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0Bچكيده 
يك  وجودها و موسسات مالي و اعتباري،  امروزه با توجه به گسترش روزافزون حوزه نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در بانك

وش تعريف بين بانك ور يكپارچه بستر مناسب و خ هاي  انكداري و واحدسازي دارائيها و خدمات ب سازي فرآيند ها به منظ
وجود يك چنين بستري ضمن اينكه سطح مطلوبي از يكپارچگي و استقالل منطقي . اطالعاتي امري ضروري و زيرساختي است

اي در معماري سطح  هاي جزيره گيري پديده سيستم نمايد، از بروز و شكل را حفظ مي (Core Banking)هاي بانكداري  سيستم
ها و توسعه و گسترش  ها و مخاطرات بانك كداري كشور ممانعت نموده و در اين راستا منجر به كاهش هزينهكالن صنعت بان

ها  شبكه بانكي كشور و افزايش رضايتمندي مشتريان به دليل ارائه محصوالت و خدمات متنوع بانكي در سطح كليه شعب بانك
 .خواهد شد

B2B0F)سازي بنگاه به بنگاه  يكپارچهها كه از آن به عنوان  ي مختلف بانكي بانكدارها سيستمسازي  با اين وجود يكپارچه

يا  ) 1
1Fپذيري تعامل

به دليل اينكه در برگيرنده يكپارچگي چندين سيستم و ديدگاه ناهمگن است كه گاهي نيز بر روي شود  ياد مي 2
ون وسيله شماهاي دسترسي ناهمگن مديريت مي ش وهاي مختلف استقرار داده شده و ب ترين اشكال  د، يكي از پيچيدهسك

سازي  هاي يكپارچه روي مكانيزم هاي پيش ها و چالش در اين تحقيق ضمن تشريح ضروررت. شود سازي را شامل مي يكپارچه
بين سازماني با استفاده از تركيبي از  سازي يكپارچهسازي، يك متد و ابزار جهت  مختلف يكپارچه اشكالو معرفي  ها سيستم

2Fگرا رويسسرويكردهاي 

3 )SOAI(  3گرا پورتالوF

4 )POAI( ارائه شده است. 
ها و امكانات دو بانك سرمايه و تجارت براي دستيابي به اهداف مشترك و ارائه  روش پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت

انك در سطح كشور و شعبه و باجه هر دو ب 3،000در مجموعه ستاد مركزي و بالغ بر  ،خدمات بهينه به مشتريان هر دو بانك
اندازي اين طرح امكان واريز وجوه  بطوريكه با راه .سازي و عملياتي گرديده است  كاربر شعبه پياده 15،000براي حدود بيش از 

هاي مشتريان  از طريق شعب بانك همكار و پرداخت وجه چك و ديگر مشتريان هاي خود توسط مشتريان بانك اصلي به حساب
وي شعب هر دو  در مسير حركت به سمت  ها بانكهاي پيش روي  دستاوردها و چالش. بانك ميسر گرديده استاز س

 .به همراه راهكارهاي مورد استفاده در اين پروژه براي رفع اين موانع در بخش نتايج ارائه شده است B2B سازي يكپارچه

 افزار سيستم بانكداري متمركز، معماري نرم ،گرا ورتالپسازي  گرا، يكپارچه سازي سرويس يكپارچه ،سازي يكپارچه: هاي كليدي واژه
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Abstrac t 
Nowadays, with increasing the influence of Information and communication technologies 
(ICT) in banks, financial institutions and credit, have an appropriate infrastructure and well-
defined in between banks, is fundamentally necessary for the purpose of  integration 
processes services banking and unitize the information assets. Availability such infrastructure 
maintains appropriate level of  integrity and independence of logical core banking systems 
interaction, meanwhile will  prevent of forming island systems in the macro- level architecture 
Industrial banking and reduce the costs and risks of  banks and Expans ion of the banking 
network and increase customer satisfaction due to a variety of banking products and services 

all the banks will. 
 However, integration different banking application which is referred to as the Business-to-
Business (B2B) integration is one of the most complicated forms of integration in 
organizations as a result of they include  integrative several system and heterogeneous 
approach sometimes also has been deployed on multiple platforms and is managed 
heterogeneous access schemes. In this paper we explain the requirements and challenges of 
integration application mechanisms also introduction of various forms of integration, has 
been presented a methodology and tool for Integration core banking systems in Cashing 
cheque and deposit account Customers processes with using service oriented application 

Integration (SOAI) method.  
The proposed method is in line with the capacities and capabilities of both Sarmaye and 
Tejarat bank and trade to achieve common goals and provide a better service to the customers 
of both banks has been implemented and operated the headquarters and over 3,000 branches 
and Counter of both for over 15,000 user of the whole country. So that it can start depositing 
funds with the master bank customers to their accounts and pay cheque customers through 
partner bank branches in bo th the bank branches are pos sible. The achievements and 
challenges which banks are facing in the movement toward B2B integration a long w ith used 

strategies to overcome these obstacles in project is presented in the results section 
 

Keywords: Integration, Service Oriented Application Integration (SOAI), Portal Oriented 
Application Integration(POAI), Core Banking, Software Architecture 

 

1( 1Bمقدمه 
اطالعاتي  هاي سيستم. "ي يك جزيره نيستافزار نرمهيچ "در حوزه مباحث فناوري اطالعات جمله معروفي است كه مي گويد 

يكي از سازي  يكپارچهامروزه . سبي داشته باشنداشند كه با هم تعامل و ارتباط منامد بآتوانند موثر و كار  يك سازمان زماني مي
به وفور در ادبيات سيستم و فناوري اطالعات است و  ها سازماناطالعات فناوري مديران  مهم هدافاو از  اصلي هاي ي گير جهت

 نياز، اين پوشش است و براي كرده بدل ترديد غيرقابل نيازي به را سازي يكپارچه گيري، جهت اين. گيرد مورد استفاده قرار مي

آنها، به سطح بلوغ سازمان  يك ازكه البته كاربرد هر  ت استهاي رسيدن به آن متفاو راه و است مطرح مختلفي راهبردهاي
اجراي ! اطالعاتي فقط مختص به انتقال بايت هاي داده مي شود هاي سيستمالبته نبايد تصور كرد كه ارتباط بين  .دارد يبستگ

اني و با تكنولوژي خاصي در زماطالعاتي متنوعي است كه هر كدام  هاي سيستمافزارها و   يندهاي كسب و كار، وابسته به نرمآفر
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وط به تعامل پذيري آلذا اتوماسيون چنين فر. اند تهيه شده ور . مختلف است هاي سيستميندهائي من  هاي چالشبدين منظ
 .]1[ست كه مي بايست بصورت مناسب برطرف شوندا ها سازمانزيادي پيش روي 

ها و موسسات مالي و اعتباري به دليل گستردگي و ماهيت  بانك ،ي گسترده و بزرگ ايراني بويژه موسسات دولتيها سازمان
وصي هايشان و همچنين سياست فعاليت وچك هاي كالن دولت مبني بر خص ها،  و وزارتحانه ها سازمانسازي بدنه  سازي و ك

عده عمومي تبديل استفاده كنند كه امروزه به يك قا ITناگزيرند به صورت روز افزوني از منابع خارجي سازمان بويژه در زمينه 
هاي كاري پيمانكاران خارجي به سازمان محتمل و  در چنين شرايطي تحميل تدريجي استاندادردهاي فني و محيط. شده است

 .مي شود سازي يكپارچههاي بيشتر در حوزه  كه موجب پيچيدگي كند محيط فني متشتتي را ايجاد مي

ها و موسسات مالي و  هاي حاكم بر گسترش فيزيكي شعب بانك وديتبا توجه به رويكردهاي كالن اقتصادي و بانكي و محد
در اين راستا . ها مطرح است ها بعنوان يك رويكرد براي مديران ارشد بانك ها و امكانات ديگر بانك اعتباري استفاده از ظرفيت

وش تعريف بين بانك ود يك بستر مناسب و خ ور يكپارچه وج بانكداري و واحدسازي  ها و خدمات سازي فرآيند ها به منظ
وبي از يكپارچگي و . هاي اطالعاتي امري ضروري و زيرساختي است دارائي ود يك چنين بستري ضمن اينكه سطح مطل وج

اي  هاي جزيره گيري پديده سيستم نمايد، از بروز و شكل را حفظ مي (Core Banking)هاي بانكداري  استقالل منطقي سيستم
ها و  ها و مخاطرات بانك انكداري كشور ممانعت نموده و در اين راستا منجر به كاهش هزينهدر معماري سطح كالن صنعت ب

توسعه و گسترش شبكه بانكي كشور و افزايش رضايتمندي مشتريان به دليل ارائه محصوالت و خدمات متنوع بانكي در سطح 
وان ري مختلف بانكي بانكداها سيستمسازي  با اين وجود يكپارچه.ها خواهد شد كليه شعب بانك  ها كه از آن به عن

