود             سازمان ها ،  حالتاین  
  .  با همکاران خارجی خود، متحد و به هم پیوسته شونددارندش تال گسترش می دهند و الکترونیکی

  سازمان مجازي -2-3-2-2

 اشـاره دارد کـه   2 قـوي يسازیکپارچه با  کسب و کار الکترونیک  به برنامه هاي کاربردي      ،ردهاین زیر   
را بـه اشـتراك   خـود   داده هـا و فراینـدهاي عمـومی         تعدادي از سازمان ها که      سازي  یکپارچه  در آن،   

سـازمان  یـک   صـورت   بـه   سازمان ها،   تالش می شود تا     در این حالت،    . مهم است بسیار  ،  ذاشته اند گ
بـه   مـشترك پـشتیبانی از فراینـدهاي    ،رویکـرد توجیـه ایـن   در بسیاري از مـوارد،     . کار کنند ) مجازي(

   .)Irani et al. 2003 (بالدرنگ نیاز دارندبه اطالعات سازمان ها است، چون  3صورت کارا

  4پیونديیکپارچه سازي برنامه کاربردي : مولفه سوم -2-3-3
Helm    راه حل هاي   که  اظهار کردهB2C5، بـین همکـاران کـسب و    یکپارچه سازي  هیچ چالشی براي

، )ماننـد فـروش الکترونیکـی   (ت حـاال بعضی از   کرده اند که در     اشاره   اما چندین نویسنده     .کار نیستند 
 مـثالً بـا   (مورد نیاز است با سایر راه حل هاي بین سازمانی B2Cیکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي     

                                         
1 B2B framework  
2 Tightly integrated 
3 Efficiently  
4 Hybrid application integration 
5 Business to Customer 
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 در پـشتیبانی  یسیستم هاي بین سازمانی، نقش مهمـ . )و غیرهها تامین کنندگان، توزیع کنندگان، بانک  
برنامـه هـاي کـاربردي تجـارت         بنـابراین ،  ونیـک دارنـد   راز عملکرد یک برنامه کاربردي تجارت الکت      

ممکـن اسـت،   تعدادي از آنهـا  ازي مناسب با سایر برنامه هاي کاربردي، که   به یکپارچه س  الکترونیک،  
   .دارندنیاز راه حل هاي موروثی یا بسته بندي شده باشند، 

 ارائه دهنـدگان (کاربردي هاي برنامه این مالک  ، شرکت هايB2Cکاربران اصلی برنامه هاي کاربردي    
هـستند  ) مـشتریانی ( و کاربران اینترنتی      )2وشگاه و ارائه دهندگان فر    )ASP (1خدمات برنامه کاربردي  

بعـضی  در . )Doukidis et al. 1998, Irani et al. 2003(ارتباط دارنـد  که با این برنامه هاي کاربردي 
  در سیـستم  ك اشـتر بـه ا بـار   یـک ، مشتریان )3مانند خدمات دهی الکترونیکی  (کاربردي  هاي  برنامه  از  
از و آنگـاه     )بـه یـک بانـک     ثابـت   یک مقدار پول    غیر الکترونیکی   یا   با پرداخت الکترونیکی  (آیند   می

مالک برنامه در طول این دوره، .  استفاده می کنند) سال1به طور مثال    (مشخص  اي  دوره  سیستم براي   
ارائه مـی  خدمات  ، به مشتري)مانند تامین کننده(بدون نیاز به یک موجودیت خارجی ، B2Cکاربردي  

با شرکت هاي همکـاران خـارجی   ها د نیازي به یکپارچه کردن این نوع از سیستم شایدر نتیجه،   .دهد
، B2Cبرنامـه هـاي کـاربردي       دیگـر    انواع    اما .هیچ شرکت خارجی وجود ندارد    در واقع   ، چون   نباشد

 بسیاري از برنامه هـاي کـاربردي  ،  نمونهبراي  . مشابه سازمان هاي توسعه یافته یا مجازي کار می کنند         
سیستم هاي بانک ها، تامین کننـدگان       تا  دارند  نیاز   به یکپارچه سازي بین سازمانی       رونیکیفروش الکت 

  . و توزیع کنندگان را با هم پیوند دهند
خـواهیم   پیونـدي  یکپارچـه سـازي برنامـه کـاربردي      با عنوان یک زیر رده جدید   ،   این تفکر  ر اساس ب

ارچـه سـازي درون سـازمانی و بـین     یکپو هـم سـطح بـا     B2Cدي  رمل برنامه هاي کارب   اشداشت که   
  .استشده گرد آوري خالصه به صورت  ،سه سطحمشخصات این  ،2-2جدول در . استسازمانی 

  
  
  
  

                                         
1 Application Service Provider  
2 Shop-provider 
3 E-services  
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 EAIمشخصات زیر رده هاي دسته بندي بر مبناي طرف هاي درگیر در  -2 -2جدول 

طبقه بندي 
EAI  

  مرجع  مشخصات

 Brown et al. 2000, Loinsky   کاربردي سازمانی را یکپارچه می کندبرنامه هاي

1995  
 و سفارشی را )ERPمانند ( سیستم هاي بسته بندي شده

  یکپارچه می کند
Edwards Newing 2000, Ruh 

et al 2000 

درون 
  سازمانی

 Helm 1999,   Themistocleous  هیچ تراکنشی با کاربران یا همکاران خارجی ندارد

and Irani 2001  
 Themistocleous and Irani   یکپارچه می کندIT را با زیر ساخت B2Cبرنامه هاي کاربردي 

  پیوندي  2002
  . کاربران اینترنتی، محصوالت یا خدمات را سفارش می دهند

  1یکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي پیوندي
Doukidis et al. 1998, 

Kalakota and Robinson 1999 

 با یکپارچه سازي سیستم هاي داخلی با 2شتیبانی از تراکنش هاپ
  همکاران خارجی

 یکپارچه ITبرنامه هاي کاربردي بین سازمانی را با زیر ساخت 
  می کند

   را یکپارچه می کندB2Bبرنامه هاي کاربردي 

Linthicum 2000, Zahavi 1999  
 

 

Markus and Tanis 1999, 

Morgenthal and Forge 2000 

، مدیریت پروفایل همکار ٣باید مسائلی مانند مدیریت اجتماع
تجاري، ارسال اطالعات از طریق نقاط خروجی استاندارد، 

مکانیزم هاي امنیتی پیچیده و استفاده از استانداردهاي صنعتی 
  مورد توافق طرفین نیز در نظر گرفته شود

Gulledge 2006 

بین 
  سازمانی

یکپارچه  بودني قویا ضعیف (بر اساس درجه یکپارچه سازي 
   دو نوع سازمان خواهیم داشت،)سازي

  )ضعیفیکپارچه سازي (سازمان هاي توسعه یافته 
  )قويیکپارچه سازي (سازمان هاي مجازي 

Helm 1999, Puschmann and 

Alt 2001  

                                         
1 Hybrid Application Integration   
2 Transactions  
3 Community management 
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بـا هـم     ممکـن اسـت   که  نرم افزاري   انواع سیستم هاي    بر اساس   دسته بندي    -2-4
  یکپارچه شوند 

ماننـد   (1بـسته بنـدي شـده   سیـستم هـاي   یکـی از  جزء ند نتوا میاربردي منبع و مقصد،   برنامه هاي ک  
ERP(  ،   2سفارشـی سیستم هاي)    ماننـد   (کـسب و کـار الکترونیـک      و  ) سیـستم هـاي مـوروثی     ماننـد

سیـستم هـایی    از انواع یجایگشت بر اساس این سه دسته از سیستم ها،        .باشند) 3 الکترونیک -فروشگاه
 3-2دسته بندي آن ها به طور خالصه در جدول وجود دارد که ، شوند یکپارچه   مبا ه ممکن است   که  

   .)Themistocleous et al. 2004( آمده است
  با هم یکپارچه شوندممکن است  که  نرم افزاريدسته بندي انواع سیستم هاي -3 -2جدول 

  توصیف  دسته بندي انواع سیستم ها

ازي سفارشی با یکپارچه س
  سفارشی

تم ها، توسـعه داده  سسایر سی براي کار کردن با     سفارشی،  هاي  سیستم  چون  
در اکثـر   . نقاط دسترسی محدودي بـراي یکپارچـه سـازي دارنـد          ،  ندنشده ا 

، تنها نقاط رابط هاي کاربري و پایگاه داده هابرنامه هاي کاربردي سفارشی، 
   .براي یکپارچه سازي هستند ،ممکندسترسی 

استخراج فناوریهایی که داده ها را از پایگاه داده     براي پشتیبانی از این دسته،      
فناوري هـایی کـه داده هـا را از    یا ) 4رونوشت از پایگاه دادهمانند (کنند می  
  .، مورد نیاز است)5خراشنده صفحه مانند(د نکنمی استخراج صفحه  روي

یکپارچه سازي سفارشی با 
  بسته بندي شده

 در ،ERPامه هاي کاربردي بسته بندي شـده، ماننـد سیـستم هـاي            چون برن 
 برنامـه هـاي کـاربردي    نائل نمی شوند،یکپارچه سازي   به   قعبسیاري از موا  

کـه بایـستی ایـن دو    به همراه آنها در سـازمان موجـود اسـت،    نیز  سفارشی  
ایـن رویکـرد مـی توانـد در      از دیـدگاه فنـی،       .سیستم با هم یکپارچه شوند    

   پیاده شودرابط در سطح با ها مولفه /ددي مانند داده ها، اشیاءسطوح متع

یکپارچه سازي کسب و 
  سفارشیکار الکترونیک با 

ماننـد خـدمات دهـی     (بسیاري از راه حل هـاي کـسب و کـار الکترونیـک            
براي پشتیبانی از فراینـدها و وظـایفی کـه    ،  )یفروش الکترونیک ،  الکترونیکی

نیاز به همکاري نزدیکی بـا   ،شدهپذیر  نامکاتوسط کسب و کار الکترونیک      
.  دارنـد )سـهام برنامـه هـاي   بـه طـور مثـال     (برنامه هاي کاربردي مـوروثی   

                                         
1 Packaged 
2 Legacy 
3 E-store 
4 DB Replication 
5 Screen scraper 
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از براي پـشتیبانی از سیـستم هـاي سفارشـی      اقع،  در بسیاري از مو   همچنین  
 پوششبراي  .استفاده می شود کسب و کار الکترونیکهاي عملکرد راه حل 

و تبادل داده ها، اشیاء و پیوستگی از که یاز است نفناوري هایی   بهاین دسته
  .انی کندب پشتیها رابط

یکپارچه سازي بسته بندي 
  شده با بسته بندي شده

مانند نـسخه هـاي   ،  نامتجانس بسته بندي شده يسیستم ها در این موقعیت،    
ارائـه دهنـدگان    هـاي   ERP یا ماژول هـایی از       ERPمتفاوت از یک سیستم     

درون یـک   که در یک سازمان وجود دارنـد،        )Oracle و   SAPمثالً  (متفاوت  
، ERPسیـستم هـاي     . خورنـد می   با هم پیوند     یکپارچه مشترك، زیرساخت  

API   به عملکرد یا    سایر برنامه هاي کاربردي،      ،اجازه می دهد  که  هایی دارند
اشـیاء مـی   داده ها، پیغـام هـا یـا    .  دسترسی داشته باشند   ERPداده هاي آن    

صـادر  از آن ، وارد یـا  ERPبه یـک سیـستم   ها APIده از این    با استفا توانند  
ها، به فناوري هایی نیاز دارد کـه  APIعالوه بر  این رویکرد،   بنابراین،  . شوند

  از استخراج و انتقال داده ها، پیغام ها و اشیاء پشتیبانی کند

یکپارچه سازي بسته بندي 
شده با کسب و کار 

  الکترونیک

 و تـدارکات الکترونیـک    که با فروش الکترونیـک،    ی  فرایندهایدر این مورد،    
سیستم هاي با   سروکار دارند،    )E-SCM (زنجیره تامین الکترونیکی  مدیریت  

برنامـه هـاي کـاربردي      . یکپارچه مـی شـوند    ) ERPمانند  (بسته بندي شده    
بـه  ( فناوري هاي اشیاء توزیـع شـده         پایهاغلب بر   کسب و کار الکترونیک،     

اسـتانداردهاي  /ویـا زبـان هـا   ) EJB ،CORBA ،DCOM/COMطور مثـال    
فناوري هایی کـه    بنابراین،  . بنا شده اند  ) XML  ،HTMLمانند  (اینترنت گرا   

براي این مورد  و پیغام ها را در کنار همدیگر دارند،          هارابط  داده ها، اشیاء،    
  . مهم است

یکپارچه سازي کسب و 
کسب و کار الکترونیک با 

  کار الکترونیک

یک برنامه کاربردي کسب و کـار الکترونیـک، بـا راه حـل            د،  رکدر این روی  
ـ  هکسب و کار الکترونیک دیگر یکپارچه شد       تیبانی ش و از عملکرد دیگـري پ

 E-SCM بـا  ،1الکترونیکـی ) POS(یـک پایانـه فـروش      براي مثال،   . می کند 
تراك شـ  اه ب،مهم است داده هایی را که براي برنامه دیگر پیوند می خورد، تا  

 .) مشتري و غیـره    یجزئاطالعات  به طور مثال، سفارشات مشتري،       (دربگذا

                                         
1 Electronic Point Of Sale 
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، فناوري هاي اشیاء توزیـع شـده        )XMLمانند  (فناوري هاي مبتنی بر پیغام      
، این نوع )JDC1 ،JDBC2(و فناوري هاي پایگاه داده گرا       ) CORBAمانند  (

  .امکان پذیر می کنندرا یکپارچه سازي از 

یکپارچه سازي سفارشی با 
کسب و ه بندي شده با بست

  کار الکترونیک

یکپارچـه تاکیـد دارد کـه     زیرسـاخت یـک   توسـعه   چنین رویکـردي، روي     
را در سـطح دپارتمـان، سـازمان یـا بـین             و برنامه هـاي کـاربردي        افراینده

با هم پیوند مـی خورنـد،    ي متنوعیسیستم ها چون  . یکپارچه کند سازمانی،  
 کـه از تمـام سـطوح سـازمانی          نیاز به فناوري هـاي یکپارچـه سـازي دارد         

مورد  و پیغام رابط  فناوري هایی در سطح داده، شی،       بنابراین،  . پشتیبانی کند 
   .نیاز است

 انواع رویکردهاي یکپارچه سازي بر اساس سطح مطلوب براي یکپارچه سازي -2-5

ي از تعـداد ). 2-2شـکل   (اسـتفاده کـرد  چندین روش  می توان از    ،  EAIمطلوب براي   بر مبناي سطح    
  ). Lutz 2000, Paulson 2000, Erasala et al. 2003 (استاینها، در زیر شرح داده شده 

  3خراش صفحه -2-5-1
 یک برنامه کاربردي مـین فـریم      5 براي نگاشت صفحات نشست ترمینال     4این روش، از نرم افزار تقلید     

مزیـت ایـن   . رار می دهد قHTMLاستفاده کرده و آن را درون یک فناوري رابط کاربري مناسب مانند      
و با ظاهر بهتر    یک فناوري رابط کاربري     قالب  در  سیستم هاي موروثی     6رویکرد، بازنمایی صفحه سبز   

   .استمجدد رابط کاربري   براي مهندسییفرصتهمچنین 

  7طراحی مجدد رابط -2-5-2
  APIی با یک این راهکار، پیچیدگی و تهاجم بسیار بیشتري دارد و درگیر کپسوله کردن کد موروث

                                                                                                                        
1 Java Developer Connection 
2 Java Data Base Connectivity 
3 Screen scraping 
4 Emulation 
5 Terminal session screen 
6 Green screen  
7 Interface redesign  
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، وظایف دیگري نیز اضـافه کـرد، کـه ایـن ممکـن      API که می توان به این  جدید است ) 1نقطه ورود (
اگرچه این روش می تواند گران باشد، ولی اجـازه  .  و سیستم شود  است، سبب تغییر چند فرایند کاربر     

بهتـري در سـطح     خواهد داد که از منطق اولیه کسب و کار مجـدداً اسـتفاده شـده و یکپارچـه سـازي       
  . فراهم شود) تابعی(رویه اي 

 

  رویکردهاي یکپارچه سازي سیستم ها بر مبناي سطح مطلوب براي یکپارچه سازي-2 -2شکل 

   2یکپارچه سازي شیئی -2-5-3
 را کپـسوله مـی کنـد،    3امـه کـاربردي  در این روش، کد موروثی با یک رابط کـاربري کـه عملکـرد برن       

، ورودي و خروجی هاي برنامه کاربردي را از طریق متـدهایش ترجمـه مـی                5لفافه. 4پوشیده می شود  
این متـدها توسـط سـایر برنامـه هـاي        تافراهم می کند    ، این امکان را     EAIبعد از این، نرم افزار      . کند

                                         
1 Entry point 
2 Object integration  
3 Application's functionality 
4 Wrap  
5 Wrapper  

 
  مهاجرت موروثی
 تغییر یافته/فرایند کسب و کار جدید

  یکپارچه سازي شیئی
  فرایند کسب و کار جدید

 یکپارچه سازي سریع با وب

  طراحی مجدد رابط 
  مشتریان جدید/ کاربران

 کاربران را ه دور وب

  خراش صفحه
  کاربر جدید
 کاربر راه دور

  افزایش پیچیدگی
   و تالش براي

  یکپارچه سازي
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یک گزینه بهتر اما پـر      . مخفی شود  اصلیاربردي  ار گرفته شوند و تمام جزئیات برنامه ک       ه ک کاربردي ب 
  . استEJB3 یا COM1 ،CORBA2هزینه تر، ترجمه کد موروثی به زبان هاي مبتنی بر مولفه مانند 

  4مهاجرت موروثی -2-5-4
 برنامه کاربردي مـوروثی و طراحـی مجـدد آن، اضـافه             5منطق کسب و کار   جذب  ، درگیر   ویکرداین ر 

انجام می شـود  در مواردي  امر  این  . ارگیري آن روي یک پلتفرم جدید است      کردن عملکرد به آن یا بک     
براي  6سفارشآماده یک جایگزین همچنین و  بوده  حیاتی  که سیستم موروثی براي فرایند کسب و کار         

 7فنون تحلیلی موروثی ماننـد مـدیریت دارایـی هـاي نـرم افـزاري              در این راهکار، از      .نداردآن وجود   
)SAM (   به طور وسیع استفاده می شود، چون آنها به طـور قابـل تـوجهی، ریـسک و          8کاويیا دانایی 

موروثی به زبان ها و فنـاوري  سیستم کدهاي منبع در مجموع، فرایند تبدیل    . هزینه را کاهش می دهند    
  ).  Erasala et al. 2003(می کند و ماندنی هاي نوین ، کار را از جنبه هزینه و سرعت بادوام 

Mosawi et al. )2006(،  را بـه دو  رویکردهاي یکپارچه سازي برنامه هـاي کـاربردي سـازمانی   انواع 
 بـر اسـاس عناصـر سیـستم هـاي درگیـر در       ، دسـته بنـدي اول    .دسته اصلی تقـسیم بنـدي مـی کنـد         

الیه هاي معمـاري مـورد نیـاز در یکپارچـه سـازي             بر اساس    ،دسته بندي دوم   و   سازي است  یکپارچه
   .است

  در یکپارچه سازي درگیرسیستم هاي عناصر  بر اساس EAIویکردهاي رانواع  -2-6
است که مشکل یکپارچه سـازي   EAI ی ازشامل رویکردهای، )Mosawi et al.) 2006دسته بندي اول 

 Linthicumبـراي مثـال،    .دنـ برطـرف مـی کن   مانند داده یا فرایند ،را براي یک بخش خاص از سیستم   
یکپارچه سـازي داده اي، یکپارچـه   : عبارتند از پیشنهاد کرده است که      چهار رویکرد یکپارچه سازي را    

                                         
1 Component Object Model 
2 Common Object Request Broker Architecture 
3 Enterprise Java Bean 
4 Legacy migration  
5 Capturing business logic 
6 Off-the-shelf  
7 Software Asset Management 
8 Knowledge mining 



  

٣١  

 ,Linthicum 1999(2یکپارچه سازي متد و یکپارچه سازي رابط کاربري، 1سازي رابط برنامه کاربردي

Mosawi et al. 2006( ؛Pushmann و Alt سه رویکرد یکپارچه سازي داده اي، شیئی و فرایندي  ،نیز
  .)Pushmann and Alt 2001, Mosawi et al. 2006( ندپیشنهاد کرده ا

براي مثال، .  ترکیب شوند  EAIبسیاري از اوقات، تعدادي از این رویکردها، می توانند در یک راه حل              
. گرا شامل یکپارچه سازي داده ها، اشیا و فرایندها اسـت           یکپارچه سازي سیستم هاي پایگاه داده شی      

Mosawi et al. ،94-2که در جدول  انده سازي را در این طبقه بندي شناسایی کرده  رویکرد یکپارچ 
  ). Mosawi et al. 2006 (آمده است

ـ اد متعـارف مهمترین رویکرد یکپارچه سـازي   را می توان یکپارچه سازي داده اي یا اطالعاتی  . ستن
داده هـا  د تا این امکان فراهم می شودر این روش، داده ها بین چند منبع داده اي مهاجرت می کنند و             

