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  چکیده

روي کار باهم برد که به منظور رفع نیازهاي کسب وباش شده با حداقل وابستگی می هاي توزیع اي از سرویس مجموعه گرا معماري سرویس 
برخورداري از یک فرآیند تولید نرم  ،گرا ي معماري سرویستحقیقاتی در حوزههاي  چالشیکی از . اي در تعامل هستند هاي تعیین شده فعالیت

فراهم  مطلوب با کیفیت گرا هاي سرویس ستمبراي تولید سی را باشد تا بستر الزممیي افزار است که شامل کلیه مالحظات و اصول این معمار
افزاري  ها و اهداف یک پروژه نرم ها، محدودیت بر مبناي نیازمندي RUPسازي سفارشی .افزار استآیند نرمفر اي تعریفارچوبی برچ RUP.نماید

یند مناسب و آدر تعریف فر RUP توجه به محبوبیت و کاربرد گسترده با .گرددمذکور میافزار به تعریف فرآیند مناسب براي تولید نرم منتج 
گفته راهکاري در جهت رفع چالش پیش تواندمی ،گرا با معماري سرویس RUPبررسی تعامل ،افزاريهاي نرم یستمکارا براي طیف وسیعی از س

ها را مورد همزمان معایب و مزایاي هر یک از آن. پردازیممی گرامعماري سرویس و RUP  ابتدا به بررسی اجمالیدر این مقاله،  .به شمار آید
نماییم و بر مبناي آن به گرا مقایسه میمالحضات معماري سرویس را با اصول و RUPهاي مختلف ف فازدر ادامه اهدا .دهیمتحلیل قرار می

  .دهیمهاي تعامل مذکور را مورد بررسی قرار میدر نهایت مزایا و محدودیت .پردازیمگرا میبا معماري سرویس RUPسنجش و نحوه تعامل 

  کلیدي هاي واژه
  RUP افزار، کیفیت،فرآیند تولید نرم ،گرا سرویسمعماري 

  

  مقدمه -1
ار با تقویت محیط کسب و کبه دلیل مزایایی نظیر  1گرا معماري سرویس

کسب و کار هاي دافزایش فرآینپذیر،  استفاده از زیرساخت انعطاف
ک هاي مستقل و ساخت ی ي مجدد از سرویس خودکار، توانایی استفاده

مورد توجه قرار گرفته  ،هاي سازمان بستر اطالعاتی جامع براي سرویس
گرا یافتن یک  هاي تحقیقاتی در معماري سرویس یکی از چالش. ]1[است 

ی مالحظات و اصول این فرآیند کاراي تولید نرم افزار است که تمام
هاي کاربردي را براي تولید برنامه تا بستر الزم گیردنظر ب معماري را در

یک سبک گرا  جا که معماري سرویس از آن. فراهم سازدبا کیفیت  ر ومؤث
توانند براساس نیازهاي متفاوت  هاي مختلف می سازماناست،  معماري

رود  به همین جهت انتظار نمینمایند و سازي  را طراحی و پیاده  ، آنخود
شتیبانی این سبک معماري ارائه شود خاص براي پکه تنها یک فرآیند 

ها براي  هاي مختلفی توسط محققان و شرکت لوژيومروزه متدا .]2[
                                                             
1 Service Oriented Architecture (SOA) 

ه گردیده است، اما هیچ یک به طور ائگرا ار معماري سرویسسازي  پیاده
  .هدد، مالحضات و اصول این معماري را پوشش نمیکامل

و معماري  RUPسنجی و تحلیل نحوه تعامل امکانهدف این مقاله 
براي پوشش مالحضات و اصول  RUP دلیل انتخاب .گرا استسرویس

ي آن در حوزه دانشگاه و گرا، محبوبیت و کاربرد گستردهمعماري سرویس
اي از صنعت براي تعریف فرآیندهاي تولید مناسب براي طیف گسترده

هاي موجود داراي سایر متدولوژي .باشدزاري میفاهاي نرمسیستم
ها گرا هستند که برخی از آنهاي متعددي با معماري سرویسناسازگاري
افرین است، گرا بر مبناي ارتباطات ارزشمعماري سرویس) 1: عبارتند از

) 2هاي مذکور بر ارتباطات هزینه بر استوار هستند، در حالیکه متدولوژي
هاي گرا مبتنی بر فرآیند است، در حالیکه متدولوژيمعماري سرویس

گرا براي تغییر معماري سرویس) 3مذکور مبتنی بر کارکرد هستند، 
) 4سازند، براي بقاء میهاي مذکور لیکه متدولوژياشود، در حساخته می

