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  وتريبرق و کامپ ي، دانشکده مهندسيد بهشتين، دانشگاه شهيتهران، او: آدرس

  

  چكيده

در بازار رقابتي  ءپذيري الزم براي بقااست که به عنوان يک محرک، انعطافامروزه به نوعي جديد از معماري سازماني نياز 

از چنين معماري قدرتمندي پشتيباني  ERPريزي منابع سازماني يا به طور اختصار هاي برنامهسيستم. آورداين هزاره را فراهم 

و هاي پيش روي مهندسين  از چالش  يکي ،رافزارمنهمواره انتخاب يک معماري مناسب براي توليد از طرف ديگر، . کنندمي

 کسازي ي توليد و پياده در مهم عواملاز   يکي مناسب،انتخاب يک معماري به همين ترتيب،  .افزار بوده استنرمطراحان 

-مي دهد و در صورت نبود يا نامناسب بودن آنرا تشکيل مي آنافزار زير بناي زيرا معماري يک نرم ،باشد مينيز  ERP بسته

ي مورد نظر وارد سازد که پس از طراحي قابل تصحيح نخواهد بود و يا اصالح آن هاي جبران ناپذيري به پروژه تواند ضرر

-شناخته شده معماري نرمانواع  برخي از كه پس از معرفي شودمي  سعي اين مقالهدر  .سازد را به پروژه وارد مي  هزينه سنگيني

  . يشنهاد شودپ ERP يها افزار نرم يابر يمناسب هاييمعمارافزار، 

 

 گرامعماري سرويس، معماري سه اليه، افزارمعماري نرم، ERP يهاستميس :كلمات كليدي

 

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه ....۱۱۱۱

از . سازدهاي همواره متغير بازار را دوچندان ميدهي سريع به نيازهاي هدف صنايع امروزي اهميت پاسخوجود رقابت شديد در بازار

اين موارد به نوعي . شودهاي کاري سازمان توجه و تأکيد بسياري ميزه بر روي ايجاد ارزش افزوده در هريک از فرآيندطرف ديگر، امرو

. آورددر بازار رقابتي اين هزاره را فراهم مي ءپذيري الزم براي بقاجديد از معماري سازماني نياز دارد که به عنوان يک محرک، انعطاف

  .[10 ,4 ,3]کنند از چنين معماري قدرتمندي پشتيباني مي ERPمنابع سازماني يا به طور اختصار ريزي هاي برنامهسيستم

رسد، اما با يکديگر  هر چند كه در برخي موارد اين تعاريف مشابه به نظر ميتعاريف گوناگون زيادي داده شده است؛  ERPاز 

هاي  يک مجموعه از پيمانه ERPافزاري  يک بسته نرم«: شود استفاده مي ]۱[در اين مقاله از تعريف ارائه شده در  .[5] متفاوت هستند

ولي قابل تغيير و تنظيم ) از قبل طراحي و مهندسي شده و نهادينه شده در قالب بهترين تجربيات(اندازي  مستقل ولي يکپارچه، و آماده راه

ي اداري، مالي، بازرگاني، منابع انساني و توليد که مبتني بر داده ها است که کليه فرآيندهاي کليدي تجاري و مديريتي سازمان را، در حوزه
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باشند، در داخل و خارج از محدوده سازمان يکپارچه کرده، از اين طريق امکان  بوده و در جهت ايجاد ارزش افزوده در سازمان مي

  .»آورد هم ميريزي و کنترل موثر منابع سازمان و در نتيجه مديريت راهبردي سازمان را فرا برنامه

  :[1]ه است شد ذکر  ERPهاي  از ظهور و تثبيت سامانهاي  تاريخچه به صورت خالصه، ،اينجااين در 

 افزارها به صورت اختصاصي توليد نرم: ميالدي 1960  دهه .١

 افزارهاي استاندارد توليد نرم: ميالدي 1980و  1970هاي  دهه .٢

 ERPنيل به  هاي کاربردي و مجموعه برنامه: ميالدي 1990  دهه .٣

  ERPبه سوي  MRPحرکت از : دهه اخير .٤

  :ورده شده استآوردهاي هر يک از مقاطع کليدي از اين تاريخچه به شکل خالصه آها و دست مشخصه اصلي، ويژگي ١در جدول 

  