B2B4F)سازي بنگاه به بنگاه  يكپارچه

5Fپذيري يا تعامل )5

شود به دليل اينكه در برگيرنده يكپارچگي چندين سيستم و  ياد مي 6
ديدگاه ناهمگن است كه گاهي نيز بر روي سكوهاي مختلف استقرار داده شده و بوسيله شماهاي دسترسي ناهمگن مديريت 

  .شود سازي را شامل مي ترين اشكال يكپارچه د، يكي از پيچيدهمي شون

 بين سازماني سازي يكپارچهيك روش سازي،  مختلف يكپارچهو رويكردهاي  ها چالشها،  ر اين تحقيق ضمن تشريح ضروررتد
در روش پيشنهادي  .است ارائه شده )POAI( گرا پورتالو (SOAI) گرا  سازي سرويس هاي يكپارچه روشتركيب با استفاده از 

در  مورد استفاده هاي غالب تري استفاده شود تا بيشترين انطباق را با فناوري تالش شده است كه از ابزارهاي شناخته شده
ي ايراني و استانداردهاي مطرح را داشته و به طبع آن قابليت عملياتي و كاربردي شدن ها سازمانافزاري كاربردي  معماري نرم

 3،000در مجموعه ستاد مركزي و بالغ بر  سازي موفق روش پيشنهادي در پايان نيز يك نمونه پياده. اشدبيشتري داشته ب
بطوريكه با  .است ارائه شدهكاربر شعبه  15،000سرمايه و تجارت در سطح كشور و براي حدود بيش از  شعبه و باجه دو بانك

از طريق شعب بانك  و ديگر مشتريان هاي خود اصلي به حساب اندازي اين طرح امكان واريز وجوه توسط مشتريان بانك راه
هاي پيش روي  دستاوردها و چالش. هاي مشتريان از سوي شعب هر دو بانك ميسر گرديده است همكار و پرداخت وجه چك

اي رفع اين به همراه راهكارهاي مورد استفاده در اين پروژه بر بين سازماني سازي ها در مسير حركت به سمت يكپارچه بانك
 .موانع در بخش نتايج ارائه شده است

2( 2Bسازي يكپارچههاي فناوري اطالعات براي  استراتژي  
 /داخل سازمانياطالعاتي  هاي سيستمپذيري  اطالعاتي، عدم يكپارچگي و تعامل هاي سيستممهمترين چالش در حوزه معماري 

 :]3[]2[ت عموما شامل موارد زير استهاي فناوري اطالعا در اين راستا استراتژي. بين سازماني است

 هاي اطالعاتي داخل سازماني سيستم سازي يكپارچه )2-1
وغ  رويكرددو  سازي يكپارچهاين نوع براي رسيدن به  ود دارد كه البته كاربرد هر يك از آنها، وابسته به سطح بل اصلي وج

                                                 
5 Business-to-Business 
6 Interaction 
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  :ي اطالعاتي سازمان استها سيستم
وسعه يك سيستم اطالعاتي يكپارچه است كه  ي جزيرهها سيستمكنار گذاشتن  ،در اين رويكردروش متداول  )الف اي و ت

6Fريزي منابع سازماني برنامه هاي سيستمبا عنوان توسعه  IT معموًال در ادبيات

7 (ERP)اين روش، معموالً . شناخته مي شود
ها  به رابط يازنو  به ارمغان دارد ، چون سيستم يكپارچه مطلوب را براي سازمان)استراتژي مطلوب سازمان(مطلوب است 

ودنگهداري كل س ينهرا كاهش داده و سبب كاهش هز وارد به داليل مختلف فني و يستم مي ش ، اما در بسياري از م
يندهاي كسب و كار سازمان، پرهزينه بودن، عدم پشتيباني ارتباط با ديگر آعدم پشتيباني از تمامي فر: مانندمديريتي 

 كه دارد وجود دليل سه حداقل .ممكن نيستامكان استفاده از اين روش ... ي موروثي و ها سيستم اي ERP يها سيستم

 :]4][2[كنند استفاده منفرد ERP  يك از تنها نتوانند ها، شركت اكثر

 .داد نخواهد يوستگي را پبهم  چنين اجازه خارجي، و داخلي سازي يكپارچه اجتماعات كنترل و فرهنگي مشكالت •
 را ها شركت امروزي، يها سازماني افزار نرم نيازهاي تحويل صد درصد براي استاندارد هايافزار نرم كننده توليد يك ناتواني •

 .كرده است سازي يكپارچهاستفاده از ديگر رويكردهاي  سمت بهنامتجانس و حركت  معماري چند از استفاده به مجبور
 هاي سيستم زيرساخت از لزومًا سازمان دو كه كنندگان تامين و انمشتري مانند كار، و كسب همكاران با سازي يكپارچه •

 .نيستند برخوردار همگني اطالعاتي

واردي كه امكان  ) ب وع اول ممكن نيست، استفاده از  سازي يكپارچهدر م وم است، يعني  رويكردن  سازي يكپارچهدوم مرس
شناخته  )7F8 (EAI كاربردي سازماني چه سازي برنامهعنوان يكپار كه معموال تحت هاي اطالعاتي سازماني با همديگر سيستم

ود سازمان، تالش مي هاي سيستمدر اين روش، به جاي كنار گذاشتن  .شود مي وج شود تا با اتصال و  اطالعاتي م
 .محقق شود و برآورده شدن نياز شناسايي شده سازي يكپارچههدف سازي سيستم ها با هم،  يكپارچه

EAI از اي  مجموعه به واژه اغلب اين .است سازمان سرتاسر مختلف كاربردي ايه هبرنام لياتعم كردن هماهنگ فرآيند 

 اجرا زمينه پس در كه است فناوري يك  EAI.شوند مي طراحي يندآفر اين تسهيل براي كه دارد اشاره كاربردي هاي برنامه

 يا و كاربران كارمندان، عموم براي مستقيماً كند، مي پشتيباني سازمان، كار و كسب فرآيندهاي از كه حالي در و شود مي

 .دارد مختلف نياز هاي فناوري از سبدي به اغلب و نيست معين فناوري يك  EAI.]5[نيست مشاهده قابل ذينفعان سازمان
8Fپيغام كارگزار :مانند سازي يكپارچه فناوري چندين تركيب براي چارچوبي  EAIگفت توان مي

9Fآداپتر ، 9

 سرويس و 10

10Fكاربردي برنامه ايه دهنده

11Fوظايف و يندهاآفر كاربردي، هاي برنامه كه است فعاليتي EAI .است 11

 مجزاي كار و كسب 12

 عمومي صورت كار به و كسب هاي سرويس و عملكردها كاربردي، هاي برنامه تا كند مي هماهنگ و يكپارچه را سازمان داخل

 و وظايف آنكه اول است، واضح EAI هاي پروژه سازي هپياد مزاياي. بگيرد قرار نمايش معرض در اشتراكي قابل و

12Fاي داده افزونگي آنكه دوم .شود مي عرضه انفرادي هاي سيستم به نسبت بهتري هاي سرويس

13Fاي وظيفه همپوشاني و 13

14 

 هاي برنامه سازي پارچهيك .]6[شود مي تضمين باالتري درجه با اي هداد سازگاري و جامعيت بنابراين، يابد، مي كاهش

 كسب خدمات پذير انعطاف تحويل و عمليات موثر به انجام منجر كار و كسب يندهايآفر و اطالعات اشتراك جهت كاربردي

 تغيير، قابل غير و خشك صورت به موروثي يا جاري كاربردي هاي برنامه از EAIسازي  پياده با. شود مي مشتري به كار و
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 از و مستحكمي پذير مقياس صورت به و شده آزاد كاربردي هاي رنامهب اين ارزش برعكس، بلكه شود، نمي برداشته دست

 هاي سيستمبه كنار گذاشتن يا استفاده نمودن از  سازي يكپارچهاوت اين دو نوع از تف .شود مي برداري بهره آنها عملكرد
 .اطالعاتي موجود مربوط است

 اطالعاتي بين سازماني هاي سيستم سازي يكپارچه )2-2
اگرچه ارتباط و  .شناخته مي شود )Business-to-Business (B2Bهاي بين سازماني تحت عنوان  سامانه/ها سيستمي پذير تعامل

تعامل پذيري بين سازماني است، چراكه ميزان تنوع  اطالعاتي سازماني ضروري است اما از آن مهمتر هاي سيستميكپارچگي 
در شرايط . ي داخل سازماني استها سيستمب بيشتر از ميزان آن در بين ها در بين چند سازمان به مرات فناوري ها و پروتكل

يندهاي آفر"نياز دارند كه بصورت موثر از اطالعات يكديگر استفاده كنند، از طرف ديگر  ها سازماناقتصادي و تجاري جديد، 
 .به شدت احساس مي شود ها سازماندر چنين شرايطي نياز به تبادل اطالعات بين . در حال گسترش هستند "بين سازماني

 ارائه سازي يكپارچه در درگير هاي طرف كه براساس EAIشايان ذكر است برخي از منابع اين دسته را نوعي از طبقه بندي 