 ,Linthicum 1999( مبادله شده و به اشتراك گذاشته شوند ،3بین چند سازمان، برنامه کاربردي و منبع

Ruh et al. 2000, Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006  .(  
گرا توسـعه داده   روي سیستم هایی اعمال می شود که با استفاده از فناوري شی     یکپارچه سازي شیئی  

، بـا  4این رویکرد اجازه می دهد که اشیاء کسب و کار، با ایجاد رابط هاي قابل استفاده مجدد          . ه اند شد
 Ring and(برنامه هاي کاربردي، به اشـتراك بگذارنـد   تمام  خود را بین 5همدیگر کار کنند و عملکرد

Ward-Dutton 1999, Mosawi et al. 2006 .(  
مبنـاي آن،  . ارچه سازي را در سطح متد یا تابع حل مـی کنـد            مشکل یکپ  6یکپارچه سازي متد یا تابع    

 .Linthicum 1999, Ruh et al(اشتراك منطق کسب و کاري است که درون سـازمان موجـود اسـت    

2000, Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006 .(  
بنـاي آن،  م. بدوي ترین و قدیمی ترین شکل از یکپارچه سـازي اسـت     یکپارچه سازي رابط کاربري   

توسعه یک رابط کاربري است که عملیات کاربر نهایی را با استفاده از خراش صفحه یا تقلید ترمینـال             
  ).Linthicum 1999, Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006  (1، تقلید کند7پیشرفته

                                         
1 Application Interface Integration 
2 User interface integration 
3 Resource 
4 Reusable interface 
5 Functionality  
6 Function 
7 Advanced terminal emulation 



  

٣٢  

  م هاي درگیر در یکپارچه سازي بر اساس عناصر سیستEAIانواع رویکردهاي  -4 -2جدول 
  نویسنده  رویکرد یکپارچه سازي

  داده یا اطالعات
Linthicum 1999, Pushmann and Alt 2001,  

Ring and Ward-Dutton 1999, Samtani et al. 2002, 

Ruh et al. 2000 
 Pushmann and Alt 2001, Ring and Ward-Dutton 1999  شی
 Linthicum 1999, Ruh et al. 2000, Samtani et al. 2002  متد/تابع

 Linthicum 1999, Samtani et al. 2002  رابط کاربري
 Linthicum 1999  رابط برنامه کاربردي

 Ruh et al. 2000  ارائه
 Pushmann and Alt 2001, Samtani et al. 2002  فرایند

 Ring and Ward-Dutton 1999  فرایند داخلی
 Ring and Ward-Dutton 1999  فرایند بین سازمانی

  
مـشکل تعامـل بـین برنامـه هـاي کـاربردي را از طریـق             ،  یکپارچه سازي رابط هاي برنامه کاربردي     

 حل می کند که این منطق کسب و کار بـا اسـتفاده از یـک رابـط                2اشتراك منطق کسب و کار مشترك     
ناي این روش، در معـرض  مب. تعریف شده، درمعرض نمایش گذاشته شده است   برنامه نویسی از پیش   

از برنامه هاي کاربردي بسته بندي شده یا سفارشی است، تا به ایـن  ) API( یک رابط 3نمایش گذاشتن 
وسیله، سرویس هاي کسب و کار این برنامه ها را فراخوانی کنند یـا داده هـاي آنهـا را بازیـابی کننـد        

)Linthicum 1999, Mosawi et al. 2006 .(  
این روش، بـا نگاشـت مجـدد ارائـه     .  ساده ترین شکل از یکپارچه سازي است       4ئهیکپارچه سازي ارا  

 .Ruh et al. 2000, Mosawi et al(هاي قدیمی، به شما امکان ایجاد رابط کاربري جدید را می دهد 

  .)Mosawi et al. 2006(است این رویکرد، متناظر با یکپارچه سازي رابط کاربري ). 2006
ایـن  .  از سیستم ها رفتـار مـی کنـد    1 با فرایندها به عنوان انتزاع هاي مشترك       يیکپارچه سازي فرایند  

، .Samtani et alایـن رویکـرد، توسـط    .  باالتر کار می کنـد ی، در سطحنسبت به اشیاء و متدها روش
                                                                                                                        

1 Emulate 
2 Common business logic 
3 Expose  
4 Presentation integration 



  

٣٣  

این روش، درگیر گـردش اطالعـات و اتوماسـیون فراینـدهاي     . متدهاي کسب و کار نامیده شده است    
 .Samtani et al( سیستم هاي کسب و کار مختلف است 2ساس قوانین کسب و کارکسب و کار، بر ا

این رویکرد، هماهنگی تصمیمات و مدیریت وابستگی ها را بین فراینـدهاي سـازمانی امکـان             ). 2002
  ).Mosawi et al. 2006(پذیر می سازد 

این .  کار گرفته می شود براي مدیریت فرایندهاي داخلی سازمان ها به      3یکپارچه سازي فرایند داخلی   
 Ring and(روش، اجازه ردیابی وضعیت فعالیت هاي فرایندهاي داخلی کـسب و کـار را مـی دهـد     

Ward-Dutton 1999, Mosawi et al. 2006(.  
.  مناسب استB2B بیشتر براي یکپارچه سازي برنامه کاربردي        ،4یکپارچه سازي فرایند بین سازمانی    

 Ring (گذاشـته شـوند  اشتراك به بین چند نهاد سازمانی  ،B2Bي یندهافرامی دهد  اجازه این روش،

and Ward-Dutton 1999, Mosawi et al. 2006 .(  

  رویکردهااین قوت و ضعف نقاط  -2-6-1
 گـردآوري  5-2جـدول  به صورت خالصه در ،  مطرح شدی که در باالنقاط قوت و ضعف رویکردهای 

 . شده است

 ,Linthicum 1999( سـاده و ارزان بـراي پیـاده سـازي اسـت      يد رویکـر یکپارچـه سـازي داده اي  

Mosawi et al. 2006  .(،براي تمام واحدهاي سـازمان   اي از یک نماي متحدالشکل دادهاین رویکرد ،
بـدون نیـاز بـه تغییـر روي سیـستم مبـدا،       داده ها می تواننـد  . پشتیبانی می کند آن و همکاران تجاري 

نـوع  بدون توجه بـه  همچنین و  حوزه هاي کسب و کار مختلف منتقل شده    مقصد، یا پایگاه داده، بین    
ایـن رویکـرد،   . سیستم هاي پایگاه داده، سیستم هاي عامل یا پلتفرم شبکه به اشـتراك گذاشـته شـوند       

 و اجازه می دهد داده ها، توسط سایر برنامـه هـاي   کرده از داده ها را فراهم  یدسترسی یک بازه وسیع   
اما این رویکرد، منطق کسب و کار را دور مـی زنـد، بنـابراین، قابلیـت         . استفاده شوند کاربردي مجدداً   

در ضمن، ). Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006(هاي تراکنشی بالدرنگ را محدود می کند 

                                                                                                                        
1 Common abstractions 
2 Business rules  
3 Internal process integration 
4 Cross-enterprise process integration  



  

٣٤  

 مـی شـود، بنـابراین در    1عدم فراخوانی منطق کسب و کار، به آسانی سبب بـروز مـشکالت جـامعیتی    
، باید تا جاي ممکن، از این شکل از یکپارچـه سـازي اجتنـاب              یک سازمان  در سطح    EAIي  ساز پیاده
   .)Gulledge 2006 (شود

  EAI مروري بر نقاط قوت و ضعف رویکردهاي مختلف -5 -2جدول 
  نقاط ضعف  نقاط قوت  رویکرد یکپارچه سازي

  داده یا اطالعات
ع داده اي، داده ها را بین چند منب
  به اشتراك می گذارد

  پیاده سازي آن ساده است
  پیاده سازي آن ارزان است

  داده ها سازگار هستند
به حداقل تغییرات روي برنامه 
  کاربردي مبدا و مقصد نیاز دارد

منطق کسب و کار را فراخوانی نمی 
  کند

ایجاد مشکالت جامعیت  سبب شاید
  شود داده اي

  شی
در سراسر اشیاء توزیع شده را 

  سازمان یکپارچه می کند

می یکپارچه را نیز منطق کسب و کار 
  کند

   کردمی توان مجدداً استفاده از اشیاء 

  پیچیده است
 رویکردي سخت و مشکل است

  فرایند
سازي و یکپارچه سازي  مدل

  فرایند کسب و کار

ردیابی و تحلیل بالدرنگ فرایند 
  کسب و کار

 صورت بهینه سازي و تنظیم فرایند به
  پویا امکان پذیر است

  ارزیابی فرایند امکان پذیر است

  معماري آن پیچیده است
 پیاده سازي آن گران است

  رابط کاربري
ساخت رابط هاي جدید با 

  قدیمیهاي نگاشت مجدد رابط 

  پیاده سازي آن آسان است
نیاز به حداقل تغییرات روي برنامه 

  کاربردي موجود دارد

  کاربردي هاي  برنامهپیوند قوي بین 
  ارتباطات آن همزمان است
  نگهداري آن مشکل است

  مقیاس پذیر نیست
اتصال واقعی بین برنامه ها رخ نمی 

  دهد

  رابط برنامه کاربردي
یک رابط را براي اشتراك عملکرد 

نمایش در معرض کسب و کار 
  می گذارد

عملکرد برنامه کاربردي را فراخوانی 
  می کند

  کاربردي هاي  برنامهپیوند قوي بین 
  ارتباطات آن همزمان است

 APIهر دو برنامه کاربردي، نیاز به 
  یکسانی دارند

                                         
1 Integrity Issues 



  

٣٥  

 و اجازه می دهـد   1 منطق کسب و کار و داده ها را درون اشیاء، کپسوله می کند             یکپارچه سازي شیئی  
ایـن  . وند، با همدیگر پیوند داده شـ Plug and playکه این اشیاء براي تعامل با یکدیگر، به یک حالت 

این روش، اجازه مـی  . رویکرد، ارزش هنگفتی براي سازمان هایی با سیستم و معماري نامتجانس دارد           
این البته . اشیاء پوشیده شود و در یکپارچه سازي شیئی، شریک شود   قالب   دهد که سیستم موروثی در    

 Linthicum 1999, Mosawi et(رویکرد پیچیده است و مشکل ترین رویکرد یکپارچه سازي اسـت  

al. 2006 .(  
 قـوانین پیشرفته تر از یکپارچه سازي داده اي و شیئی است، چـون منطـق و         یکپارچه سازي فرایندي  

این روش، محدودیت یکپارچه سـازي داده اي را بـا تمرکـز           . دریگمی  در نظر    را   کسب و کار  هدایت  
کپارچـه سـازي فراینـدي، منـافع     کـه ی  با ایـن . روي فرایند حقیقی و نه فقط روي داده، از بین می برد      

. و گران ترین رویکرد در پیـاده سـازي اسـت   بوده هنگفتی براي کسب و کار ارائه می کند، اما پیچیده       
 .Samtani et al(دارد و معماري و توسعه آن پیچیـده اسـت   نیاز زیادي ، به سرمایه گذاري این روش

2002, Mosawi et al. 2006 .(  
اما با این وجـود  . چه سازي استر روش یکپاساده ترین و سریع ترین  ،يیکپارچه سازي رابط کاربر   

هـر دو  اسـت و الزم اسـت کـه     2زمـان هم این رویکرد،سبک ارتباطات . هاي بسیاري دارد   محدودیت
،  نیـست 3مقیـاس پـذیر  ایـن روش  . آنالیـن باشـد  همزمـان  ،  درگیر در یکپارچه سازي    برنامه کاربردي 

 Linthicum(کنـد  مـدیریت   را 4بیش از چند رابـط صـفحه   دمی توانندر یک زمان مشخص، بنابراین 

1999, Mosawi et al. 2006 .(   در این رویکرد، اتصال واقعی بین برنامه هاي کـاربردي و داده هـا رخ
 .Ruh et al. 2000, Mosawi et al (رخ مـی دهـد  نمی دهد، بلکه یکپارچه سازي فقط در الیه ارائـه  

  . قرار دادجزء این دسته از یکپارچه سازي  را می توان نی بر پورتالیکپارچه سازي مبت). 2006
 برنامه هاي کاربردي خارجی، بدون تغییـر    ،اجازه می دهد   یکپارچه سازي رابط هاي برنامه کاربردي     

. برنامه هاي کاربردي موجود، به سرویس هاي برنامه هاي کاربردي موجـود، دسترسـی داشـته باشـند            
 در هنگـام    اسـت، یعنـی    ماهیت این رویکـرد، همگـام      .دودیت هاي بسیاري دارد   این رویکرد مح  البته  

                                         
1 Encapsulate 
2 Sysnchronous 
3 Scalable 
4 Screen interface 



  

٣٦  

بنـابراین  . فراخوانی تابع، تا زمانی که عمل بخصوصی کامل نـشود، چیـزي برگـشت داده نمـی شـود                  
بـا  ایجاد یک سیستم منجر ه ممکن است این موجود باشند، که  همزمان  بایستی هر دو برنامه کاربردي      

 وجـود نـدارد و بـراي امکـان پـذیر کـردن        APIچ استاندارد صنعتی براي ایجـاد       هی.  شود 1پیوند قوي 
، هر دو برنامه کـاربردي بایـستی از زبـان یـا پروتکـل یکـسانی       APIرویکرد یکپارچه سازي مبتنی بر      

  ).Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006. (استفاده کنند

ــر اســاس EAIانــواع رویکردهــاي  -2-7 ــه هــاي  ب ــاز در اري معمــالی   مــورد نی
  یکپارچه سازي 

اسـت   EAI  ازییشامل رویکردها،  ارائه دادهEAIاز ) 2006(و دیگران  Mosawi دومی که   طبقه بندي 
مـی  بررسـی   متعددي  جوانب   از    را  یکپارچه سازي  مسئلهو   شتهبه یکپارچه سازي دا   نگاه معمارانه   که  
 سازي را در الیـه هـاي معمـاري مختلفـی         در این طبقه بندي، مشکل یکپارچه      EAIرویکردهاي   .دنک

 یکپارچه سازي را به سـه الیـه معمـاري    مسئله، )Duke et al.) 1999براي مثال . دنسازماندهی می کن
فناوري، تقسیم  معماري  برنامه کاربردي و الیه     معماري  کسب و کار، الیه     معماري  متفاوت، شامل الیه    

 مشاهده مـی شـود،   6-2همانطور که در جدول . )Duke et al 1999, Mosawi et al. 2006(می کند 
Mosawiندااین طبقه بندي شناسایی کرده در  الیه را 8 ، و دیگران.   

کـسب  فرایندها و قوانین    را براي مفاهیم،     3 کار گردش وسازمانی   ساختار   2الیه معماري کسب و کار    
تقـسیم   کار و معماري اطالعـات الیه فرایند کسب و    دو  ه   این الیه را ب    Brown .تعریف می کند  و کار   

  .)Brown 2000, Mosawi et al. 2006 (می کند که این دو الیه در زیر تشریح شده اند
کـسب و کـار   آن  بـراي هـدایت   ،کسب و کـار هر  که  را  مرکزي  فرایندهاي   ،الیه فرایند کسب و کار    

  . تعریف می کند،انجام می دهد
اي  هـ انـواع داده و کـرده  تعریف را  کسب و کار جهتومورد  4طق موضوعیامن الیه معماري اطالعات 

  .تعریف می کندرا  در هر منطقه موضوعی 1اطالعاتسرهم بندي براي الزم 

                                         
1 Tightly coupled  
2 Business architecture layer 
3 Workflow 
4 Subject areas 



  

٣٧  

Hasselbring     افقـی فراینـدهاي   به هم پیوسـتن   براي  ،   الیه بین سازمانی   با اضافه کردن  این معماري را
  . دادگسترش کسب و کار واحدهایی که با همدیگر کار می کنند، 

  
   بر اساس الیه هاي معماري مورد نیاز در یکپارچه سازيEAI انواع رویکردهاي -6 -2جدول 
  نویسنده  الیه یکپارچه سازي
 Duke et al. 1999, Hasselbring 2000  معماري کسب و کار

  Brown 2000  فرایند کسب و کار
  Brown 2000  معماري اطالعات

 Hasselbring 2000  سازمانی ین بفرایندهاي
  Duke et al. 1999, Brown 2000, Hasselbring 2000  معماري برنامه کاربردي

   هاي برنامهیکپارچه سازي
  کاربردي سازمانی 

Hasselbring 2000 

  Duke et al 1999, Brown 2000, Hasselbring 2000  معماري فناوري
 Hasselbring 2000  یکپارچه سازي میان افزار

  
ساختار وظیفه اي و سـنتی      بین  با برش افقی فرایندهاي کسب و کار از          2الیه فرایندهاي بین سازمانی   

 Hasselbring (اسـت  شکل قابل رقابـت یک به کسب و کار  هايبه دنبال سازماندهی فرایندسازمان، 

2000, Mosawi et al. 2006( .  
تعریـف مـی   سازي الیه معماري کـسب و کـار را    پیاده استراتژي هاي  3الیه معماري برنامه کاربردي   

بـراي  سـازمانی   الیه یکپارچه سازي برنامه کاربردي      معماري را با اضافه کردن       این   Hasselbring. کند
  . می دهدگسترش  ،یکپارچه سازي افقی

 ERP سیـستم هـاي مـستقل        سازيبه دنبال یکپارچه     4الیه یکپارچه سازي برنامه کاربردي سازمانی     
  . است

                                                                                                                        
1 Information assembling  
2 Inter-organizational processes layer 
3 Application architecture layer 
4 Enterprise Application   
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 تعریـف را  ی کسب و کـار      ارتباط و   یبراي گردش اطالعات  مورد نیاز    زیرساخت   معماري فناوري یه  ال
  . )Mosawi et al. 2006( می کند

Hasselbring   بـراي یکپارچـه سـازي       ،میان افـزار  یکپارچه سازي    با اضافه کردن الیه      ، این معماري را 
اسـتفاده از  را بـا   1مبتنی بر مولفهمعماري با سیستم هاي اطالعاتی ، ترتیببدین تا افقی بسط می دهد،  
 ,Hasselbring 2000( یکپارچه کند 2 و دروازه پایگاه دادهCORBAمانند  يجدیدفناوري هاي بسیار 

Mosawi et al. 2006( .   

