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شرح سند:
اين سند شامل تو صيف معماری فني سوئيچ پيام الكترونيک دولت ا ست .اين سند به سفارش مرکز
فناوری اطالعات نهاد رياست جمهوری ،توسط شرکت سيتاد تهيه و ارائه شده است.

اين سند جهت ا ستفاده در سوئيچ سپاد مربوط به مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات نهاد ريا ست جمهوری تهيه شده ا ست و هرگونه
تكثير از آن در خارج از محدودهی مورد توافق ممنوع ميباشد.
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 -1بيان مسئله
يكي از نيازمندیهای اساسي در راستای تحقق دولت الكترونيک ،ايجاد امكان برقراری ارتباط الكترونيكي بين
سامانههای نرمافزاری دولت بهصورت سهل ،امن و مطمئن است .اين ارتباط که از آن در چارچوبهای معماری سازماني
مختلف تحت عنوان "قابليت تعاملپذيری" ياد ميشود ،در سه اليهی ذيل قابل بررسي است:
 .1قابليت تعامل پذيری از ديد کسبوکار (عمليات) :در اين اليه بخشهای مشترک فرايندی بين دو سازمان
تعريف شده و ارتباط آنان بايكديگر توصيف ميگردد.
 .2قابليت تعامل پذيری از ديد اطالعاتي :در اين اليه بخشهای مشترک اطالعاتي بين دو سازمان و همچنين
تعاريف و کدينگهای مربوط به آن بهمنظور تفسير و برداشت يكسان از اطالعات مطرح ميگردد.
 .3قابليت تعامل پذيری از ديد فناوری :در اين اليه شيوهی فني بهاشتراکگذاری سرويسها بين دو سازمان و
همچنين نحوهی اتصال بين آنان از بُعد فني مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 -2توصيف زير ساخت

 -1-2خصوصيات کليدي زير ساخت
 -1-1-2خصوصيات کارکردي ()Functional

برقراری ارتباط الكترونيكي بين سازمانها ميتواند توسط يک زيرساخت تسهيل گردد .اين زير ساخت ميبايست
مبتني بر مفاهيم ،به عنوان يک راهحل مطرح گردد .اين راهحل که از آن بهعنوان راهكار برقراری ارتباط الكترونيكي
بين سازمانهای سرويسدهنده و سرويسگيرنده ياد ميشود ميبايست مبتني بر تعاريف  Interoperabilityبوده و
دارای شاخصهای ذيل باشد:
 اليهی تعاملپذيری کسبوکار:

 oثبت متعاملين  :زير ساخت ميبايست اين امكان را داشته باشد تا هر موجوديت ارائهدهنده و يا
دريافتکنندهی سرويس را به عنوان متعامل شناسايي و ثبت نمايد .اين موضوعيت از آنجايي حائز
اهميت است که هر ارائهدهنده و يا دريافتکنندهی سرويس دارای تعهداتي در حوزهی دريافت و يا
ارائهی سرويس ميباشند که ميبايست توسط يک شخصيت حقوقي مورد شناسايي قرار گيرند .اين
متعامل ميتواند يک سازمان و يا يک واحد سازماني مستقل باشد.
 oثبت سرويسهاي قابل ارائه  :زير ساخت مي بايست اين امكان را داشته باشد که سرويسهای
قابل ارائهی سرويسدهنده را جهت رويت و دستيابي توسط سرويسگيرندگان در قالب شناسنامه
سرويس ثبت و مديريت نمايد .هر سرويس تعاملي ميبايست دارای شناسنامه سرويس باشد .اين
شناسنامه سرويس مشخصات سرويس و نحوهی تعامل با آن را ميبايست تعيين نمايد؛ اعم از اينكه
اين سرويس به صورت همگام يا ناهمگام ارائه گرديده و همچنين پارامترهای کيفي مربوط با آن
چيست .اين شناسنامهی مورد استفادهی سرويسگيرندگان برای جستجوی سرويس موردنظر آنها
کاربردهای فراواني دارد.
 oثبت تفاهم نامه هاي همکاري :تفاهمنامههای همكاری ،امكان مديريت دسترسي به سرويسها را
در زير ساخت برای متعاملين فراهم ميآورد .هر سرويس ميبايست با اجازهی سرويسدهنده در
دسترس سرويسگيرنده قرار گيرد .از اين رو زيرساخت ميبايست دارای امكاناتي باشد تا
سرويسگيرنده از سرويسدهنده درخواست سرويس نموده و پس از تاييد درخواست توسط
سرويسدهنده ،سرويس برای سرويسگيرنده قابل دسترس باشد .بر اين اساس سرويسدهنده
اطمينان دارد که بدون مجوز دسترسي وی ،سرويس به اشتراک گذارده شده قابل دسترسي نبوده و
همچنين ميتواند ارائهی سرويس را کنترل نمايد.
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 اليه تعامل پذيری داده:
 oتبديل فرمت پيام( :)Transformزيرساخت ميبايست اين توانايي را داشته باشد تا فرمت اطالعات
ارسالي توسط مبدا را به فرمت مقصد تبديل نمايد.
 oترجمه داده( :)Translationبهعنوان مترجم بتواند بين دو سازمان ناهمگون ارتباط برقرار نمايد؛
زيرساخت ميبايست اين توانايي را داشته باشد تا کدينگ ارسالي توسط مبداء را به کدينگ قابل
فهم مقصد ترجمه نمايد.
 oغنی سازي پيام( :)Enrichmentبدين معناکه زيرساخت بايستي اين توانمندی را داشته باشد تا
اطالعات قابل تكميل در پيام ارسالي را کامل سازد .بهعنوان مثال تكميل مشخصات فرد از روی
کدملي ارائه شده در پيام.
 oاعتبار سنجی پيام( :)Validationبهعنوان زيرساخت بتواند فعاليت اعتبارسنجي پيام را در سطح
اقالم دادهای و يا کل پيام انجام دهد.

 اليه تعامل پذيری فناوری:

 oيک نقطه براي ارتباط:زير ساخت ميبايست به عنوان ميانافزار ارتباطي ،تنها يک درگاه تعامل را
برای سازمان سرويسگيرنده فراهم آورد؛ بدين معنا که بهمنظور جلوگيری از پيچيدگي سياستهای
امنيتي ،فناوریهای مورد استفاده توسط سرويسدهندگان ،فرمتهای اطالعاتي مورد انتظار در
مقصد و  ...زير ساخت ميبايست به عنوان نقطهی اتصال سازمانهای سرويسدهنده برای دريافت
سرويس تنها يک درگاه و يک شيوهی استاندارد را به سازمان سرويسگيرنده ارائه نمايد .از اين ديد،
سازمان سرويسگيرنده بدون داشتن دغدغه از شيوهی پيادهسازی سرويس نهايي توسط سازمان
سرويسدهنده ،آدرس فيزيكي محل ارائهی سرويس و همچنين سياستهای امنيتي اتصال به
سرويسدهنده تنها با برقراری اتصال با زيرساخت ميبايست بتواند از کليهی سرويسهای ارائه شده
به آساني بهرهبرداری نمايد.
 oارسال مطئمن( :)Reliable Deliveryاز پروتكلهای مطمئن جهت اطمينان از تحويل قابل
اطمينان پيام به طرف مقابل پشتيباني نمايد.
 oاز ارتباط همگام ( )Syncو ناهمگام( )Asyncپشتيباني نمايد.
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 -2-1-2خصوصيات غير کارکردي ()Non Functional