 براي توان مي كه را هايي فناوري تا داد خواهد را امكان اين مديران به بندي دسته اين .]8[]7[كنند است لحاظ مي شده

 يك به توسعه منجر واند مي نهايت در اين كهكنند  شناسايي كرد استفاده سازماني بين و سازماني برديهاي كار برنامه

 .كند پشتيباني سازماني بين و درون كاربردي هاي برنامه از كه شود يكپارچه زيرساخت

 كاربردي هاي هبرنام سازي يكپارچه ما منظور شود، مي استفاده ،سازي يكپارچهواژه  از كه جا هردر ادامه  ابهام از جلوگيري جهت

است مگر اينكه صريحا به نوع  )B2B) اطالعاتي بين سازماني هاي سيستم سازي يكپارچهبا رويكرد در برگيرنده  (EAI)سازمان 
 .اشاره شود (ERP) سازي يكپارچهديگري از 

3( 3Bسازي هاي يكپارچه ها و چالش ضرورت 
 به نياز كنند، مي حركت كار و كسب يندهايآفر سمت به دپارتماني، ربرديكا هاي برنامه جاي به ها شركت كه همانطور

 گزارش .ندا كرده هزينه نيازها اين برآورد براي را خود درآمد از بيشتري مقادير ا،ه شركت و شده تشديد سازي يكپارچه
Aberdeen Group ]3[14يافته گسترش سازمانيي يندهاآفر كه دهد، مي نشانF

 درصد به صد منجر ،2000تا  1998 سال از ،15

 به نياز بنابراين. است شده درآمدها در صديدر 150رشد  سبب يند،فرآ گردش دوره، درهمان. است شده درآمد افزايش

 مشكالت براي حلي راه بلكه نيست، شود، برده كار به گروه يك توسط كه مسطلح، واژه يك فقط EAI و است مبرم سازي يكپارچه

15Fبررسي ساسبرا .است جدي و واقعي

 جديدترين در وسيع گذاري سرمايه وجود با ،ها سازمان از بسياري ]Conspectus ]8 گروه 16

 خود موروثي هاي سيستم به است، حياتي ماموريتشان به رسيدن براي كه كاربردهايي براي كاربردي، افزارهاي نرمهاي  فناوري

 روي گذاري سرمايه بجاي كه اند دانسته ضروري را اين اند، ادهد پاسخ بررسي اين به كه كساني سوم يك از بيش .دارند تكيه

 يكي از عنوان به موروثي، هاي سيستم با سازي يكپارچه مشكل .كرد نگهداري را موروثي هاي سيستم بايد جديد، هاي سيستم

 فرصتي ها سازمان به ني،سازما سازي يكپارچه و يالكترونيك كار و كسب روي تمركز اما. است شده ظاهر  ITتوسعه اصلي موانع

 بر مبتنييكپارچه  سازمان يك سمت به كاربردي، هاي فناوريجديدترين  و موروثي هاي سيستم پيوند با تا دهد مي عيار تمام

 .كنند حركت وب

هاي  نامهبر زيادي به تعداد يدبا ي،به صورت ذات يسازمان سازي يكپارچه. يستاي ن ساده يفهوظ يسازمان سازي يكپارچه متاسفانه،
از ضد و  ياي گفت مجموعه توان يم يباًتقر. كند يدگيرس هاي مختلف سكو در مكان ينكاربردي در حال اجرا بر روي چند

 :]9[يك عبارتند ازدر سطح حرفه و تكن سازي يكپارچهمسئله پيش روي  يهاي عموم چالش .در كنار هم است ها يضنق

                                                 
15 Extended enterprise processes 
16 Survey 
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موفق و مؤثر  يسازمان سازي  يكپارچه براي. انجام شود ها ياستدر س يساسا ييرتغ يستيبا يسازمان سازي يكپارچهبراي  •
 .مؤثر و موفق انجام شود طوري و هم در فناوري اطالعات به ها سيستمارتباطات هم در  ينا يستيبا

 اركسب و ك اي بر روي جانبه اثرات گسترده و همه سازي يكپارچهتالش در جهت  سازي، يكپارچه يعخاطر دامنه وسبه  •
ممكن است ضرر  گاها سازي يكپارچهحل نامناسب در  راه. شوند يم يكپارچه تر ياتيمهمتر و ح يفدر گام اول وظا. دارد
 .آورد به بار يرهو غ يانبخاطر ازدست رفتن سفارش، ناخشنودي مشتررا  يهنگفت يمال

 هاي برنامه دهندگان بر روي است كه توسعه يكنترل يتمحدود يكپارچه،هاي  حل راه يجادمهم در ا يتمحدود يك •
 يكپارچهحل  راه يك در ها به منظور شركت برنامه يندر ا ييراتتغ يجادا. شده دارند هاي پك و برنامه يكاربردي موروث

 برنامه يككه در  يصيو خصا ها كاستي وجود يلبه دل سازي هيكپارچدهنده  توسعه يمبارها شده است كه ت. دشوار است
 .اند شده منصرف يكپارچهحل  از ارائه راه دارد، وجود هاي كاربردي مختلف برنامه ينكه ب ييها وتتفا ياوجود دارد، 

شده  يجادا ينهزم يناستاندارد در ا ياما تاكنون تعداد اندك شود، ياحساس م يكپارچههاي  حل به راه يدشد يازن ينكهبا ا •
از  ياريهستند، اما بس سازي يكپارچه ينهي در زمكمك موثر ها يسوب سرو مانند يياستانداردها ينكهبا ا و است

 .ارتباط برقرار كنند يكديگر با يخوب به توانند ياستانداردها نم ينشده بر اساس ا يدمحصوالت تول

 يختندر هم آم. دارد يازن ياديبه جرات زآن  طبق عمل كردن باشد،دچار چالش  خودش حل راه يككه  يهنگام •
و  مي شود يابي استقرار، نظارت، و اشكالهاي  ياتعمليچيده شدن پ ها منجر به تمسسي شده يعتوز يعتو طب ها يتكنولوژ

 از اشخاص ياريبس ينها در ب مجموعه مهارت ينموارد ا يشتردر ب. داردوجود  ها مهارت اي از مجمومه يببه ترك يازن
 .اصًال وجود ندارد يا است شده پراكنده مختلف

ويي ديگر  واجه  EAI هاي پروژه از درصد 70بيان گرديد كه  شد منتشر 2003سال در گزارشي كه در از س با شكست م
هاي  چالش بلكه ناشي ازو يا مشكالت فني نيست،  افزار نرمبه علت خود  ها بسياري از اين شكست نكته جالب اينكه. دشون مي

ها در  شركتكه مشكالت اصلي نمونه از  هفت  Steve Craggsسازي آقاي  يكپارچه رئيس كنسرسيوم اروپايي .مديريتي است
  ]:10[به شرح زير بيان مي كندرا  اند شده با آن مواجه EAI هاي سيستماستفاده از 

  .ا داردويا براي مديريت اجراي آنهپويا است و نياز به مديران پروژه پ EAI ماهيت: غيير ثابتت •
 . دارد ائل و جنبه هاي فنينياز به آگاهي از بسياري از مس EAI :EAI كمبود كارشناسان •
 . خود جهاني نيست EAI اين است كه استانداردهايموجود ، پارادوكس EAI در زمينه: رقابت استانداردها •
• EAI يك پارادايم ابزار است :EAI دو، بلكه يك سيستم است و بايد به اين ترتيب اجرا شنيست ابزار يك . 
 براي حصولحل بايد با بخش كاربر  راه .تكافي نيس كه حل است مهندسي راه: يك هنر است مشترك ايجاد يك رابط •

 .برسدبه اجماع مشترك  داشته باشد و نتيجه نهايي مذاكره
به كه در مراحل قبل از آن بي اهميت به نظر مي رسيد ممكن است بعدا تبديل  ياطالعات: از دست دادن جزئيات •

 . شودحياتي اطالعات 
ود از نيازهاي متضاد بسياري سازمان مختلفهاي  بخشاز از آنجا كه : پاسخگويي • ساختار نهايي در ، مطرح مي ش

  .دداشته باش ي براي آنهاروشنهاي  پاسخبايد  "سيستم"
 .انجام مي شودEAI هايي كه روي كارمتمركز عدم هماهنگي  •

4( 4Bهاي مختلف  بندي رويكردها و دستهEAI 
ونه كه اشاره شد   لحاظ از. است درگير سازماني و تكنولوژيك هاي چالش با كه ستا پيچيده كاري EAIسازي پيادههمانگ

 سازي يكپارچه درگير EAI سازماني، لحاظ از. است نامتجانس و ناسازگار هاي فناوري سازي يكپارچه درگير EAI، تكنولوژي
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 اشتراك و ارتباط به نسازما هر نياز و كار و كسب ريعر ستغيي ديگر، طرف از. است كار و كسب ناسازگار وظايف و يندهاآفر

 اساس، اين بر .بود خواهند روبروEAI  نام به چالشي با مستمر طور به ها سازمان كه معنا است اين به ،ها سازمان ساير با اطالعاتي

