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Въведение
Един от важните фундаменти, на чиято основа функционира всяка търговска банка, е нейната ИТ-инфраструктура, включваща компоненти като хардуерна
платформа, системен и приложен софтуер, мрежова и телекомуникационна платформа и др. Бързото пускане на нов продукт на пазара, промяната на съществуващ, осигуряването на по-добро обслужване на клиентите и пр., са изисквания на
банковия бизнес, за изпълнението на които е нужна гъвкава, адаптивна ИТ-инфраструктура. Възможен подход за нейното поддържане е изграждането на архитектура, ориентирана към услугите (Service-Oriented Architecture /SOA/).
Целта на статията е да се изследват възможностите за използване на
архитектурата, ориентирана към услугите в банковата сфера.
SOA се определя по-скоро като парадигма, отколкото като строго дефинирано понятие. Няма точно определени критерии, според които да се определи
дали дадена архитектура или система съответства на стилa на SOA-архитектурата. Като важни аспекти на SOA най-често се посочват: бизнес и ИТ концепция,
базирана на услуги; гъвкаво настройвани бизнес процеси чрез просто и адаптивно
свързвани услуги; автономни и свободно свързвани и обменяни услуги; услуги,
ориентирани към действащи бизнес процеси. SOA обединява и подпомага постигането на важни цели, като: компонентно базирано развитие (Component Based
Development), интеграция на фирмените приложения (Enterprise Application
Integration /ЕАI/) и управление на бизнес процесите (Business Process Management).
Архитектурата, ориентирана към услугите, се основава на подход за построяване на ИТ-инфраструктурата на организацията, в съответствие с който всеки
неин бизнес процес се разглежда като набор от взаимодействащи бизнес операции – услуги. С понятието „услуги” се обозначават софтуерни компоненти,
които могат да бъдат комбинирани в бизнес процеси. Компонентите-услуги (назовавани в литературата още като функционални блокове, модули, „тухлички”,
приложения) биват извиквани чрез публични интерфейси (връзки), често в мрежова среда, включително и чрез интернет. За разлика от библиотеки или други
компоненти, услугите само се извикват от потребителите, но не се вграждат в
извикващата ги система. SOA услугите често комуникират чрез SOAP 1-уеб
1

SOAP – Simple Object Access Protocol
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услуги или Messaging системи, но се използват и други комуникационни подходи. В контекста на банките услуга може да бъде, например, операция по откриване на сметка, по изчисляване на полагаща се лихва и пр. В съответствие с
този подход всяко използвано от банката приложение може да бъде представено като набор от услуги, а задачата за автоматизация на бизнес процесите се
трансформира в задача за организация на извикване на услугите в нужната последователност. Един от ключовите етапи от построяването на SOA е отделянето на услугите. При правилното им отделяне, услугите стават слабо свързани
помежду си, т.е. работата на една услуга не влияе на работата на другите. Ако
това изискване е изпълнено, се проявява на практика едно от основните предимства на SOA – гъвкавостта, т.е. възможността бързо да се автоматизират
нови бизнес процеси чрез комбиниране на отделни „тухлички”.
Разработчиците на софтуерни продукти използват идеологията на SOA за
създаване на приложения, в които модулите или по-малките компоненти взаимодействат помежду си чрез добре дефинирани интерфейси, като по този начин
намалява взаимното влияние на компонентите един на друг. Такива приложения
по-лесно се поддържат и развиват, в сравнение с монолитни системи от предишното поколение.
Aктуалност на SOA-проектите в банките
Актуалността на прилагането на SOA-концепцията във финансовите институции се предопределя от няколко фактора:
 Въздействие на пазара и необходимост от адаптиране спрямо
променящите се бизнес процеси
SOA е подходяща за фирми и институции, които оперират на пазар, отличаващ се с динамика, променчивост и възможности за адаптация. Такива са пазарите, които работят под натиска на силна конкуренция или са подложени на чести законодателни промени2. Финансовият пазар е пример за сфера, в
която конкуренцията се определя като изключително силна и дори жестока.
Друга отличителна черта на финансовия пазар, която подкрепя необходимостта
от приложение на SOA, е нуждата от бърза реакция по отношение на цени, продукти и предлагане на услуги.
Конкуренцията принуждава банките да снижават стойността на обработка на всяка транзакция и да увеличават скоростта за извеждане на нови продукти на пазара. В конкурентните условия побеждават тези кредитни институции, които по-бързо от съперниците си могат да подготвят своята ИТ-инфраструктура за осигуряване на плановете за излизане на нови пазари, извеждане
на нови продукти, оптимизация на бизнес процесите. SOA се определя като
идеология на гъвкавостта. Тази идеология позволява на банките максимално
бързо да автоматизират нови бизнес процеси, произлизащи от плановете за тяхното развитие.
2