 ERPمشخصات اصلي مقاطع کليدي در تاريخچه ظهور . ۱جدول 

  رديف
مقطع 

  زماني
  ها آوردها و ويژگي دست  مشخصه اصلي

١  
دهه  تا

1960 
  ميالدي

افزارها  توليد نرم

صورت  به

  اختصاصي

  هاي کاربردي خاص سازمان اغلب توسط نيروهاي داخلي آن توليد برنامه .١

  نظر برآورده نمودن انتظارات کاربران، زمان و هزينه صرف شده عدم توفيق از نقطه .٢

سط افزارهاي جانبي و ضعف وا سازي، ضعف سخت ها و ابزار برنامه ضعف روش .٣

  گرافيکي

٢ 

هاي  دهه

و  1970
1980 
  ميالدي

توليد 

افزارهاي  نرم

  استاندارد

ها و تطبيق  هاي مختلف براي تمام سازمان افزارهاي استاندارد در حوزه ايجاد نرم .١

  هاي خاص سازمان  افزارهاي تهيه شده با نيازمندي نرم

  افزار در سازمان سازي نرم تر براي پياده زمان کوتاه .٢

  افزاري استاندارد هاي نرم بسته کيفيت بيشتر .٣

  اي هاي جزيره سامانه -عدم يکپارچگي بين کاربردهاي مختلف  .٤

  افزارهاي مختلف نياز به توليد واسط کاربردي براي ايجاد ارتباط بين نرم .٥

  افزار از طرف فروشنده بر نرم پشتيباني مشکل، در معرض خطا و هزينه .٦

٣ 
دهه 
1990 
  ميالدي

مجموعه 

هاي  برنامه

 –ربردي کا

 ERPحصول 

  هاي کاربردي مجزا در قالب يک مجموعه يکپارچه سازي سامانه مجتمع .١

  يکپارچگي در سطح داده و عملکرد .٢

قابليت استفاده بر روي چندين بستر  –افزارها  رشد معماري و فناوري نرم .٣

  افزاري، سامانه عامل و سامانه مديريت پايگاه داده سخت

پذيري، هوشمندي، تکيه بر بهترين  انعطاف فرآيندگرايي،: ERPحرکت به سمت  .٤

  تجربيات

  دهه اخير ٤

 ERPهاي  بسته

نسل دوم و نسل 

  سوم

  مبتني بر وب .١

زنجيره   مجهز به کاربردهاي پيشرفته مانند مديريت ارتباط با مشتري، مديريت  .٢

  ...تامين و 

٣. ERP هاي مختلف سازي ساده در کشورها، صنايع و سازمان محلي: نسل سوم  
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: ها عبارتند از برخي از مزاياي مستقيم اين سيستم. شوندبه دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي ERPهاي ياي سيستممزا

وري و سودمندي  هاي موجود، افزايش بهره سازي و يا حذف سامانه سازي و کاهش عمليات مالي، انبارداري و منابع انساني، يکي ساده

، کاهش نيروي انساني )از دريافت سفارش مشتري تا تحويل محصول به او(استقرار، کاهش زمان چرخه سازمان در زمان کوتاهي پس از 

ايجاد يكپارچگي توان به مواردي همچون ها نيز مياز جمله مزاياي غير مستقيم اين سيستم. الزم براي انجام عمليات يکنواخت و روزمره

تر و موثرتر بين  ، ارتباط سادهافزايش سازگاري در اطالعات موجود در سازمان ،)نديفرآي(و عملياتي  بعد اطالعاتيهر دو سازماني از 

پذيري در اعمال تغييرات در  هاي مشابه، و در نهايت انعطاف ها و سازمان هاي مختلف سازمان، انتقال بهترين تجربيات بين شرکت بخش

  .[5 ,4]ساختار و فرآيندهاي سازماني اشاره نمود 

ها را با مشکالتي سازي آنافزاري معايبي نيز دارند که پيادههاي نرم، اين بستهERPهاي ي بسيار در بكارگيري سيستمبا وجود مزايا

، کاهش يا حذف برخي از مزاياي رقابتي )سازي بسيار حساس آن به دليل پياده(خطرپذيري باال . [9 ,8 ,4]جدي مواجه ساخته است 

ها به هم، به  ، همچنين وابستگي بيش از حد فعاليتERPافزاري  برخي استانداردهاي موجود در بسته نرمسازمان به دليل لزوم استفاده از 

هاي مرتبط  درستي و به موقع انجام ندهد، ساير بخش هاي عملکردي در فرآيند کسب و کار، امور محوله را به شکلي که اگر يکي از بخش

  .ب هستندنمايد، از جمله اين معاي را نيز دچار مشکل مي

افزار نرمو طراحان هاي پيش روي مهندسين  از چالش  يکي ،افزاررمنهمواره انتخاب يک معماري مناسب براي توليد از طرف ديگر، 

 يمعمار کيانتخاب  د،افزارها دارنمنر گونهنيکه ا ييباال يريپذخطر زيو ن  ERPبا توجه به مزايا و معايب ذکر شده براي .بوده است

توان گفت زيرا به جرأت مي برطرف سازد  ERPبسته  کيمطلوب  يسازادهيرا از جهت پا م ينگران ياديز حدتا  دتوانيمناسب م

صحت ، مي تواند تا حد زيادي افزارنرمن آبا عملکرد  طابقم يمعماريک و انتخاب  باشديآن م يمعمار افزاررمنبخش هر  نيترييربنايز