 توسعه سازماني، كاربردي هاي برنامه سازي يكپارچه از پشتيباني برايEAI هاي لح راه نيازها، اين به پاسخ در گذشته دهه در

 ارائه را جديد و قديمي هاي سيستم سازي يكپارچه و گسترش براي الزم زيرساخت و ها مكانيزم ها، حل راه اين. شدند داده

 و مفاهيم و كرده استفاده متنوعي رويكردهاي از خود زيرين هاي اليه در  EAIهاي حل راه كه است اين توجه قابل نكته. دهند مي
 EAI هاي حل در راه تنوع سبب كاربردي، هاي برنامه سازي يكپارچه رويكردهاي در تنوع. يرندگ يم كار به را متفاوتي اصطالحات

 تعدادي تكنولوژيك، جنبه از صرفًا راEAI  ،رويكردها اين از تعدادي. است شده حل راه ترين مناسب انتخاب شدن تر سخت و

اصلي  رويكردهاي و ها بندي دستهبرخي از مهمترين  .اند كرده بررسي جنبه دو هر از هم، رويكردها ساير و سازماني جنبه از ديگر
EAI اساس بر بندي دسته ،سازي يكپارچه بودن ضعيف يا قوي اساس بر بندي دسته :عبارتند از است موجود ادبيات در كه 

 يافزار نرم هاي سيستم نوع براساس بندي دسته ،)مشتريان و همكار ايه سازمان سازمان، )سازي يكپارچه در درگير هاي طرف
 درگير هاي سيستم عناصر پايه بر بندي دسته ،سازي يكپارچه براي مطلوب سطح مبناي بر بندي دسته ،سازي يكپارچه در درگير

 و مدل معماري مبناي بر بندي دسته ،سازي يكپارچه در نياز مورد معماري هاي اليه اساس بر بندي دسته ،سازي يكپارچه در
 كاربردي يها سيستم سازي يكپارچه براي بنابراين، .سازي يكپارچه رويكردهاي پيچيدگي درجه اساس رب بندي دسته همچنين

 جهت را آنها از تركيبي حتي يا و يكي آنها، كاربردي شرايط به توجه با و داشت نظر مد را مختلف هاي ديدگاه بايد همواره

 .]11][6[ نمود انتخاب سازي يكپارچه

در چهار راهبرد  هاي شناسايي شده را مي توان صورت گرفته و ضرورت انجام اين تحقيق كليه روشهاي  با توجه به بررسي
ود  طبقه سيستمي سازي يكپارچه سطح كالن 16Fراگ داده سازي يكپارچه : از عبارتند كهبندي نم

 اساس بر سازي پارچهيك،17
17Fتجاري يندهايآفر

18Fگرا سرويس سازي يكپارچه ،18

19Fاگر پورتالسازي  و يكپارچه 19

 اين راهبردهاي مختلف هاي ويژگي ادامهدر .20
 .]12][9[تشريح مي شود اين تحقيقپيشنهادي گرفته و روش  قرار بررسي مورد به اختصار سازي يكپارچه

 گرا داده سازي يكپارچه)4-1

 به ازيس يكپارچه كه آورند مي دليل كنند، مي استفاده ها سيستم سازي يكپارچه جهت گرا داده روش از كه انيمتخصص
 كه دارند وجود مختلفي هاي ديدگاه روش، اين در )1تصوير( .باشد مطرح اطالعاتي هاي بانك سطح در بايست مي هرحال
20Fها داده انعكاسي سازي كپي : از عبارتند

21Fاطالعات فدراسيون ايجاد ،21

22Fها واسط پردازش و22

هاي هريك از  كه  در ادامه ويژگي 23
 .مي شود بيانها  اين ديدگاه

    
 اطالعات انعكاسي سازي كپي -2تصوير                      گرا دادهسازي  هيكپارچ -1تصوير

 
 ها  داد انعكاسي سازي كپي) 4-1-1

                                                 
17 Information Oriented 
18 Business Process Information Oriented 
19 Service Oriented 
20 Portal Oriented  
21 Data Replication 
22 Data Federation  
23 Interface Processing 
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  توانند مي اطالعاتي هاي بانك اين. اطالعاتي بانك چند يا دو بين ها داده انتقال از است عبارت ها ه داد انعكاسي سازي كپي
  )2تصوير. (نمايند استفاده اطالعات بازيابي و ذخيره براي متفاوتي هاي مدل از حتي يا و باشند تيمتفاو هاي شركت به متعلق

 هاي تتفاو گرفتن نظر در با اطالعات انتقال جهت مناسب زيرساختي ارائه ها، داده انعكاسي سازي كپي عمليات اي پايه نياز
 هاي بانك بين يافزار نرم اليه يك دادن قرار با ها، داده اسيانعك سازي كپي .است اطالعاتي بانك هاي مدل بين ساختاري
 سوي از و شوند مي اسخراج منبع اطالعاتي هاي بانك يا بانك از نياز مورد اطالعات سو يك زا. دشو مي پذير امكان اطالعاتي

 و سادگي روش، اين اخصش امتيازات .گردند مي ذخيره مقصد اطالعاتي هاي بانك يا بانك در شده استخراج اطالعات ديگر
23Fها روش كه شرايطي در البته. است آن بودن هزينه كم

 بود نخواهد كارساز روش اين ديگر باشند محدود و مقيد اطالعات به 24
 .گرفت نظر در بايست مي را گرا سرويس هاي روش و
 
 اطالعات فدراسيون ايجاد) 4-1-2

24Fيگانه و يكپارچه نماي يك قالب در اطالعاتي بانك چندين سازي يكپارچه از است عبارت اطالعات فدراسيون ايجاد

 از 25
 كه هستند مجازي جامع اطالعاتي هاي بانك واقع در اطالعات هاي فدراسيون ديگر، عبارت به )3تصوير.(ياطالعات هاي بانك
 بين را يافزار نرم هالي اطالعاتي، هاي بانك فدراسيون افزار نرم .باشند مي فيزيكي اطالعاتي بانك چندين از متشكل خود
ه ب اليه اين. دهد مي قرار كنند، مي بازيابي را اطالعات كه كاربردي هاي سيستم و شده توزيع فيزيكي اطالعاتي هاي بانك
 اطالعاتي بانك مدل با را آنها و شود مي متصل فيزيكي اطالعاتي هاي بانك به گيرد مي قرار اختيارش در كه هايي طواس كمك

 اين از اطالعات به دستيابي براي كاربردي يها سيستم لذا .كند مي مرتبط است شده تعبيه مذكور افزار رمن در هك مجازي
 يك قالب در را متفاوتي يدادها انواع تواند مي كه اينست روش اين قوت نقطه. كنند مي استفاده مجازي اطالعاتي بانك
 خوش مدل يك قالب در را موجود شده توزيع اطالعاتي هاي بانك كليه به دستيابي روش ينا. كند مجتمع يكپارچه، مدل
 كاربردي هاي مسيست سازي يكپارچه در حل هرا ترين مطرح توان مي را روش اين. دكن مي پذير امكان ،بفرد منحصر فرم

 و منبع رديكارب هاي سيستم در تغيير ايجاد به نيازي روش اين در ا،ه داده انعكاسي سازي كپي الفبر خ. دبرشمر گرا داده
 .كنند برقرار ارتباط مجازي اطالعاتي بانك با بتوانند كه شود ايجاد جزئي تغييرات بايد فقط و باشد نمي مقصد

 

 
 ها پردازش واسط -4تصوير                                                اطالعات فدراسيونايجاد  -3تصوير                            

 

                                                 
24 Methods 
25 Single and Unified View 
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  ها واسط دازشرپ) 4-1-3
API25Fاز ها، واسط پردازش بر مبتني هاي حل راه

26
26Fآماده هاي سيستم سازي يكپارچه براي ها 

  به شده ايجاد يها سيستم و 27

 مطرح ERP يها سيستم در سازي يكپارچه روش رايجترين بعنوان روش اين )4تصوير. (كنند مي استفاده مشتري سفارش
27Fريتجا منطق به حدي تا كه كرد اشاره نكته اين به توان مي ش،رو اين ضعف نقطه تنها عنوان هب .است

 مبدا يها سيستم 28
 را متدها ا،ه سرويس بر مبتني امكانات برخي از استفاده با ،سازي يكپارچه نوع اين ديگر عبارت به. شود مي مرتبط مقصد و

 .گذارد مي اشتراك به اطالعات كنار در نيز
 

 تجاري دهايينآفر اساس بر سازي يكپارچه)4-2
 هاي اليه باالي در كه كند مي ايجاد را مركزي هاي پردازش از اي اليه ،سازي يكپارچه روش اين كه گفت توان مي ساده بيان به

 از عبارتست (BPI)تجاري يندهايآفر سازي يكپارچه روش )5صويرت. (گيرد مي قرار كاربردي يها سيستم مجموعه پردازش
 كه اي گونه به نمعي ترتيب با مطابق و مشخص زمان در ها پردازش فراخواني و اطالعات الانتق مديريت مكانيزم و دانش
 اين هدف. نمايد مديريت مناسب بنحوي را دارد وجود مختلف كاربردي هاي سيستم بين كه را اييه پردازش اجراي بتواند
 براي را افزوده ارزش بيشترين كه يا بگونه است يكديگر كنار سازمان يك مرتبط هاي پردازش كليه كردن جمع روش،

