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سازمانیوضعیت فعلی سیستم هاي 
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موجودچالش هاي سیستم هاي اطالعاتی 

مجورھایناھدادههاوسیستم•

اطالعاتناقص،متناقضوغیرجامع•

ایپیچیدهوغیرقابلگسترشھفرایند•

مدیریتمشکلوغیرقابلانعطاف•
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سازمانییکپارچه سازي سیستم هاي 
.استسازمانیبستریکدرسازمانیفرایندهايوافزارهانرم,هادادهیکپارچهوکارامدگذارياشتراكبهآنهدف•

.می کندتداعیرامجازيجدیدمحیطنوعیسازمانیمتنوعهايسیستمونرم افزارهااطالعات،بینارتباط•

گرفتقرارتوجهمورد2004سال“شاملبستر“و”معماري“حدودازکهاستسازمانیايسامانهپذیريتعاملبراينیازمورد•

Business),داردBPM))حرفهفرایندهايمدیریتبانزدیکیرابطه• Process Management)BPMیکپارچگیاساسبر

اطالعاتازادهاستفبهنیازوکردهعبورآنهابهمربوطسیستم هايوسازمانیمختلفواحدهايازفرایندیککارجریانوگرفتهشکلفرایندهامدیریتواجرا•

.داردراسازمانیمتنوعسیستم هايهايمولفهو



دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزدکتر مسعود کارگر: استاد(:                EAI)یکپارچه سازي کاربرد هاي سازمانی 
6

یکپارچگیرهیافت هاي 

• Data Integration

• Point-to-Point Application Connections

• Portals

• Integration broker (EAI)

• SOA with ESB
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Data Integration

مختلفنرمافزارهایبیناطالعاتیمنابعآندرکهاستیکپارچگیراههایسادهترینازیکیرهیافتاین•

برخی.شودمحققیکدیگربامختلفنرمافزارهایاطالعاتجامعیتودرستیتامیشوندمبادله

:استزیرصورتبهرهیافتاینمکانیزمهای

دادههایاتوماتیکبصورتداد،تغییرراخودبهمربوطبانکاطالعاتیهایدادهافزارینرموقتی❖

.شوندرسانیبهروزنیزمربوطبانکهایدیگر

نرمافزارهابرایدسترسیسطوحتعیینباشدهتوزیعاطالعاتیبانکهایایجاد❖
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Data Integration
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Point-to-Point Application Connections

پروتکلهایواستانداردهاطبقبرکانالیباشندداشتتعاملقصدکهنرمافزاریدوهررهیافتایندر•

فرمتقالبدررااطالعاتدرخواستیکمتقاضیافزارنرممعموال.میکنندایجادطرفدوتوافقمورد

.میکندارسالوتبدیلگیرندهافزارنرم

ونرمافزارهاشدنزیادباامااستاستفادهقابلرهیافتاینباشدمحدودنرمافزارهاتعدادکهشرایطیدر•

سختمعماریچنینتوسعهومدیریتوشدهزیادتعامالتواتصاالتمیزانپروتکلهاوهافناوریتنوع

.بودخواهدپیچیدهو
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Point-to-Point Application Connections

𝑁(𝑁 − 1)

2
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Portals

.استیکپارچهواستانداردواسطیکطریقازمختلفمنابعبهوابستهخدماتارائهپرتال هاوظیفه•

درگاهعوضدرنمی شوند،همدیگرباسازمانیسیستم هايارتباطحتییایکپارچگیباعثپرتال ها•

ازدبایراهاپرتالبنابراین.می کنندیکپارچهراکاربرانبهمتنوعهايسیستماینسرویس هايارائه

.دانستذینفعانبهسرویسارائهواسطیکپارچگیرهیافت هايجمله
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Portals
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Integration Broker (IB)

Messageیک• BrokerیاIntegration brokerیاinterface engineمیشودگفتهنیز

گیرندهکلپروتفرمبهبهفرستندهپروتکلفرمازراپیامیککهمیباشدواسطبرنامهماژولیک

.میکندترجمه

Messageیاپیامواسط• brokerکامپیوتریشبکههاییامخابراتیارتباطاتدرعناصری

.نندمیکبرقرارارتباطهاآندرتعریفشدههایپیامتبادلباکاربردینرمافزارهایکههستند
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Integration Broker (IB)