  3مدل محور EAIیک معماري بر مبناي دسته بندي  -2-8
Mosawi    مدل محور  بر اساس معماري     )2006( و دیگران OMG4  بـراي   مـدل محـور   عمـاري   ، یک م 

EAI   مختص فنـاوري  قوانین  و رفتار کسب و کار از        وظایف جداسازي،  این مدل هدف   .داده اند  ارائه
تار کسب و  فوظایف و ر  جداسازي  .  تا هردوي اینها بتوانند به صورت مستقل از هم توسعه یابند           است

 بـه  EAIکـه   5با یکدیگرعامل تقابلیت انعطاف و  سبب می شود،    کار از دستورالعمل هاي تکنولوژیک      
در نظـر مـی    کلـی    را در قالب پنج نوع مدل        EAIحوزه  معماري پیشنهادي،    .، فراهم شود  داردآن نیاز   

مدل ، 6مدل مختص فناوري  شاملاین پنج نوع مدل،  نشان داده شده،     3-2همانطور که در شکل     . گیرد
  و مـدل   9 درونـی  برنامـه کـاربردي   مدل  ،  8مدل سرویس هاي برنامه کاربردي    ،  7سرویس هاي تراکنشی  

کسب و کار از طریـق مجموعـه         حوزه هاي    ،اجازه می دهد   این معماري    .است 10 بینی برنامه کاربردي 
 هم حوزه هاي کسب و کار و هم سرویس  .باشند تعامل و همیاري داشته   مشترك  از سرویس هاي    اي  

 مـدل امکـان  را بـراي  و تعامـل  که اتصال فیزیکـی  تکیه دارند  تکنولوژیکی  تسهیالت  به  هاي عمومی،   
  . )Mosawi et al. 2006(کند پذیر می 

                                         
1 Componentized information systems 
2 Database gateway  
3 Model Driven EAI architecture 
4 OMG's Model Driven Architecture  
5 Interoperability 
6 Technology Specific model 
7 Transaction Service model 
8 Application Services model 
9 Intra-Application model 

10 Inter-Application model 
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   مدل محورEAIیک معماري  -3 -2شکل 

   بینیمدل برنامه کاربردي -2-8-1
بین سازمان و سایر همکاران تجـاري اش  موجود  و ارتباطی   یگردش اطالعات تعریف   مدل، این   هوظیف

 نیازهـاي شـرکت هـاي همکـاري را کـه      ایـن مـدل،  . است کننده و خرده فروش     مانند مشتري، تامین  
به چه نحـوي  روي این تمرکز دارد که همکاران تجاري، کرده و با آنها کار خواهد کرد، تعیین    سازمان  

ایـن  بـین  تعـامالت تجـاري   برنامه هـاي کـاربردي کـه از    تا کنند  تصحیحفرایند کسب و کار خود را      
  .تعامل داشته باشند دیگرتوانند با همبمی کنند، پشتیبانی همکاران 

  یدرون مدل برنامه کاربردي -2-8-2
ساختار سازمانی و فرایندهایی را تعریف می کند که سازمان براي هدایت کسب و کار انجام        این مدل، 
که بایستی توسط مدل سرویس برنامـه  تعریف می کند   را   1کاريگردش  و  وظایف  این مدل،   . می دهد 

  .شودبرآورده ردي کارب

                                         
1 Workflow 
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   برنامه کاربردي هايمدل سرویس -2-8-3
ایـن  . سرویس هاي الزم را براي اجراي اتوماسیون فرایندهاي کسب و کار تعریف مـی کنـد   این مدل،   

کنند، اما جزئیات مورد      سرویس ها از مدیریت وظایف و عملیات فرایندهاي کسب و کار پشتیبانی می            
این مدل از دو نوع سرویس تشکیل شده که در زیـر مطـرح      .  کنند نیاز یک پلتفرم خاص را مخفی می      

   .شده است
یس کسب و کار و منطق کـسب و کـار را بـراي یـک حـوزه عمـودي        سرو سرویس هاي اختصاصی  

  .خاص مانند برنامه هاي کاربردي صنعتی، مالی یا دولتی فراهم می کند
دي مانند برآورد سـفارش، حمـل    سرویس هاي کلی را که براي چندین حوزه عموسرویس هاي کلی 

  .و نقل یا خرید مشترك هستند، ارائه می دهد
تعریـف و مـدیریت   و هـم از  معـین  حـوزه کـسب و کـار    یـک  کارکردهـاي  از هم  ،بنابراین این مدل  

 سرویس هاي کسب و .چندین حوزه کسب و کار پشتیبانی می کند اطالعات و فعالیت هاي مربوط به       
فعالیت کسب و و به هم وابسته اند تا یک        شته  ل پیش بینی با هم تعامل دا      قابر اساس یک شیوه     ب ،کار

  .ارائه دهندبخصوص براي یک حوزه کسب و کار کلی با ماهیتی قابل شناسایی و کار 

    تراکنشی هايمدل سرویس -2-8-4

صـدور  پشتیبانی تراکنشی از سرویس هاي برنامه کاربردي مانند انتقال وجوه،    تعریف  وظیفه این مدل،    
، ٢ت، اسـتثناها، احتمـاال    ١هـا  قرارداد توافقـات ایـن مـدل،     . اسـت  و پرداخـت     صورت حساب فاکتور،  

  .  را تعریف می کند٤ قراردادنقض و ٣پرداخت وجوه

  مختص فناوري مدل  -2-8-5
  تعریفاین مدل، پلتفرم تکنولوژیک بنیادي را براي اتصال فیزیکی و تعامل با سیستم برنامه کاربردي 

                                         
1 Contractual obligations  
2 Contingencies 
3 Remittances 
4 Contract violations 
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 و 1اتـصال حالت هاي  زیر ساخت ارتباطی، فناوري هاي ارتباطی، توپولوژي شبکه،   این مدل،  .می کند 
   .)Mosawi et al. 2006 (نیازمندي هاي توزیعی را تعیین می کند

  محورمدل معماري پارچه سازي افقی یک بندي بر مبناي دسته -2-9
در ممکـن اسـت     کـه   دانست  باید  است، اما   ارزش   و با بسیار ضروري    مدل محور باال  معماري  اگرچه  

هنگـامی  . دنبه هم وابسته نباشـ تعامل دارند، فرایندهاي کسب و کار واحدهایی که با هم این معماري،   
الزم ،  اندقرار گرفتهکسب و کار چند واحد   در میان    که   يبراي پشتیبانی از فرایندهاي کسب و کار       که

قطع کند، یکپارچه سازي افقـی      به صورت افقی    واحدهاي وظیفه اي کسب و کار را         ،تا فرایندي باشد  
واحدهایی که با براي به هم پیوستن و اداره کردن فرایندهاي کسب و کار    . مورد نیاز است   ها مدلاین  

 نـشان  4-2همانطور کـه در شـکل    .به حساب آورد  را نیز   یکپارچه سازي افقی    باید  هم کار می کنند،     
: دیـ آمـی  به دسـت  نوع یکپارچه سازي    به صورت افقی، دو     مدل ها   این  با یکپارچه سازي    داده شده،   

 .Mosawi et al( بینـی و یکپارچـه سـازي برنامـه کـاربردي     رونـی  دیکپارچه سازي برنامه کـاربردي  

2006.(  

  یکپارچه سازي برنامه کاربردي بینی -2-9-1
 کـسب و کـار،   یکارایاجازه می دهد، جهت بهبود      به سازمان ها    یکپارچه سازي برنامه کاربردي بینی،      

به منظور نائـل شـدن      . فرایندهاي کسب و کارشان را با فرایند کسب و کار همکار خود یکپارچه کنند             
 تـصمیم  بـین  به یکپارچه سازي برنامه کاربردي بینی، بایستی با توسعه یک زیر ساخت کـه ارتباطـات      

فراینـدهاي کـسب و کـار     گیران، کارمندان، مشتریان، تامین کنندگان و همکاران را در بـر مـی گیـرد،                
این زیرساخت، اجـازه تعامـل بـین موجودیـت هـاي            . موجود بین همکاران، هماهنگ و تعریف شود      

کسب و کـار مختلـف را مـی دهـد، در ضـمن اجـازه ردیـابی تـراکنش هـا را در سرتاسـر مرزهـاي                          
ن را مـی دهـد   این یکپارچه سازي، همچنین به کسب و کارها این امکا     . سازمان هاي مختلف می دهد    

بنابراین هزینه هاي تراکنشی را کاهش داده، سیکل  . تا به طور موثري روي اینترنت ارتباط داشته باشند        

                                         
1 Mode of connectivity 
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زمانی را کوتاه کرده، خدمات دهی به مشتري را افـزایش داده و همچنـین زمـان بازاریـابی را کـاهش                         
انداردي هستند کـه مکـانیزم       تعدادي از فناوري هاي است     EbXML و   RozettaNet  ،Biztalk. می دهد 

 ,Maheswari 2003(ها و سمنتیک مشترکی براي یکپارچه سازي برنامه کاربردي بینی فراهم می کنند 

Mosawi et al. 2006 .(  

 

  EAIیکپارچه سازي افقی معماري . -4 -2شکل 

   درونییکپارچه سازي برنامه کاربردي -2-9-2
، به دنبال به هم پیوستن برنامه هاي کاربردي سـازمانی و تبـادل    درونیبرنامه کاربرديیکپارچه سازي  

 از سیـستم هـاي    ، که سیـستم هـاي سـازمانی        الزم است  جا،در این    . است ماناطالعات در سطح ساز   
یکپارچـه سـازي   براي دست یـافتن بـه   . کسب و کار جدید بهره برداري کرده و با آنها یکپارچه شوند  

از بایـستی   را  درونـی   مدل برنامه کاربردي    که  عقیده دارند   و دیگران    Mosawi درونی،   اربرديبرنامه ک 
  . )Mosawi et al. 2006 (دادطریق رویکردهاي یکپارچه سازي زیر، با هم پیوند 
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، شیئی و فراینـدي  یکپارچه سازي داده اي  که شامل    یکپارچه سازي سرویس هاي برنامه کاربردي      •
 .است

  . استشبکه و یکپارچه سازي پلتفرم که شامل میان افزاریکپارچه سازي  •

  برنامه کاربرديهاي یکپارچه سازي سرویس  -2-9-2-1

یک برنامه کـاربردي بـه     1مسئول مبادله داده ها یا توابع     برنامه کاربردي،   هاي  یکپارچه سازي سرویس    
 یکپارچـه شـود،   ،ديبرنامـه کـاربر  براي اینکـه   .کسب و کار مشترك استوظایف دیگري براي انجام  

 نیـاز بـه یکپارچـه    ،)ا فرایندیداده، شی  (کدام عنصر برنامه کاربردي تعیین کند   در ابتدا   شرکت بایستی   
برنامـه   ،نـد نپیـشنهاد مـی ک  و دیگـران   Mosawi. نقطه دسترسی یکپارچه سازي چیست و   سازي دارد 

   .)Mosawi et al. 2006(زیر یکپارچه کنید  از رویکردهاي ییکبا هاي کاربردي را 

  یکپارچه سازي داده اي -2-9-2-1-1

مهاجرت داده ها بـین چنـد   داده یا منبع داده اي رخ می دهد و با     در سطح پایگاه     ،این یکپارچه سازي  
ت پایگـاه داده    یچنـدین سیـستم مـدیر     معموالً بـین    داده هاي سازمانی،    . منبع داده اي حاصل می شود     

اه داده هاي رابطه اي، پایگاه داده هاي شی گرا، فایل هاي مـسطح              و می توانند در پایگ     توزیع شده اند  
واحـد  ممکن است از یک یـا چنـد        هر منبع داده اي،     . باشندموجود  و بسیاري از منابع دیگر       2موروثی

واحد کسب و کاري کـه از     بر اساس   می تواند   این منابع داده اي،      3معنايکسب و کار پشتیبانی کند و       
شته دا یاوت متف4شمايو سازي داده اي    مدلهر منبع داده اي،     ن  ی بنابرا .تغییر کند ،  آن پشتیبانی می کند   

داده هـا  تا تالش دارند  ، راه حل هاي یکپارچه سازي.روي پلتفرم هاي متفاوتی اجرا می شود  و اغلب   
ه هـاي  توسط یک رابط استاندارد منفرد که بـه داد      کار   انتقال دهند، که این    بین چندین منبع داده اي    را  

کـاربردي متفـاوت کـه در    هـاي  برنامه  5معنايبا همگام سازي  و   منابع داده اي متفاوت دسترسی دارد     
ایـن  . )Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006( انجام می شود ،موجودندمنابع داده اي متفاوتی 

                                         
1 Functions 
2 Legacy flat file 
3 Semantic  
4 Scema 
5 Semantic synchronization 
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کانیزم هاي متعددي براي  م.پشتیبانی می کند تمام منابع داده اي      1از سازگاري داده اي    ،یکپارچه سازي 
 3رونوشت بـرداري از داده مانند ، 2 بالدرنگ و دسته ايصورت، به  چندین منبع داده اي   انتقال داده بین    

موجـود   7فـدرالی و پایگـاه داده هـاي       ،  6بازار داده ،  5، انبار داده  )ETL (4، استخراج، تبدیل و بارگذاري    
  . )Linthicum 2001, Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006 (است

  یکپارچه سازي شیئی -2-9-2-1-2

تعامـل  بـا هـم     در سراسر یک سازمان توزیع شده اند،        ، اشیائی که    اجازه می دهد  این یکپارچه سازي،    
ایجـاد  از راه دور   اء  شـی می دهد ا  اجازه   ،این روش  .و عملکرد خود را به اشتراك بگذارند      داشته باشند   

 براي نائل شدن بـه یکپارچـه سـازي دو یـا     .فراخوانی شوندراه دور از متدهاي اشیاء   همچنین  و  شده  
بـا   هر برنامه کـاربردي را  ،معمار مجبور است برنامه کاربردي با استفاده از یکپارچه سازي شیئی،          چند

یـا سـرویس دهنـده     ( توزیـع شـده  اءشـی ا شیئی، مانند فناوري انیزم هاي یکپارچه سازيکماستفاده از   
می تواند به اشـتراك گذاشـته    9مشتركمنطق کسب و کار     ،  ا این کار  ب. مجدداً بسازد  ،)8برنامه کاربردي 

در معـرض نمـایش قـرار    ، استفاده شود ديرآینده توسط سایر برنامه هاي کارب   در  که   اینو براي   شده  
سیـستم  اجازه می دهند کـه  اغلب هاي شیئی، فناوري  .)Zahavi 1999, Mosawi et al. 2006 (گیردب

هاي برنامه  لفافه .ندریگدر معرض نمایش قرار     ت شی ر و به صو   10گیرندبدر لفافه قرار    وثی،  هاي مور 
اگـر   . و آنها را به شی تبدیل مـی کننـد       را کپسوله می کنند     رابط کاربري مین فریم    ي داده ها  کاربردي،

 ودسـهیم شـ   مبتنـی بـر شـی   در یـک محـیط   می تواند در لفافه قرار گیرد،  مرتبه  یک   ،تم موروثی سسی
)Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006( .      براي دسترسی به اشـیاء راه حـل هـاي بـسته بنـدي

 Linthicum 2001, Mosawi (استفاده می شـود  ،)APIs (11رابط هاي برنامه نویسی کاربرديشده، از 
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et al. 2006( .  ماننـد   ،بسیاري از برنامه هاي کاربردي بسته بنـدي شـدهERP و SCM ،API را  هـایی
 و COM ،CORBA .کرده انـد ، فراهم و اشیاء کسب و کار 1 زیرینديربرنامه هاي کارب  با  تعامل  براي  
J2EE) EJB( بـراي در لفافـه قـرار        که از آنهـا،      اند  توزیع شده  اءشیافناوري  ابزارهاي  ترین   ، محبوب
 Mosawi et( استفاده مـی شـود   ،وجود داردکاربردي هاي  که درون برنامه يمنطق کسب و کاردادن 

al. 2006(.  

  یکپارچه سازي فرایندي -2-9-2-1-3

گردش اطالعات را بین تـوده اي از برنامـه هـاي کـاربردي مـوروثی،                رویکرد از یکپارچه سازي،     این  
 و سایر فرایندهاي 2برنامه هاي کاربردي کسب و کار الکترونیک   برنامه هاي کاربردي بسته بندي شده،       

جهت نائل شدن به فراینـد  که را تعریف می کند  وابستگی هایی  ، روش نای. سازمانی مدیریت می کند   
 سـازي فرمولـه  این رویکرد، . دنرخ می ده   بین اشیاء و فرایندهاي سازمانی متفاوت      ،سازمانی اثربخش 

فرایندهاي کسب نامتناقض اجراي  سببکه پذیر می سازد  و کار را امکان  سیاست هاي عمومی کسب     
فرایندهاي داخلـی   سازي  و یکپارچه   خودکار  سازمان ها را قادر به       ،شواین ر . و کار سازمان می شود    
  .  مـی کنـد    بر اساس قوانین کسب و کار سیستم هاي کسب و کـار گونـاگون             ،  و خارجی کسب و کار    

 ابـزار مـدل  شـامل  کـه  چندین ابزار تشکیل شده انـد  از معموالً  فرایندي، یکپارچه سازيراه حل هاي   
از . )Samtani et al. 2002, Mosawi et al. 2006(  اسـت 4 و ابـزار راهبـري  3موتور فراینـدي سازي، 

سازي فرایندهاي کسب و کار به صورت گرافیکی اسـتفاده مـی    براي طراحی و مدل  سازي،   ابزار مدل 
پیونـد مـی   به هـم  را  کسب و کارمتفاوت  که منطق و منابع گردش کار  با رسم نمودار   ،ابزاراین  . شود
فرایند کـسب و کـار،      موتور   .را تعریف می کند   اطالعات بین برنامه هاي کاربردي      نحوه گردش   ،  دهد
ابـزار  . ارائه مـی دهـد   ،فرایندشرکاي سایر با  آن  و گردش   اجراي فرایند   هماهنگ سازي    ی براي محیط

ی کـارای دربـاره  مانیتورینگ فرایند کسب و کار و ایجاد گـزارش هـایی     وظایف راهبري مانند    راهبري،  
  .)Mosawi et al. 2006 ( را ارائه می دهدفرایند کسب و کار
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  یکپارچه سازي میان افزار -2-9-2-2

بـین  ارتباطی براي اتصال فیزیکـی و تعامـل   ساخت زیرپایه گذاري   مسئول  یکپارچه سازي میان افزار،     
 مان اجـرا  و محیط ز2، سیم کشی1لوله کشیمسائل این یکپارچه سازي، . تمام مولفه هاي سیستم است   

تـوالی و کنتـرل   اجـازه اجـرا،   آن . هدف قرار مـی دهـد   ، انطباق با نیازمندي هاي کسب و کار  برايرا  
       یکپارچـه سـازي   . مـی دهـد  اط بـا چنـد پروتکـل    بـ در ارترا نمونه هایی از فرایندهاي کـسب و کـار         

در . )Mosawi et al 2006 (از طریق یکپارچه سازي پلتفرم و شبکه حاصل شـود می تواند میان افزار، 
  . نیز می گویند3زیرساختادبیات، گاهی به این نوع از یکپارچه سازي، یکپارچه سازي 

  یکپارچه سازي پلتفرم -2-9-2-2-1

 که روي پلتفرم هاي کامالً متفاوتی اجرا       انواع برنامه هاي کاربردي   می دهد،   این یکپارچه سازي اجازه     
 در دسـترس بـودن ابزارهـا و فراینـدها     مراقـب  تنها پلتفرم، یکپارچه سازي. وندیکپارچه ش  ،می شوند 

به صـورت بهینـه و      یابند  اجازه  قرار دارند،    یروي پلتفرم هاي متفاوت   که  برنامه هاي کاربردي    تا  است  
 منتقـل شـوند،   4اطمینـانی قابل  صورت  به شکلی که داده ها و توابع بتوانند به          امن ارتباط برقرار کنند،     

   ).Mosawi et al. 2006( به یک ماشین لینوکس NTداده ها از یک ماشین  مطمئنمانند ارسال 

  یکپارچه سازي شبکه -2-9-2-2-2

اطالعـات بـین شـبکه هـاي     تبـادل  به همدیگر، این یکپارچه سازي، با ترجمه پروتکل هاي غیرمشابه      
دن شـکاف بـین     بـراي پـر کـر      6به مثابه پلی  یکپارچه سازي شبکه،    . را امکان پذیر می سازد     5ناسازگار

 Zahavi ( شوندلتوانند بین سیستم هاي متفاوت منتقب داده ها به شکلی کهشبکه هاي ناسازگار است، 

1999, Mosawi et al. 2006(.  برنامه هاي کـاربردي و  بین اتصال برقراري یکپارچه سازي، این هدف
داده هـا یـا     ن می کند که      تضمی ،این اتصال  .ی قرار دارند  ي متفاوت ها  شبکه ی است که روي   ماژول های 
از طریـق فنـاوري هـاي         اي اتصال شـبکه  . به دیگري ارسال شوند   اي  شبکه  هر  می توانند از    پیغام ها   
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 .Zahavi 1999, Mosawi et al ( به دست مـی آیـد  TCP/IP مانند يشبکه و پروتکل هاي استاندارد

2006( .  

  ی آن درجه پیچیدگانواع رویکردهاي یکپارچه سازي بر اساس  -2-10
Yoo) 2004( دسته کلی تقسیم می کند که از یک روش ساده و 6به ، رویکردهاي یکپارچه سازي را 

از ترتیب ه  را بي مختلفدر ادامه رویکردها .سریع شروع شده و به یک راه حل پیچیده ختم می شود
  .مشاهده می کنیدترین نوع به پیچیده ترین ساده 

  1اده هاي مشتركانتقال د -2-10-1
بـه اشـتراك     برنامه هاي کاربردي که قرار است یکپارچـه شـوند،         این رویکرد، فایل هاي متنی بین       ر  د

از زبـان   برنامه هـاي کـاربردي متمـایز،        به منظور اشتراك اطالعات بین      براي نمونه،   ،  شودمی  گذاشته  
 Vinoski 2002, Yoo( اسـتفاده مـی شـود   هاي اسکریپتی به همراه نوعی از میان افزارهاي پیغام گرا 

توسعه پذیري آسـان آن،  و همچنین ساخت سریع الگوي اولیه     امکان  با توجه به    این رویکرد،   . )2004
سـاده و کوتـاه مـدت    توسط تعداد بسیار زیادي از گروه ها جهت انجام پروژه هاي یکپارچـه سـازي                

  . )Yoo 2004 (استفاده می شود

  سطح پایگاه دادهدر یکپارچه سازي  -2-10-2
به دنبال اتصال پایگاه هـاي  ، 2اشتراك محتواي پایگاه داده ها به صورت سازگار     به منظور   کرد،  این روی 

 . مـی باشـد  3فدرالییکپارچه سازي پایگاه داده با پایگاه داده و یا ساخت یک پایگاه داده       داده از طریق    
در حـال حاضـر،     . دمـی باشـ   تنها به دنبال انتقال داده بین دو یا چنـد پایگـاه داده              ،  4رونوشت داده اي  

اي نامتجـانس،  هـ  عناصـر پایگـاه داده   5انطبـاق بـا تبـدیل و     ،  میان افزارهاي پایگاه داده گرا    بسیاري از   
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چندین پایگاه داده و     تا   تالش دارد پایگاه داده فدرالی،    . ارائه می دهند   رونوشت پایگاه داده را   سرویس  
یـک نمـاي متحدالـشکل    یکپارچه کنـد تـا   لی از طریق یک پایگاه داده مجازي فدرا داده را   پایگاهمدل  
  . )Yoo 2004 (بدست آورد منفرد

  1پردازش رابط -2-10-3
رابـط متحدالـشکل    یـک   کـرده و     استفاده   برنامه هاي کاربردي  تعریف شده   از رابط هاي     ،این رویکرد 

رد، هدف این رویکـ . دسترسی داردکاربردي هاي برنامه داخلی سرویس هاي تمام ارائه می دهد که به     
نمونه  JCA4. ا باشدههر دوي آن و یا   3 وحدت سرویس ها    یا 2وحدت اطالعات می تواند   متغیر بوده و    

 Yoo (را داردمتفـاوت   ERPسیـستم هـاي   واسط بـین  نقش که است نوع یکپارچه سازي این اي از 

2004( .  

