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SOA  کوتاه مدت و بلند مدت آن آثارو 
  : چکيده 

برای کاربردهای تجاری در بلند مدت حاصل   Service-Oriented Architectureبسياری از فوايد و نتايج 

به کاربران کمک خواهد نمود تا انتظارات خود را واقعی تر  SOAدرک کامل   فوايد و نتايج   واقعی . خواهد شد

آنان بايستی انتظار برگشت سرمايه گذاری خود را در يک افق زمانی ميان مدت و يا بلند مدت بطور کلی . نمايند

  ببينند

سازمانها بايستی با بررسی زير ساختهای سيستم خود مشخص نمايند  که در چه بخشی از سيستم آنان ، سرمايه 

  .خواهد توانست فوايدی ميان مدت داشته باشد   SOAگذاری 

  

  )محقق خواهد شد 2008تا  2005که احتماال بين سالهای (ت مورد انتظارفوايد کوتاه مد

 : نوآوريهای سريعتر در سيستمها -

نيز به CRM ويا   SCM يا   ERPدر نرم افزارهايی مثل  تغييراتی که در سازمانها رخ ميدهد با توجه  

با توجه به گستردگی و . ناچار بايستی تغييراتی داده شوند تا نيازهای جديد سازمانها را پوشش دهند

پيچيدگی اين نرم افزارها هر نوع تغيير ساده در يکی از فانکشنها و يا اضافه نمودن يک فانکشن جديد 

لذا اين امر و پيچيدگيها هر نوع . منجر به صدها تغيير در فانکشنها و آيتمهای اطالعاتی خواهد شد

 .تغييری را بسيار دشوار خواهد نمود

موجود سازمان  بدون آسيب رسيدن به تماميت و  ها و وظايف  در سيستمهای امکان تفکيک کار

هر  امکان براحتی با اين تفکيک . ممکن خواهد شد  سازمانآن در   SOAپياده سازی يکپارچگی آنها با 

   .آمدخواهد بوجود گونه ارتقا در سيستمها  

ستمها اين ديدگاه و اين تکنولوژی پياده البته اين بدين معنی نيست که الزم باشد در تمامی بخشهای سي

  .سازی گردد ممکن است بخشهايی از سيستمها ساليان درازی بدون تغيير باقی بمانند

  

 : ارتقای ساده و آسان و کم هزينه برای کاربران  -

با توجه به مواردی که در فوق اشاره گرديد برخی مواقع ممکن است سازندگان نرم افزار در بخشهايی  

ستم تغييراتی بدهند اما اعمال و پياده سازی اين تغييرات در سيستمهای جاری همواره مسائل و از سي

پيچيدگی يک ارتقا برای بخشی از نرم افزار نيز . پيچيدگيها و هزينه ها ی خاص خود را دارا خواهد بود

تغيير  SOAفاده از با است. از جمله مسائلی است که عموما خريداران نرم افزارهای بزرگ با آن درگيرند

فقط در يک بخش کوچکی از نرم افزار الزم بوده و لذا کاربران سيستمها نيز براحتی تغييرات اعمال شده 

 .در نرم افزارها را سريعتر در سازمان خود پياده کرده و از آن استفاده  خواهند نمود
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 : امکان پردازش فرآيندها بصورت بالدرنگ -

عموما اتفاقات در يک . می باشد  SOAئم و اخطارها يکی از فوايد جالب امکان ارسال و دريافت عال 

تفکيک و ارسال بخش  کوچک مورد نياز و . سيستم ممکن است باعث ايجاد يک گزارش کاملی گردد 

بعالوه با پردازش اين .براحتی آن را فراهم می نمايد  SOA ارسال آن يکی ديگر از امکاناتی است که 

عالئم و تحليل آنها سازمان قادر به نشان دادن عکس العمل مناسبی در زمان مقتضی و بدون درنگ 

 خواهد بود

  

  

 )محقق خواهد شد 2008که احتماال بعداز  سال (فوايد بلند مدت مورد انتظار

  

   : ساخت يافته ناو  همگرايی فرآيندها و محتويات ساخت يافته •

هر روزه کاربران ممکن است از تکنولوژيهای متفاوتی در کار خود استفاده کنند بعنوان مثال فعاليتهای 

و فعاليتهای ساخت يافته مانند  ...  ها و  Email  ناساخت يافته مانند نوشتجات   تصاوير   نقشه ها  

  .سيستمهای تجاری خاص سازمان

دارای بانک اطالعاتی خاصی هستند در حاليکه موارد ناساخت يافته از شکل و ساخت يافته ها عموما 

و در اين  در حال حاضر يکپارچگی اين دو مورد بسيار کم بوده. ساختار يکسانی برخوردار نيستند 

اعالم   SAP مايکرو سافت و   2005بعنوان مثال در سال .  زمينه فعاليت کمتری صورت گرفته است

مايکرو   Office با   Sapی کاربردیيک پروژه مشترک بمنظور يکپارچگی سيستمها کردند که در 

يکی از مثالهای  ساده اين پروژه امکان ثبت هزينه های سفر . فعاليت داشته اند  Mendocinoسافت بنام 

ا کاربر ارتباط اين دو سيستم ر.  می باشد Calendarمستقيما از طريق ) قرار دارد SAPکه در سيستم (

  .مشاهده نکرده و فقط در يکی از اين محيطها کارميکند

  

  

  

  :  يکپارچگی پرتالها و ديگر ابزارهای کارهای تعاملی •

فاز گرد آوری نيازهای اوليه  ؛  بعنوان مثال در کارهای مهندسی !!) عنوان گنگی در ترجمه پيدا کرد(

امکان ترسيم ات گردآوری ميشود تا از مشتريان و سازندگان اطالعاين اطالعات  .يک کار تعاملی است

اين تعامل ممکن است فرآيندهای ساخت يافته و يا ناساخت در اکثر موارد . گردد  فراهمنقشه مربوطه 

ميتوان چنين تصور کرد که  اين تعامل بصورت   SOAدر حاليکه از طريق  .يافته ای را در گير کند 

  يستم انجام ميگردددر س"  تعريف مواد اوليه و رويه های ساخت"ثبت 
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  توسعه محيط ساخت  نرم افزار از طريق ترکيب فرآيندهای تجاری •

اما اين فرآيندها  . کدهای نرم افزارهای تجاری  در يک سازمان بازگو کننده فرآيندهای تجاری است 

منطق  آنها در واقع ترکيبی از فرآيندها و ساختارهای اطالعاتی و قواعد تجاری يا. همواره صريح نيستند

با گسستن اين ترکيب و ارتباط  امکان تغيير فرآيندها بدون تغيير خيلی حجيم در کدهای نوشته . هستند 

 .شده وجود خواهد داشت
  