 هاييمعمارافزار، شناخته شده معماري نرمانواع  برخي از كه پس از معرفي شودمي  سعي اين مقاله در. کند نيآن را تضمو کارايي 

  . يشنهاد شودپ ERP يها افزار نرم يبرا يمناسب

  

        نرم افزارنرم افزارنرم افزارنرم افزار    ييييمعمارمعمارمعمارمعمار ....۲۲۲۲

 وجه هيچ به يمعمار يك اما. هستند يمتعدد يها يمعمار يدارا شان يها مؤلفه چگونگي از نظر صرف ،يافزار نرم يها سيستم  

 ييعن. اند بوده يكاراي و حافظه از استفاده ميزان حمل، قابليت عملكرد، ها، سيستم ياصل يها مشخصه گذشته، در. [2] نيست سيستم يك

 يارزياب سيستم تست و اجرا يا برنامه اصلي كد وسيله به عملكرد،. است نداشته وجود افزار نرم يمعمار توصيف به نياز براي يفشار هيچ

 مطالعه يا سيستم اجراي نيز توسط كارايي. شد مي ميسر منظوره همه يباال سطح ينويس برنامه يها انزب از با استفاده حمل قابليت .شد مي

با  توان نمي را كاربرد قابليت يا و ي، تغييرپذيراطمينان قابليت مانند يمشخصه هاي اما. گرفت يم قرار ارزيابي مورد برنامه يهاالگوريتم 

 مشخصه اين يبراي ارزياب اشياء يهمكار نمودار يا كالس يمراتب سلسله مدل مانند يهاي مدل از استفاده حتي .كرد يفوق ارزياب يهاابزار

 يها تكنيك و هارابزا افزار، نرم يطراح يبرا بنابراين .كافي نيستند دارند، نياز آنها به يامروز يافزار نرم يها سيستم كه كيفيت، يها

  .افزار نرم يپيچيدگ يهمان معمار يعني .است الزم يديگر

  :شده است انيبچند مورد آن  رياست که در ز هارائه شد يمتعدد فينرم افزار تعار يمعمار يبرا  

• Garlan  و Shaw۵[ ارائه دادند ۱۹۹۶در سال  را ريز فيتعر[: 

 را آن اجزاي و سيستم طراحي كه قوانيني و وهاالگآنها،  تعامل ،سيستم دهنده تشكيل عناصر از است توصيفي افزار نرم معماري  

  .الگوها آن هاي محدوديت همچنين و كنند يم رهبري

  :استآمده  ،شد ارائه ۲۰۰۰درسال   IEEEموسسهمعماري که توسط  از ديگري درتعريف •
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 كه است وانينيق و محيط و آنها بين روابط ،سيستم آن اجزاي دربرگيرنده كه است سيستم يك بنيادي سازمان ،يمعمار يك

  .كنند مي رهبري را سيستم آن تكامل طراحي و

 :]۶[ آمده ۱۹۹۶در   Buschmann et alف ارائه شده توسطيتعردر ت يو در نها •

 زير از مجموعه يک نموده، ارائه افزاري نرم هاي سيستم براي ساختاري سازماندهي از بنيادي شماي يک معماري، الگوي يک

 براي را هايي راهنمايي و قواعد که آورد مي فراهم ها آن مسئوليتهاي و وظيفه کردن مشخص با ده،ش تعريف پيش از سيستمهاي

  .شود مي شامل ها آن ميان ارتباطات کردن سازماندهي

  :شود يم مطرح افزار نرم معماري اهميت براي كليدي دليل سه همواره 

 . شود مي كامپيوتري سيستم توسعه به هاي مشغول گروه تمام بين ارتباط برقراري باعث افزار نرم معماري نمايش .۱

 در كه دارد يافزار نرم مهندسي هاي فعاليت برتمام عميقي ثيرأت هچنانك سازد مي تر روشن را طراحي اوليه تصميمات معماري، .۲

 . است ثرمؤ نيز موجوديت عملياتي يك عنوان به سيستم تقريبي موفقيت بر كه، اين مهمتر. شوند مي انجام ادامه

 .باشد مي يكديگر با ها لفهمؤ عملكرد و ساختار نحوهاز  -دستيابي قابل مفهومي نظر از و - كوچك نسبتاَ مدلي شامل معماري .۳

 

        توليد نرم افزارتوليد نرم افزارتوليد نرم افزارتوليد نرم افزار    يييينواع معمارنواع معمارنواع معمارنواع معماراااا ....۳۳۳۳

  :يدر پ يمجموعه پ يمعمار .۱

. شوديشدن اجرا م ليکمت زمان هر برنامه تا. شوندي مرتب شده و اجرا م يبيهاست که بصورت ترت برنامه از يمجموعه ا    

هارا از  ادهبرنامه د کي. شوندي ها جابجا م برنامه نياند به شد رهيذخ يخارج ي هحافظ يکه بر رو ييها لايق فياطالعات از طر