  سطح فراینددر یکپارچه سازي  -2-10-4
برنامـه هـاي   یکپارچه سازي فرایند کـسب و کـار،        یگر  به عبارت د  رایند یا   سطح ف در  یکپارچه سازي   

فراینـدهاي  بـه سـاخت   در فراینـدهاي نهـایی،   با احتساب آنها  کاربردي موجود را در نظر می گیرد و         
مـدیریت فراینـد در   دیگري بـا نـام   ارائه الیه  ،مشخصه این رویکرد. می پردازد ٥سازمانیکسب و کار  

 فراینـدهاي بـین  گـردش اطالعـات   کنترل منطـق و    این الیه از     .باالي سایر برنامه هاي کاربردي است     
  . )Yoo 2004 (پشتیبانی می کند در بر دارد،نیز را فعلی که برنامه هاي کاربردي موجود 

  6 یکپارچه سازي سرویس گرا-2-10-5
 را بـه  منطق یا متد کسب و کارتا به برنامه هاي کاربردي اجازه می دهد     یکپارچه سازي سرویس گرا،     

هـدف  .  سرویس هاي وب، نمونه هاي خوبی از این نوع از یکپارچه سـازي هـستند              .اشتراك بگذارند 
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یـک   در قالب هاآنمبتنی بر وب ارائه ترکیب سرویس هاي چندین برنامه کاربردي و     اصلی این روش،    
بـا اتـصال بـه یـک     قادر است کاربر   .می باشد کاربران نهایی   به   متحدالشکل    دهی زیرساخت سرویس 

  . )Yoo 2004 (سود ببردبرنامه هاي کاربردي موجود از سرویس هاي متعددي  ،١ویس ترکیبیسر

   2خدماتیدرون یک سازمان یکپارچه سازي  -2-10-6
 سـمت  بـه جهت گیري آینده اطالعـات کـسب و کـار،     تعدادي از پژوهشگران پیش بینی کرده اند که         

را در نقـش هـر موجودیـت    تحلیل سازمانی،  کمکبا بایستی ، بنابراین یکپارچه سازي جهانی می رود    
 Basu and Kumar (هـدایت کـرد  مقـصد نهـایی   تعیین کرده و آن را بـه سـمت   در این جهت گیري 

2002, Zambonelli et al. 2000, Yoo 2004( . روي سـاخت یـک نمـاي    عالوه بـر اینکـه   بایستی ما
سرویس هاي کـسب  ر داشته باشیم که    این را نیز به خاط    الزم است    تمرکز کنیم،    یالشکل سازمان  متحد

ارائه داد کـه  دیگري سرویس هاي بتوان با ترکیب آنها، تعامل داشته باشند و     توانایی  باید  و کار متمایز    
  ).Yoo 2004( داشته باشندارزش افزوده 

Yoo) 2004(     خـدماتی سـازمان   یکپارچه سازي سرویس گـرا و       یکی از تفاوت هاي     ، عقیده دارد که، 
سرویس براي نیل به هدف سرویس خود،      برنامه هاي کاربردي    یک سازمان خدماتی،    در   این است که  

برنامـه هـاي کـاربردي در یـک       درحالی که    ،می دانند خود  همکار   برنامه هاي کاربردي     ، را ي دیگر ها
 هـر  ویژگی هـاي   و از سایر برنامه هاي کاربردي اطالعی ندارند )سرویس ترکیبی  (٣سرویس یکپارچه 

  ).Yoo 2004(  استنمایانهاي برنامه کاربردي ها براي یکپارچه سازسرویس، تن

                                         
1 Composite Service  
2 Integration within a service organization 
3 Integrated service 



  

٥٠  

  نتیجه گیري -2-11
در ادبیات موجود است، مورد بررسی قـرار  که  EAIدسته بندي ها و رویکردهاي اصلی  در این فصل،    

دسـته  شامل دسته بندي بر اساس قوي یا ضعیف بـودن یکپارچـه سـازي،      ،دسته بندي ها  این  . گرفت
  ، )انهمکـار و مـشتری  سـازمان هـاي     سـازمان،   (طرف هاي درگیر در یکپارچه سـازي        اساس  بندي بر   

 مبنـاي نوع سیستم هاي نرم افزاري درگیر در یکپارچه سـازي، دسـته بنـدي بـر           دسته بندي بر اساس     
سیستم هاي درگیر در یکپارچه سـازي،  عناصر پایه ، دسته بندي بر یکپارچه سازيبراي  مطلوبسطح  

مبنـاي  دو نوع دسـته بنـدي بـر        ،  بر اساس الیه هاي معماري مورد نیاز در یکپارچه سازي         دسته بندي   
 یکپارچه سازي   هاي پیچیدگی رویکرد  درجهو همچنین یک دسته بندي یر اساس         مدل محور معماري  
  .می باشد



 

  
  
  

  سومفصل 
  

معماري و توپولوژي 
   EAIسازهاي  توانمند
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  مقدمه -3-1
، بر اساس نوع، تعداد و پیچیـدگی سیـستم هـایی کـه قـرار      EAI پروژه هاي هنگام پیاده سازي واقعی  

براي یکپارچه سـازي  . است، یکپارچه شوند، بایستی از فناوري هاي توانمند ساز مناسب استفاده شود           
گزینه اول، برقراري ارتباط مستقیم بین سیستم مبـدا         . برنامه هاي کاربردي، دو گزینه مطرح شده است       

ایـن روش،  . مطـرح اسـت  ) P2P (1ه در ادبیات با نام یکپارچه سازي نقطـه بـه نقطـه   و مقصد است ک 
معماري و توپولوژي پیچیده اي ندارد و براي مسائل کوچک و سبک مناسب است، اما  بـا توجـه بـه               

گزینـه  . اینکه در این روش، پیوند سیستم ها قوي است، براي مسائل پیچیده زیاد مناسـب نمـی باشـد     
 از یک الیه واسط می باشد که این الیه با ایجـاد یـک زیرسـاخت یکپارچـه سـازي از                      بعدي، استفاده 

برقراري ارتباط مستقیم بین برنامه هاي کاربردي مبدا و مقصد جلـوگیري مـی کنـد کـه سـبب پیونـد               
ایـن راه حـل، امکانـات زیـادي را بـراي           . ضعیف بین سیستم هاي درگیر در یکپارچه سازي می شود         

این نوع از یکپارچه سازي در ادبیـات، معمـوالً   .  فراهم می کندEAIن تر پروژه هاي   انجام هر چه آسا   
 که ESB3البته محصوالت .  شناخته می شود2 یا سرویس دهنده یکپارچه سازي    EAIبا نام محصوالت    

 نیـز، جـزء ایـن     BPM5مطرح هستند و همچنین سیستم هاي       ) SOA (4در معماري هاي سرویس گرا    

                                         
1 Point-to-Point integration  
2 Integration server 
3 Enterprise Service Bus 
4 Service Oriented Architecture 
5 Business Process Management 
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بـا ظهـور ایـن محـصوالت، بـه معمـاري هـا و               . ارچه سازي به حـساب مـی آینـد        دسته بندي از یکپ   
  . هاي پیشرفته تري نیاز است که در این فصل سعی شده به این نیاز پاسخ داده شود توپولوژي

 پرداختـه شـده،   EAIدر این فصل، ابتدا به مرور معماري کلی محصوالت و نرم افزارهاي توانمند ساز   
توپولـوژي هـاي    ارائـه شـده و در نهایـت        B2Bاي یکپارچـه سـازي      یک چـارچوب کلـی بـر      سپس  
  . گرفته استسازي این محصوالت مورد مطالعه قرار  پیاده

  EAIو الیه بندي معماري  -3-2
 در ادبیات آمده اسـت، امـا یکـی از بهتـرین       EAIمعماري هاي متفاوتی از محصوالت و فناوري هاي         

 البتـه . ارائه شده و شامل چهـار الیـه اسـت   ) 2003(ران  و دیگErasalaآنها معماري است که توسط 

Themistocleous    پیشنهاد دادند که الیه دیگري با نام خدمات اتصال نیـز بـه ایـن               ) 2004( و دیگران
، EAIبا در نظر گرفتن این الیه اضـافی، مـی تـوان گفـت کـه اکثـر محـصوالت         . معماري اضافه شود  

  . می دهند  نشان داده شده، ارائه1-3 شکل وظایفشان را در قالب الیه هایی که در

 

  EAI معماري محصوالت -1 -3شکل 

  مدیریت فرایند
 )قوانین کسب و کار، فرایند کسب و کار(

  خدمات تبدیلی
 )تبدیل داده(

  خدمات توزیعی
 )مسیریابی پیغام(

  خدمات ارتباطی
 )انتقال داده(

  خدمات اتصال
 )کانکتورها/آداپترها(
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  1الیه خدمات اتصال -3-2-1
 بین برنامـه هـاي کـاربردي و زیرسـاخت مرکـزي یکپارچـه       2این الیه، مسئول ایجاد رابط هاي اتصال 

، به الیه خدمات ارتباطی     ITاتصاالت، عناصر برنامه کاربردي از مولفه هاي        از طریق این    . سازي است 
و  کانکتورها، اجزاء اصلی این الیه هستند/ آداپترها). Themistocleous et al. 2004(ارسال می شوند 

هـدف آداپتـر، ارائـه یـک الیـه      . این واژه ها گاهی اوقات در ادبیات به جاي هم به کار برده می شوند    
 غیرهجـومی و  EAIآداپترها، امکان  .  و زیرساخت یکپارچه سازي است     IT مولفه هاي    API بین   عایق

   . )Papazoglou and Heuvel 2005(پیکربندي با پیوند ضعیف را فراهم می کنند 
با استفاده از آداپترها، پیچیدگی رابط هاي برنامه هاي کاربردي از کاربر نهایی یا حتـی توسـعه دهنـده            

اما هدف کانکتور، کپسوله سازي مکـانیزم ارتبـاطی   ). Linthicum 2003(، پنهان می ماند EAIراه حل 
تمایز عمده آداپترها با کانکتورها این است که آداپتـر، پلـی بـراي مـشکل تعامـل                  . بین مولفه ها است   

در حـالی   است، یعنی مولفه ها بدون آداپترها، قادر نیستند با همدیگر کار کننـد،      3برنامه هاي کاربردي  
 Papazoglou and Heuvel(که کانکتور، ارتباطات بین مولفه هاي متعامل را امکان پـذیر مـی سـازد    

 یـا   5 مبدا یا مقصد، می توانند اطالعات گـرا        4آداپترها، بر اساس نوع رابط برنامه هاي کاربردي       ). 2005
گـرا و سـرویس گـرا    آداپترهاي اطالعـات  در فصل چهارم، ). Linthicum 2003( باشند 6سرویس گرا

   .ندشده اتوصیف 

  7الیه خدمات ارتباطی -3-2-2
  باشد، اما اغلب بـر پایـه یـک   RPCاین الیه ممکن است بر پایه  . این الیه، مسئول انتقال داده ها است      

   و با قابلیت 10 یا غیر همزمان9 است که می تواند پیغام ها را بصورت همزمان8سیستم صف بندي پیغام

                                         
1 Connectivity services layer  
2 Connection-interfaces 
3 Application's Interoperability 
4 Application Interface 
5 Information-oriented 
6 Service-oriented 
7 Communication service layer 
8 Message queuing 
9 Synchronously 

10 Asynchronously 
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الیـه خـدمات   (کانکتورهـا  /، معمـوالً بـا اسـتفاده از آداپترهـا     ITمولفه هـاي    .  بفرستد 1ذخیره و ارسال  
 و IT، به الیه خدمات ارتباطی متصل شده اند و الیه خدمات اتصال، نگاشت بین مولفه هـاي                 )اتصال

  . (Erasala et al. 2003)زیرساخت یکپارچه سازي را انجام می دهد 

  2الیه خدمات توزیعی -3-2-3
. به مولفه هاي گوناگون برنامـه کـاربردي اسـت   ) مسیریابی پیغام ها  (یه، مسئول توزیع اطالعات     این ال 

مـسیر یـابی   . ، کار می کنـد 5اشتراك/یا انتشار) 4نقطه به نقطه (3پاسخ/این الیه به یک سبک درخواست     
  .(Erasala et al. 2003) ورودي استپیغام  7 یا محتواي6پیغام، بر اساس موضوع

  8یه خدمات تبدیلیال -3-2-4
، ضرورتاً در قالـب هـاي پـشتیبانی شـده توسـط آن مولفـه            ITداده هاي ورودي مورد نیاز یک مولفه        

. مـی دهـد  انجـام   مورد نیـاز را  10 و ترجمه9معتبر سازيعملیات  ،بنابراین الیه خدمات تبدیلی   . نیست
احتماالً چنـین  . نبع بیایند ورودي هاي مورد نیاز یک مولفه، اغلب اوقات ممکن است از بیش از یک م              

 را که قبل از 11بنابراین این الیه، خدمات همگام سازي    . ورودي هایی، در زمان هاي متفاوتی می رسند       
در هنگام تبـدیل، از جامعیـت تراکنـشی    .  الزم است، ارائه می دهدITارسال تمام ورودي ها به مولفه       

 شود مشکالت جامعیتی داده اي و تراکنشی و سعی می) Erasala et al. 2003(نیز نگهداري می شود 
  . به وجود نیاید

                                         
1 Store-and-forward 
2 Distribution services 
3 Request/response 
4 Point-to-Point 
5 Publish/subscribe  
6 Subject 
7 Content 
8 Transformation service 
9 Validation 

10 Translate 
11 Synchronization 
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  الیه مدیریت فرایند -3-2-5
، بخش مهمی از تعاریف کسب و کار هستند و بر گـردش فراینـد کـسب و کـار                    1قوانین کسب و کار   

براي مثال، اگر یک مشتري، یک وام منزل را مجدداً تجارت می کنـد و دوره آنـرا از               . نظارت می کنند  
پرداخت قدیمی تجاوز کند و % 120 سال کاهش می دهد، پرداخت جدید نمی تواند از   15ل به    سا 30

، عملکردهایی براي نگاشـت     2الیه مدیریت فرایند  . اگر تجاوز کرد، آنگاه باید پردازش اضافی رخ دهد        
 خـدمات  این الیه، اساساً الیه. قوانین کسب و کار و پشتیبانی از فرایندهاي کسب و کار فراهم می کند 

الیـه مـدیریت فراینـد، کـل      . تبدیلی را جهت تکمیل فرایند کسب و کار، هماهنگ و کنترل مـی کنـد              
فرایندهاي کسب و کار را مـدیریت مـی کنـد و یکپارچـه سـازي فراینـدهاي درون سـازمانی و بـین                     

. سـازد  را امکان پـذیر مـی   3عملکرد این الیه، گردش کاري سازمانی  . سازمانی را امکان پذیر می سازد     
این الیه به شما اجازه می دهد، در موقع نیاز، مولفه ها را به سرعت اسمبل یا اسـمبل مجـدد کـرده و              

  ).Erasala et al. 2003( را براي توسعه محصول کاهش دهید 4زمان رسیدن محصول به بازار

 B2Bچارچوب یکپارچه سازي  -3-3

اجرا هستند، امـا لزومـاً بـین شـرکت هـا       در درون یک شرکت قابل EAIدرحالی که بسیاري از فنون      
براي مثال، درحالی که یک شرکت ممکن است از فناوري پیغام رسـانی بـراي یکپارچـه           . کاربرد ندارد 

سازي برنامه هاي کاربردي داخلی اش استفاده کند، اما عاقالنـه نیـست کـه از همکـاران تجـاري اش              
ی مـشابهی بـراي یکپارچـه سـازي برنامـه هـاي           انتظار داشته باشد که وي نیز از فناوري پیغـام رسـان           

 بـراي  B2Bچـارچوب هـاي   ). Skinstad 2000, Erasala et al. 2003(کـاربردي اش اسـتفاده کنـد    
در ادامه با تفصیل بیشتري معماري ایـن چـارچوب هـا مـورد              . برطرف کردن این نیاز تکامل یافته اند      

  .  بررسی قرار می گیرد
می هستند که کسب و کارها را قـادر بـه ارتباطـات کارآمـد روي       ، الگوهاي عمو  B2Bچارچوب هاي   

بـه  عـالوه بـر اینکـه    ، B2Bچارچوب هاي ). Taylor 2000, Erasala et al. 2003(اینترنت می کنند 
                                         

1 Business rules 
2 Process management 
3 Enterprise workflow 
4 Time to market 
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طور موثري با سایر کسب و کارها تعامل دارند، با برنامه هاي کاربردي سازمانی موجود نیـز بـه طـور           
یک الیه   (مشتركآنها به جاي یک رابط نقطه به نقطه، یک رابط مرکزي            . شوندمی  کارآمدي یکپارچه   

   تعریف کرده و مکانیزم هاي تعامـل موجودیتهـاي کـسب و کـار مختلـف را ارائـه           ) EAIمانند  واسط  
  ). 2-3شکل (می دهند 

  
 B2B چارچوب یکپارچه سازي -2 -3شکل 

برنامـه هـاي کـاربردي    .  داردEAI، گرایش به کار در الیه مدیریت فرایند در معماري          B2Bچارچوب  
B2B     تمرکز دارند، بنابراین واژگان استفاده شده بین همکـاران نیـز بایـستی           1 روي معناي کسب و کار 

  . هماهنگ شده و به صورت شایسته تعریف شود
RosettaNet    یک چارچوب ،B2B تا جاي ممکن، از    براي هماهنگ کردن معانی       است که  اختصاصی

موردي را در نظر بگیرید که یک محصول بـراي   .  صنعتی استاندارد استفاده می کند     2فرهنگ هاي لغت  
چـارچوب  . براي همکاران دیگر در دسترس باشـد      ) با یک شماره جنس، توضیحات و قیمت      (فروش  

B2B    مبتنی بر  3، یک دنباله از تبادالت XMLرده و تعریف می کند که داده ها باید چطور به  را تبیین ک
  . اشتراك گذاشته شده و هماهنگ شوند

                                         
1 Semantic  
2 Dictionaries 
3 Exchange 
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RosettaNet      1 از یک فرایند ارتباط با همکار) PIP(     براي تعریف دیالوگ ،)   محتـوايXML   ي تعامـل
 . مورد نیـاز بـین همکـاران اسـتفاده مـی کنـد         XMLد  اسنایا تبادل   ) برنامه کاربردي با برنامه کاربردي    

 را که فرایندهاي کسب و کـار       2، همچنین تبادالت کسب و کار مختص قلمرو       RosettaNetچوب  چار
این ترکیب داده هـاي مخـتص قلمـرو و        .  تعیین می کند   XMLاختصاصی به آنها نیاز دارند، در قالب        

 گـره  3 است، به یک برنامه کاربردي آگاه از وضـعیت       XMLداده هاي فرایند کسب و کار که در قالب          
که ایـن برنامـه کـاربردي،    ) EAIبه طور مثال یک برنامه کاربردي جاوا یا یک نرم افزار       ( است   خورده

ي که خود دریافـت مـی کنـد، واکـنش         XML را تحویل مقصد می دهد و به محتواي          XMLمحتواي  
 سیستم هاي کسب و کار را به روز مـی کنـد،           4این برنامه کاربردي پس از انجام مبادله      . نشان می دهد  

توجه کنید که سرویس هاي برنامه هاي کاربردي مبدا یا مقصد، بـه طـور مـستقیم توسـط همکـار              اما  
  ). McCoy 2000, Erasala et al. 2003(تجاري فراخوانی نمی شود 

   EAIتوپولوژي هاي پیاده سازي  -3-4
 انجـام شـده اسـت،       EAI از شـش فروشـنده       Doculabبر اساس یک ارزیابی مقایسه اي کـه توسـط           

  : ، پیرامون دو توپولوژي فیزیکی عمده، ساخته شده اند5س دهنده هاي یکپارچه سازيسروی
  ). Sachenz et al. 2001, Erasala et al. 2003 (7 و مدل باس شبکه اي6مدل هاب و اسپک

  هاب و اسپک مدل  -3-4-1
ی از توپولـوژي سـتاره اي، یکـ     . یک مدل هاب و اسپک، معادل توپولوژي ستاره اي شـبکه اي اسـت             

استفاده زیاد از شبکه . ساختارهایی است که به گستردگی براي سیستم هاي ارتباطی استفاده شده است      
 ستاره اي، به دالیلی چون آسانی کنترل آن، پیچیده نبودن نـرم افـزار و سـادگی گـردش تراکنـشی آن                 

                                         
1 Partner Interface Process 
2 Domain-specific business exchanges 
3 State-aware application 
4 Exchange 
5 Integration server 
6 Hub-and-spoke 
7 Network bus   
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ناسـایی   نیز، در یک شبکه سـتاره اي زیـاد سـخت نیـست، چـون بـراي ش       1ایزوله کردن خرابی  . ستا
در ). Eshel 2000, Erasala et al. 2003(مشکل، خطی که دچار مشکل شده می توانـد ایزولـه شـود    

 2، به عنوان یک دالل پیغـام )هاب(یک رویکرد هاب و اسپک، سرویس دهنده یکپارچه سازي مرکزي           
عمـل مـی   براي کنترل ارتباطات، ترجمه داده ها و فعل و انفعاالت فرایندي بین سیستم هـاي متـصله             

 در .مـی شـود  ) P2P( نقطه - به-یکپارچه سازي نقطه شدن اتصاالت، نسبت به     حداقل  سبب  که  کند،  
سیستم داده شده، نیاز به یک اتصال دوطرفه با همدیگر داشته          n، اگر هر کدام از      P2Pیکپارچه سازي   