 .نمايد پشتيباني نيز را آنها بين منطقي ارتباط حفظ و اطالعات گردش بتواند همچنين و باشد داشته همراه هب سازمان
 سازي يكپارچه موتور و مقصد مبدا، يها سيستم بين را مترجمي اليه و باشد پذير انعطاف كامال بايست مي روش، اين

28Fجاريت هاي پردازش

 از برخي كه دارد وجود بسياري ياه تفاوت BPI و سنتي سازي يكپارچه هاي روش مابين. نمايد ايجاد 29
 :باشند مي زير قرار از آنها

 سنتي سازي يكپارچه روش چندين بين است پلي واقع در  BPI نمونهيك  •
 درگير را خود آنكه بدون دشون مي متمركز ها سيستم بين اطالعات جابجايي روي سازي يكپارچه سنتي هاي روش •

 را اطالعات انتقال و دارد كار سرو پردازش مدل با مستقيما BPI كه درصورتي نمايد، ها سيستم از يك هر دروني جزئيات
 .دهد مي انجام مدل همين قالب در
     حاليكه در دباش مي ها سيستم بين ارتباط برقراي هدف با تاكتيكي حل راه يك واقع در سازي يكپارچه سنتي هاي مدل •

BPI تجاري مدل يك البق در را ها سيستم بين متقابل ارتباط بتوانند كه كند مي ارائه را استراتژيكي تجاري قوانين 
 .كند تضمين مشترك

                                                 
26 Application Interface 
27 Packaged Applications 
28 Business Logic 

29 Business Process Integration 
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 گرا سرويس سازي يكپارچه -6تصوير                                        تجاري هايفرآيند براساس سازي يكپارچه -5تصوير

 
 

 گرا سرويس سازي يكپارچه)4-3
29Fگرا سرويس سازي يكپارچه

30)SOAI(، اشتراك به را خود عمومي ايمتده يا تجاري منطق تا سازد مي قادر را ها سيستم 
 يا و كرد يكپارچه سپس و تعيين را شوند گذاشته اشتراك به بتوانند كه متدهايي بايد يا هدف اين به رسيدن براي .بگذارند

اين . كرد استفاده وب هاي سرويس نظير گذاري اشتراك به هاي روش از آنها گذاشتن اشتراك به زيرساخت ردنفراهم ك براي
گيرند،  هاي جديد مورد استفاده قرار مي ها قابل فراخواني هستند و هم براي ساخت سرويسافزار نرمها هم توسط ديگر  سرويس

وهاي ها در محيطي  سازي فناوري اين رهيافت براي يكپارچه واع مختلفي از سك افزاري وجود دارد  ي و سختافزار نرمكه ان
  گرا سرويس سازي يكپارچههاي زير را براي  هاي انجام شده مي توان ويژگي با توجه به بررسي) 6تصوير( .آل است ايده

 :]13[برشمرد
 .هم راستاي كسب و كار سازمان است -    
 .فكر استهم موضوعي فني است و هم نوعي سبك ت -    
 .كند رساني استفاده مي بوده و از پيام مبتني بر اتصال سست -    
 .تركيبي است هاي سيستمقادر به ساخت  -    
 .اطالعات در برابر تغييرات حرفه است مهمترين دستاورد آن انعطاف پذيري و چابكي فناوري -    
 .مي گردد ها سازمان /ها منجر به تعامل پذيري سامانه -    
 .ازدس هاي متنوع را محقق مي امكان ارائه يك سرويس با واسط -    
 .هاي زيرين است هاي اليه زيرساخت ارتباطي براي اين معماري مستقل از پروتكل -    

 

                                                 
30 Service-Oriented Application Integration  
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 گرا پورتال سازي يكپارچه)4-4
30Fگرا پورتال سازي يكپارچه

31)POAI (ي شركاي تجاري ها سيستمدهد تا چندين سيستم سازماني داخلي و  به ما اجازه مي
هاي  اجتناب از چالش گرا پورتال سازي يكپارچهفايده استفاده از  .واحد ديده شود افزار نرم/ خارجي از طريق يك واسط كاربري

كند كه  اين رويكرد رابط كاربري هر سيستم را به يك رابط كاربري مشترك منطبق مي. سطح زيرساخت است سازي يكپارچه
كند  ي مربوطه را در مرورگر وب  يكپارچه ميها سيستمتمامي  اين رويكرددر نتيجه ) 7تصوير( .تاغلب يك مرورگر وب اس

 .اگرچه آنها مستقيما در داخل يا بين سازمان يكپارچه نيستند

ي داخلي و بين ها سيستمتمركزشان بر روي تبادل اطالعات بين  ها سيستم سازي يكپارچهدر حالي كه ديگر رويكردهاي 
ي سازماني ها سيستمبراي اطالعات  نمند به واقعيت خارجي واحد قائل شد  عالقه گرا پورتال سازي يكپارچهاست، سازماني 

اگرچه به  ها سيستم سازي يكپارچهاين رويكرد به اين نكته توجه دارد كه  .افزار يا واسط كاربري است مختلف در قالب يك نرم
هاي كاربردي اشاره دارد، وليكن كمك  ا اتصال بين دو يا چند فرآيند بين برنامهطور معمول به خودكار سازي انتقال اطالعات ي

 B2B در واقع، بسياري از نمونه هايي از تبادل اطالعاتبه كاربر نهايي در قالب يك واسط كاربري واحد مالك عمل است و 
 .هستند POAI امروزه نيز نمونه هايي از

  
  

 
 اگر پورتال سازي يكپارچه -7تصوير

5( 5Bپذيري بين سازماني تعاملار پيشنهادي براي راهك 
پذيري بين سازماني  تعامل) تر سخت( اطالعاتي سازماني ضروري است اما از آن مهمتر هاي سيستماگرچه ارتباط و يكپارچگي 

ي داخل ها تمسيسها در بين چند سازمان به مراتب بيشتر از ميزان آن در بين  ها و پروتكل است، چراكه ميزان تنوع فناوري
نياز دارند كه بصورت موثر از اطالعات يكديگر استفاده كنند، از  ها سازماندر شرايط اقتصادي و تجاري جديد، . سازماني است
وزه. در حال گسترش هستند "يندهاي بين سازمانيآفر"طرف ديگر  ون به سمت  تجارت كه زماني سازماني و ح ود اكن اي ب

                                                 
31 Portal-Oriented Application Integration 
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در چنين شرايطي . دشوار شده است ها سازماني رود و تعيين مرز و اندازه جغرافيائي براي جهاني شدن و اكوسيستمي پيش م
  .به شدت احساس مي شود ها سازماننياز به تبادل اطالعات بين 

ها و موسسات مالي و اعتباري به  ي بزرگ ايراني بويژه بانكها سازمانهاي صورت گرفته و وضعيت فعلي  با توجه به بررسي
پذيري بين سازماني استفاده از تركيبي از  ي اطالعاتي مختلف، راهكار پيشنهادي براي تعاملها سيستمتفاده از لحاظ اس

ارتباط  و سازي يكپارچهبراي  گرا سرويسرويكرد از در اين راهكار . است )POAI( گرا پورتالو  )SOAI( گرا سرويسرويكردهاي 
 هاي سيستمو اصل بر اين است كه همه  شود  مياستفاده سط استاندارد يك وا با استفاده ازاطالعاتي  هاي سيستمبين 

31Fاين واسط وب سرويس. داشته باشند واسط استاندارد و مورد توافق جهاني تعامل ايناطالعاتي با 

نام دارد و پروتكل هاي  32
د كه استانداردي هستن XML، همه اين پروتكل ها بسطي از باشد مي SOAP،WSDL،UDDIن نيز شامل آمورد استفاده 

 .جهاني و مورد توافق همه سكوها، فناوري ها و سازندگان است

32Fيندهاي سازمان از مفهوم اركستريشنآبراي مديريت و اجراي فر گرا سرويسرويكرد 

اركستريشن در . استفاده مي كند 33
ا را فراخواني مي كند تا اي از سرويس ه خصوص ترتيب اجراي سرويس ها در فرآيند بحث مي كند و اركستر اصلي مجموعه

در اين حالت سرويس هاي خارج سازمان نيز در اين راستا فراخواني و . نتيجه مورد نظر حاصل شود و فرآيند تكميل گردد
وجود اين موتور فرآيندي است كه ترتيب و توالي را كنترل . شوند كه اين كار با كمك موتور فرآيند محقق مي شود استفاده مي

 .]14[كاء داخلي يا خارجي براي انجام كارها استفاده مي نمايدكرده و از شر

ود داردآبراي تعريف و پياده سازي فر گرا سرويسرويكرد در  گر  تحليل. يندها سه نقش اصلي تحليل گر، طراح و مدير وج
كل سيستمي و يندهاي كسب و كار سازمان را شناسائي و مدلسازي مي كند، سپس طراح اين مدل را به شآجريان گردش فر