 يه ماسپس به سراغ برن .ي نويسداند م هشد جاديا که قبالَ ليچند فا اي کي يو بر رو کنديپردازش م ،خواندي م ليچند فا اي کي

  .دهد يادامه م بيترت نيهمه و ب رود يم يبعد

  :ها روال ريو ز ياصل يبرنامه  يمعمار  .۲

 طکه توس يروال که زمانريچند ز اي کيو است  يمجر اي به عنوان کنترل کننده ياصل يبرنامه  کيشامل  ينوع معمار نيا  

 يبه درست ميصورت مستق به ينوع معمار نيصحت عملکرد ا. دهند يرا انجام م يخاصکار  شوند يصدا زده م يلصا يه برنام

. باشدي آن م يريادگيدر تجسم و  يسادگ ،ينوع معمار نيا ياياز مزا .وابسته است ،شوند يم يانوخاکه فر ييها ررواليعملکرد ز

 از يکي تواند يم نيا و دنشوي است که صدا زده م ييها ررواليز يهمه وابسته به  روش نيدر ا فعاليتي صحت عملکرد هر

  .باشد يسبک معمار نيا عمده اشکاالت

  :اگر شي يها ستميس .۳

قرار دارد ه به صورت محافظت شد لفهؤروال هاست که در آن هر م ريو ز ياصل همابرن ياز معمار يحالت خاص يمعمار نيا

ث ار يها مزيز مکانا يمعمار نيا نيهمچن .رديصورت گرويه ها  يانوخافر اي غاميارسال پ سميمکان قيآنها از طر نيتا ارتباط ب

ل حفاظت از تمام ئوکارفرما مس ستميس نايدر  .وجود نداشت يقبل يهاي در معمار که لزوماَ کند يم يبانيو وکالت پشت يبر

 هشد ريامکان پذ يحفاظت از اطالعات به راحت نيبنابرا .استکرده محدود را به اطالعات  يو سطح دسترس باشد يمنابع م

 .باشد يهمروند م ياز اجرا يبانيپشت ستميس نيا گريد ياياز مزا. است

 :(Client-Server)  كارساز _كارخواه  يها ستميس .۴

که است  يکارساز بخشو  فرستد يم سيسرو کي افتيدر يرا برا ياستواست که درخ يتيدوكارخواه موج ،اين سيستمدر 

وتر متفاوت يدو کامپ يه و کارساز بر روکارخوا. کند يفراهم مکارخواه  يت براساودرخ افتيمحض دره را ب سيآن سرو
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 نيب هبطار يريپذ است انعطاف ممکن ،خواهکارساز و کار نيب ييهااد قرارد يساز ادهيپ يموجود برا يها ازين .قرار گرفته اند

   .دو را محدود کند نيا

  :توجه کرد ريبه موارد ز ديها با ستمينوع س نيا يساز ادهيدر پ

o اکارخواه ه تيمشخص کردن هو. 

o ف آنطراز  هدستورات منتشر شد يو محدود کردن برخ هر کارخواه ازاتيحقوق و امت يبررس. 

o مجاز آنها رير غشااز انت يريو جلوگ كارساز يبر رو هشد رهيحفاظت از اطالعات ذخ. 

o به دام انداختن آنها يبرا يمزيمکان يو اجرا مخرب ياز خودش در برابر برنامه ها ستميحفاظت س. 

o فيانجام وظا يبرا مناسب يافزار انيانتخاب م  

 p2p:  يسيستم ها .۵

و هم کارساز  هخواهم کار تواند يهر بخش خود م نجايا رتفاوت که د نيبا ا اتنه باشد يم يمشابه حالت قبل ينوع معمار نيا

  .صادق است زيجا ننيگفته شد در ا كارساز _كارخواه  ينچه در مورد معمارآهر .باشد

 :هيسه ال يمعمار .۶

را در قالب موازنه  ياريبس يازهايگاه داده است، امتيو پا يش، برنامه کاربرديا نمايارائه  يها هيه که شامل اليسه ال يارمعم

ه برنامه يال( يانيه ميبا اضافه کردن ال ين معماريا. ]۷[ آورد يرشد به ارمغان م يبرا يريپذ و انعطاف يريپذ اسيبار، مق

ت يش تعداد کاربران، محدوديبر اثر افزا ييل کاهش کاراي، از قب)Client-Server( هيدو ال يمعمار يها تي، محدود)يکاربرد

گر را از يک خادم به خادم ديبرنامه از  ييجا کم هنگام جابه يريپذ ت و انعطافيگاه داده مورد استفاده، محدوديض پايدر تعو

  .داد مواهيخ حيتوض شتريبعد ببخش در  يمعمار نيدر مورد ا .برد ين ميب

 :هيچند ال يمعمار .۷

 هياست که به چند ال يبزرگ يافزار کاربرد نرم لماش ستميساين  .باشد يم هيسه ال يتر از معمار يحالت کل يمعمار نيا