شبکهی دولت شبکهی بسیار گسترده و دارای مدیریتهای موضوعی متفاوت است .در این شبکه حوزه متنوع گردش اطالعات
به صورت استانی وجود دارد .این حوزه های می توانند در آینده بر اساس موضوعی نیز تقسیم بندی شده و حوزه های جدید را
بوجود آورند.حوزه های مختلف از طریق مراکز میانی (هم اکنون نهاد ریاست جمهوری) به یکدیگر متصل میباشد و سامانههای
سازمانها در کل کشور توزیع شده هستند .در صورت عدم وجود میانافزارِ ارتباطی در مراکز تبادل اطالعات ،سازمانها در صورت
مکانیزاسیون حداکثری ،میتوانند با سامانههای متعامل از سازمان دیگر ارتباط نظیر به نظیر برقرار نمایند .این نوع ارتباط سربار
هزینهای باالیی برای سازمان داشته و هر تعامل جدید ممکن است سازمان را مجبور به تغییر در سامانههای خود نماید .همچنین
همانگونه که در ادامه اشاره میشود یکی از مشکالت توزیعشدگی یافتن سرویسها در آن شبکه است .عموماً برای حل این
مشکل از روشهای اتصال متمرکز استفاده میشود .به طور مثال همانطور که در بخش چپ شکل پایین مشخص است هر
سازمان موظف است به چند سازمان دیگر متصل بوده و پروتکلهای ارتباطی با آن را رعایت کند در صورتیکه شکل سمت
راست دارای پیچیدگیهای کمتری در ارتباط است.

راهحل قابل ارائه برای ایجاد ارتباط بهینه بین سازمانهای مختلف ،استفاده از میانافزار توزیع شده میباشد .مهمترین هدف
سیستمهای توزیع شده دسترسپذیر کردن منابع برای خدمتگیرندگان است و از اهداف دیگر آن به شفافیت ،باز بودن و
مقیاسپذیری میتوان اشاره کرد .با وجود استانداردهای باز مانند سرویسهای وب ،مراکز ثبت آدرسهای سرویسها و  ...شفاف
بودن و باز بودن محقق میگردد؛ لیکن براساس تجربیات جهانی عمومیترین مشکل میان افزارها مشکل مقیاسپذیری است که
این مشکل در ابعاد مختلف بروز مینماید:
 -1اندازه  :مشکل اندازه عموماً در سرویسهای متمرکز ،دادههای متمرکز و الگوریتمهای متمرکز نمود پیدا میکند.
میانافزارها گاهاً به عنوان  Brokerاقدام به تبدیل فرمت داده به منظور ایجاد تعاملپذیری هر چه بهتر بین دو مولفه
مینمایند Broker .ها عموماً به عنوان یک سرویس متمرکز عالوه بر ایجاد تاخیر میتوانند ایجاد گلوگاه نمایند .این
موضوع در مورد داده و الگوریتمهای متمرکز نیز صادق است.
 -2جغرافیا  :ارتباط همگام در جغرافیای وسیع ،جستجوی یک سرویس و وجود سیستم با مولفههای متعدد مرکزی از جمله
مسائل و مشکالت سامانههای توزیع شده است.
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استفاده از سرویسهای وب جهت برقراری ارتباط همگام با تراکنشهای باال در مسیرهای شبکهای ،مبتنی بر ارتباط
متغیر (از ضعیف تا قوی) و پرترافیک یک چالش اساسی است.
 -3مدیریت  :تضاد سیاستها در ارتباط با نحوهی ارتباط ،مدیریت ارتباط ،ایمنسازی منابع و  ...نیز از مشکالتی است که
گریبانگیر سامانههای توزیع شده است.
گستردهشدن شبکهی توزیع به پیچیدهتر شدن مدیریت اتصال و بهرهبرداری سامانههای توزیع شده از میان افزار اضافه
مینماید .تفاوت در فرمت داده ها ،تفاوت در فرآیندهای داخلی تاثیر گذار بر دادههای تعاملی ،سیاستهای امنیتی و ...
با گسترش شبکه فزونی مییابند و مدیریت را هرچه مشکلتر میکنند.
از نکات بسیار مهم در طراحی میان افزار در سیستمهای توزیع شده توجه به نکات ذیل است:
 قابلیت اطمینان شبکه
 ایمنی شبکه
 همگن بودن شبکه
 تغییر پذیری ساختار شبکه
 تاخیر انتشار اطالعات در شبکه
 پهنای باند در شبکه
 هزینهی انتقال اطالعات در شبکه
 تعدد سرپرست در شبکه
به منظور فائق آمدن به این مسائل شرکت سیتاد در طراحی میان افزار خود از تکنیک های ذیل سود برده است:
 مخفی سازی تاخیر های ارتباطی از طریق:
 oارائه مدل های متنوع ارتباطی
 ناهمگام  :فرستنده تا زمانی مسدود می ماند که میان افزار اطالع دهد انتقال اطالعات را بر عهده
خواهد گرفت.