بدیلتوسیلهبهراسازمانیمتنوعنرمافزاهاینمودنیکپارچهوظیفهواسطمیانافزاررهیافتایندر•

.میگیردعهدهبهپیامهافرمت

ازمانیسمتنوعنرمافزارهاینمودنیکپارچهبرایمختلفیتکنولوژیهایوتکنیکهاحاویرهیافتاین•

ایسرویسهومولفههافراخوانیودادهپایگاههایبینافزاری،نرمبینپیامهایازانواعیاندرواست

.داردوجودپائینسطح
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Integration Broker (IB)

اینوظیفهمیکند،ارسالخوداستانداردوفرمتباراخودپیامهای(طرف)نرمافزارهررهیافتایندر•

مقصدوژیتکنولفرمتبهراپیامسپستااستآنمقصدودریافتیپیامنوعوفرمتتشخیصمیانافزار

یسمینارهادرمرکزیمترجمدستگاهنقشمیانافزاراینخالصهبهطور.نمایدارسالونمودهتبدیل

.کندترجمههمبهرامختلفزبانهایمیتواندکهمیکندبازیرابینالمللی
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Integration Broker (IB)
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لیست برخی از نرم افزار هاي واسط پیام

Amazon Web Services (AWS) Simple Queue Service (SQS)
Apache ActiveMQ
Apache Kafka
Apache Qpid
Cloverleaf (E-Novation Lifeline)
Comverse Message Broker (Comverse Technology)
Eclipse Mosquitto MQTT Broker (Eclipse Foundation)
Enduro/X Transactional Message Queue (TMQ)
Financial Fusion Message Broker (Sybase)
Fuse Message Broker (enterprise ActiveMQ)
Gearman
HornetQ (Red Hat)
IBM App Connect
IBM MQ
JBoss Messaging (JBoss)
JORAM

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Simple_Queue_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_ActiveMQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Qpid
https://en.wikipedia.org/wiki/E-Novation
https://en.wikipedia.org/wiki/Comverse_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Enduro/X
https://en.wikipedia.org/wiki/Sybase
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_Message_Broker
https://en.wikipedia.org/wiki/Gearman
https://en.wikipedia.org/wiki/HornetQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Integration_Bus
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_MQ
https://en.wikipedia.org/wiki/JBoss_Messaging
https://en.wikipedia.org/wiki/JBoss
https://en.wikipedia.org/wiki/JORAM
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لیست برخی از نرم افزار هاي واسط پیام

Microsoft Azure Service Bus (Microsoft)
Microsoft BizTalk Server (Microsoft)
NATS (MIT Open Source License, written in Go)
Open Message Queue
Oracle Message Broker (Oracle Corporation)
RabbitMQ (Mozilla Public License, written in Erlang)
Redis An open source, in-memory data structure store, used as 
a database, cache and message broker.
SAP PI (SAP AG)
Solace PubSub+
Spread Toolkit
Tarantool, a NoSQL database, with a set of stored 
procedures for message queues
TIBCO Enterprise Message Service
WSO2 Message Broker

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Azure
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_BizTalk_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://en.wikipedia.org/wiki/NATS_Messaging
https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Message_Queue
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/RabbitMQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
https://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Redis
https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_PI
https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
https://en.wikipedia.org/wiki/Solace_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Spread_Toolkit
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantool
https://en.wikipedia.org/wiki/Stored_procedure
https://en.wikipedia.org/wiki/TIBCO_Software
https://en.wikipedia.org/wiki/WSO2
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SOA with ESB

برایتالشبجایسرویسگرامعماریدرکهاستاینشدگفتهکهمواردیسایربارهیافتاینتفاوت•

ازقلمستوخوشتعریفمولفههایوسیستمهاساختبراصلناهمجورذاتاهایسیستمکردنمتصل

.شوندمیفراخوانیسیستمهاتوسطسازمانسرویسگذرگاهبستردرکهاستسکوی/فناوری
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SOA with ESB

اینآنگاهباشدسرویسگرامعماریاساسبرسازمانیهایسیستمطراحیوتوسعهاگرخالصهبطور•

.نیستآنهااتصالبرایروشیومتدابداعبهنیازیدیگراصالوبودهیکپارچههمباذاتاهاسیستم

مختلفسطوحدررایکپارچگیاستقادروداشتهراپیشینرهیافتهایقابلیتهایتمامرهیافتاین•

یکپارچگیشدهگفتهرهیافتهایمعماریسبکاینگسترشبا.کندپشتیبانیسرویس/فرایند/داده

.هستندفراموشیوجایگزینیحالدر
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SOA with ESB    (Service-Oriented Architecture with Enterprise Service Bus )                  
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SOA with ESB    (Service-Oriented Architecture with Enterprise Service Bus )                  

ESB ستابزاري براي یکپارچه کردن انواع برنامه هاي کاربردي می باشد که توسط چندین شرکت تهیه شده ا  .