را  ازين مورد يها سرويس و کندي باالترش عمل م يها هيال يبرا يمجاز نيماش کيبه عنوان  هيهر ال .است هشد ميتقس

 يهدو ال نيتنها ب .ديآ يبه حساب م نيريسطوح ز يخواه براکار به عنوان هيهمان ال که يدر حال ،کند يآن فراهم م يبرا

 هيال ۷تا  ۵حدود پيچيده  يها ستميس يو برا ۴تا  ۳ نيکوچک ب يها ستميها در س هيتعداد ال .وجود دارد يمجاور وابستگ

  .داد مواهيخ حيتوض شتريب نيز در بخش بعدي ينوع معمار نيدر مورد ا. باشد يم

 :گرا سيسرو يمعمار .۸

را در قالب سرويس ارائه  ينرم افزار يتوزيع شده كه كاركردها يساخت سيستم ها ياست برا يسرويس گرا رهيافت يمعمار

جديد مورد  يساخت سرويس ها يهستند و هم برا ياين سرويس ها هم توسط ديگر نرم افزارها قابل فراخوان. كند يم

و  ينرم افزار ياز سكوها يكه انواع مختلف يها در محيط يفناور ييكپارچه ساز ييرند، اين رهيافت براگ ياستفاده قرار م

 غاميف شده و مشخص هستند که پيتعر يع شده با رابط هايتوز يس ها اجزايسرو .ايده آل است ،وجود دارد يسخت افزار

 .شود يداريجداگانه خر يمستقل و از شرکت ها طوره ب دتوان يم سيهر سرو .کنند يرا پردازش وتبادل م XMIL يها

 نرم يکننده ها ديتول يهمه  طد و توسشبا ريدارد که به صورت فراگ را يايکاربيشترين  يدر صورت ينوع معمار نيا نيابنابر

 .شود بحثور مفصل طبه  بخش بعددر  زين يمعمار نين است که در مورد اآ بنا بر . افزار به کار گرفته شود

 :رخداد مدار يها ستميس .۹

 هقطن کير غييتواند ت يم نجايرخداد در ا .داده باشد يرو يرخداد که فتدا ياتفاق م يپردازش زمان ،ها ستميسگونه  نيدر ا

ه ب ستميس نيدر ا .باشد يکيرافگ يش کي ايکن آي يکاربر بر رو کي کيکل ايزمان سنج و  ک، توقف يهشدار کيبروز داده، 

 يفاز طر .ردکبا خبر  چند رخداد را اي کي توان ينام منابع رخداد مه ب ييلفه هاؤم قياز طر ،روال ها ميمستق يانوخافر يجا

ي رخ م يرخداد يوقت .ثبت شده است هاروال مربوط به آن ،رخداد ها همراه به ،به نام گرداننده رخداد يگريد يهادر بخش 
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 ازيواسط ن کيبه  نجايما در ا نيهمچن .کند يشده احضار مکه با آن ثبت را  يايرخداد همه روال ه تيريبخش مد ،دهد

  .کند فيخارج شونده را تعر يوارد شونده و رخداد ها يها روال يتا فراخوان ميدار

  

        ERP    ييييمناسب برامناسب برامناسب برامناسب برا    ييييمعمارمعمارمعمارمعمار    ييييمعرفمعرفمعرفمعرف ....۴۴۴۴

 يافزار هانرم  يبرا هاي معمار نيمناسب تر يبه معرف نجايدر ا ،ها آن مختصر با ييو آشنا يانواع معمار يپس از معرف  

 يها ، مناسب است که سامانهERPد کننده يتول يها ن شرکتيموجود ب يبا توجه به بازار رقابت .ميپرداز يم يمنابع سازمان تيريمد

ERP ماندن در  يها برا ين فناوريشوند؛ استفاده از آخر يساز ادهيد و پيها تول و روش يمعمار يها ين فناوريدتريبا استفاده از جد

ابد ي يم يشترينان بيها مجهز است، اطم ين فناوري، که به آخرERP يافزار ک بسته نرميدار يخر. است يامروزه ضرور يبتبازار رقا

اطالعات  يژه واحد فناوريکه سازمان و به و نيبدون ا ،رديگ ير رشد و رقابت موفق قرار ميدر مس يا ن بستهيکه با استفاده از چن

دتر يجد يها ياست که استفاده از فناور يعيطب. اندازدير به مخاطره بيناپذ ده و البته انطباقيچينه پک ساماي يريل بکارگيرا به دل آن

منجر  ياستفاده و راهبر يتر برا تر از همه ساده تر و مهم ها، امن ژه از نظر سرعت پردازشيتر، کاراتر به و مستحکم يبه محصول