33Fيند به يك سرويس سيستميآدر اينجا هر فعاليت فر. آورد قابل اتوماسيون در مي

34Fيا يك فعاليت انساني 34

. شود نگاشت مي 35
اطالعاتي سازمان، سازگار كننده مناسب را جهت برقراي  هاي سيستمهمچنين طراح در هنگام اتوماسيون فعاليت ها با ساير 

گر و طراح  در حالي كه تحليل. هر تعامل بايد نگاشت ها، پروتكل ها و ساير تنظيمات انجام شودنمايد، براي  تبادل تنظيم مي
 هاي سيستممشغول كار بر روي فرايندهاي خاصي هستند، مدير وظيفه كنترل و نظارت بر مجموعه تعامالت و ارتباطات بين 

اطالعاتي به كار  هاي سيستم ن است كهي اين روش ايها از ويژگييكي  .اطالعاتي و تنظيم مجوزها و سطوح دسترسي را دارد
 هائي كه ارسال شده جواب مي دهند يند اطالع ندارند، آنها تنها به پيامآيند مزبور از وجود فرآگرفته شده براي اتوماسيون فر

ت در پياده سازي ، اين موضوع كمك شاياني به چابكي فناوري اطالعا)هاي آن يند از اتوماسيون فعاليتآجداسازي منطق فر(
  .دارد ها سازمانيندهاي موجود مي كند كه ارزش استراتژيكي براي آيندهاي جديد و تغيير فرآفر

براي استفاده از اين وب سرويس ها قبل از . ها بسيار كارا و موثر است در حوزه تعامل بين سازماني استفاده از اين وب سرويس
35F(ها  بدين منظور دايركتوري ثبت و شناسائي سرويس. شوند نها بايد توسط متقاضيان شناسائيآهر چيز 

36UDDI ( بايد توسط
 كنند ها ثبت مي هاي خود را در اين دايركتوري ارائه دهندگان سرويس مشخصات سرويس. ايجاد شود سازمان ارائه دهنده آنها

وانند از اين سرويس ود بهره برند و متقاضيان نيز مي ت امر امكان استفاده از انواع مختلفي از نتيجه اين . ها در سازمان خ
 .]14[هاي بين سازماني است كه توسط ارائه دهندگان مختلف فراهم شده است سرويس

بتوان تا  اين امكان فراهم مي شود) POAI( گرا پورتال سازي يكپارچهبا  )SOAI( گرا سرويس سازي يكپارچهبا تركيب رويكرد 
 ارائه كردواحد  افزار نرم/ ي شركاي تجاري خارجي را از طريق يك واسط كاربريها سيستمچندين سيستم سازماني داخلي و 

                                                 
32 Web Service 
33 Orchestration 
34 System Service 
35 Human Task 
36 Universal Description, Discovery and Integration )UDDI( 
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ي مربوطه و ها سيستمشود در نتيجه آن تمامي رابط كاربري هر سيستم به يك رابط كاربري مشترك منطبق مي بطوريكه 
 )8تصوير. (پارچه نيستنددرگير به صورت  يكپارچه ديده مي شوند اگرچه آنها مستقيما در داخل يا بين سازمان يك

 

                                  
 سازي پيشنهادي راهكاريكپارچههاي  معماري ارتباطي مولفه -8تصوير

 
با نگاهي به تعاريف متنوع و مختلف پورتال يك نقطه مشترك در تمامي آنها يافت مي شود كه مشابه همان معناي لغوي آن 

صفحه وب واسطي است كه به عنوان دروازه ورودي امكان دسترسي آسان را به خدمات و اطالعاتي كه كاربر،  "پورتال". است
هاي متنوعي نيز براي آنها ها، كاربرد با گسترش روزافزون استفاده از پورتال .كند براي انجام خواسته اش نياز دارد، فراهم مي

36Fپورتال سازماني"اي از پورتال كه در اين راهكار پيشنهاد مي شود  گونه. مورد توجه قرار گرفته است

ها به  ن پورتاليا. است" 37
يي ها سازماندر . يندهاي سازماني مورد استفاده قرار مي گيرندآعنوان چارچوبي براي تجميع و يكپارچگي اطالعات، افراد و فر

هاي  متنوعي را به منظور فهرست كردن و سازماندهي مجموعه هاي برند، اين سيستم براي سازمان تابع كه از پورتال بهره مي
 اي دارند ها و عاليق ويژه خواسته ،منابع خدماتي براي توزيع بين كاربران كه امتيازها  و مختلف سازمان، منابع اطالعاتي سازمان

معروفند اطالعات را تجميع، دسته بندي   Portletها با استفاده از ماژول هاي خاصي كه به  عموما اين پورتال .كند فراهم مي را 
معموال . مبتني بر وب هستند كه در يك پورتال ميزباني مي شوند افزار نرما همانند يك ه Portlet. دهند و در اختيار قرار مي

وش در اين ر. ، حذف و اضافه توسط كاربر هستندجابجايي قابل كه است مختلفي  Portlet هاي يك صفحه پورتال حاوي پنجره
در   Portlet هر رابط كاربري كه براي ارتباط بين چندين سيستم سازماني مختلف توسعه داده مي شود مي تواند در قالب يك

  . پورتال سازمان مقصد بارگذاري شده و مورد استفاده قرار گيرد
ب و كار الكترونيكي براي كاربران هاي سازماني در انجام امور اداري و اعمال مديريت، آن را تبديل به يك محل كس نقش پورتال

وده است هاي بازرگاني  كنند، فرصت ارائه مي ها سازمانهاي سازماني جداي از خدماتي كه در  پورتال. آن به ويژه مديران نم
                                                 

37  Enterprise Portal 
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 را يبطوريكه در اين راهكار مي توانند فضاي جديد نمايند فراهم مي ها سازماننويني را متناسب با توان اقتصادي و اجرايي 
ي درگير ار مزاياي آن منتفع ها سازمانبراي انجام فرآيندهاي مشترك كسب و كار بين سازماني ارائه دهند و تمامي 

 . ]15[شوند

6( 6Bهاي سرمايه و تجارت سازي در بانك مطالعه موردي و پياده 
كار آن بانك تدوين كسب و  همسو با اهداف كالنكه  سرمايه در راستاي تحقق اهداف طرح معماري فناوري اطالعات بانك

ور براي دستيابي به اهداف مشترك نظير گسترش  استفاده از ظرفيت به منظورشده است و  ها و امكانات شبكه بانكي كش
از سوي  "مابين بانك سرمايه و بانك تجارت هاي متقابل في پرداخت"بانكداري اسالمي و ارائه خدمات بهينه به مشتريان، پروژه 

اطالعات بانك سرمايه پيشنهاد و پس از اخذ موافقت و مساعدت مديران عامل هر دو بانك امكان بررسي مديريت امور فناوري 
 .سازي طرح پيشنهادي ميسر گرديد  سازي و پياده افزارهاي سازماني مورد استفاده در مقوله يكپارچه و تحليل وضعيت نرم

ود كه  نتابج اوليه بررسي ــافزارهاي بانك هاي فناوري اطالعات و نرم  ختزيرساهاي فاز شناخت حاكي از اين ب                داريــ
(Core Banking) را  گرا سرويس سازي يكپارچهقابليت استفاده از رويكرد  ،ها با وجود برخي كاستي و تجارت سرمايه هاي بانك

 :برخي مالحظات تاثيرگذار بر روند اجراي كار مانند با توجه به .دارند

 سازي خاص فني حاكم بر اجراي پروژه هاي يكپارچههاي  پيچيدگي •
وهاي مختلف و با  هاي داخلي مختلف در بين بانك افزار بانكداري اتصال دو نرم عوديد بودن موضج • كه روي سك

 اند  هاي متفاوت توسعه داده شده تكنولوژي
 سازي هاي يكپارچه سازي اين قبيل پروژه پياده تجربه كم موجود در •
 افزاري مورد استفاده در هر دو بانك ي نرمها سيستمحوزه  دگيگستر •
 بانكداري مورد بحث استهاي  كاهش ريسك اجراي طرح كه ناشي از عملياتي بودن سيستم •

اندازي  بطوريكه با راهدر شعب بانك همكار باشد  "واريز وجه"و  "وصول چك"انجام فرآيندهاي  ،پروژهگرديد محدوده مقرر 
هاي خود و ديگر مشتريان از طريق شعب بانك همكار و  وه توسط مشتريان بانك اصلي به حساباين طرح امكان واريز وج

به منظور تحقق اين هدف و اجراي كامل و دو طرفه  .هاي مشتريان از سوي شعب هر دو بانك ميسر گردد پرداخت وجه چك
 :هاي اصلي پروژه در دو فاز به شرح زير تقسيم شده است فعاليت ،طرح

6-1( 12Bهاي مشتريان سرمايه و پرداخت  ايجاد امكان پذيرش و انجام تقاضاي واريز وجه به حساب: فاز اول