هاي مذکور بر مبناي توسعه گرا بر خالف متدولوژيمعماري سرویس
پس از کسب  ،این مقصود، در این مقاله براي نیل به. ]5[ تدریجی است



 
 

گرا و تحلیل نقاط ضعف و قوت و معماري سرویس RUP شناخت کافی از
با اصول و مالحضات  RUP هر یک به مقایسه اهداف و وظایف فازهاي

نتایج حاصل از مقایسه مذکور مبناي  .پردازیمگرا میمعماري سرویس
. گیردقرار می گرا رویسبا معماري س RUPسنجش امکان و نحوه تعامل 

آخرین قدم از پژوهش جاري را هاي این تعامل بررسی مزایا و محدودیت
  .دهدتشکیل می

در بخش دوم به  :این مقاله در چهار بخش سازماندهی شده است
در این بخش  .پردازیممی RUPو  گرامعرفی اجمالی معماري سرویس

در  .گیردبررسی قرار مییک نیز مورد  هاي هرهمچنین مزایا و محدودیت
با معماري  RUPسنجی و تحلیل چگونگی تعامل بخش سوم به امکان

 هاي چنینمحدودیت همچنین، مزایا و. شودگرا پرداخته میسرویس
بخش  در نهایت در .گیردتعاملی در این بخش مورد بررسی قرار می

  .پردازیمگیري و معرفی کارهاي آینده میچهارم به نتیجه

 RUP گرا ومعرفی و تحلیل اجمالی معماري سرویس - 2

 .پردازیممی RUPگرا و در این بخش به اختصار به معرفی معماري سرویس
 . نماییمیک را نیز تحلیل می هاي هربعالوه، مزایا و محدودیت

   گرا سرویسمعماري  2-1
که  توزیع شده هاي سیستمساخت  گرا رهیافتی شامل سرویسمعماري 

 شدههاي توزیعسرویس اي از مجموعه افزاري را در قالبنرمکارکردهاي 
ها با کمک  این سرویس. نماید ارائه میهاي مورد نیاز سازمان در اندازه

 اندهسازي مجزا شدسکو از پیادهتعریف یک واسط استاندارد مستقل از 
هاي اطالعاتی است  سبکی از معماري سیستم، راگسرویسمعماري  .]1[

با  افزاري هاي نرمت در ارتباط مؤلفهه اتصال سسبکه هدف آن دستیابی 
افزاري باعث افزایش قابلیت هاي نرماتصال سست بین مؤلفه. یکدیگر است

 مزایا وشامل  گرا سرویسمعماري  .]3[ شود ها می فاده مجدد آناست
  .شده استارائه  1باشد که بطور خالصه در جدول معایبی می

  گرا سرویسو معایب معماري  مزایا – 1جدول 
  معایب  مزایا

  از سرویس  قابلیت استفاده مجدد -
  پذیري سرویسقابلیت ترکیب -
  ها  مختاري سرویس خود -
  سازي داخلی سازي پیاده پنهان -
  قابلیت شناسایی و کشف -
بودن ورودي و  شفافاستاندارد و  -

  خروجی

افزایش موجب که  پیچیدگی -
  شودریسک شکست می

با  پذیري اشکال کمتحمل -
  سازي وجود هزینه باالي پیاده

و  عدم توانایی در کنترل -
 هاي کسب نیازمنديمدیریت 

  کار پویاو 

توان نتیجه گرفت آن  می 1 در جدولاطالعات ارائه شده  ازآنچه 
نیازمند گرا هاي معماري سرویساست که اجتناب و گذر از محدودیت

استفاده از یک . باشد جامع میو  مندافزاري قاعدهلوژي نرمویک متد
را  گرا سرویسموفقیت معماري احتمال  تواند می ي مناسبفرآیند توسعه

تعریف مکانیزم شفاف و ، افراد تیم توسعهبین  دقیق ز طریق ایجاد ارتباطا
 هاي پشتیبانی ومند کنترل و مدیریت تغییرات و ارائه سیاستقاعده

  .]7[ ،]5[ ،]4[ ،]1[ ها افزایش دهدمهندسی نیازمندي
با فراهم  RUP همانطور که در ادامه نیز به آن پرداخته خواهد شد،

طیف وسیعی از  ي مناسب برايسازي امکان تعریف فرآیندهاي توسعه
 افزاري به صورت بالقوه داراي قابلیت پوشش کمبودهايهاي نرمتمسیس