تصال را بـا هـر    اتصال الزم است، اما در این معماري، یک هاب مرکزي، ا         n*(n-1)باشند، در مجموع    
 اتصال نیاز داریم و به طـور  n اتصال، به  n*(n-1)برنامه کاربردي، مدیریت می کند، در نتیجه به جاي          

عالوه بـر ایـن،   ). احتماالً به یک سوم(قابل توجهی، هزینه یکپارچه سازي و نگهداري کاهش می یابد     
یـک  ). Erasala et al. 2003 (از منظر مدیریتی، این رویکرد مدیریت و نگهـداري را آسـان مـی کنـد    

محـصول  ). Gulledge 2006( نمـایش داده شـده اسـت    3-3نمونه از کاربرد این معماري، در شـکل  
WBI Message Broker ساخت شرکت IBM      یک نمونه محصول بـر اسـاس ایـن معمـاري اسـت ،

)Pereira 2006.(  

  
  EAIمدل هاب و اسپک براي  -3 -3شکل 

                                         
1 Fault isolation  
2 Message broker  
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 تمـام  ،نیـاز دارد چـون    آن اسـت،     1، عـدم مقیـاس پـذیري      هاب و اسـپک   عمده ترین مشکل مدل     اما  
، Linthicum. منفرد پردازش کنـد هاب برنامه هاي کاربردي را درون یک رد و بدل شده بین   اطالعات  

 آن می داند، چون سرانجام تعداد سیـستم هـاي متـصله و    2ضعف این مدل را در محدود به منبع بودن  
رافیک اطالعاتی، منابع موجود سرویس دهنده را اشباع خواهند کرد و منجر به کاهش کارایی خواهد                ت

مشابه توپولوژي ستاره اي در پیکربندي شبکه اي، تنگناهاي بـالقوه و یـک نقطـه منفـرد خرابـی،         .شد
  ). Linthicum 2000, Erasala et al. 2003( هستند هاب و اسپکعمده ترین چالش هاي مدل 

مشاهده می شود، در جاهایی که سیستم ها از نظر جغرافیایی توزیع شده اند، پیاده سازي این معماري           
دو نوآوري عمـده روي معمـاري هـاي    براي حل این مشکالت، ). Pereira 2006( است مشکل واقعاً

 ,Linthicum 2001 (٤فـدرالی  و پویاي ٣فدرالیساختار ایستاي :  سنتی انجام شده استهاب و اسپک

Erasala et al. 2003 .(  

  فدرالیمدل ایستاي  -3-4-1-1

این ساختار به برنامه هاي کاربردي و منابع داده اي، اجازه می دهد به طور ایستا به یـک هـاب منفـرد         
متصل شوند، در همین زمان هاب هاي دیگر، به ایـن هـاب اصـلی متـصل مـی شـوند و مـی تواننـد              

 نشان داده شده، 4-3همانطور که در شکل ). Erasala et al. 2003 (اطالعات را با یکدیگر مبادله کنند
 در ایـن  .مـی باشـد   EDI یا  XMLمانند  مشترك  تبادل اطالعات بین این هاب ها، از طریق یک قالب           

مدل که بیشتر براي یکپارچه سازي بین سازمانی مناسب است، چند نـوع متمـایز از سـرویس دهنـده                   
 مستقل از همدیگر کار می کنند تا تشکیل یک انجمن تجاري بدهنـد         هاي یکپارچه سازي، به صورت      

)Linthicum 2003( .را به طـور پویـا بـه اشـتراك نمـی گذارنـد      5در این مدل، هاب ها بار پردازشی  .
بنابراین درحالی که این معماري نسبت به معماري هـاب و اسـپک، مقیـاس پـذیري بهتـري دارد، امـا          

  ). Erasala et al. 2003(انعطاف پذیر نیست 

                                         
1 Lack of scalability 
2 Resource-constrained 
3 Federated static 
4 Federated dynamic 
5 Load processing 
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  فدرالی مدل پویاي  -3-4-1-2

این ساختار، بر خالف مدل ایستا، به هاب ها این توانایی را می دهد تا بار پردازشی را بـه طـور پویـا                
اگرچـه ایـن روش یـک راه    . بین تمام سرویس دهنده هاي یکپارچه سازي موجود به اشتراك بگذارند        

هایی است که مدل هاب و اسپک با آن روبرو است، امـا           حل ایده آل براي برطرف کردن تمام چالش         
 وجود ندارد، که از این معماري پشتیبانی   EAIبا توجه به پیچیدگی و پیشرفته بودن آن، هیچ فروشنده           

  ). Erasala et al. 2003(کند 

 

  متمایز) IS (1پارچه سازيپیکربندي ایستاي فدرالی، شامل چند سرویس دهنده هاي یک -4 -3شکل 

  مدل باس شبکه اي -3-4-2
که ) ERP(براي پیاده سازي فیزیکی مدل باس، باید به ازاي هر برنامه کاربردي یا سیستم یکپارچه اي         

قرار است اضافه شود، آداپترهایی روي باس قرار گیرد، سپس این برنامه هاي کاربردي، براي تعامل با                
، اسـتفاده مـی کننـد    2و سایر سیستم هاي متصله، از ستون فقرات باس سرویس دهنده یکپارچه سازي     

)Sanchez et al. 2001, Erasala et al. 2003 .(   ــات ــاهی اوق ــاس، گ ــوع از معمــاري ب ــن ن ای
تولیـد مـی کنـد،      را   رویـداد    4برنامه کاربردي مبدا که یک    . نامیده می شود  ) Pub/sub( 3اشتراك/انتشار

                                         
1 Integration server 
2 Bus backbone 
3 Publish/subscribe 
4 Event 
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و برنامه هاي کاربردي مقصد که رویداد را دریافـت مـی کنـد،    شده  نامیده 2 یا تولید کننده 1منتشرکننده
در این رویکـرد، داده هـا در قـالبی کـه سـازمان روي آن              .  نامیده می شوند   4 یا مصرف کننده   3مشترك

برنامه هاي کاربردي مبدا، داده ها یا پیغام هایی را کـه مـی خواهنـد بـه            . توافق کرده، منتشر می شوند    
ارند، از طریق آداپترها که عملیات تبدیل داده اي و مسیریابی به سمت نود بعدي را انجام                 اشتراك بگذ 

دالل پیغام، اطالعات را مجـدداً  . ارسال می کنند) pub/subموتور (می دهند، به سمت دالل پیغام باس       
وسط برنامه مسئولیت تبدیل داده ها به قالبی که ت. به سمت برنامه هاي کاربردي مقصد توزیع می کنند      

   ). Pereira 2006( هاي کاربردي مصرف کننده درك شود، به عهده آداپترهاي منتشر کنندگان است
، به صورت توزیع  به سمت نود بعديو مسیریابیداده اي باس، عملیات نگاشت، تبدیل     توپولوژي  در  

عملیـات بـصورت    نجام می شود، اما در معماري هاب و اسپک، ایـن            کانکتورها ا /توسط آداپترها شده  
این مدل در مقایسه با  مدل هاب و اسپک، مشکل مقیـاس پـذیري را     . هاب انجام می شود   متمرکز در   

البته در این مدل، همانطور که کـل سیـستم رشـد مـی کنـد،           . حل کرده و کارایی بهتري ارائه می دهد       
ز کـاربرد واقعـی ایـن    نمونـه اي ا ). Erasala et al. 2003(راهبري آن پیچیده تر و مشکل تر می شود 

  ).Puschmann and Alt 2004( نشان داده شده است 5-3، در شکل Bosch Groupمدل در شرکت 

  

                                         
1 Publisher 
2 Producer 
3 Subscriber 
4 Consumer 

 Boschمعماري سیستم اطالعاتی شرکت  -5 -3شکل 
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  نتیجه گیري  -3-5
 مورد بررسی قـرار  EAIکلی نرم افزار ها و محصوالت و توپولوژي ، چارچوب   معماري ،در این فصل  

در  EAIبراي پیاده سـازي  که می توان گفت ت و ضعف این معماري ها، بعد از مرور نقاط قو  . گرفت
. باید از توپولوژي پویاي فدرالی و یا توپولوژي باس شبکه اي استفاده کـرد ،   هاي بزرگ  سطح سازمان 

چـالش  بـسیاري از   ایده آل براي برطـرف کـردن        یتوپولوژي پویاي فدرالی، راه حل    اما با وجود اینکه     
توپولـوژي،  ایـن  پیچیدگی و پیشرفته بودن   با توجه به     با آن مواجه هستیم، اما       EAIدر  هایی است که    

بنـابراین  پـشتیبانی نمـی کنـد،    آن به صورت کامـل از   محصوالت یکپارچه سازي    هنوز هیچ فروشنده    
کـه از   اسـت    ESBمحـصوالتی ماننـد     ،   براي پـروژه هـاي پیچیـده و بـزرگ          باقی مانده بهترین گزینه   

 اسـتفاده مـی     توپولوژي باس ی که از    مشکل محصوالت البته  . ه اي استفاده می کنند    توپولوژي باس شبک  
  .راهبري آن پیچیده تر و مشکل تر می شودبا رشد کل سیستم، است که این ، کنند

 



 

  
  
  

  چهارمفصل 
  

و  مقایسه، شریحت
راه حل ها و ارزیابی 

   EAI يفناوري ها
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   مقدمه -4-1
، بر اساس نوع، تعداد و پیچیـدگی سیـستم هـایی کـه قـرار      EAIی پروژه هاي هنگام پیاده سازي واقع  

در گذشـته، بـه ایـن    . است، یکپارچه شوند، بایستی از فناوري هاي توانمند ساز مناسب استفاده شـود          
که ارتباطات دو یا چند سیـستم   ي  نرم افزار یا  فناوري  هر  به  اصوالً  . فناوري هاي، میان افزار می گفتند     

کارایی الزم را براي    ،  ي اولیه میان افزارها  .گفته می شود   1افزار میان،  امکان پدیر می سازد   ري را   نرم افزا 
 ،بودنـد  مناسب ن  پیچیدهارائه می دادند، اما براي مسائل       پاسخ به نیازهاي یکپارچه سازي نقطه به نقطه         

تـر،   پیـشرفته مـل تـر و    کایکپارچه سازي و نیاز به راه حل هـاي  و بلوغ افزایش پیچیدگی با بنابراین  
توجـه بـه   بـا  البته . ارائه دادند EAIبا نام محصوالتی با توسعه این میان افزارها،  فروشندگان نرم افزار، 

 هیچ فناوري منفردي وجود ندارد که از یکپارچـه سـازي تمـام عناصـر برنامـه هـاي کـاربردي                 ،اینکه
توان   می ،بنابراین. بنا شده اند  رچه سازي   ترکیب چندین فناوري یکپا   با   EAIمحصوالت  پشتیبانی کند،   

سـرویس دهنـده برنامـه هـاي        ماننـد   فنـاوري   چنـدین   شـامل   چـارچوبی    ،EAIمحصوالت  گفت که   
  . می باشند دالل هاي پیغام  وآداپترها، 2کاربردي

نـوع  بر اسـاس  و فراتر از اینها هستند ،  را فراهم می کنندEAIی که امکان  فناوري ها و محصوالت   البته  
مـی  کـه در ایـن فـصل سـعی     است فناوري هاي زیادي مطرح شده ،  نرم افزاري سیستم هاي   عماري  م

  . گرددشده و با یکدیگر مقایسه معرفی موارد مهم آنها  ،شود

                                         
1 Middleware 
2 Application servers 
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بـا  در یکپارچه سازي فناوري هاي رایج  ، سپس   شدهفناوري هاي متعارف توصیف     ابتدا  ،  فصلاین  در  
فنـاوري هـاي یکپارچـه سـازي ارائـه        ارزیابی  ی جهت   رچوبچا ،در نهایت . دنمی شو همدیگر مقایسه   

خـود را شناسـایی   نیاز مورد فناوري یکپارچه سازي  آن،  استفاده از   با  می تواند   هر سازمان    که   شود می
  . کرده و بکار گیرد

  یکپارچه سازي نقطه به نقطهفناوري هاي  -4-2
یکپارچه سازي نقطه بـه  منظور از . ستترین نوع یکپارچه سازي ا گرانیکپارچه سازي نقطه به نقطه،      
مـدل داده اي سیـستم مبـدا و مقـصد     .  اسـت مبدا و مقصد بین سیستم  1نقطه، توسعه دو به دوي رابط     

 سیـستم ایـن  برنامه الزم را براي تبادل اطالعات بـین  ) مثالً یکپارچه ساز سیستم(است و فردي معلوم  
برقراري ارتباط از طریـق  ، روش سنتیاین  در نکهبا توجه به ای. )Gulledge 2006 (ها توسعه می دهد

در واقع براي ارتبـاط بـین دو برنامـه    . وجود داردمقصد یا تغییر سیستم مبدا   احتمالاست،  کد نویسی   
مدل سنتی این نـوع تعامـل، از طریـق مکـانیزم     . بازنویسی شود کاربردي، باید کد مدیریت تراکنش ها     

گاهی اوقـات از محـصوالت شـتاب         . و فناوري هاي مرتبط بود     دبو) RPC(2فراخوانی تابع از راه دور    
 IBM MQSeriesیک مثـال خـوب از ایـن محـصوالت،     که استفاده می شود با نام میان افزار  3دهنده

 یـک میـان افـزار    MQSeries.  قرار داده شده استWebSphereکه اکنون به عنوان بخشی از      باشد    می
 .)Gulledge 2006 (کـد در سیـستم مبـدا و مقـصد نیـاز دارد     به نوشتن  است که )MOM (4پیغام گرا

بـه  کـرده و    د را مخفـی     صپیچیدگی هاي سیستم هاي مبـدا و مقـ        ست که   آن ا  هامیان افزار این  مزیت  
شتر روي اشـتراك  یـ به جاي تمرکز روي رابـط هـاي سـطح پـایین، ب     ،توسعه دهندگان امکان می دهد    

 ایده آل براي انتقـال اطالعـات   یحل راهیان افزارها، آنها را    قابلیت اتصال این م   . متمرکز شوند اطالعات  
، تنها اجـازه اتـصال   روش نقطه به نقطهالبته ). Erasala et al. 2003(بین برنامه هاي کاربردي می کند 

 رخ مـی دهـد،   ITیک یه یک را می دهد و معموالً از تراکنش هـاي مـشابه کـه درون همـان محـیط                  
، اساساً وابسته به فناوري و برنامـه کـاربردي          هاي نقطه به نقطه   میان افزار ین،  عالوه بر ا  . اطالعی ندارد 

                                         
1 Interface 
2 Remote Function Call 
3 Accelerator products 
4 Messege Oriented Middleware 
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و میدان دید آن یا اصالً شامل فرایندهاي کسب و کار نیست، یا دید آن نـسبت بـه فراینـدها       می باشد   
 .Anonymous 2002, Linthicum 2000a, Linthicum 2000a, Erasala et al. (بسیار محدود اسـت 

 تعـداد  با افـزایش .  نشان داده شده است 1-4شکل   در ،P2Pگترین مشکل یکپارچه سازي     بزر). 2003
، تعداد رابط هـایی کـه بایـد نگهـداري          می کنند ارتباط برقرار   سایرین  با  از طریق رابط    مولفه هایی که    

 Gulledge (شـود  مـی  )TCO(هزینه کـل مالکیـت   افزایش یافته و منجر به شوند، به سرعت افزایش 

هر تالشی براي پیوند سیستم هاي موروثی از طریق این میان افزار، به سرعت منجـر بـه یـک          .)2006
 ,Linthicum 2000a(کالف پیچیده از پیوندها، بدون کنترل مرکزي و بـا مـدیریت نـاچیز مـی شـود      

Erasala et al. 2003 .(رچه با توجه به تمام دالیلی که ذکر شد، تا جاي ممکن باید از این نوع از یکپا
 و یـا یـک راه حـل    )Gulledge 2006(نباشد هیچ گزینه دیگري موجود ، مگر اینکه کرددوري سازي 

  . باشدساده و ابتدایی مورد نیاز 

  

  مثالی از یکپارچه سازي نقطه به نقطه-1 -4شکل   
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  )EAI (بردي سازمانییکپارچه سازي برنامه کارمحصوالت  -4-3
متجانس از طریـق    /منطق فرایند کسب و کار بین نمونه هاي نامتجانس        داده ها و    ، اشتراك   EAIوظیفه  

 ممکن است به وسیله فروشندگان نرم افزارهـاي  EAIمحصوالت . است) MOM(گرا  پیغام میان افزار 
ــسته بنــدي شــده  ــد (ب ــا ) Oracle و SAPمانن ــد م(فروشــندگان شــخص ثالــث توســط ی ، IBMانن

WebMethod  از محوالت   . دنشوارائه  )  و غیرهEAI            براي اتصال چنـدین سیـستم در سـطوح برنامـه 
 نامیـده مـی شـود، اسـتفاده     ١ که گاهی اوقات داللهاییکاربردي یا پایگاه داده، با استفاده از میان افزار     

 موتور ، که به آن، دالل آن استEAIقلب هر محصول می توان گفت که ). Gulledge 2006(شود  می
EAI ًساخته می شودمیان افزار پیغام گرا  یا ٢فناوري دالل پیغامبر مبناي  نیز گفته می شود و معموال .  

سیستم ها اطالعات را به کانکتورهاي از قبل طراحی شده، بهره بردن از آداپترها یا     با   EAIمحصوالت  
رقابتی ارائـه  اي یامزیکی از   کانکتورها،  /داپترهاآ. ندنمی ک صادر  ین  به سایر یک سیستم   وارد کرده یا از     

مقصد یا ، چون اگر از قبل، یک کانکتور براي برنامه کاربردي مبدا            ندسته EAIدهندگان نرم افزارهاي    
ـ تـا  کنـد  ی فراهم م این امکان را EAI. فتیاخواهد جود باشد، هزینه توسعه رابط کاهش    مو جـاي  ه ب

بـین هـر   نوشـته شـود،   دو رابـط  ه ب  به صورت دو،ردي به همدیگر اینکه براي اتصال برنامه هاي کارب     
یـک محـصول    از یمثـال ، 2-4در شکل . نوشته شودتنها یک رابط  ،EAIزیرساخت برنامه کاربردي و  

EAI معماري هاب و اسپک نشان داده شده است با) Gulledge 2006(.  
سیستم پیغـام رسـانی بـه    ک یک نوع کمبا  ،از سیستم مبدااستخراج بعد از  اطالعات  محصول،  در این   

می شود، در اینجا اطالعات پردازش شده و بـه سـمت سیـستم مقـصد         ارسال  سرویس دهنده مرکزي    
مـورد  ، منطق  دچار کاستی باشدفرایند کسب و کاراجراي اگر منطق مورد نیاز براي   .  می شود  3هدایت

ي، مبادله سند بـین هـر دو سیـستمی    در تئور. کردایجاد هاب سرویس دهنده را می توان بر روي     نیاز  
 از ایـن تبـادل پـشتیبانی کنـد    منطق فرایند کسب و کار سیستمهاي مبدا و مقـصد  اگر امکان دارد، البته  

)Gulledge 2006(.  

                                         
1 Broker 
2 Message Broker 
3 Route 



  

٦٩  

برنامـه هـاي کـاربردي    ي هـا  پیغام ،1 و  یک موتور صف بندي ، با استفاده از کانکتورها    EAIنرم افزار   
هنگامی که یـک  . پردازش می کندرا  ها، و برنامه هاي کاربردي سفارشی    ، پایگاه داده  2بسته بندي شده  

 ،)جدول در یک پایگاه داده     یا به روزرسانی     ERPیک تراکنش در یک بسته      مثالً  (رویداد رخ می دهد     
 ایـن   3سیستم هایی که مـشترك    . یک پیغام درباره این رویداد به صف موجود در هاب ارسال می شود            

 دسترسی داشته و محتواي آنرا تحلیل می کننـد، سـپس اگـر    4، به پاکت رویدادرویداد در صف هستند  
قرار باشد سیستم مقصد روي آن پردازشی انجام دهد، هر آنچـه بـراي بازسـازي رویـداد در سیـستم                      

موتور صـف بنـدي تـضمین مـی کنـد کـه تمـام        . مقصد مورد نیاز است، مجدداً به آن اضافه می شود   
 Gulledge(شود  تضمین می 5 پردازش شده اند، بنابراین جامعیت تراکنشیرویدادها به ترتیب درست

2006(.  