 همگام  :فرستنده تا زمانیکه گیرنده پاسخ خود را بازگرداند همگامی را ادامه میدهد.
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 oارائه مدل سه الیه دسترسی ،پردازش و ارائه که برخی از محاسبات پردازشی میتواند در الیه دسترسی
( )Access Channelو یا ارائه ( )Delivery Channelانجام شود و این الیهها در نقاط توزیع شدگی خدمات
نصب میگردند .به طور مثال زمانی که یک سازمان میخواهد اطالعات را به سازمانهای مختلف با فرمتهای
مختلف ارسال کند تبدیل فرمت میتواند در الیهی ارائه انجام شده و الیهی ارائه در کلیه نقاط توزیعشدگی
سازمانهای مقصد نصب گردیده و از الگوریتم متمرکز برای این امر پرهیز گردد.
 خاصیت Elasticity
 oتوزیع  :زیر ساخت ارائه شده میبایست این امکان را داشته باشد تا ترافیک ایجاد شده در شبکه را براساس
منطقههای پرترافیک کنترل نماید .همچنین امکان کالستر کردن موضوعی صفهای پیام نیز در این زیرساخت
ممکن است.
 oتکثیر  :تکثیر مولفهها به منظور ایجاد تعادل بار بر روی آنها
 کارایی (:)Performance
 oتبادل اطالعات بین مولفههای زیرساخت میبایست به طور کلی از پروتکل های الیهی کاربرد مانند SOAP
و  HTTPپرهیز نماید .به این معنا که مولفههای داخل زیر ساخت نمیبایست به مانند  BUSهای سازمانی
براساس پروتکلهای ارتباطی سطح کاربرد به یکدیگر متصل باشند.
 امنیت :
 oزیر ساخت میبایست یک استراتژی ثابت برای اتصال سرویسدهندگان به زیر ساخت فراهم آورده و همچنین
قابلیت اتصال به سرویسهای سازمانهای سرویسدهنده براساس شرایط تعیین شده برای آنها باشد.
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 -2-2معماري سوئيچ سپاد
 -1-2-2توصيف کالن معماري راه حل

معماری کالن سوئیچ سپاد مبتنی بر شکل ذیل است.

طبق شکل ،میان افزار از دیدگاه افقی دارای سه الیه اصلی است:
 الیه دسترسی  :این الیه به منظور ایجاد درگاه ارسال اطالعات به میان افزار و دریافت سرویس از میان افزار طراحی
شده است .در این معماری دسترسی به سرویسهای هستهی مرکزی به صورت مستقیم میسر نیست .این الیه قابلیت
توزیع و تکثیر به صورت مستقل از هسته مرکزی را داراست.
 هسته مرکزی  :این هسته وظیفه ثبت متعاملین ،نگهداری اطالعات تعامل شده ،مسیر یابی پیام ،پردازش پیام و ارائهی
خدمات امنیتی برای کل زیر ساخت را بر عهده دارد .همچنین زیر ساخت از این طریق مدیریت و کنترل میگردد .این
الیه میتواند به منظور کنترل ترافیک و توزیع بار بهصورت توزیعشده مورد استفاده قرار گیرد؛ که در اینصورت هر نود
توزیع شده به صورت مستقل کنترل و مدیریت میگردد .در این صورت مدیریت الیهی دسترسی و الیهی تحویل مرتبط
با هر نود هستهی توزیع شده ،توسط آن نود صورت میپذیرد .ارتباط هسته با الیههای دسترسی و تحویل از نوع ارتباط
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سبک بوده و از پروتکلهای سطح کاربرد (مانند  SOAPو  )HTTPپرهیز شده است .این مهم باعث کاهش زمان
تاخیر در نقاط توزیع شدگی میگردد.
 الیه تحویل  :این الیه به منظور ایجاد درگاه تحویل اطالعات توسط میان افزار به سرویس خدمتدهنده و دریافت
سرویس از آن طراحی شده است .در این معماری دسترسی به سرویسهای خدمت دهندهها توسط هستهی مرکزی به
صورت مستقیم میسر نیست .این الیه قابلیت توزیع و تکثیر به صورت مستقل از هستهی مرکزی را داراست .این الیه
همچنین می تواند به صورت  High Cohisionو خاص یک سازمان و حتی یک سرویس طراحی گردیده و در محل
سازمان خدمتدهنده توزیع گردد .این موضوع باعث کاهش سطح وابستگی ( )Loose Couplingخدمتدهنده و
خدمتگیرنده نیز میگردد.
 -2-2-2توصيف کالن مولفه هاي معماري راه حل