   .گرا استمعماري سرویس

2-2 RUP   
RUP ،هاي  که ویژگی افزاربراي تولید نرمرویکردي است ، از یک منظر

تنی بر اي نظیر تکرار شوندگی، تمرکز بر معماري و توسعه مببرجسته
  .گیردموارد کاربرد را در بر می

ته در یافتعریف و سازمانیک فرآیند خوش RUP از منظر دیگر،
ف یهاي تعر نقش شامله اجزاء اصلی آن باشد ک افزار میمهندسی نرم

باشد و  می 4کارييها و جریان 3ها ، دیسیپلین2اها، دستاورده الیتشده، فع
این اجزاء در اختیار قرار  قرار دادن نار همبراي در ک ی راساختار مناسب

 .دهد می
 توان یک محصول مهندسی قلمداد کرد کهرا می RUP همچنین
-سیستم کلی براي تعریف فرآیندهاي تولید چارچوب و قالبدربرگیرنده 

بر  RUPسازي یواقع با سفارش در .]2[ ،]9[ ،]8[است  افزارينرم هاي
و اهداف یک پروژه، فرآیند توسعه  مالحظاتنیازمندي، محدودیت، اساس 

  .گرددحاصل میمناسب آن پروژه 
RUP کارها و تجارب، راههاحل راه ها،ارزشمند از دانشاي گنجینه 

-توصیه بنابراین. دهد را در اختیار ما قرار می موفق مهندسی قابل تکرار
 .مفید استها، از کوچک تا بزرگ  از پروژه یگستره وسیع براي RUPهاي 

 RUP تواند می مالحظات خودها و هر پروژه با توجه به نیازها، محدودیت
به  2در جدول  RUPهاي برخی از مزایا و محدودیت .را سفارشی نماید

شایان ذکر است که در این جدول مزایاي . صورت خالصه ارائه شده است
RUP  با تمرکز ویژه بر شناسایی نقاط بالقوه تعاملRUP  با معماري

هاي قابلیتدر ادامه به بررسی . ]8[ ،]10[گرا ارائه شده است سرویس
RUP  ب گرا در قالهاي معماري سرویسجهت برآوردن نیازمنديدر

  .پردازیممی 3جدول 

                                                             
2 Achievements 
3 Discipline 
4 Workflow 



 
 

 RUPمزایا و معایب  - 2جدول 

  هامحدودیت  )گرانقاط بالقوه براي تعامل با معماري سرویس(مزایا 

1-RUP گرا استفاده از معماري شیء معماري محور است و
  .دنک می

2 - RUP به  ها راتوان آن که میکاربرد است  رداومبتنی بر م
مند است که کاربر عالقه درنظر گرفت هایی سرویسعنوان 

  .افزاري به او ارائه کندسیستم نرم

بر مبناي مدل تکرار و تکامل است که  RUPتوسعه در  - 3
  .نمایدهاي فرایند را بر طرف میهاي سایر مدلمحدودیت

هاي فرآیند گامي سازماندهی نحوه RUP برجستهویژگی  - 4
  .باشد پویا و ایستا میبه دو صورت 

که امکان فرآیند تولید  RUPي جامعیت و کاربرد گسترده - 5
   .نمایدافزاري فراهم میهاي نرماي از تیممناسب را براي طیف گسترده

1-RUP هاي توسعه و تولید نتوانسته خود را با گسترش روز افزون رهیافت
  .مبداء تغییرات تابع تغییرات بوده تا نرم افزار وفق دهد و عموماً

وجود به موارد کاربرد، درصورت  RUPبه دلیل وابستگی بسیار زیاد  - 2
هاي پروژه نیز سرایت به سایر بخشدر موارد کاربرد این نقص  هرگونه نقص

  . نمایدمی

3 - RUP  وابستگی زیادي بهUML  دارد و استفاده ازUML  درRUP 
ابعاد با پیچیدگی بسیاري مواجه است و این پیچیدگی با بزرگتر شدن بعضاً 

  .شود مینیز پروژه بیشتر 

نمودارها نیازمند است که هنوز ارائه به بعضی  RUPرسد  به نظر می - 4
  .اندنشده

  
    

در حال  RUPآید آن است که  آن چه از این مقایسه بر می
هاي مختلف چارچوبی براي تعریف فرآیندتواند باعنوان حاضر می
گرا  افزار، بستر مناسبی را براي توسعه معماري سرویستولید نرم

  .فراهم آورد

هاي معماري بنابراین با توجه به ماهیت مالحظات و نیازمندي
 RUPگرا و شرح وظایف هر یک از فازهاي چهارگانه سرویس

