معرفی یک صفحهای دُرسا

بسمهتعالی

معرفی یک صفحهای
سامانه یکپارچه سازی و مدیریت واسط برنامه سازی

د ُرسا
معموال بخشهاای مخلل  ،به صاااااااورن دا انه ساااااااروی

ها و خدمان خود را به شااااااار تهای ثالث ،همکارا خود در

در ساااااااازماا هاای برر

بخشهای دیگر و یا مردم ارائه می نند .همچنین ارتباط بین سااااامانههای پشاااالیبا

ساااا

و ار به طور مثال ،پایگاه دادهی اصاااالی سااااازما به

خودی خود حجم زیادی از ارتباطان و فعالیتهای واحدهای  ITساازما را به خود اخلصاا

میدهد .نگهداری ،مدیریت و بروزرسانی هر بخش

روی باقی بخشها موثر اسااات .مدیریت دسااالرسااایها غالبا به علت یکپارچه و ملمر ر نبود

بخشها ،موثر نیسااات و همیشاااه نمیتوا تضااامین

رد اه ساااااااازماانی برر  ،میتواند لوی دوباره اری را در زیرمجموعههای خود
قابلیت رصاد همه بخشها را داشاله باشاد و با یکپارچهساازی ساروی

بگیرد .این موارد ساااااااب

میشاااااااود نیاز به پللفرمی ه بلواند

ها و مدیریت همهی بخشها از طریق یک محل ،تصمیم یری را اثر بخش

ند؛ بیش از پیش احسااااو شاااود .ساااامانه یکپارچهساااازی و مدیریت واساااط برنامهساااازی ،درساااا ،برای این تغییر در ساااه بخش اصااالی با رفیت

پیامرسانی باال طراحی و پیادهسازی شده است.

 :API Self-Service -۲در این سااال -ساااروی

های ساااازما

 ،تمام ساااروی

دسااالرو قرار می یرد .از طریق پنل مدیریلی این پرتال امکا تعری
میتوا برای هر ساروی

سااا

از طریق پرتالی برای اربرا

بیرونی (ساااازمانی ،شاااخصااای) در

دسااالرسااای برای هر اربر یا روه اربری فراهم شاااده اسااات و حلی

یا ملد ،رئیان مهمی را تعیین نمود ،مانند این ه چه سارویسی و یا چه ملدی ،در دسلرو چه اشخا

یا روههایی

قرار بگیرد؛ فراخوانی هر یک از روههای اربری حدا ثر چند  TPSباشد و قابلیتهای دیگری از این دست.
 :Integration Layer -۱این الیه خود

چند بخش اصاالی دارد ،مهملرین بخش آ  ESBاساات ه برای یکپارچهسااازی در دو ساا

 partyو داخلی عمل می ند .به این معنی ه یک سااا

از ESBها و یفهی مدیریت ارتباطان بیرونی دارند و در سااا

3rd

دیگر ،ارتباطان داخلی

بین مجموعه ساااااامانهها و زیرساااااامانهها مدیریت میشاااااود .بخش دوم در این الیه ،وب اپکلیکیشااااان سااااارورها هسااااالند ه هیچ محدودیلی برای
بهرهبرداری از وباپلیکیشااااااانها ندارند میتوا از انواع مخلل
سااااروی

وباپلیکشااااااانها اسااااااالفاده رد .به صاااااااورن پیشفرض درساااااااا امکا میربانی از

های اوایی با تمام تکنولوژیها و شااااخصاااایسااااازیها را دارد .بخش سااااوم و آخر Data Access Layer ،میباشااااد ه برای مدیریت

دسالرسای به دیلابی

اسالفاده میشاود .برای اسالفاده از این  DALمحدود به اسلفاده از هیچ نوع دیلابی

 driverبرای اسلفاده از آ

افی است .درسا به صورن پیشفرض از اورا ل اسلفاده مینماید.

 :Monitoring and logging -۰این بخش در سا
این امکا را میدهد ه رصااد ند دام سااروی

خاصی نیسلیم و صرفا و ود jdbc

ساخت افرار وضعیت ار سرورها را مانیلور می ند .در س

سروی

به مدیر سامانه

یا حلی ملد یا منبع ،چه مقدار فراخوانی میشااود ،چه تعداد خ ا داشااله و مدن زما ا رایش

چقدر بوده اساات .حلی میتواند  abnormalityرا هم تشااخی

دهد .و از آ مهمتر این ه این ویژ یها برای تمام الیههای فوقالذ ر میتواند

خدمت رسااااااانی ند .هر ونه تحلیل برخط از دادهها و رفلار سااااااامانه با اساااااالفاده از پروتکلهای بروز و سااااااریع ه برای دادههای حجیم طراحی
شدهاند ،در این سامانه امکا پذیر است و میتوا

نلایج آ را در داشبورد ساز مو ود در این الیه به صورن مجسم و رافیکی نمایش داد.

بخش دیگر این الیه ،یکپارچهسااازی و مدیریت مر ری ال
آنها ،پارو ،ایند

و دسااله بندی میشااود؛ سااپ

اساات .ال های ماشااینها و ابرارهای مخلل

همگی یک ا مع میشااوند ،اطالعان

در پنل مدیریلی میتوا ال هایی ه از هر ای ساایساالم مع شااده را بررساای رد و در

میا آ ها ساالجو نمود .مثال یک پیام خ ا را ساالجو می نیم و ملو ه میشااویم روی چه ساارور/ماشااینمجازیهایی در دام الیه پیش آمده،
زما رخداد ی بوده و آیا برطرف شاااده اسااات یا خیر .از قابلیتهای داشااابوردسااااز دراین بخش هم میتوا اسااالفاده رد ،مثال میتوانیم بگوییم
نموداری از تعداد ال های سا

 ERRORیا سا

 FATALدر الیهی  integrationداشاله باشیم ه مثال در هر لحظه چند عدد از این ال ها

ساخله شده.
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