 

  معماري هاب و اسپک  با EAIیک محصول  -2 -4شکل 

                                         
1 Queuing engine 
2 Packaged application 
3 Subscriber systems 
4 Event envelope 
5 Transaction integrity 



  

٧٠  

 را ارائه می دهند و بـازار آن بـه    1 از پیش بسته بندي شده اي      EAIشرکت هاي بسیاري، راه حل هاي       
و اسـپک بـا اسـتفاده از کانکتورهـا، سالهاسـت کـه عملیـاتی شـده و                   مدل هاب   . شدت رقابتی است  

 هنوز بر اساس  EAIبا این وجود، باید بگوئیم که محصوالت        . بلوغ رسیده اند   به سطح آن  محصوالت  
که نسبت به یکپارچه سازي نقطه به نقطه بهبـود قابـل تـوجهی رخ داده، امـا                  رابط هستند و در حالی    
سـت   ا ، ایـن   راه حل ها   نایاصلی ترین مزیت    . ، می تواند پر هزینه باشد     EAIپیاده سازي و نگهداري     

که تا حدودي پیکر بنـدي  استفاده کنند که به علت همکاري هاي صنعتی شان، قادرند از کانکتورهایی        
   . دارند3 و رابط هاي گواهی شده اي2شده اند

  آداپترها -4-4
.  و زیرسـاخت یکپارچـه سـازي اسـت    ITهـاي   مولفـه  APIهدف آداپترها، ارائه یک الیه عایق بـین      

 Papazoglou and( غیرهجومی و پیکربندي با پیوند ضعیف را فراهم مـی کننـد   EAIآداپترها، امکان 

Heuvel 2005( .     با استفاده از آداپترها، پیچیدگی رابط هاي برنامه هاي کـاربردي از کـاربر نهـایی یـا 
، آداپترهـا  )Linthicum 2003 .(Linthicum) 2003( پنهان مـی مانـد   EAIحتی توسعه دهنده راه حل 

گرا تقسیم مـی کنـد کـه     گرا و سرویس را بر اساس سرویسی که ارائه می دهند، به دو دسته اطالعات 
  . آمده استآنها بیشتر توصیف در ادامه 

 از اطالعـات را درخواسـت،   رسیدن  بعد از   صرفاً به رابط هایی نیاز دارند که         گرا آداپترهاي اطالعات 
  .)3-4شکل  (ندنو به زیر ساخت یکپارچه سازي منتقل ککرده سیستم مبدا استخراج 

 

  گرا آداپترهاي اطالعات -3 -4شکل 

                                         
1 Pre-packaged EAI solutions 
2 Partially configured 
3 Certified interfaces  



  

٧١  

رفتار سیستم هاي مبدا یا مقصد،     انتشار اطالعات ساده به      جاي استخراج و  ه  ب گرا آداپترهاي سرویس 
بـه  . )4-4شـکل    (دهنـد مـی   را به صورت انتزاعی در دسترس قـرار         برنامه کاربردي    سرویس هاي یا  

ایـن توابـع،   گذارنـد کـه   مـی  شکلی در معرض نمـایش    آنها توابع برنامه کاربردي را به       عبارت دیگر،   
، بـا  داشته باشیدیاد البته به . یک تابع محلی ظاهر شوندمانند رکیبی بتوانند درون یک برنامه کاربردي ت     

رسـند، امـا   مـی  محلی به نظـر  همانند توابع این توابع براي برنامه هاي کاربردي ترکیبی،        ،وجود اینکه 
  . )Linthicum 2003(صورت می گیرد راه دور برنامه کاربردي پردازش در 

  
  آداپترهاي سرویس گرا -4 -4شکل 

  پایگاه داده با یکپارچه سازي پایگاه دادهفناوري هاي  -4-5
بـه برنامـه هـاي     ،اطالعـات در سـطح پایگـاه داده   با اشتراك یکپارچه سازي پایگاه داده با پایگاه داده،   

براي انتقـال اطالعـات     ،  1رونوشت راه حل ساده     .می دهد و کار کردن با هم را        امکان تعامل    ،کاربردي
. داردکه درون بـسیاري از پایگـاه داده هـا وجـود     استفاده می کند از خصیصه هایی   بین پایگاه داده ها     

اطالعـاتی  شماي قصد از تمام پایگاه داده هاي منبع و م    کاربرد دارد که     زمانیاستفاده از رونوشت    البته  
ارائـه   شرکتهایی وجود دارند که میان افزارهایی براي شتاب دادن به ایـن فراینـد      .استفاده کنند یکسانی  
 Pervasive's Integration بـه وسـیله شـرکتهایی چـون      رونوشـت نرم افزار پایگـاه داده و . می دهند

Architect و DataMirro's Constellar Hub  زه انتقال اطالعات را بـین محـصوالت   شده که اجاارائه

                                         
1 Replication 



  

٧٢  

یکپارچه از نوع  این   1، طرح کلی مفهومی   5-4شکل  . پایگاه داده اي متفاوت با شماي متفاوت می دهد        
این رویه از یکپارچه سازي، ممکـن اسـت بـراي برنامـه هـاي      با وجود اینکه  .را نشان می دهد سازي  

 برنامه هاي کـاربردي سـازمانی آنقـدر خـوب کـار      کاربردي پایگاه داده اي به خوبی کار کند، اما براي  
 دارنـد کـه حتـی اگـر         2الیه اي  هاي چند  بسیاري از برنامه هاي کاربردي سازمانی، معماري      . نمی کند 

 3برنامه هاي کاربردي در یک الیه مجزا قرار داشته باشند، منطق فرایند کسب و کار به داده اصلی مقید            
ایجـاد  منجر بـه  ، به آسانی شودانجام در سطح پایگاه داده تنها  عات  انتقال اطال بنابراین اگر   . شده است 

هــاي  فروشـندگان نــرم افزارهـاي سـازمانی، معمـوالً رابـط     .  مـی شـود  4مـشکالت جامعیـت داده اي  
دهد  را منتشر می کنند که اجازه ارتباط را در سطح برنامه کاربردي می            ) APIs (5نویسی کاربردي  برنامه

 هـا APIایـن  اگر پایگاه داده بدون اسـتفاده از     . شودها استفاده   APIست که از این      ا بهترین کار این  که  
ایج نتـ یکـی از  و مشکالت جامعیتی گرفته قرار تجاوز مورد  ،اولیهیکپارچگی سیستم   ، آنگاه   شودبروز  

از از ایـن شــکل  تــا جـاي ممکـن   در پیـاده ســازي هـاي سـازمانی، بایـد     . احتمـالی آن خواهـد بـود   
  . )Gulledge 2006(اجتناب شود  سازي یکپارچه

  

  
   طرح کلی مفهومی یکپارچه سازي پایگاه داده با پایگاه داده-5 -4شکل 

                                         
1 Conceptual layout 
2 Multi-tier architecture 
3 Bound to master data 
4 Data integrity 
5 Application Program Interfaces 



  

٧٣  

  1انبار دادهبا استفاده از یکپارچه سازي  فناوري هاي -4-6
ایگاه داده است، اما بجاي رونوشـت داده بـین   ، مشابه یکپارچه سازي پایگاه داده با پ  EAIاین شکل از    

 داده هـا بـین پایگـاه داده هـاي     ٣ بـراي نگاشـت  ٢پایگاه داده هاي متعدد، از یک پایگـاه داده عمـودي      
بـه  . کنـد  متفاوتی داشته باشند، اسـتفاده مـی         5، مدل یا شماي   4عالمت تجاري ممکن است   که   مختلف

براي ایجـاد گـزارش، مـورد    ممکن است  اطالعاتی که وشده عبارت دیگر، یک انبار داده جدید ایجاد     
، بـه   7ویکـرد این ر کارایی  .  می شوند  6متراکم ، مختلف یا استفاده شوند، از چند منبع     گرفته  تحلیل قرار   

و پیچیدگی ابزارهاي استفاده شده و کیفیت داده هایی که از منابع گوناگون برداشت مـی شـود،     قدرت  
 امـ اگیري آسان و سر راست مـی شـود؛        می شوند، گزارش  متراکم  ار  یک ب وقتی داده ها    . بستگی دارد 

اعمال شود، آنگاه آن منطق بایستی تراکم  روي داده هاي م   نیز  اگر ضروري باشد که منطق کسب و کار         
 نـشان داده  6-4طرح کلی یکپارچه سـازي انبـار داده اي در شـکل    . در سطح انبار داده اي ایجاد شود      

  . )Gulledge 2006( شده است

  
  نماي مفهومی یکپارچه سازي انبار داده اي-6 -4شکل 

                                         
1 Data warehouse 
2 Vertical database 
3 Map 
4 Brand 
5 Schema 
6 Aggregate 
7 Approach 



  

٧٤  

 بـا  اگر یکپارچه سازي در سطح پایگاه داده باشد، همان مشکالت مرتبط با یکپارچه سازي پایگاه داده               
ر یکپارچـه سـازي در سـطح برنامـه          اگـ . د بـود  نـ هم موجود خواه    باز ،پایگاه داده که در باال ذکر شد      

و مـشکالت  شـده   نقطه   به  مشابه یکپارچه سازي نقطه    ،کاربردي باشد، آنگاه یکپارچه سازي انبار داده      
کـامالً  بازهم این شکل از یکپارچه سازي، حتی اگر نگهداریش گران باشد،    . ظاهر می شود  ویکرد  آن ر 

حبوب است، اینست که تمام دسـته هـا درگیـر    دلیلی که یکپارچه سازي انبار داده اي م . محبوب است 
را در یک محیط خنثی بـه  خود  مورد نظر   که داده هاي     خود هستند، درحالی  شخصی  نگهداري محیط   

 در  ، از تالش براي یکپارچه سازي یک انبـار داده بـزرگ در ارتـش آمریکـا                یمثال. اشتراك می گذارند  
 از 2متـراکم ، حاوي اطالعات )LIDB (1لجستیکپایگاه داده یکپارچه .  نشان داده شده است 7-4شکل  

همانطور  .هایی در سطح سازمان است است، که هدفش فراهم کردن تحلیل مختار   خود چندین سیستم 
 شـده انـد و داده هـاي      متـراکم که شکل نشان می دهـد، داده هـاي ورودي از چنـدین منبـع داده اي                  

 جلوگیري از مشکالت جامعیـت، تطهیـر   به منظور.  می شوند3خروجی به سمت چندین منبع هل داده  
  . )Gulledge 2006( مورد نیاز است 4دائمی سازيو هماهنگ 

  
 LIDB نماي مفهومی -7 -4شکل 

                                         
1 Logistics Integrated Database 
2 Aggregated information 
3 Push  
4 Constant cleansing and harmonization 



  

٧٥  

، از راه حل هـاي انبـار داده اي بـراي تحلیـل     Oracle و   SAPبسیاري از راه حل هاي سازمانی، مانند        
اصـلی،  همـانطور کـه قـبالً ذکـر شـد، مـشکل          البتـه   . هاي سازمانی و گزارش گیري استفاده می کنند       

درحالیکـه ایـن گزینـه، خودمختـاري     . نگهداري منطق فرایند کسب و کار در سطح انبار داده اي است      
 ل داده هـ داده،  کیفیت داده هـایی کـه درون انبـار     . سازمانی را حفظ می کند، اما حقیقتاً هزینه بر است         

 و هر گونه تغییر در سیستم هاي مبدا و مقصد، مـشکالت   شدهشوند، بایستی به طور ثابت مانیتور       می  
  .)Gulledge 2006(اساسی تست و یا کدنویسی اضافی را به همراه خواهد داشت 

  1سرویس دهنده برنامه کاربردياستفاده از یکپارچه سازي با  -4-7
 یکپارچـه سـازي سـرویس دهنـده برنامـه           .اسـت  EAIش هـاي    روپیچیده تـرین    یکی از   این روش،   

اسـت کـه مـی توانـد یـک      ) منطقی یـا فیزیکـی  (کاربردي، ایجاد یک برنامه کاربردي منفرد و متمرکز       
ایـن  . مجموعه مشترك از سرویس ها را براي هر تعداد از برنامه هـاي کـاربردي راه دور فـراهم کنـد                

 که بـین برنامـه هـاي کـاربردي سـازمانی بـه اشـتراك          کسب و کار هستند   مشترك   ءسرویس ها، اشیا  
اشتراك و استفاده مجدد  ، و سرویس دهنده برنامه کاربردي   2 توزیع شده  ءهدف اشیا . گذاشته می شوند  

 نـشان   8-4 سرویس دهنده برنامه کـاربردي در شـکل          يمفهوم یکپارچه ساز  . از سرویس ها می باشد    
  .)Gulledge 2006 (داده شده است

 

  سرویس دهنده برنامه کاربرديبا یکپارچه سازي  -8 -4شکل 
                                         

1 Application server integration   
2 Distributed objects 



  

٧٦  

ی و بـا منـابع  گذاشـته   منطق کسب و کار را بـه اشـتراك   ، اشتراکیءاشیابا فراخوانی ،  نوینسیستمهاي  
 ء نوین، این اشیاERP در سیستم هاي .دارند یا صف ها تعامل   ERPمانند پایگاه داده ها، سیستم هاي       

بـراي مثـال، هنگـام    .  باشنددر اختیار 1پوشیده شدهکی، ممکن است بیشتر به صورت تراکنشهاي        اشترا
     یـک گـام فراینـدي،    . منطبـق کنیـد    يها را با گام هـاي فراینـد        ، باید تراکنش  SAPپیکربندي راه حل    

 شده اند،  مرتبطيتراکنش هایی که با یک گام فرایند    اگر  . می تواند با یک یا چند تراکنش مرتبط شود        
، آنگاه می تـوان آنهـا   3پوشیده شوندوب  بدهند و در قالب یک سرویس 2ستهببا همدیگر تشکیل یک  

 Enterprise" را 4 ایـن شـی متـراکم   ،SAP.  به اشتراك گذاشـت SAP و غیر SAPرا بین مولفه هاي 

Service" و پایه بنیاد  می نامد کهEnterprise Services Architecture SAP's شـد  می با)SAP AG 

2004, Gulledge 2006.(  
 برنامـه هـاي کـاربردي و منـابع          5پـشت خـط   یکپارچه سازي از طریق یکپارچه سازي       ،   روش در این 

ه برنامـه کـاربردي، داده   سرویس دهنـد . منطق کسب و کار رخ می دهد     گذاشتن  اشتراك  به  متفاوت و   
ترین  اصلی.  می کند6مقیداشتراکی  عمومی   ءرابطه اي یا غیر رابطه اي را به اشیا        هاي  داده  هاي پایگاه   

پیونـد قـوي بـین    با اشتراك متدها،   ست که    ا مزیت یکپارچه سازي سرویس دهنده برنامه کاربردي آن       
منطـق  بـا توجـه بـه اینکـه     . می شودبرقرار دارند، ارتباط برنامه هاي کاربردي یا مولفه هایی که با هم    

مشکل جـامعیتی پـیش    ، هرگز   می شود ه اشتراك گذاشته     مقید شده، همیشه ب    ءبه اشیا که  کسب و کار    
   .نمی آید

ست  ا  این همه به آن اذعان دارند،    اشکال استفاده از یکپارچه سازي سرویس دهنده برنامه کاربردي که           
 هاي کاربردي مبـدا و مقـصد اعمـال    هکه ممکن است مجبور شوید تغییرات عمده اي روي تمام برنام    

مجبور بـه   شاید   ( 7در معرض نمایش بگذارید    یکاشترسرویس ا یک مجموعه   در قالب   کنید تا آنها را     
  ).  شوید8نوشتن لفافه هاي شیئی

                                         
1 Wrapped transaction  
2 Bundle  
3 Wrapped as a web service 
4 Aggregated object 
5 Back-end 
6 Bind  
7 Expose them 
8 Object wrappers 
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 طراحی شـده   )SOA( سرویس گرا معماري   یک   بنايمر  بسیستم ها   برنامه هاي کاربردي جدیدتر،     در  
 Gulledge ( مـی شـود  قدیمی تـر و سیستم هاي موروثی به  که سبب کاهش مشکالت آنها نسبتاند 

2006(.   

 EDI و XMLمقایسه  -4-8

، XML2یا  EDI1کسب و کارها، تراکنش هاي تجارت الکترونیک را با استفاده از استانداردهایی مانند              
انجـام   تعریف می کننـد،      B2B براي تبادل سند در چارچوب هاي        مورد نیاز را  که قالب هاي داده اي      

در واقـع،  .  بـوده اسـت   B2Bهـاي ارتباطـات      ي یکی از مهمترین فناور    EDI،  1970  دهه از. می دهند 
EDI            شرکت ها آن را پذیرفتـه انـد      کل  % 5 فناوري غالب براي بزرگترین شرکت ها بوده، اما کمتر از .

فرایند پیـاده سـازي   مشکل بودن ، EDIهزینه نرم افزاري باالي : کسب و کارها به دالیل متعددي مانند    
 پشتیبانی مـی شـود، شـبکه اختـصاصی گـران      EDI توسط  کهجهانی واحديبا توجه به استاندارد   آن  

 را سـنگین تـر از مزایـاي آن مـشاهده کـرده انـد         EDIو غیره، معمـوالً هزینـه        EDIتوسط  مورد نیاز   
)Anonymous 2002, Erasala et al. 2003 .(  ،ارتباطـات  پیـاده سـازي و پـشتیبانی از    از طرف دیگـر

  .  هزینه هاي کمتري دارند، مشکالت وEDI نسبت به XMLساده مبتنی بر 
  

 XML و EDIمقایسه  -1 -4جدول 

 EDI  XML  مشخصات

  انعطاف پذیر و باز  ثابت  استانداردها
  3بالدرنگپردازش   دسته ايپردازش   سرعت
  اینترنتشبکه   )VAN (4شبکه هاي ارزش افزوده  انتقالشبکه 
  نسبتاً ارزان تر  گران  هزینه
   برابر بزرگتر10  فشرده  ه پیغامانداز

  امنیت یک مسئله است  خوب  امنیت

                                         
1 Electronic Data Interchange 
2 Extensible Markup Language 
3 Real-time 
4 Value-added networks 
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 10احتمـاالً  ، XMLیـک پیغـام    . باشددردسر ساز ممکن است ،XMLهاي مبتنی بر البته، اندازه پیغام    

باشد، که شاید براي شرکت هاي کوچک نگران کننده نباشد، امـا  می   EDIبرابر بزرگ تر از یک پیغام       
، شـاید بـه   XMLارتباطـات مبتنـی بـر    . کت هاي بزرگ، یک مسئله بزرگ باشد      ممکن است براي شر   

 ,Michel 2000(اسـت  آمده  1-4 جدولدر با یکدیگر دو فناوري این مقایسه .  امن نباشدEDIاندازه 

Erasala et al. 2003 .(  

  EAI و ي وب هاسرویس -4-9
است که به کاربران ) UDDI3 و XML،1SOAP  ،WSDL2(هاي  ، تلفیق فناوريوبسرویس فناوري 

را  و انتشار سرویس هاي کسب و کار براي تحویـل و اسـتفاده روي وب   فهرست بندي اجازه توسعه،   
بـا اسـتفاده از   ، سـرویس هـاي وب   ).Venugopal, Kupper 2002, Erasala et al. 2003(مـی دهـد   

در  بـراي  4یـع شـده  یـک فنـاوري محاسـباتی توز    ،XMLاستاندارد مبتنی بـر  قالب هاي پروتکل ها و   
 ،سرویس هاي کسب و کار برنامه هاي کـاربردي روي اینترنـت یـا اینترانـت               معرض نمایش گذاشتن    

را مـستقل از  ي وب  هـا سـرویس ، XMLاستاندارد مبتنـی بـر    استفاده از پروتکل هاي      .ارائه می دهند  
.  مـی کنـد  EAIپلتفرم، زبان و فروشنده و یـک کاندیـداي ایـده آل بـراي اسـتفاده در راه حـل هـاي                     

کـه در  را  5تعامـل بـا یکـدیگر   مـشکالت   ،کارگیري استانداردهاي اینترنتی بـاز  ه  با ب  هاي وب  سرویس
که این استانداردها شامل ند نحذف می ک ،  داردوجود   DCOM و   CORBAحل هاي موجود، مانند      راه

WSDL    ،براي توصیف UDDI       ،براي تبلیغ و تشکیل اتحادیـه دادن SOAP  6  بـراي ارتبـاط وWSFL 
  ). Samtani 2002, Erasala et al. 2003 (می باشد 7براي تعریف جریان کاري

                                         
1 Simple Object Access Protocol  
2 Web Service Description Language  
3 Universal Description, Discovery and Integration 
4 Distributed computing 
5 Interoperability 
6 Web Services Flow Language 
   نیستW3C هنوز یک استاندارد WSFLالبته  7
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Butler      براي ، یک کاتالیزور   ي وب  ها سرویساظهار می کند کهEAI   قابـل  یـک زیرسـاخت  بـوده و 
براي یکپارچه شدن با منابع داده اي مـوروثی،      با وجود اینکه    . دن فراهم می کن   3 و سالم  2، ایمن 1اطمینان

که بـه صـورت     ، اما در آینده، برنامه هاي کاربردي        است نیاز   EAIو کانکتورهاي    به آداپترها هم  ز  هنو
نیاز به آداپترها و کانکتورهـاي شـخص ثالـث    پشتیبانی کنند،    XML/ SOAP/ سرویس وب از   4توکار

 ،وبسـرویس هـاي    سـنتی،  EAIدر مقایسه با فناوري    . ناخوانده و دردسر ساز را کاهش خواهند داد       
 ي دارنـد  مـدي، پویـایی و انعطـاف بیـشتر        آکارو  بـوده   ساده تر، ارزانتر، و بر اساس استانداردهاي باز         

)Samtani 2002, Sadhwani 2002, Erasala et al. 2003 .(   ،در آینـده نزدیـک،   سـرویس هـاي وب
یر پـذ  پیچیده را امکـان  غیرو و یکپارچه سازي سریع بود  خواهند   EAIسبک و آسان در     فناوري  یک  

 بـراي هـر  را نیازمنـدي  کمتـرین  بـا  و نقطه به نقطه ارتباط امکان ،  وب ي ها سرویس. خواهند ساخت 
 هر دوي آنهـا  د، البته بایستی    نترویج و میسر می ساز    ،  دیگري کار کند  با  که می خواهد    شبکه خدماتی   