معماری ارائه شده برای راهحل مبتنی بر اجزایی به نام  MicroServiceیا به طور خالصه  MCبنا شده است .درواقع تمامی
کامپوننتهای سیستم  MicroServiceهایی هستند که فقط دارای یک وظیفه میباشند ( .)Atomicاین اجزا از طریق یک
کالستر ( Queueمبتنی بر زبان  )Erlangبا یکدیگر در ارتباط میباشند .نحوهی ارتباط به صورت ارسال پیام (Message-
 )Basedو به صورت کامالً غیر همزمان ( )Asyncمیباشد .این معماری یک پیادهسازی از  SOAاست که برخالف  ESBدر
این سیستم هیچ نوع  Service Callبه صورت  Syncو بین اجزاء وجود ندارد .به همین دلیل این معماری از نوع Wait-free
بوده ولذا  Throughputدر این سیستم حداکثر و  Scalabilityدر هر دوصورت افقی و عمودی به راحتی قابل اعمال میباشد.
با توجه به معماری درونی  Asyncدر این زیرساخت سامانههای بیرونی میتوانند سرویسهای خود را از طریق Access
 Channelبه صورت  Syncو یا  Asyncدریافت نمایند.

مولفهي Access/Delivery Gateway

کلیهی ارتباطات با زیر ساخت تنها از طریق  Access Gatewayمیباشد .ارتباط با این قسمت از طریق یک وب سرویس
 RESTFulمیباشد.
ارتباط زیر ساخت با سایر سامانه ها توسط قسمت  Deliveryانجام شده و بر اساس سرویس ِهاست شده توسط سامانهی بیرونی
میتواند از طرق مختلفی مانند وب سرویس  RESTFulیا  SOAPیا فایل سیستم یا برقرار گردد.

مولفه

Queue

هر  MCدارای یک  Inboundاست که تمامی پیامهای مرتبط با آن توسط دیگر MCها در آن  Inboundقرار داده
میشود .وظیفهی مولفه  Queueنگهداری این  Inboundها و حفظ پیامها تا زمان ارسال آن به  MCمیباشد .وظیفهی
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دیگر  Queueاطمینان از دریافت پیام توسط  MCمیباشد.

مولفه

Repository

این مولفه یکی از مولفههای مهم در زیرساخت است .کلیهی پیامهای تبادل شده در این انبار ذخیره میشوند و برحسب
توافق با متعاملین برای مدت طوالنی نگهداری میگردند .همچنین متعاملین با استفاده از  Admin consoleمیتوانند
کلیهی اطالعات و پیامهای مربوط به خود را از این انبار بازیابی نمایند .پیامهای ذخیره شده در این انبار بعد از یک مدت
زمان معین آرشیو میگردند.

مولفه

Registry

 Registryیکی از ارکان اصلی زیرساخت یا به بیان دیگر دفتر ثبت است .این دفتر ثبت به عنوان فهرستِ خدمات قابل
ارائه ،اسناد الکترونیکی استاندارد شده ،متعاملین و تفاهمهای همکاری مربوط به آنها و  ...استفاده میشود .متعاملین
میتوانند از خدمات این مولفه بهصورت مکانیزه بهرهبرداری نمایند.

مولفه

Admin Console

این مولفه امکان ایجاد رابط گرافیکی کاربر را برای مدیران زیرساخت فراهم مینماید .از طریق این مولفه
میتوان عالوه بر تنظیمات اصلی سیستم به گزارشات آماری و داشبوردها دسترسی داشت.
همچنین از طریق این مولفه میتوانید به پیامهای تبادل شده در  Repositoryدسترسی داشته باشید و در نهایت عملیات
ثبت و بازیابی اطالعات را بر روی  Registryانجام دهید .این کنسول بهدلیل استراتژی تمرکز منطق برنامه در زیرساخت،
به صورت تحت وب تهیه شده و به عنوان الیه  UIبرای دسترسی به خدمات زیر ساخت از آن استفاده میشود.