 هاي مشتريان سرمايه در كليه شعب بانك تجارت چك
بانك گرا است،  هاي سرويس سازي كه استفاده از روش با توجه به رويكرد مورد استفاده در پيادهبراي اجراي اين فاز پروژه 

ورد نياز انجام فرآيند  ائه دهنده اين خدمت بايد وب سرويسار سرمايه به عنوان كه شامل  "وصول چك"هاي م
هاي مورد نياز انجام  است را به همراه وب سرويس "نقد كردن چك"و  "كنترل موجودي"، "احراز هويت" :زيرفرآيندهاي

را آماده كرده و روي يك بستر امن در است  "انتقال وجه"و  "احراز هويت : "كه شامل زيرفرآيندهاي "واريز وجه"فرآيند 
ور يك  .اختيار بانك تجارت قرار دهد 37Fسيستم مديريت كانال"براي اين منظ

هاي  اندازي گرديد كه واسط كانال راه "38
و به موازات اين  هاي بانكي را بر عهده بگيرد ها به سرويس ارتباطي و سيستم بانكي قرار گيرد و مديريت دسترسي كانال

هاي موردنياز براي انجام فرآيندهاي مورد اشاره نيز توسعه داده شده تا روي اين بستر امكان فراخواني و  ويسكار وب سر

                                                 
38 Channel Manager  
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ايف خاص مورد انتظار از اين سيستم ظاين سيستم مديريت كانال داراي اجزايي است كه هر يك و .اجراي آنها فراهم شود
 :را برعهده دارند و عبارتند از

• Channel Layer : كند هاي مديريت كانال را فراهم مي ماژول استفاده از سرويساين. 

• Validation :را بر عهده دارد ها اين ماژول وظيفه چك كردن اعتبار فرمت ورودي. 

• Authentication :اين ماژول وظيفه تصديق هويت كاربران و مشتريان را بر عهده دارد. 

• ACL38F

 .بر عهده داردها را  اين ماژول وظيفه چك كردن سطح دسترسي: 39

• Back Office :ديگر سيستمها  اژول وب سرويساين م ده  دراختيار واسط كاربري مديريت كانال براي استفا هاي مديريت كانال را 
 .قرار مي دهد

• Logger :ها را بر عهده دارد يفه تهيه الگ از خطاها و اكسپشنظاين ماژول و. 

• Tracker :شود را برعهده دارد سيستم انجام ميبي عملياتي كه در ااين ماژول وظيفه ردي. 

• Messaging :اين ماژول وظيفه توليد و ارسال پيامهاي مربوط به رويدادهاي داخلي سيستم مديريت كانال را بر عهده دارد. 

• Channel Manager Core :داده ها از پايگاه  اين ماژول موتور اصلي مديريت كانال محسوب مي شود و وظيفه ذخيره و بازيابي داده
 .هاي مديريت كانال را بر عهده دارد و ارائه سرويس

• Service Connector :هاي مختلف بانكي را بر عهده دارد اين ماژول وظيفه اتصال به ديگر سيستم. 

6-2( 13Bهاي مشتريان تجارت و پرداخت  ايجاد امكان پذيرش و انجام تقاضاي واريز وجه به حساب: فاز دوم

 شعب بانك سرمايه هاي مشتريان تجارت در كليه چك
گرا است،  هاي سرويس سازي كه استفاده از روش مشابه فاز اول و  رويكرد مورد استفاده در پيادهبراي اجراي اين فاز پروژه 

واريز " و "وصول چك"هاي مورد نياز انجام فرآيندهاي  ارائه دهنده اين خدمت بايد وب سرويس به عنوان تجارتبانك 
براي  .ك سرمايه در فاز اول ارائه نموده است را آماده كرده و در اختيار بانك سرمايه قرار دهدرا مشابه آنچه بان "وجه

39Fها بايد يك واسط كاربري فراخواني اين وب سرويس

هاي  پس از بررسي. در كليه شعب بانك سرمايه ايجاد گردد مناسب 40
پورتال سازماني بانك سرمايه كه در سطح كليه  هاي فني صورت گرفته و با توجه به راهكار تركيبي پيشنهادي و قابليت

بطوريكه . ي تشريح شده استفاده شدگرا پورتال سازي يكپارچهشعب و ساختمان ستاد اين بانك عملياتي بود، از رويكرد 
ي سازمان ورتالپدر بوده و مبتني بر وب  افزار نرمهمانند يك  براي اين منظور توسعه داده شدكه ) Portlet(ماژول خاصي
كاربران شعب بانك سرمايه پس از ورود به پورتال سازماني بانك در صفحه شخصي خود . ميزباني مي شود بانك سرمايه
كليك كرده و از امكاناتي كه در اين  "هاي متقابل با بانك تجارت سيستم پرداخت" Portlet دسترسي بهروي بالك 

نمونه تصاوير دسترسي به اين سيستم . (اند استفاده مي كند شده سيستم براي انجام فرآيندهاي عنوان شده در نظر گرفته
 )ارائه شده است مائضمبخش توسعه داده شده در  Portletدر پورتال سازماني بانك سرمايه و 

واني وب سرويس وجه اينكه اين سيستم در پس زمينه ضمن فراخ از طريق سيستم  ،هاي بانك تجارت نكته قابل ت
هاي مالي مشتريان را  ارتباط برقرار كرده و ثبت تراكنشنيز داده شده با سامانه بانكداري سرمايه  توسعه "مديريت كانال"

زيرساخت احراز هويت "از سويي ديگر اين سيستم براي كنترل حقوق دسترسي كاربران با . دهد در اين سامانه انجام مي
 )9تصوير. (كند نياز خود را از اين سامانه دريافت مي نيز ارتباط داشته و اطالعات مورد ]15[ "سرمايه بانك (SSO)واحد

                                                 
39 Access Control List 
40 User Interface 
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 هاي سرمايه و تجارت در بانكسازي شده  هاي متقابل پياده هاي طرح پرداخت معماري ارتباطي مولفه -9تصوير

7( 7Bهاي كليدي اجراي طرح مراحل و فعاليت 
وجه به برخي مالحظالت سازماني تشريح جزئيات فعاليت وده وهاي انجام شده براي  با ت اقدامات و  اجراي طرح ميسر نب

  :ارائه مي شودهاي كليدي انجام شده به شرح خالصه زير  فعاليت

 هاي مورد نياز و ساختار شكست كار  تهيه طرح معماري سيستم، زيرساخت وريزي، شناخت و تحليل مسئله  برنامه )1
 ر تعيين تيم اجرايي، وظايف، تدوين نقشه راه، و زمانبندي نحوه انجام كا )2
 مديريت كانال بانك سرمايه راه اندازي و توسعه زيرساخت )3
  هر دو بانك براي ارتباط شبكه بر بستر اينترانتخطوط ارتباطي اصلي و پشتيبان و پيكربندي  اندازي راه )4
 هاي تهيه شده براي شناخت بيشتر نحوه اجراي فرآيندهاي اشاره شده در هر دو بانك تهيه، تكميل و بررسي پرسشنامه )5
 ي هر دو بانكها اختصاصي وب سرويس هاي مر بوط به نيازمندي هيه و تدوين مستندات فنيت )6
  هاي احتمالي هاي تسويه وجوه و رفع مغايرت انجام عملياتهاي سيستمي و ساختاري براي  ايجاد روال )7
 در هر دو بانك مرتبط ادارات  امور و  هاي كارشناسي تيم كاربري، پشتيباني و نگهداري آموزش )8
 هاي آزمون عملكرد سازي در محيط آزمايشي و انجام فعاليت پياده )9

 اندازي در محيط عملياتي تهيه طرح انتقال و راه )10
 هاي كاربري سيستم براي كاركنان هر دو بانك ها و دستورالعمل تهيه آلبوم چك )11
 اندازي در محيط عملياتي براي برخي شعب محدود سازي و راه پياده )12
 زي در محيط عملياتي براي تمامي شعب هر دو بانك در سراسر كشوراندا سازي و راه پياده )13

همزمان با عيد سعيد غدير خم در كليه شعب هر دو بانك سرمايه و تجارت عملياتي شده و  13/08/91اين پروژه از تاريخ 
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ذيرفته است و هر دو مندي از اين خدمت منحصر به فرد صورت پ هاي الزم به مشتريان و آحاد مردم براي بهره رساني اطالع
 . هستند اين سرويسمند شده و كماكان در حال استفاده از  بانك سرمايه و تجارت از دستاورهاي ارزشمند اين خدمت بهره

8( 8Bجمع بندي 
 محصول جامعيت جاي ممكن تا ERPمانند يكپارچه سيستم يك سازي پياده با كه است اين هدف اطالعاتي، هاي سيستم در

. قرار گيرند يكپارچه سيستم قلمرو در اند نتوانسته كه شود استفاده يهاي سيستم يا ها مولفه پيوند براي رفًاصEAI از و شده حفظ
 به رسيدن و ها سيستم ساير قدرت از بردن بهره براي بايستي چون است، يك اجبار باشد اختيار يك آنكه از بيش EAI بنابراين