براي  ،]12[ ،]11[) ، ساخت و انتقال)معماري(آغازین، تشریح (
گرا معموالً کافی است فازهاي پوشش مالحظات معماري سرویس

  .توسعه یابند RUPاول و دو 

  گرا هاي معماري سرویس با نیازمندي RUPهاي نگاشت قابلیت  - 3جدول 

  RUPهاي قابلیت  گرا معماري سرویسهاي نیازمندي

  گانهچندهاي با تخصصبزرگ توسعه هاي  تیم
 هاي تیممند و سازماندهی مدیریت کارا و قاعده

  بزرگ توسعه
  هاشامل دیسیپلینی به منظور مهندسی نیازمندي  هامند نیازمنديمستندسازي بهینه و قاعده

   طوالنی، مخصوصا در زمان طراحی معماريفریند توسعه 
سازي امکان تعریف فرآیند تولید مفصل و فراهم

  جامع
  عدم وجود محدودیت در اندازه سازمان مقصد  هاي بزرگ سازماناستفاده در 

  سرویستعریف کارکردها در قالب 
ریزي بر مبناي اصول شیءگرایی و مفهوم طرح

- میسر میسازي مفهوم سرویس را شیء که یاده

  سازد
    

در ادامه به توسعه هر یک از دو فاز مذکور و همچنین  بنابراین
ها به منظور پوشش جدید هر یک از آنهاي به تعریف خروجی

-می 4گرا در قالب جدول مالحظات و اصول معماري سرویس

   .پردازیم



 
 

 گرا سرویسمعماري بر مبناي  RUPتوسعه فازهاي آغازین و معماري  - 4جدول

  گرا سرویسمعماري  مبناي برهر فاز  هاي جدیدخروجی  گرا سرویسمعماري بر مبناي هر فاز توسعه   فاز 
  
  

  آغازین -1

 گرا سرویساعضاء تیم متوجه مفاهیم معماري 
خواهند شد، در این فاز با استفاده از مدل بلوغ 

سطح بلوغ و جامعیت سازمان  گرا سرویسمعماري 
سنجیده شده و عوامل هدایت پروژه به سمت 

  .گردد تعیین می گرا سرویسمعماري 

  گرا سرویسچشم انداز و اهداف معماري  .1

  گرا سرویساستراتژي معماري  .2

  تجزیه و تحلیل بازگشت سرمایه .3

  با سایر اعضاء و کاربران پروژه گرا سرویستشریح چگونگی ارتباط تیم معماري  .4

  هاموارد کاربرد و تجزیه و تحلیل آن .5

  گرا سرویسمعماري ورد نیاز براي طراحی افزارهاي مافزارها و سختنرم .6

 
  

  تشریح -2
  ) معماري(

  
  

گرا با سایر اعضاء معماري سرویسمشارکت تیم  .1
  پروژه

  هاتعریف و تحلیل نیازمندي ،جمع آوري. 2

  پروژه بنديزمانریزي و طرح. 3

  تعریف زیرساخت فنی. 4

با توجه ویژه به  تعریف و تکمیل موارد کاربرد. 5
  مفهوم سرویس

  گراسرویس تعریف و مستندسازي معماري. 6

  هاي مورد نیازگیري کمی کیفیت سرویساندازه. 7

گرا به منظور استفاده در تحویل معماري سرویس. 8
  مرحله تولید پروزه 

در قالب هاي عملیاتی شامل همه فرآیندهاي کسب و کار  سند نیازمندي. 1
  ها سرویس

اندازه کمی کیفیات مورد شامل ) کیفی(هاي غیرعملیاتی سند نیازمندي. 2
  هاي زیر ساختسطح خدمات و نیازمندي نامهتوافقها و انتظار از سرویس

  گرا سند عملی معماري سرویس. 3

  سند تعریف زیر ساخت. 4

  با جزئیاتگرا معماري سرویس سند طراحی. 5

  هابرنامه تست و تضمین کیفیت سرویس. 6

   

     

با معماري  RUPتحلیل مزایا و کمبودهاي تعامل  -3
  گرا سرویس

. باشد انکار میامري غیرقابل ،وجود نقاط مثبت و منفی در هر تعامل
از . این مقوله مستثنا نیستگرا نیز از و معماري سرویس RUPتعامل 

گرا که باعث  در تعامل با معماري سرویس RUP هايجمله ویژگی
عبارتند  ،گرددایجاد بستري مناسب در جهت توسعه این معماري می