مولفه

Security

با توجه به تنوع حوزههای حاکمیت سازمانی ،مخاطبین و هویتهای مرتبط با سامانه و نیز مفهوم قابلیت اعتماد در فرایندها،
مولفهی امنیت متشکل از ماژولهای افزوننده خصیصههای امنیتی با توزیع در سمت سرور و کالینت طراحی و اجرا میگردد.
این مولفه عالوه بر وظیفهی جاریسازی خصیصههای امنیتی در مرزهای سامانه ،وظیفه مدیریت چرخه حیات ویژگیهای
امنیتی درون سیستمی را نیز بر عهده دارد .در واقع این مولفه در تعامل با مولفهی  ، Access Channelواسطهای سامانه،
دنیای خارج را تحت کنترل پروتکلهای امنیتی قرار میدهد و از طرف دیگر در تعامالت درون و برون سامانهای بین
مولفههای داخلی و نیز چرخهی حیات دادهها و پیامها ،پارامترهای امنیتی را حفظ کرده و از تراکنشهای نامعتبر جلوگیری
میکند.
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 -3نقشه استقرار سوئيچ سپاد در کشور
 -1-3نقشه استقرار و ارتباط G2G

بر اساس تقسیم بندی حوزه های گردش اطالعات به حوزه مرکزی و حوزه های استانی استقرار سوئیچ سپاد به شکل ذیل
است:
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به دلیل تفکیک ترافیک حوزه مرکزی از حوزه های استانی زیر ساخت در این نقاط به صورت جداگانه نصب و راه اندازی
می گردد .از این رو زیر ساخت در مراکز داده مرکزی یا استانی نصب می شود .این ماجولها می توانند در مراکز داده و یا در
محل سازمانها نصب شوند:
مرکز داده مرکزی یا استانی
 : GOV HUB که وظیفه مسیر یابی و پردازش پیام را بر عهده دارد.
 : Central Repo مخزن اطالعات مرکزی .وظیفه این مخزن نگه داری اطالعات سازمانها ،سرویس ها و سایر
اطالعات مورد نیاز برای برپایی سوئیچ است .همچنین الگ تراکنش های انجام شده در سوئیچ هر  24ساعت یکبار از
کلیه مخازن محلی برای مدیریت و کنترل در این مخزن تجمیع می گردد.
 : Local repo مخزن اطالعات محلی .وظیفه این مخزن نگه داری اطالعات مورد نیاز برای برپایی سوئیچ در
حوزه های محلی است .الگ تراکنش مربوط به هاب در هر حوزه در این مخازن ذخیره شده و در سوئیچ هر 24
ساعت یکبار از به مخزن مرکزی برای مدیریت و کنترل ارسال می گردد.
 :)DC( Delivery Channel کانال تحویل برای سرویس سازمانهایی که امکان اتصال مستقیم به آنها وجود
دارد.
 :)AC( Access Channel کانال دسترسی مربوط به هر حوزه .هر  HUBنیاز به یک کانال دسترسی دارد.
 : )Ad.C( Admin Console کنسول مدیریت سپاد .در صورتیکه ارتباط مستقیم با سازمان بر قرار است ،این
کنسول برای آن سازمان در دسترس است.
 : Updater ماجولی از زیر ساخت است که مدیریت نقاط توزیع شدگی را بر عهده دارد .نصب ،راه اندازی و تغییر
کاجول های توزیع شده زیر ساخت توسط این مولفه امکان پذیر است.
سازمان متعامل
سازمانهای متعامل به دو صورت قابلیت اتصال به هاب در هر حوزه را دارند.
 مستقیم  :در این صورت سازمان می تواند به  DC ، ACو  Ad.Cدسترسی داشته باشد .و عملیات تبادل
اطالعات را انجام دهد.
 آداپتور سپاد  :در این صورت ماجولهای  Ad.C ،DC ،ACو  Updaterمی بایست بر روی این آداپتور به
صورت جداگانه نصب و راه اندازی گردد .توزیع شدگی  ACو  DCدر آداپتور به منظور کاهش سربار ترافیکی شبکه
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است .زیرا ارتباط بین  ACو  DCبا هاب از نوع باینری است و در آنها از پرتکل های الیه کاربرد ( SOAPیا
 )RESTاستفاده نمی گردد.
 -2-3ارتباط  C2Gدر سوئيچ سپاد