مراجعه کنیدhttp://www.eaipatterns.comآشنایی با الگوهاي یکپارچه سازي،  به سایت

http://www.eaipatterns.com/
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ESB Levels
ESB را در سه سطح می توان دسته بندي کرد

Integrationآنهابهاصطالحاًومی شونداستفادهسازماننرم افزارهايیکپارچه سازيبرايصرفاکههستندابزارهاییاولسطح•
Frameworkمی گویند.

Integrationازگسترده تريسطحها،ESBدومسطح• FrameworkآنبهکههستندهاESBمی شودگفته.
IntegrationآنبهکهنیزهاESBسومسطح• Suite،ازترکیبیمی گویندESBوهاBPMSیکپارچه سازيبرعالوهکههستندها

کپارچگیییکمیتوانسازمان،دربطوریکهمی کندفراهمنرم افزارهابانیزراسازمانفرآیندهايکردنیکپارچهقابلیتسازمان،نرم افزارهاي
.نمودایجادکامل
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ESB Levels (Level1:Integration Framework )

Integration Frameworkها به پیاده سازي الگوهاي یکپارچه سازي استاندارد کمک می کنند.

بعنوان نمونه هایی از الگوهاي استاندارد می توان  Content base routersو  Splitterاز 
در این ابزارها وجود دارند به برنامه نویسان اجازه می دهد  APIدستوراتی که بصورت . یکپارچه سازي نام برد

.تا بتوانند بصورت شفاف و قابل فهم نرم افزارها را با یکدیگر یکپارچه نمایند

Nservice Bus،Apache Camel  وSpring Integration  کاري چارچوب هاي از این نمونه هایی
NService. هستند Bus  استفاده در محیط به منظور.Net  وApache Camel  وSpring 

Integration  استفاده در محیط به منظورJava توسط این چارچوب هاي کاري بسیاري از . می باشند
.فعالیت هاي تیمی خالصه شده و ضریب موفقیت پروژه افزایش می یابد
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ESB Levels (Level2: Enterprise Service Bus )

ها نیز باعث ایجاد یکپارچگی در سطح برنامه هاي ESBها ، Integration Frameworkهمانند 
ها هستند ولی قدرت و توان Integration Frameworkها نیز ESBپایه . کاربردي سازمان می شوند

.بسیار باالتري نسبت به چارچوبهاي کاري دارند

ESBارندمدیریت و پایش، در زمان اجرا د،ها ابزارهاي قدرتمندي عالوه بر یکپارچه سازي، براي استقرار  .

 سازي فراهم محیط گرافیکی آنها بستر بسیار کارآمدي را براي پیاده سازي سناریوهاي مختلف یکپارچه
بدون برنامه نویسی گسترده و  Drag & Dropعملیات یکپارچه سازي بصورت گرافیکی و با . می آورد

مزیت فوق العاده اي را درخصوص کاهش هزینه و رفع پیچیدگی هاي  ESBابزارهاي . انجام می شود
.یکپارچه سازي فراهم می آورد
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ESB Levels (Level3:Integration Suite )

براین ساختار فناوري اطالعات سازمان از افراد، فرآیندها و برنامه هاي کاربردي تشکیل شده است، بنا
نحو مناسبی براي ایجاد یکپارچه سازي کامل در سطح سازمان باید کلیه عناصر مطرح شده با یکدیگر به

.  ارتباط برقرار نمایند

ESB چگی بین ها تنها قابلیت یکپارچگی در سطح برنامه هاي کاربردي را داشتند اما براي ایجاد یکپار
ت هاي تا از قابلیضروري است تمام عناصر موجود در سازمان اعم از افراد، فرآیندها و برنامه هاي کاربردي 

ها بهره برد تا با بکارگیري فعالیت هاي این سیستم ها در کنارESBنیز در کنار  BPMسیستم هاي 
.یکدیگر یکپارچگی کامل را در سطح سازمان ایجاد نمود
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مطرح در دنیاESBنرم افزارهاي

▪IBM Websphere
▪dBoss EAP
▪WSO2
▪Mule ESB
▪Oracle ESB