 رشد مرحله در هنوز آن، در تحقيقات كه است جديدي تحقيقاتي مبحث EAI .ردك استفاده آن از يكپارچه جامعه اطالعاتي يك

 تحقيقات بودن كاربردي ديگر، نكته .دارد نياز جدي كار به و است محدود هنوز آن ادبيات بنابراين نرسيده است، بلوغ به و بوده

 امروزي يها سازمان  از بسياري روي پيش لشچا و واقعي و جدي نيازي EAIكه  است آن امر، اين علت .باشد مي زمينه اين در

 فشارها روز، به روز يكپارچه، اطالعاتي جامعه يك به رسيدن براي بلكه شد، نخواهد رفع تنها نه زمان، گذشت با كه باشد مي

بويژه ت جنبه از هم و علمي جنبه از هم EAIبه  مربوط روي مباحث كار اساس، اين بر .شود مي تشديد آن از استفاده براي جاري 
 .است مناسب بسيار ها و موسسات مالي و اعتباري، بانك وي ايراني ها سازمانبراي 

 .اند گرفته نظر در  EAIهاي فناوري بعدي نسل عنوان به را گرا سرويس معماري ،سازي يكپارچه زمينه در اي حرفه افراد از بسياري
 كار خوبي به اند شده داده توسعه جداگانه به صورت كاربردي هاي برنامه سازي يكپارچه هاي سنتي كه براي EAIهاي  فناوري

 هاي پلتفرم به را سازمان كه استEAI فروشندگان اختصاصي هاي حل ها، راه روش آن مبناي كه داشت توجه بايد اما .كنند مي

 گرا سرويس معماري انتقال، براي مناسب فناوري عنوان به وب هاي سرويس شدن فراگير با اما. كند مي وابسته فروشندگان آن

 پلتفرم از مستقل به توجه با كه سبب شدهموضوع  اين. اند شده مطرح استاندارد بر مبتني سازي يكپارچه هاي حل راه عنوان به

و متعارف بيEAI هاي فناوري جاي به آنها از استفاده آنها، بودن  معماري وEAI نهايي  مقصد اگرچه .دنهايت جذاب ش

40Fسبد اساس بر كار و كسب فرآيندهاي سازي ادهپي گرا، سرويس

 براي آنها از كدام هر اما است، موجود كاربردي هاي برنامه 41

 گذاشتن معرض نمايش در روي EAI . دارد اي ريشه كامال هاي تفاوت كه مي كنند استفاده روشي از هدف، اين به رسيدن

41Fعملكرد

 هاي برنامه سبد اساس بر نهايي سيستم گيري شكل سبب است ممكن كه دارد تمركز موجود هاي كاربردي برنامه42

 گذاشتن نمايش معرض در عوض، در و موجود كاربردي هاي برنامه سازي پنهان روي SOAمقابل  در اما .شود موجود كاربردي

 .دارد تمركز كاربردي برنامه از مستقل صورت به ها سرويس مجموعه

و معرفي اشكال مختلف سازي  هاي يكپارچه هاي پيشروي مكانيزم ها و چالش در اين مقاله ضمن تشريح ضرورت 
و  )SOAI( گرا سرويسبين سازماني با استفاده از تركيبي از رويكردهاي  سازي يكپارچه يك متد و ابزار جهت ،سازي يكپارچه

بانك سرمايه و تجارت براي ها و امكانات دو  روش پيشنهادي در راستاي استفاده از ظرفيت. ارائه شده است )POAI( گرا پورتال
شعبه و  3،000دستيابي به اهداف مشترك و ارائه خدمات بهينه به مشتريان هر دو بانك، در مجموعه ستاد مركزي و بالغ بر 

بطوريكه با  .سازي و عملياتي گرديده است  كاربر شعبه پياده 15،000باجه هر دو بانك در سطح كشور و براي حدود بيش از 
هاي خود و ديگر مشتريان از طريق شعب بانك  اين طرح امكان واريز وجوه توسط مشتريان بانك اصلي به حساباندازي  راه

 .هاي مشتريان از سوي شعب هر دو بانك ميسر گرديده است همكار و پرداخت وجه چك

ها  ي مورد استفاده اين بانكهاي مشابه قبلي اجرا شده بين بانكي، يكسان بودن سامانه بانكدار نكته قابل تامل در مورد طرح
اما در پروژه تعريف شده و در . هاي بانكي طرفين را ميسر كرده است بوده است كه امكان ايجاد يك ارتباط دو طرفه بين سامانه

با استفاده از معماري  مورد استفاده، بانكداريهاي  با وجود متفاوت بودن سامانه ،هاي سرمايه و تجارت حال اجراي بين بانك

                                                 
41 Portfolio  
42 Expose Functionality 
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انجام شده است كه اين امكان را فراهم مي كند كه مستقل از نوع سامانه بانكداري مورد اي  به گونهطراحي سيستم  گرا سرويس
هاي مورد نظر تعريف  بتوان به صورت سيستمي و اتوماتيك دو سامانه را با يكديگر مرتبط و عمليات ،طرفين ارتباط استفاده

نجام شده و زيرساخت فراهم شده اين امكان را مهيا كرده است كه از طريق همين كانال همچنين طراحي ا .شده را انجام داد
هاي دولتي و خصوصي را نيز  هاي بانكداري ديگر بانك ارتباطي ايجاد شده بتوان به سرعت و با كمترين هزينه ارتباط با سامانه

 . ايجاد نمود

هاي ساختاري و فني مواجه گرديد كه براي هريك  شكالت و چالشهاي سرمايه و تجارت با برخي م اجراي اين طرح در بانك
كارهاي مناسب  شناسايي و به اجرا گذاشته شده است كه مي تواند به عنوان تجارب و دستاوردهاي ارزشمند اجراي اين  راه

كه با اين  و نهادها قرار گيردها  ، بانكها سازمانمندان، مديران و كارشناسان فناوري اطالعات ديگر  پروژه، مورد استفاده عالقه
هاي كسب و  مدل"از سويي ديگر با تحوالتي كه در دو زمينه  .سازي مواجه هستند قبيل مشكالت زيرساختي در حوزه يكپارچه

 "بسترهاي فني" همچنين و...) مجازي ويها سازمانالكترونيك، افقي، تجارت سازي، تفكيك سپاري، كوچك برون( "كار
 ها سازماناست، نياز  هي داخلي رويدادها سازمانطي چند سال گذشته در ...) هاي تلفن همراه و  رانت، وب، شبكهاينترنت، اينت(

سازي  هاي يكپارچه به تعامل با يكديگر در سطح اطالعات و فرآيندهاي كاري به صورت روز افزوني افزايش يافته است و مكانيزم
سازي و يك نمونه و الگوي  گشا بوده و به عنوان گام  كليدي در حوزه يكپارچه اند راهتو مانند راهكار پيشنهادي در اين مقاله مي

 .  و نهادها قرار گيرد ها سازمانموفق، مورد استفاده ديگر 

9( 9Bسپاسگزاري 
دكترمحمد رضا "و  "دكتر علي بخشايش"هاي سرمايه و تجارت آقايان  هاي مديران عامل بانك نويسندگان اين مقاله از حمايت

و  "مرحوم مهندس احمد هرمزي" و تجارت آقايان و زحمات مديران وقت امور فناوري اطالعات بانك سرمايه "نجبر فالحر
كمال قدرداني  ،بانكدو سازي طرح پيشنهادي در مجموعه  ها و پشتيباني ايشان در پياده به جهت حمايت "مهندس چارلنگي"

 .ندغفران الهي مسئلت دارمهندس هرمزي اي درگاه ايزد منان برو سپاسگذاري را داشته و از 
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11( 11Bضمائم: 
 Portletدر پورتال سازماني بانك سرمايه و  "هاي متقابل با بانك تجارت طرح پرداخت" نمونه تصاوير دسترسي به سيستم 

 .شود توسعه داده شده براي اين منظور به شرح زير ارائه مي

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 


	11) ضمائم:
	10) منابع
	9) سپاسگزاري
	8) جمع بندی
	7) مراحل و فعاليتهاي کليدي اجراي طرح
	6) مطالعه موردي و پيادهسازي در بانکهای سرمايه و تجارت
	6-1) فاز اول: ایجاد امکان پذیرش و انجام تقاضای واریز وجه به حسابهای مشتریان سرمایه و پرداخت چکهای مشتریان سرمایه در کلیه شعب بانک تجارت
	6-2) فاز دوم: ایجاد امکان پذیرش و انجام تقاضای واریز وجه به حسابهای مشتریان تجارت و پرداخت چکهای مشتریان تجارت در کلیه شعب بانک سرمایه

	5) راهکار پیشنهادی برای تعاملپذیری بین سازمانی
	4) رویکردها و دستهبندیهای مختلف EAI
	3) ضرورتها و چالشهای یکپارچهسازی
	2) استراتژیهای فناوری اطلاعات برای یکپارچهسازی 
	1) مقدمه
	چکیده