  . شود يم

 يرا معماريز ،ابدي يت ميار اهميبس ERPمحصول  ير است، معمارييئم در حال تغبه صورت دا يکه فناور ييجا حال از آن  

 يبيا ترکيوارد شود، به شکل جداگانه  يکه به عملکرد کل سامانه خلل نيبدون ا ERPشود که اجزاء مختلف  يمناسب موجب م

سازان  ادهيرات انجام شده توسط پييمان، به تغک سازيدر  ERP يافزار بسته نرم يساز يک سطح از بوميگر، ياز طرف د. ابنديارتقاء 

بسته  ياز اجزا يبرخ ERP ياز مواقع الزم است که عرضه کننده اصل يارياست که در بس يعيطب. طرف سوم اختصاص دارد

 مناسب در يک معماريز، وجود ين حالت نيدر ا. دين نمايگزيساز طرف سوم جا ادهيد پيجد يخود را با اجزا ERP يافزار نرم

  . باشد يار کارگشا ميبس ERP يافزار بسته نرم

وجود   ERP يمناسب برا يمعمار کي اکه تنه ستيگونه هم ن نيا و ستيمناسب ن ERP يبرا يهر نوع معمار اصوالَ  

مناسب به نحو  يها يمعمار ياز همه در آن است که  يERPخوب  ERPک يبلکه . ديايبه کار ن اصالَ انواع ديگر داشته باشد و

مورد بحث قرار گرفت فصل قبل که در ييها يمعمار .دنقرار گرفته باش گريدکيدر کنار  يمنطق و به طور هاستفاده شد يحيحص

 همه تواند يکدام بطور کامل نم چياما ه ،برد بهره هاآن يايو از مزامناسب باشند  ERP يپروژه ها يبرا توانند يم يبه نحو يهمگ

 يو جامع از چند معمار يمنطق يبيترکانتخاب دست به  ميارچنا نايبنابر .دنبرآورده ساز ميظار دارانت ERP را که ما از ييها ازين

  .ميبزن

  :ميپرداز يم ،رنديگ يجا بيترک نيدر ا توانند يمناسب که م يچند معمار حيدر ادامه به شرح و توض

 :هيچند ال يمعمار •

 يهاه يفقط با ال يهکه هر ال شود يم فيتعر هيفزار به چند النرم ا کي مياز تقس هيچند ال يشد معمار انيهمانطور که ب

 تواند يم ينييپا يها هيبر ال هيال کي يازهاين رييو تغ ييباال ياه هيبر ال يهال کي يازهاين راتييالبته تغ .مجاورش ارتباط دارد

 يکارکرد خاص تر م ،ميرو يتر مباال يها هيهر چه به سمت ال ،نشان داده شده است ۱همان طور که در شکل  .گذاردب اثر

 دهيچيمسأله پ کيتا  شود يم دادهامکان  نيا احرطبه  ،بر اساس تجرد سطوح يطراحاز  يبانيپشت ليبه دل يمعمار نير اد .شود

  .کند مياز چند سطح تقس يبيرا به ترت

 با وجوداما  .دشو يم يشترب هيهر ال تيامن يعيطبطور به پس خود تقابل دارد  يناييو پ ييالابا سطوح ب هيهر ال ستميس نيدر ا

دارد که به  ازياربر نموارد ک يدر برخ رايز ،در همه جا استفاده کرد توان يم يمعمار نيتصور شود که از ا ديمحاسن نبا اين

 يممکن است از نظر منطق زين يگاه .استفاده کرد يمعمار نياز ا توان يصورت نم نيدر ا .داشته باشد يهمه سطوح دسترس

  .دآي يم نييپا ستميس ييکار کارا نيکرد اما با ا سميتق هيرا به چند ال ستميتوان سب
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  معماري چند اليه. ۱شكل 

 :هيسه ال يمعمار •

 ،يريپـذ  اسيـ مق شيکه باعث افزا باشد يداده م گاهيو پا يبرنامه کاربرد ،ارائه ي هيشامل سه ال يمعمار نيشد ا يانور که بطهمان 

داده  گـاه يپا عويضتعداد کاربران، ت شيافزا يبرا يتيمحدود ينوع معمار نيدر ا نيهمچن . شود ير ماموازنه ب زين و يريانعطاف پذ

 يرد هـا بـرا  آودست نيا يتمام .وجود ندارد گريخادم به خادم د کيبرنامه از  ييکم هنگام جابجا يريانعطاف پذ زيمورد استفاده و ن

  :ر آورده شده استيبه صورت مختصر در ز ين معماريه در اينقش هر ال. ثر استؤم ERP يمناسب برا يمعمار کيل به وحص

ه يـ ن اليتر ش قابل مشاهدهيه نمايگر، اليبه عبارت د. دينما يت ميريو برنامه را مد يين کاربر نهايش ارتباط دوطرفه بيه نمايال .۱