نیـاز  اي هیچ سرویس دهنده پیچیـده  به ،  وبسرویس هاي   براي پیاده سازي    .  پشتیبانی کنند  XMLاز  
  ارتبـاطی  به علت مکانیزم، در ضمنکنیدخریداري را  که آداپترها و کانکتورها     ندارید  نیاز  شما  . نیست

بـراي  عـالوه بـر ایـن،    . باقی بمانـد بدون تغییر نیز ، شاید منطق کسب و کار )XML(انعطاف پذیر آن   
 بلنـد نگهـداري در  ، هزینـه هـاي   ي وب هـا سرویس با توجه به سادگی  ،هپیچیدغیر   EAIپروژه هاي   
 در ی هـم مـشکالت البته  ).Venugopal, Kupper 2002, Erasala et al. 2003(خواهد شد  مدت کمتر

سرویس هاي  بی تجربگی در معماري     : عبارتند از که   گزارش شده    ي وب  ها سرویسصورت پذیرش   
پیـاده  اي  استانداردهاي متعدد بـر   ،  ي وب  ها سرویسسازمانی داخلی براي پذیرش     تغییر فرهنگ   ،  وب

 .Estrem 2003, Khoumbati et al (و نگرانـی هـاي امنیتـی   به مرحله بلـوغ   فناورينرسیدن سازي، 

2005 .(  

                                         
1 Reliable 
2 Secure  
3 Safe  
4 Built-in 
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  سرویس هاي وب و  EDI، EAIمقایسه  -4-10
Khoumbati et al. یکپارچه سازي را مورد بررسی قرار هاي فناوري از  مزایا و معایب این سه نوع

   .ارائه شده است 2-4در جدول  داده که نتایج آن
  

  EAIوب و هاي سرویس ، EDIمزایا و معایب فناوري هاي یکپارچه سازي  -2 -4جدول 
  معایب  مزایا  فناوري

EDI  

روابط نزدیکتر بین تامین کننده و مشتري 
)Soliman and Janz 2004( 

 .Lee et al (پاسخ سریع به همکاران تجاري

2005( 

 Scala and (هاي اداري و دفتريکاهش خطا

Roger 1993( 

 اجازه بهبود کارایی و راندمان کسب و کار
)Ratnasingham 1998( 

 بسیاري از وظایف نیروي انسانیحذف 
)Vijayasarathy and Robey 1997(  

 به سرمایه گذاري اولیه باالیی نیاز دارد
)Soliman and Janz 2004( 

 طرف نیاز به سخت افزار سازگاري در هر دو
 )Soliman and Janz 2004( دارد

 تجاريفرایند اداره تراکنش هاي  افزایش خطر
)Ratnasingham 1998( 

 Ratnasingham (پیاده سازي آن ساده نیست

1998( 

 )ROI(برگشت سرمایه اندازه مشکل تعیین 
)Philip and Oedersen 1997(  

محصوالت 
EAI  

 Themistocleous( بهبود ارتباطات با مشتري

and Irani 2001( 

 نائل شدن به برگشت سرمایه بهتر
)Themistocleous and Irani 2001 ( 

 افزایش کارایی کلی زنجیره تامین
)Themistocleous and Irani 2004( 

نائل شدن به یکپارچه سازي فرایند کسب و 
 )Linthicum 1999 (کار

 Linthicum (کاهش هزینه یکپارچه سازي

1999(  

نیاز دارد  الیی از سرمایه گذاريسطح بابه 
)Stal 2002( 

 منفردي تمام مشکالت EAIهیچ محصول 
 یکپارچه سازي را حل نمی کند

)Themistocleous and Irani 2002(  

 )Stal 2002 (نگرانی از پیچیدگی آن

  نیاز داردEAIبه مهارت هاي 
)Themistocleous and Irani 2002( 

 Zahavi( وندها گیج کننده می شاین فناوري 

1999(  

ي سرویس ها
  وب

 بکارگیريکاهش زمان توسعه و 
)Ratnasingam and Pavlou 2002( 

 Huang and Chung (کاهش هزینه پیاده سازي

2003( 

 Huang and (کاهش پیچیدگی نگهداري

 Wu and (نیاز به سفارشی سازي باالیی دارد

Sawy 2003( 

 Huang and (پشتیبانی از تراکنشعدم 

Chung 2003( 

 Wu( از لحاظ کارایی به بلوغ نرسیده است
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Chung 2003( 

  کمتري نیاز داردیبه مهارت هاي برنامه نویس
)Huang and Chung 2003( 

 Wu and (ه کمتر استشکست پروژ خطر

Sawy 2003(  

and Sawy 2003( 

 )Estrem 2003(فقدان رابط کاربري 

  )Stal 2002 (امنیت یک مشکل است

Khoumbati et al.این تحلیـل  . ندن سپس یک تجزیه و تحلیل مقایسه اي از این فناوري ها ارائه می ک
انعطـاف پـذیري، مقیـاس پـذیري،        قابلیـت نگهـداري،     بر اساس چندین فاکتور یکپارچه سازي مانند        

کـارایی، بالدرنـگ بـودن،    دگی، غیـر هجـومی بـودن،     یپیچبلوغ،  ،  مجددقابلیت حمل، قابلیت استفاده     
تـشریح هـر کـدام از    به همراه تحلیلی  این مقایسه   . کنش و سطوح یکپارچه سازي می باشد      امنیت، ترا 

 یک فناوري   EAIاین تحلیل، بطور واضح نشان می دهد که         . آمده است  3-4 ، در جدول  فاکتورهااین  
  ).Khoumbati et al. 2005. (است که از تمام این فاکتورها پشتیبانی می کند

  
  EAIو وب هاي ، سرویس EDIمقایسه فناوري هاي یکپارچه سازي  -3 -4جدول 

  فناوري ها

E  توصیف  مشخصات
A

I
 E

D
I

 W
S

 

قابلیت 
  نگهداري

  . بدون ایجاد مشکل براي سایر مولفه ها یا سیستم ها،اجازه تغییر
ü   ü 

انعطاف 
  پذیري

همچنین و  شسریع با حداقل تال يسازگاربه معنی انعطاف پذیري در تغییر 
خوب عمل کردن در محیط هاي به معنی انجام وظایف پذیري در  انعطاف
  .متفاوت

ü   

  مقیاس پذیري
افزایش تقاضا و یک سیستم اطالعاتی براي ارائه کارایی باالتر در هنگام قابلیت 

 ü ü ü  .نیاز به قدرت محاسباتی اضافه تر

  قابلیت حمل
روي یک باید بتواند  توسعه داده شده، پلتفرمراه حل نرم افزاري که براي یک 
 ü  ü  .پلتفرم کامالً متفاوت اجرا شود

قابلیت 
  استفاده مجدد

براي ساخت قابلیت استفاده از مولفه ها یا راه حل هاي نرم افزاري موجود 
 ü ü ü   .برنامه هاي کاربردي جدید

  بلوغ
که  واضح است .اینکه آیا یک فناوري یکپارچه سازي به بلوغ رسیده است یا نه

  ü ü   . بهتر است،هر چه بیشتر به بلوغ نزدیک شده باشدیک فناوري 

. یک راه حل پیچیده یا ساده شوداینکه یک فناوري یکپارچه سازي منجر به   دگییپیچ
ü  ü 
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  .حل هاي پیچیده ترجیح داده نمی شوند راهواضح است که 

غیر هجومی 
  بودن

اضافه کردن ماژول هاي جدید، نیاز د، هر چه یک راه حل، غیر هجومی تر باش
کاهش یافته براي یکپارچه سازي الزم  تالش  وبه تغییرات کمتري دارد و هزینه

  .افزایش می یابدآن انعطاف و قابلیت نگهداري  و شدهها حذف  دگییو پیچ
ü  ü 

   . پایین باشد یا نه،اینکه کارایی کل راه حل  کارایی
ü   

بالدرنگ 
  در جریان اطالعاتی مورد نیاز با حداقل تاخیر داده اي ز تراکنش هاپشتیبانی ا  بودن

ü  ü 

  امنیت
تقلب، دسترسی نامناسب، افشاي اطالعات ، 1دادهمداخله در ارسال اجتناب از 

  ü ü  حساس و وقفه در انجام عملیات بحرانی 

  تراکنش

بین  ي به اشتراك گذاشته شدهدسترسی همزمان به داده هاتراکنش، منظور از 
عالوه بر آن، تراکنش .  استچندین مولفه براي انجام عملیاتی روي آن داده ها

مانند سفارش به فعالیت هاي تجاري  ،اشتراك محض اطالعات و دانشبه جاي 
  .اشاره دارد ،نیزدادن، صدور فاکتور و غیره 

ü ü  

سطوح 
یکپارچه 

  سازي

Linthicum )1999 ( تواند در سطوح  یکپارچه سازي می کهمی کنداظهار 
   ü  .حاصل شود)  سطح فرایندي ومانند سطح داده اي، سطح شیئی(متفاوتی 

 EAIمقایسه معماري سرویس گرا و  -4-11

بسیاري از افراد حرفه اي در زمینه یکپارچه سازي، معماري سـرویس گـرا را بـه عنـوان نـسل بعـدي         
 بـراي یکپارچـه سـازي برنامـه هـاي       سـنتی، EAIفناوري هـاي  .  در نظر گرفته اندEAIفناوري هاي   

اما باید توجه داشـت کـه   . کاربردي که به صورت جداگانه توسعه داده شده اند، به خوبی کار می کنند   
 است که سازمان را بـه پلتفـرم هـاي آن    EAIمبناي آن روش ها، راه حل هاي اختصاصی فروشندگان  

 به عنوان فناوري مناسـب بـراي   ،هاي وببا فراگیر شدن سرویس    امروزه  . فروشندگان وابسته می کند   
انتقال، معماري سرویس گرا و سرویس هاي وب به عنوان راه حل هـاي یکپارچـه سـازي مبتنـی بـر                

شـده  سرویس هاي وب، سبب     مستقل از پلتفرم بودن     گفت که   باید  بنابراین  . استاندارد مطرح شده اند   
معرفـی  عـالوه بـر ایـن،    .  نهایت جذاب شود متعارف، بی EAIاستفاده از آنها به جاي فناوري هاي        تا  

                                         
1 Tampering :و سپس به گیرنده شده یا جایگزین و انتقال، اطالعات تغییر داده شده هنگام  در ست کهمنظور این ا

  .ارسال شوند
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را مبتنـی بـر سـرویس وب        اسـتاندارد و    ، یکپارچه سازي    )ESB( ١محصوالت باس سرویس سازمانی   
 و EAIچـه مقـصد نهـایی     اگـر نکته دیگر ایـن اسـت کـه      . مشهور و متداول ساخته است    فوق العاده   

 برنامه هاي کاربردي موجود ٢سبدمعماري سرویس گرا، پیاده سازي فرایندهاي کسب و کار بر اساس        
 استفاده می کنند که تفاوت هـاي کـامالً   یبراي رسیدن به این هدف، از روشهر کدام از آنها   است، اما   

 تمرکـز  ، برنامه هاي کـاربردي موجـود  ٣ روي در معرض نمایش گذاشتن عملکرد   EAI. ریشه اي دارد  
امـا در   . ي کاربردي موجـود شـکل بگیـرد        مدل نهایی بر اساس سبد برنامه ها       ،دارد که سبب می شود    

 روي پنهان سازي برنامه هاي کاربردي موجود و در عوض، در معرض نمایش گذاشـتن                SOAمقابل،  
در  .)Lublinsky et al. 2006( مجموعه سرویس ها به صورت مستقل از برنامه کـاربردي تمرکـز دارد  

 . ي مورد بررسی قرار می گیرند، با توصیف بیشترSOA و کاربرد آن در ESBادامه، محصوالت 

ESB         محصوالت میان افـزار ماننـد میـان افـزار           ٤ از نظر مفهومی، تکامل یافته مکانیزم ذخیره و ارسال 
 را بــا فنــاوري هــاي هماهنــگ و EAIاســت و اکنــون فنــاوري هــاي متعــارف ) MOM(پیغــام گــرا 

ان طراحی، توسـعه،     امک ESB.  ترکیب کرده است   XSLT و   XML، سرویس هاي وب،     5سازي موزون
 را فـراهم کـرده و چـالش هـاي هماهنـگ و مـوزون سـازي سـرویس هـا،          SOAاستقرار و مدیریت   

از نظـر  . را بر طرف مـی کنـد  ) BAM (٧ و مانیتورینگ فعالیت هاي کسب و کار  ٦سازي داده اي   همگام
برنامـه هـاي    بـه  ESB.  را ارائه می کندSOA ستون فقرات مورد نیاز براي پیاده سازي        ESBفیزیکی،  

 ،همـدیگر تعامـل بـا   کاربردي و مولفه هاي یکپارچه سازي گسـسته، ایـن امکـان را مـی دهـد تـا بـا            
 ،به این ترتیبو کرده  اي از سرویس ها را براي تشکیل فرایندهاي کسب و کار ترکیبی ایجاد               مجموعه

  . )Papazoglou  and  Heuvel 2005(  فرایندهاي کسب و کار سازمان را خودکار کنند

                                         
1 Enterprise Service Bus 
2 Portfolio 
3 Expose Functionality 

4 Store-and-forward 
5 Orchestration 

6 Data synchronization 
7 Business Activity Monitoring 
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  ارزیابی فناوري هاي یکپارچه سازي تچارچوبی جه -4-12
Themistocleous    یک چارچوب جدید براي ارزیابی     بعد از مرور گسترده ادبیات،      ،  )2004( و دیگران

  . که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرداند  ارائه کرده فناوري هاي یکپارچه سازي
، می توانند از معیارهاي ارزیابی پیـشنهادي کـه در جـدول             EAIسازمان ها براي ارزیابی فناوري هاي       

 بر اساس عناصـر برنامـه     EAIدر این جدول، معیارهاي ارزیابی فناوري هاي        . مده، استفاده کنند   آ 4-4
  ). Themistocleous et al. 2004(کاربردي، انواع سیستم ها و الیه هاي یکپارچه سازي، آمده است 

  
  معیارهاي ارزیابی پیشنهادي  -4 -4جدول 

  معیارهاي ارزیابی

  عناصر برنامه کاربردي
الیه هاي یکپارچه 

  سازي
  دسته بندي انواع سیستم ها

 داده ها •

 اشیاء •

  فرایندها •

  الیه انتقال  •
  الیه تبدیل  •
 اتوماسیونالیه  •

  فرایند

  سفارشی با سفارشی •
  سفارشی با بسته بندي شده •
  ر الکترونیکسفارشی با کسب و کا •
  بسته بندي شده با بسته بندي شده •
 بسته بندي شده با کسب و کار الکترونیک •

  کسب و کار الکترونیک  با کسب و کار الکترونیک •
  سفارشی با بسته بندي شده با کسب و کار الکترونیک •

  
توماسیون الیه انتقال داده، تبدیل داده و ا       شامل سه الیه     ،EAIهاي  چارچوب، معماري فناوري    در این   
 الیه مسیریابی پیغـام  چارچوب،همانطور که مشاهده می شود، در این  .در نظر گرفته شده است   فرایند  

  .وجود نداردشد، الیه هاي یکپارچه سازي معرفی در فصل سوم به عنوان  که الیه اتصالو 
 و نظر گرفته شده در عناصر برنامه هاي کاربرديداده ها، اشیاء و فرایندها به عنوان      ،در این چارچوب  

بـا کمـک سـه الیـه     و  کـرده اسـتخراج  مبـدا  کـاربردي  هاي از برنامه  را باید این عناصر که  گفته شده   
 ،م مقـصد مورد نظر سیستقالب به  ي مقصد،   دبرنامه کاربر قبل از رسیدن به     ،  هیکپارچه سازي گفته شد   

   .)Themistocleous et al. 2004 (کرد تبدیل
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با هـم یکپارچـه   ممکن است   که  نرم افزاري   انواع سیستم هاي    بر می آید،     4-4جدول  از  همانطور که   
کامل هر کدام از این هـا      توضیح   که   ي نرم افزاري می دهد    جایگشت از سیستم ها   تشکیل  یک  شوند،  

  . آمده است 3-2جدول در نیز 
اسـاس  ، بـر  )2004( و دیگـران  Themistocleousمـشاهده مـی شـود،     5 -4جـدول   در  همانطور که   

 ارزیابی کرده و بر اساس عملکرد هر یـک  را EAIفناوري هاي مختلف    باال،  جدول  معیارهاي ارزیابی   
فناوري هاي یکپارچه سازي کـه در  و رتبه بندي برآورد  .ند، آنها را رتبه بندي کرده ا      از این فناوري ها   

 .ده اسـت بر اساس شواهد و مدارکی است که از مرور گـسترده ادبیـات حاصـل شـ                جدول آمده،   این  
  .آمده است 9-4شکل در هاي استفاده شده در رتبه بندي فناوري هاي یکپارچه سازي،  المتعمعناي 

  توضیح عالمت

  پشتیبانی کم  

  متوسطپشتیبانی   

  باالپشتیبانی   

  این فناوري از یکپارچه سازي آن دسته بندي، پشتیبانی می کند 

  ندي، پشتیبانی نمی کنداین فناوري از یکپارچه سازي آن دسته ب  

  درباره آن، اطالعات وجود ندارد 

   عالمت هاي استفاده شده در رتبه بندي فناوري هاي یکپارچه سازيمعناي  -9 -4شکل 

  چارچوب پیشنهادي ارائه شده ارزیابی  -4-12-1
ت یافته با تعـدادي از افـراد و همچنـین       مصاحبه ساخ با استفاده از    اعتبار کار انجام شده،     اثبات  جهت  

 بـوده انـد،   EAI با سایر افرادیکه درگیر ارزیابی و پیـاده سـازي   )1مطالعه موردي(مصاحبه غیر ساخته    
نتـایج ایـن   ). Themistocleous et al. 2004(مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت     چارچوب ارائه شده، 

 . ارزیابی به صورت زیر است

سازمان ها . ها، براي ارزیابی فناوري هاي یکپارچه سازي بسیار مهم است        مجموعه تمام معیار   •
 . مجبورند، تمام این معیارها و فناوري هاي ارزیابی را لحاظ کنند

 

                                         
1 Case study 
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  ارزیابی فناوري هاي یکپارچه سازي  -5 -4جدول 

  معیارهاي ارزیابی
عناصر برنامه هاي 

  کاربردي
دسته بندي   دسته بندي انواع سیستم ها  الیه هاي یکپارچه سازي

هاي  فناوري
یکپارچه 

  سازي

  
هاي  فناوري

 ها  ازيیکپارچه س
داده

  

یاء
اش

دها  
راین

ف
  

ال 
انتق

ل   
بدی

ت
  

یند
 فرا

ون
اسی

توم
ا

  

سفارشی 
  فارشی سبا

سفارشی با 
بسته بندي 

  شده

سفارشی با 
کسب و کار 
  الکترونیک

بسته بندي 
شده با 

بسته بندي 
  شده

بسته بندي شده 
با کسب و کار 

  الکترونیک

کسب و کار 
الکترونیک  با 
کسب و کار 
  الکترونیک

سفارشی با بسته 
بندي شده با کسب 

  و کار الکترونیک

ODBC                          هايمیان افزار 
                            JDBC  پایگاه داده گرا

RPC                           
MOM                           

Message Broker                           

فناوري هاي 
  پیغام گرا

XML                            
TPM                            فناوري هاي

 Application  تراکنش گرا
servers                            

CORBA                           
DCOM/COM                           

فناوري هاي 
  اشیاء توزیع شده

EJB                            

Screen wrapper                           
APIs                           

فناوري هاي 
  اینترفیس گرا

Adapters                           
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 برنامه کاربردي، هیچ فناوري منفردي وجود نـدارد کـه از یکپارچـه سـازي           در مورد معیار عناصر    •
تمام عناصر برنامه کاربردي پشتیبانی کند، در ضمن، شما به ترکیبی از فناوري هـا، بـراي تـسهیل             

 . یکپارچه سازي داده اي، شیئی و فرایندي نیاز دارید

 آداپترها، از سـایر راه حـل هـا، قـویتر      و1تعدادي از این فناوري ها، مانند دالل هاي پیغام   هرچند   •
بایـد  در ابتـدا،  . جـدول مـشکل اسـت   ایـن  با اسـتفاده از  تعیین بهترین فناوري ، اما باز هم   هستند
. آن امکان پذیر است الیه هاي یکپارچه سازي     بررسی  که این کار با      دودرك ش  هر فناوري    کاربرد

پـشتیبانی  هـایی  الیـه  چـه  از یی فناوري هاه  چکه  ص داد   یتشخمی توان    هااین الیه   با استفاده از    
کـاربردي  هـاي   که از تمام عناصـر برنامـه        گشت   در هر الیه، باید به دنبال فناوري هایی          .کنند می

  .پشتیبانی می کند

ایـن الیـه،   .  را نیز درنظر گرفته انـد  2مصاحبه شوندگان عالوه بر الیه هاي فوق الذکر، الیه اتصال          •
 بین برنامه هاي کاربردي و زیرسـاخت مرکـزي یکپارچـه سـازي      3تصالمسئول ایجاد رابط هاي ا    

به الیه انتقال ارسال   ها  تم  سیسکدام از   هر  از  از طریق این اتصاالت، عناصر برنامه کاربردي        . است
الیه انتقال، این عناصر را به زیرساخت مرکزي یکپارچه سازي منتقل می کنـد، در ایـن      . می شوند 

  .  و اتوماسیون فرایند رخ می دهدجاست که عملیات تبدیل 
 با وجود اینکه دالل    ،در مورد معیار الیه هاي یکپارچه سازي، مصاحبه شوندگان گزارش کرده اند            •

دالل پیغام از  ،این الیهپوشش هاي پیغام می توانند از الیه انتقال پشتیبانی کنند، اما در عمل، براي          
بـراي الیـه   صـرفاً   می دهند، از دالل هـاي پیغـام   ترجیح یعنی توسعه دهندگان، نمی شود استفاده  

 .  براي الیه انتقال استفاده کنندسایر فناوري ها از و کرده تبدیل و اتوماسیون فرایند استفاده 

نوع سیـستم،  هفت است که دالل هاي پیغام، از تمام این مشخص در مورد معیار انواع سیستم ها،    •
 که از دالل هاي پیغام، بـه عنـوان موتـور         EAIمحصوالت    فروشندگان بنابراین. پشتیبانی می کنند  

 نوع سیستم هفتهر براي پشتیبانی از    اصلی یکپارچه سازي راه حل هاي خود، استفاده می کنند،           
 Themistocleous et (تمام آنها پشتیبانی می کننداز ، تقریباً  نیزXMLآداپترها و . مناسب هستند

al. 2004(.  
  