رابطه بین  Citizenبا  Governmentاز طریق سپاد بواسطه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی انجام می شود.دفاتر
پیشخوان و پست از طریق درگاههای ارائه خدمات خود به کانال های دسترسی و تحویل در سوئیچ سپاد متصل می گردند.
اطالعات از مردم از طریق دفاتر پیشخوان و پست دریافت شده و به صورت پیام از مسیر کانال دسترسی به هاب سپاد ارسال
می گردد .هاب سپاد پیام را مسیر یابی کرده و به سمت سازمان دولتی هدایت می نماید .ارتباط برگشت از هاب سپاد از طریق
کانال های تحویل با دفاتر پیشخوان و پست برقرار می گردد.
درگاههای دفاتر پستی و پیشخوان دولت به صورت مرکزی و از طریق حوزه مرکزی سپاد به هاب اصلی سوئیچ سپاد متصل
شده لیکن سازمان ها می توانند در کل کشور توزیع شده باشند.
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 -3-3ارتباط  B2Gدر سوئيچ سپاد

بخش خصوصی حتما از طریق آداپتور های سپاد به سوئیچ سپاد متصل می گردند .این موضوع به دلیل امنیت اتصال و سطح
پوشش دهی شبکه دولت در محدوده ( Bکسب وکار) است .به منظور کنترل ترافیک و امنیت باالتر شبکه ،معماری سپاد توزیع
شده و یک هاب به منظور اتصال بخش خصوصی نزدیک به هاب اصلی نهاد در مرکز و یا استان ایجاد می گردد.
بخش خصوصی از طریق شبکه های  APNو  DSLبه کانال های دسترسی و تحویل در سپاد متصل شده و ترافیک
ارتباطی آنها از طریق یک هاب جدا گانه ( )Business Hubصورت می پذیرد.
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 -4-3آداپتور سيتاد
اتصال امن و مطئمن سازمانهای دولتی و خصوصی به شبکه دولت یکی از مسائل مهم در پروژه سوئیچ پیام دولت است.
آداپتور سپاد یک ماجول سخت افزاری است که می تواند دارای ابعاد و قدرت پردازش های مختلف باشد .سه سطح از این
آداپتور ها در معماری استقرار تعریف شده اند:
 سطح اول  :سرور .برای سازمانهای بزرگ با تراکنش باال پیشنهاد می گردد .مانند سازمان ثبت احوال و شرکت پست.
 سطح دوم  :یک کامپیوتر شخصی به صورت  .RackMountبرای سازمانهای سطح متوسط پیشنهاد می گردد.
 سطح سوم  .ThinClient :برای سازمانهای کوچک و بخش خصوصی.

برخی از مزایای استفاده از آداپتور سپاد:






دارای سیستم عامل شخصی سازی شده با ویژگیهای امنیتی باال و همچنین سبک
استفاده از حافظه دائمی آن به عنوان محل ذخیره سازی موقت پیامهای ارسالی به سازمان به منظور تحویل با تاخیر
استفاده از پردازنده و حافظه اصلی آن به منظور اجرای کانال دسترسی ،کانال تحویل و کنسول مدیریت سازمان به
صورت توزیع شده و پرهیز از استقرار متمرکز ماجول های سوئیچ سپاد
امکان افزودن ویژگیهای امنیتی به منظور دستیابی به امنیت سطح پیام و سطح کانال
توزیع ماجولهای سوئیچ به سمت سازمان و کاهش سربار اتصال .ارتباط بین مولفه های سوئیچ منطبق بر پرتکل
داخلی سوئیچ بوده و از پرتکل های سطح کاربرد سریع تر و سبک تر هستند.