ـ از طر. کاربرد اسـت  يکيزيرده و قالب فجاد کيرا ا يياست که واسط مورد استفاده کاربر نها يافزار ک محصول نرمي ن يـ ق اي

  .نمود يبند را قالب يت کرده و داده خروجيريتوان صفحات کاربر را مد يه، ميال

. دهد يشوند را انجام م يکه موجب کار کردن برنامه م ياطالعات يمنطق برنامه بوده و پردازش واقع يحاو يه برنامه کاربرديال .۲

شده است البته  يساز ادهيشتر عملکرد موردانتظار پيکه در آن ب ييهمان جا يعنيافزار است؛  ته نرمه هسين اليگر، ايبه عبارت د

  . را دارند يت واسط کاربريريت مديکه مسئول ير از توابعيغ

  .کند يم يابيو باز ي، نگهداريروز رسان ره، بهيرا ذخ يه برنامه کاربرديال يها از برنامهيگاه داده اطالعات موردنيه پايال .۳

ک يـ مطلوب آن، از هر  يها يکربنديه وجود دارد که بسته به سازمان استفاده کننده و پيسه ال يمعمار يساز ادهيپنج نوع مختلف از پ

  :ن پنج نوع عبارت هستند ازيا. بهره برد ERPک سامانه  يتوان در  يم

  .شوند يم ميتقس زبانين خادم و ميها ب داده: ع شدهيت داده توزيريمد .۱
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ن همـان  يا. باشد يخادم م يگاه داده بر رويه پايزبان و اليم يبر رو يش و برنامه کاربردينما يها هيال: ت داده از راه دوريريمد .۲

  . خادم است/زبانيم يمعمار يمدل سنت

 يمدل بران يا. شود يم ميزبان تقسين خادم و ميب يه برنامه کاربرديف اليگر وظايا به عبارت ديمنطق برنامه : ع شدهيمنطق توز .۳

  .تر است ع شده سازمان مناسبيت توزيماه

  .رنديگ يزبان قرار ميم يش بر رويه نمايخادم و ال يگاه داده بر رويو پا يبرنامه کاربرد يها هيال: ش از راه دورينما .۴

 يها تن واسطداش يو به طور کل يساز گونه مدل نيت اياهم. شود يم ميزبان تقسين خادم و ميش بيه نمايال: ع شدهيش توزينما .۵

 .شتر شده استينترنت بيت ايع با ظهور و تثبيقابل توز يکيگراف

  :شود يها اشاره م از آن ير به برخيباشند که در ز يقابل استفاده م يمختلف يگاه داده، استانداردهايه پايدر ارتباط با ال

۱. JDBC (Java Database Connectivity): JDBC يسـ ينو را با استفاده از زبان برنامـه  يجدول يک منبع اطالعاتيبه  يدسترس 

Java يها داده  گاهيع از پايک محدوده وسيب، اتصال به ين ترتيبه ا. آورد يفراهم م SQL  همچـون  ير منـابع اطالعـات  يو سـا ،

  .سازد يمسطح را ممکن م يها ليا فايصفحات گسترده 

۲. ODBC (Open Database Connectivity): ODBC ده توسـط شـرکت   ار مهـم ارائـه شـ   يواسط بسMicrosoft    اسـت کـه

  . سازد يرا فراهم م يا ررابطهيو غ يا گاه داده رابطهيت پايريمد يها ط ناهمگن از سامانهيک محيها در  به داده يدسترس

۳. ADO (Active Data Objects): گاه داده ارائه شده توسط شرکت يک واسط پايMicrosoft ن ياست که در واقع استاندارد هم

فـراهم   OLEDB يرا بـرا  ياست که واسط COM يايک مجموعه از اشي ADO. شود يم يبه داده تلق يدسترس يشرکت برا

  . باشند ي، دستور و مجموعه رکورد م همان اتصال ياصل يسه ش. آورد يم

۴. ADO .Net (Active Data Objects .Net):  ـ  Microsoftشـرکت   Net.بـه داده متعلـق بـه چـارچوب      يک جـزء دسترسـ  ي

ع و يک محـدوده وسـ  يبه داده موجود در  يها است که دسترس ک مجموعه قابل توسعه از کالسيشامل  ADO .Net. دباش يم

  .سازد يرا ممکن م يمتنوع از منابع اطالعات

۵.  : OLEDB (Object Linking and Embedding/Database) ن ارائـه شـده توسـط    ييسـطح پـا   يک واسط برنامه کـاربرد ي

 SQL ين واسط اتصـال بـه منـابع اطالعـات    يا. است يا ر رابطهيز غيو ن يا رابطه يها به داده يسترسد يبرا Microsoftشرکت 

تواننـد اکثـر    يمـ  OLEDB يهـا  واسـط . شکل گرفتـه اسـت   ODBC يسازد و در واقع بر مبنا يرا ممکن م ODBCبر  يمبتن