  :از
گرا در فازهاي آغازین امکان گنجاندن مالحضات معماري سرویس )1

  هاتحلیل و طراحی سرویس هايو معماري با تمرکز ویژه بر دسیپلین
بر  RUPهاي مختلف تعریف شده در سازي فعالیتامکان سفارشی) 2

  گراویسمبناي معماري سر

 با گرا در تعامل با معماري سرویس RUPکرد که اما باید توجه
  :است مشکالتی نیز مواجه 

 ئیگراشیء يار مبنب RUP، شد بیان نیز همانطور که پیش از این) 1
سازي و اگرچه امگانات و مفاهیم موجود در شیءگرایی مدل. است
- کلیه جنبه سازد، اما قادر به پوششسازي سرویس را میسر میپیاده

به عنوان مثال تجمع  گرایی نیست؛ ها، مالحظات و قیود سرویس
تواند مانند یک  اي ایجاد سرویس ترکیبی که خود میها بر سرویس

  . سرویس عمل کند
این متدولوژي در  ؛هافقدان چابکی در مقایسه با دیگر متدولوژي) 2

 .باشد ها می ار بیشتري نسبت به دیگر متدولوژينیازمند ک ،هر تکرار
شود، اما هنگامی  ن موضوع یک مشکل اساسی محسوب نمیهرچند ای
 گرا سرویسمعماري مبتنی بر نیاز به یک برنامه کاربردي  که سریعاً

   .]13[، ]6[مورد نیاز است تر  چابک فرآیند ، یک مدلاست
گرا در در تعامل با معماري سرویس RUPهاي مزایا و محدودیت

    .شده استسازماندهی  5جدول 



 
 

گرا  در تعامل با معماري سرویس RUP هايمزایا و محدودیت - 5جدول
  بیشتر يسازگاردستیابی به و تغییرات مورد نیاز براي 

  هامحدودیت  مزایا
-قابل استفاده در پروزه

  هاي بزرگ
هاي عدم پوشش کلیه جنبه

  ییشیءگراگرایی توسط سرویس
برخورداري از ساختار 

  برخورداري از چابکیعدم   تعریفخوش

امکان توسعه فازها و 
ها بر مبناي یسیپلین

  گراییسرویس
  

  :گیري و کارهاي آیندهنتیجه -4
مورد توجه قرار بیش از پیش  گرا سرویسمعماري  ،هاي اخیر در سال

بردارنده  افزار که در یک فرآیند تولید نرمنیاز به  ،براین، بنااست  گرفته
 .رسد ضروري به نظر می ،باشد این معماري یه مالحظات و اصول کل

افزار ارائه شده هاي متعددي براي تعریف فرایند نرمتاکنون متدولوژي
هاي موجود در پوشش ها حاکی از ناتوانی متدولوژيارزیابی. است

شایان ذکر است که در حال حاضر . گرا استمعماري سرویس
از بین . داردگرا وجود نمتدولوژي خاصی براي معماري سرویس

گرا هاي مذکور تنها براي براي تعامل با معماري سرویسمتدولوژي
  . رسدمساعد به نظر می

با توجه به  RUPدر این مقاله با تحلیل مزایا و نقاط قوت 
 RUPگرا به شناسایی نقط بالقوه هاي معماري سرویسنیازمندي

 ن است کهآنتایج حاکی از . گرایی پرداختیمبراي تعامل با سرویس
گرا کامالً منطبقبر معماري سرویس RUPاگرچه مالحضات و اصول 

گرا را پوشش هاي معماري سرویسباشد، اما بیشتر نیازمندينمی
هاي موجود در تعامل در این مقاله، همچنین، به محدودیت. دهدمی

RUP ها عبارتند گرا پرداخته شد؛ این محدودیتبا معماري سرویس
بر مبناي شیءگرایی و عدم توانایی شیءگرایی  RUPریزي طرح: از

گرایی و همچنین عدم چابکی هاي مختلف سرویسدر پوشش جنبه
RUP .  

ترین متدولوژي در حال حاضر مناسب RUPبا توجه به اینکه 
آید، لذا گرا به شمار میهاي معماري سرویسبراي پوشش نیازمندي

گرایی و سرویس RUPهاي فوق در تعامل بر طرف کردن محدودیت
   . گرددکاري ضروري و ارزشمند براي آینده تلقی می

  :منابع

با رویکرد  UMLافزار به کمک سازي نرمزادگان، عباس، مدلرسول ]8[
RUP 1391، بابل، علوم رایانه، زمستان.  
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