                                         
1 Message Broker 
2 Connectivity 
3 Connection-interfaces 
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  نتیجه گیري -4-13
و بـا یکـدیگر    توصـیف  EAIتوانمند سـاز مطـرح در   راه حل هاي     این فصل، تعدادي از فناوري ها و         در

تعداد زیادي از    و در نهایت،     ارائه شد  جهت ارزیابی فناوري هاي مختلف       یچارچوب ،ادامهدر   ،مقایسه شد 
از ین نتیجـه اي کـه       اول .مورد ارزیابی قرار گرفتند   این چارچوب   با استفاده از     EAIفناوري هاي مطرح در     

از یکپارچـه سـازي تمـام    نـدارد کـه   منفردي هیچ فناوري وجود    این است که    می توان گرفت،    این فصل،   
فروشـندگان  بـسیاري از  هـاي پیغـام کـه     دالل ،در این میانالبته  عناصر برنامه هاي کاربردي پشتیبانی کند،       

از از سـایرین قـویتر بـوده و    ه مـی کننـد،   خود استفادحصوالت مموتور به عنوان  ، از آن    EAIحل هاي    راه
جـزء فنـاوري هـایی     ، نیـز XMLآداپترها و  . ندنیکپارچه سازي انواع بیشتري از سیستم ها پشتیبانی می ک         

. کننـد پـشتیبانی مـی     از آنها   نیز   EAIارائه دهندگان محصوالت    اکثر  و البته   داشته  کاربرد خوبی   که   هستند
با ظهور سرویس هـاي وب و معمـاري هـاي    ، این است که  صل گرفت نتیحه دیگري که می توان از این ف       

د داد و نـ سرویس گـرا خواه  معماري   و   ESB، جاي خود را به محصوالت       EAIمحصوالت  سرویس گرا،   
  . نیز کمتر خواهد شدو همچنین سایر روش هاي پیچیده نیاز به آداپترها 
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  نتیجه گیري 
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  مقدمه -5-1
EAI و بـه بلـوغ نرسـیده    بـوده  حث تحقیقاتی جدیدي است که تحقیقات در آن، هنوز در مرحله رشد     ، مب
واضـح اسـت کـه از    ر این اسـاس،  ب. و به کار جدي نیاز دارداست محدود آن هنوز  ادبیات  ، بنابراین   است

این زمینـه  در تحقیقات نکته دیگر، کاربردي بودن . نظر علمی، تحقیق در این زمینه، بسیار جذاب می باشد        
 جدي و واقعی و چالش پـیش روي بـسیاري از شـرکت    ي نیاز ،EAI آن است که     ،علت این امر  . باشد  می

 نه تنها رفع نخواهد شد، بلکـه بـراي رسـیدن بـه یـک جامعـه           ،هاي امروزي می باشد که با گذشت زمان       
ایـن اسـاس، کـار روي    بـر  . تشدید مـی شـود    فشارها براي استفاده از آن       ،اطالعاتی یکپارچه، روز به روز    

سوالی که ممکن . ، هم از جنبه علمی و هم از جنبه تجاري، بسیار مناسب می باشد         EAIمباحث مربوط به    
 مطـرح اسـت و   EAI چـه زمینـه هـاي تحقیقـاتی در     ،در حـال حاضـر  است مطرح شود، این اسـت کـه         

 سـعی شـده بـه آن       که این همان چیزي است که در این فصل،          به چه سمتی است    EAIگیري آینده    جهت
  . دوپاسخ داده ش

شـود، بـه     که االن روي آنها کـار مـی    EAIدر این فصل، بعد از بررسی مباحث تحقیقاتی مناسب در زمینه            
 اشاره شده، سپس به بررسی مباحث تحقیقاتی که در راسـتاي  EAI اصلی تحقیق در زمینه    يمحدودیت ها 

EAI        مطرح هستند و ممکـن اسـت، جـایگزین راه حـل هـاي EAI پرداختـه شـده و در نهایـت   ، شـوند ، 
  .  مطرح شده استEAIگیري آینده و تعدادي از مسائل تحقیقاتی باز در زمینه  جهت
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   EAIدر زمینه  مطرحمباحث تحقیقاتی  -5-2
بنیـادین  کرده اند، یک کار کار ، رویکرد، معماري، چارچوب یا مدل جدیدي EAIاکثر افرادي که در زمینه      

مباحـث  و فنی بودن  با توجه به نو بودن      . هنوز اثبات نشده است   آنها  مدل هاي ارائه شده     و  انجام داده اند    
EAI  ،       در ایـن زمینـه وجـود     چارچوب هاي جدیـد مدل ها و و ارائه هنوز جا براي انجام کارهاي بنیادین
  . دارد

 می توانند ر هستند، مدل ها و چارچوب ها فوق الذک یا رد، اصالح وپژوهشگرانی که صرفاً به دنبال اثبات 
اگـر  بر این اسـاس،  . به تعدیل یا رد این مدل ها بپردازند ،مورديیا مطالعات با انجام مطالعات پیمایشی و     

 ارائه شود، می توان به چـارچوب        EAIدر زمینه   این چنینی    تحقیقاتکلی براي    یک چارچوب    ،قرار باشد 
 شـده ارائـه  ) Themistocleous) 2004که توسط  اشاره کرد EAIپذیرش روي فاکتورهاي اثرگذار  ارزیابی  

بنـا  ر جـدي دارنـد،   ی تاثEAIه روي پذیرش کده فاکتور مهم    بر اساس   ،  چارچوباین  . )1-5شکل  (است  
، فـشارهاي خـارجی بـر شـرکت،      بـر شـرکت  هزینه ها، موانع، مزایا، فشارهاي داخلی: که عبارتند از شده  

چـارچوبی   و EAIچارچوبی جهت ارزیـابی فنـاوري هـاي    پشتیبانی، وجود ، IT، زیرساخت ITپیچیدگی  
  . EAIجهت ارزیابی بسته هاي 

همین . را می توان به مزایاي عملیاتی، مدیریتی، فنی، راهبردي و سازمانی تقسیم کرد             EAIپذیرش   مزایاي
 هـاي  هزینه هاي مستقیم، هزینههزینه ها خود شامل .  نیز کاربرد داردEAIموانع پذیرش   دسته بندي براي    

  . دنمی باشمستقیم انسانی غیر مستقیم و هزینه هاي سازمانی غیر 
 بـا  EAIکسانی که قصد تحقیق در این زمینه را دارند، می توانند با بهره گیري از این مـدل، روي پـدیرش      

ب استفاده از این ده فاکتور کار کرده و با انجام مطالعات موردي یا پیمایشی، اعتبار فاکتورهاي این چارچو               
بـا اسـتفاده از ایـن چـارچوب و مـرور      عالوه بر این، . یا آن را اصالح کنند و  را ارزیابی و وزن دهی کرده       

و یا اثبـات     شناسایی کرده    را EAIفاکتورهاي حیاتی موفقیت و شکست پروژه هاي        توان   ، می EAIادبیات  
  . کرد

ندي می شود، مباحث مدل سازي و ، درگیر مسائل گردش کار و فرای EAIبا توجه به اینکه     از طرف دیگر،    
 با استفاده از روش هـایی ماننـد شـبکه           EAIراه حل هاي    اثبات نمودارهاي گردش کار ایجاد شده توسط        

  . براي تحقیق باشددیگري می تواند موضوع مناسب  ،1هاي پتري

                                         
1 Petri nets 
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شده، اما بـا  همانطور که در فصل قبلی مشاهده شد، در زمینه فناوري هاي یکپارچه سازي، کارهایی انجام             
 تکامل این فناوري ها و معرفی فناوري هاي جدیدتر، چارچوب هاي ارائه شده، بایـستی مـورد بـازنگري                   

معمـاري هـا و سیـستم هـاي     با معرفی همچنین . قرار گرفته و فناوري هاي جدیدتر نیز در آن لحاظ شود       
  . قرار گیرندبازنگري و اصالح  بایستی مورد،  نیزرویکردهاي ارائه شده در فصل دوم، ترافزاري جدید نرم

  مختلف ارائه شـده در فـصل دوم     ي معروف یکپارچه سازي با رویکردهاي      و راه حل ها    تطبیق فناوري ها  
  . داردنیاز ، به کار مطالعاتی نیز

 

 EAI  چارچوبی جهت ارزیابی پذیرش -1 -5شکل 

 EAIتحقیق در زمینه اصلی محدودیت  -5-3

 1به کمک مطالعـه مـوردي  بایستی معموالً  ،EAI مدل ها و چارچوب هاي ارائه شده در زمینه           سنجیاعتبار
 نیـاز  EAIاطالعاتی در مورد پروژه هاي پیاده شده        که براي این کار نیز به       گردد   انجام   2 مطالعه پیمایشی  یا

 در سـطح  EAIپروژه هـاي  ه با توجه به اینک  . می باشد اطالعات  این  مشکل اساسی، جمع آوري     اما   .است

                                         
1 Case study 
2 Survey study  
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از  و کـار مـی کنـد    ERPهـایی ماننـد    سیستمیکپارچه سازي روي و معنا پیدا می کند  1یک سازمان بزرگ 
، بـراي اثبـات اعتبـار    محـدود هـستند  پـروژه هـاي را اجـرا کـرده انـد،           این  شرکت هایی که    طرف دیگر،   

اثبات بحث در حال حاضر، ر این اساس، ب. مواجه هستیممطالعاتی با کمبود مورد    هاي انجام شده،     پژوهش
کـار از طریـق مطالعـه مـوردي     اعتبـار   ،منتفی است، اما اگر قرار باشـد پیمایشی استفاده از مطالعات  کار با   
شود، بایستی ابتدا شرکتی که قرار است مورد مطالعه قرار گیرد، تعیین شده، سـپس بـه کـار در ایـن           اثبات  

 و نیـاز   در سال هـاي اخیـر  EAIرشد اجراي پروژه هاي     با  ه ذکر است که     الزم ب  البته   .زمینه پرداخته شود  
  . شودرنگ تر خواهد این محدودیت روز به روز کم، هاي آتی آن در سالاجراي جدي به 

و تعـدادي از  جهـت گیـري آینـده    ، جایگزین هاي آن و همچنـین  EAIبه مرور مباحث مرتبط با    ادامه  در  
  . می پردازیم EAIتحقیقاتی باز در زمینه مسائل 

 چشم انداز تحقیقات آینده و EAIجهت گیري آینده  -5-4

فناوري هاي یکپارچه سازي اولیه، عمدتاً مشکالت ناهمگنی یا ارتقاء انعطاف پذیر برنامه هـاي کـاربردي                 
 2پیچیده امروز، به راه حل هایی نیاز دارد کـه تحمـل خرابـی           را برطرف می کردند، اما محیط کسب و کار        

منظور از چابکی، مـانیتور کـردن   در اینجا، .  الزم را نیز ارائه دهند  3و چابکی شود  س هایشان تضمین    سروی
 .با ارائه محصوالت جدیـد مـی باشـد      این تقاضاها   پشت سر هم تقاضاهاي بازار و توانایی پاسخ سریع به           

ی کردنـد، بـه سـمت    جهت گیري یکپارچه سازي، از داده هایی که برنامه هاي کاربردي آنها را مدیریت م             
سرویس هایی رفته است که کیفیت، دسترس پـذیري، تحمـل خطـا و امنیـت آنهـا، توسـط برنامـه هـاي                    

  . شود کاربردي تضمین 
نیاز به یکپارچه سازي، جهت گیري معماري هاي نرم افـزاري را از برنامـه کـاربردي محـوري بـه سـمت         

ه معماري هاي نرم افزار، از اشـیاء و مولفـه هـاي             بنابراین، عناصر سازند  . سازمان محوري تغییر داده است    
در نتیجه، اسـتفاده از معمـاري هـاي         . دانه ریز، به سمت سرویس هاي دانه درشت توسعه پیدا کرده است           

 . به جاي معماري هاي شی گرا و مبتنی بر مولفه، رواج یافته است) SOA(سرویس گرا 

                                         
1 Enteprise 
2 Fault tolerance 
3 Agility  
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ه هاي کاربردي با همدیگر در زمان کامپایـل، بـه سـمت       برنام 1متدولوژي یکپارچه سازي، از پیوند ایستاي     
بـر  .  استارتقا پیدا کرده  3 سرویس ها با یکدیگر و ایجاد سرویس هاي ترکیبی در زمان اجرا            2پیوند پویاي 

اساس این تغییر جهت، یکی از شاخه هاي تحقیقاتی که نیاز به کار دارد، متدولوژي هـاي پیـشرفته بـراي                  
 .  است4ترکیب سرویسپشتیبانی از دوره عمر 

بسیاري از افراد حرفه اي در زمینه یکپارچه سازي، معماري سرویس گرا را به عنوان نسل بعـدي فنـاوري            
 سنتی، براي یکپارچه سازي برنامه هـاي کـاربردي کـه بـه     EAIفناوري هاي .  در نظر گرفته اند  EAIهاي  

ما باید توجه داشت که مبناي آن روش هـا،       ا. صورت جداگانه توسعه داده شده اند، به خوبی کار می کنند          
 است که سازمان را به پلتفرم هاي آن فروشـندگان وابـسته مـی              EAIراه حل هاي اختصاصی فروشندگان      

اما با فراگیر شدن سرویس هاي وب به عنوان فناوري مناسب براي انتقال، معمـاري سـرویس گـرا و             . کند
ایـن سـبب   . سازي مبتنی بر استاندارد مطرح شـده انـد        سرویس هاي وب به عنوان راه حل هاي یکپارچه          

 متعـارف، بـی   EAIشده که با توجه به مستقل از پلتفرم بودن آنها، استفاده از آنها به جـاي فنـاوري هـاي              
، یکپارچه سازي مبتنی بر سرویس وب و مبتنی بر استاندارد           ESB٥ معرفی محصوالت . نهایت جذاب شود  

  . اخته استرا بی نهایت مشهور و متداول س
 ٦ و معماري سرویس گرا، پیاده سازي فرایندهاي کـسب و کـار بـر اسـاس سـبد     EAIاگرچه مقصد نهایی  

 اسـتفاده مـی   یبراي رسیدن به این هـدف، از روشـ  هر کدام از آنها    برنامه هاي کاربردي موجود است، اما       
 برنامـه هـاي   ٧عملکـرد  روي در معرض نمـایش گذاشـتن   EAI. کنند که تفاوت هاي کامالً ریشه اي دارد    

نهایی بر اساس سـبد برنامـه     گیري سیستم نهایی     سبب شکل ممکن است   کاربردي موجود تمرکز دارد که      
 روي پنهـان سـازي برنامـه هـاي کـاربردي موجـود و در               SOA اما در مقابل،     .شودهاي کاربردي موجود    

. ه کاربردي تمرکـز دارد عوض، در معرض نمایش گذاشتن مجموعه سرویس ها به صورت مستقل از برنام      
 ESBبر اساس مطالب فوق، یکی از مباحث مهم، بررسی قابلیت هاي معماري سرویس گرا و محصوالت              

 .  و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام می باشدEAIو مقایسه آن با محصوالت 

                                         
1 Static binding 
2 Dynamic Binding 
3 Run time 
4 Service composition lifecycle 
5 Enterprise Service Bus  
6 Portfolio 
7 Expose Functionality 
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 کـاربردي  غیر ضمنی درون برنامه هايصورت در برنامه هاي کاربردي قدیمی، فرایندهاي کسب و کار به          
 اتوماسـیون ، در سیستم هاي جدیدتر، الیـه اي بـا نـام    با پیشرفت معماري هاي نرم افزاري . تعبیه شده بود  

 فراینـدها را  ، که تا حدودي با صراحت باالتري  ه به برنامه هاي کاربردي اضافه شد      فرایندهاي کسب و کار   
مخـتص  و قـوانین  ساختارها  الیه از   ، اما تعامل، مدل سازي و مدیریت این         کردمدل سازي و مدیریت می      

این فراینـدها  و یکپارچه سازي  تعاملمشکل شدن سبب که کرد می پیروي  یبخصوصشرکت  محصول یا   
در سیستم هـاي امـروزي و نـسل بعـدي،        براي حل این مشکل،     . می شود  با سایر فرایندهاي کسب و کار     

 از ، تحلیـل فراینـدهاي کـسب و کـار    براي کشف، طراحـی، اسـتقرار، اجـرا، نگهـداري، تعامـل، بهبـود و           
 همانندسیستم هاي امروزي، .  استفاده می شودBPQL2 و  BPML1 مانند   XMLاستانداردهاي باز مبتنی بر     

، بـراي  دننـ ک اسـتفاده مـی      DBMSاز  خـود    که براي مدیریت الیه داده       3معماري هاي سه الیه نرم افزاري     
با توجه به . کنند استفاده می BPMS4م بخصوص به نام    از یک پلتفر   ،فرایندهاي کسب و کار   الیه  مدیریت  

استاندارد بوده و در یک الیـه مجـزا قـرار دارنـد،           مبتنی بر   ، فرایندهاي کسب و کار،       در این معماري   اینکه
  . ، راحت تر استیکدیگرفرایندهاي کسب و کار سیستم هاي مختلف با یکپارچه سازي تعامل و 

بـه کـار روي   جـدي  فراینـدي، نیـاز    یکپارچه سازي    که که در مباحث       واضح است  ،با این تغییر جهت ها    
در ضـمن، بـا   . احساس مـی شـود  ، EAIو ارتباط آن با ) BPM (5مباحث مدیریت فرایندهاي کسب و کار 

رویکـرد   از  BPMSپلتفـرم    و   BPMرویکـرد   پیشنهاد شده که به جـاي       در بعضی از منابع،     توجه به اینکه    
SOA   محصوالت  وESB مقایسه  ه شود،   استفادSOA   با BPM   مزایـا و   مشترك و همچنین    نقاط  کشف   و

 . داردنیاز به کار پژوهشی معایب هر کدام از اینها، 

، بحـث قـرار دادن ایـن عامـل هـا در      )MAS (6با ظهور سیستم هاي چند عاملـه ،  EAIدر مباحث پیچیده    
عالوه بر ایـن، تعبیـه   . ح شده استسیستم هاي نرم افزاري متعارف و یکپارچه سازي با آن سیستم ها مطر    
استفاده از عامـل هـا   . مطرح است 7یک سیستم نرم افزاري متعارف درون یک سیستم با معماري عامل گرا          

، یکی دیگر از مـسائل جدیـد    یکپارچه سازي فرایندهاي کسب و کار     یا  در یکپارچه سازي سرویس گرا و       
، مـی توانـد مقایـسه معمـاري هـاي           مناسـب تی  از مباحث تحقیقـا   دیگر  یکی  . است EAIدر زمینه   مطرح  

                                         
1 Business Process Modelling Language 
2 Business Process Query Language 
3 3-tier Architecture  
4 Business Process Management System 
5 Business Process Maangement 
6 Multi-Agent Systems  
7 Agent Organization 
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سایر معماري هاي متعارف نرم افزاري با معماري هاي عامل گرا و معرفی ترکیبی بهینـه             یا  سرویس گرا و    
  .باشداز این دو براي کاربردهاي مختلف 
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  نتیجه گیري -5-5
جهت گیري هاي فنـی   ،EAIمسائل تحقیقاتی باز در زمینه ، EAIمباحث تحقیقاتی مرتبط با  ،  لدر این فص  

 و عنوان شد که کار روي مباحـث  گردید جایگزین هاي احتمالی آن مطرح     و EAIتجاري راه حل هاي     و  
تحقیق اصلی محدودیت   .، هم از جنبه علمی و هم از جنبه تجاري، بسیار مناسب می باشد             EAIمربوط به   

نرم افـزاري در ایـن   کم پروژه هاي اي نو بودن مبحث و اجربه دلیل اثبات کارهاي پژوهشی ، نهیزماین  در  
  . به مرور رفع خواهد شدالبته معرفی شد که زمینه 
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