  . دنين نمايگاه داده را تاميت پايريمد يها ارائه شده توسط سامانه يعملکردها

۶. OLEDB for OLAP :ک توسعه از يOLEDB يهـا  گـاه داده يرا عـالوه بـر پا   يچندبعد يها گاه دادهيبه پا ياست که دسترس 

  .دينما يممکن م يا رابطه

  

 

  :گرا سيسرو يمعمار •

س يکرد سرويبا رو .است ع شدهيتوز يساخت برنامه ها يد و در حال تکامل برايجد يروش (SOA) س گرايسرو يارممع    

تـوان   يم SOA با استفاده از. ستنديا دپارتمان محدود نيسازمان، شرکت  يرا ارائه داد که به مرز دامنه ها ييتوان راه حل ها يم گرا

 دايـ کپارچه با اسـتقالل ز يک راه حل يمتفاوت است،  يسكوها يمختلف رو يکاربرد يستم ها و برنامه هايس يکه دارا يدر شرکت

 .ن کنديرا تضم هماهنگ کارناان ياخت که جرس

بوجود آمد، كه هـر دو شـركت طـي سـالهاي اخيـر از حاميـان اصـلي         IBM , Microsoft توسط دو شركتسرويس گرا معماري 

از نمونـه هـاي    .بـوده انـد   UDDI ,WSE هاي وب، ماننـد  سرويسهاي وب و عامل بسياري از ابداعات جديد در حيطه  سرويس

تا پايگـاه هـاي اطالعـاتي خـود را     است ، سازمان ثبت احوال كشور است كه موظف شده استفاده از اين معماري در كشور خودمان

   .وب و مبتني بر اين معماري به ساير نهادها مانند نيروي انتظامي و ساير دستگاه ها ارائه دهدسرويس بصورت 
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درك  ين خصوصيات آن پرداخته انـد، بـرا  به تبي يارائه شده كه هر كدام از نگاه يتعاريف متنوع و بعضاَ مختلف ،يمعمار اين يبرا

  :از اين تعاريف آورده شده است يموجود، در ادامه تعداد ياز كليه برداشت ها و نگاه ها يبهتر اين مفهوم و آگاه

 ير ساخت هايز يش چابكيشوند و هدفش افزا يت ميريس ها در آن ساخته، استقرار و مديع و استاندارد كه سرويوس يچارچوب  •

  .باشد يكسب و كار م يازهايرات در نييع به تغيطالعات در جهت واكنش سرا يفناور

سـازد بصـورت    يرا قـادر مـ   يسـتم يس ياست كـه كاركردهـا   ياست ها، تجارب و چارچوب هائيس گرا شامل سيسرو يمعمار •

ك يـ ف يمك تعرس ها با كين سرويا. ف شونديمورد نظر سازمان تعر يع شده در اندازه هايتوز يس هاياز سرو يمجموعه ا

  .مجزا شده اند ياده سازيواسط استاندارد از پ

بـر   يمتكـ  يس هـا ياز سـرو  يبه كمك مجموعـه ا  ين حرفه و فناورياست ب يست بلكه پليك محصول نيس گرا يسرو يمعمار •

 .مشخص هستند ين، استانداردها و اصول طراحيقوان يكه دارا يفناور

 :توان اشاره نمود يمشترک زير م يه ويژگيهاسرويس گرا ب ياز تعاريف معمار يدر جمع بند

 .كسب و كار سازمان است يهم راستا •

  .سبك تفكر است ياست و هم نوع يفن يهم موضوع •

  .كند ياستفاده م يبر اتصال سست است و از پيام رسان يمبتن •

 .است يتركيب يقادر به ساخت سيستم ها •

  .عات در برابر تغييرات حرفه استاطال يفناور يو چابك يانعطاف پذير ،مهمترين دستآورد آن •

  .گردد يسازمانها م/سامانه ها يمنجر به تعامل پذير •

  .سازد يمتنوع را محقق م يامکان ارائه يک سرويس با واسطه ها •

 .زيرين باشد ياليه ها يبايست مستقل از پروتكل ها يم ياين معمار يبرا يزيرساخت ارتباط •

  :نشان داده شده است ۲در جدول  ،گذشته يبا رهيافت ها سرويس گرا يمعمار يمقايسه ميان ويژگيها

  

  مقايسه ميان معماري سرويس گرا با رهيافت هاي گذشته. ۲جدول 

 

 گذشته يها افتيره س گرايسرو يمعمار

 نه بر بوديهز ارتباطات ن استيارزش آفر ارتباطات

 كاركرد بر يمبتن نديفرآ بر يمبتن

 بقا يساخت برا رييتغ يساخت برا

 مرتبه كي ديتول يجيتدر توسعه

 ريتعامل ناپذ يافزارها نرم نرم افزارها ونيفدراس

 تك سكو سكو مستقل از

 محكم اتصال اتصال سست

 ء گرايش ام محوريپ
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