SOA-Know-How: <http://www.soa-know-how.de>, 23.06.2010.
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Особено актуална е SOA за динамичните финансови институции, и по
конкретно за специализираните в банкиране на дребно банки. Най-вече за тях
може да се посочи, че ИТ-инфраструктурата, построена на основата на идеологията SOA, представлява тяхно конкурентно предимство.
Влиянието е силно за пазари, в които въздействието на Интернет и
взаимоотношенията бизнес-бизнес (B2B) правят възможни, респективно
изискват нови бизнес модели. Процесите все по-силно се автоматизират и
потребителите директно изискват предлагането им, както напр. това е в сила за
онлайн банкирането и банкирането през мобилен телефон, за което банките е
необходимо да си взаимодействат с мобилните оператори, а също и да интегрират различните канали за достъп. Друг пример са отношенията на банките със
застрахователните компании и възможността за предлагане, сравняване и сключване на застраховки онлайн.
 Съществена зависимост на бизнеса на банките от ИТ
Концепцията SOA по правило е подходяща тогава, когато съответните институции и техният бизнес зависят съществено от ИТ. Това е в сила не толкова
за малките и средно големите фирми, колкото за големи бизнес структури,
каквито са банковите институции. При тях бизнес процесите изцяло се поддържат чрез ИТ, в резултат на което възприемането на SOA като необходимост
е наложително, още повече тогава, когато ИТ са от стратегическо значение за
компаниите - така, както това е при банките.
SOA е особено важна тогава, когато има силно хетерогенна ИТ среда и
различните приложения трябва да бъдат свързани помежду си на основата на
различни технологии. В големите банки като цяло не съществува единствена
ИТ система, която се закупува, внедрява и решава всички сегашни и бъдещи
проблеми. В основата на своята ИТ-стратегия все по-голям брой банки прилагат принципа „най-доброто от различни доставчици”, т.е. за поддържане на различните направления на бизнеса много банки използват най-добрите решения
от наличните на пазара, които обикновено са дело на различни софтуерни разработчици. Следователно, за големите динамични банки възможният правилен
път в тази ситуация е преходът към архитектура, ориентирана към услугите.
Сравнението между нейните основни характеристики, изведени в синтезиран
вид от фирма Sun Microsystems и представени в таблица 1, позволява да се
съпоставят отличителните им особености и присъщите им недостатъци (при
архитектурата преди SOA) и предимства (след прехода към SOA) за потребителите.
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Таблица 1
Сравнителен анализ на ИТ архитектурата преди
и след въвеждането на SOA3
ИТ архитектура преди SOA

ИТ архитектура след SOA

I. Основни характеристики





Неинтегрираност (Siloed, nonintegrated)
Изолираност (Closed)
Монолитност (Monolithic)
Уязвимост (Brittle, vulnerable)




Интегрираност (Integrated)
Възможност за взаимодействие
(Collaborative)
 Съвместимост (Interoperable)
 Споделеност на услуги (Shared
Services)

II. Ефект и въздействия на ИТ архитектурата
При традиционната архитектура бизнес
процесите, приложенията и данните
често са заключени в независими,
несъвместими „силози”, които са скъпи за
поддържане и карат потребителите да
влизат в отделни мрежи, приложения и
бази от данни за изпълнение на конкретни
бизнес задачи.

Със SOA изолираността и независимостта на
бизнес процесите, приложенията и данните
се преодолява, вследствие на което не се
налага потребителите да влизат в различни
приложения, да търсят съответната
информация и ръчно да интегрират
резултатите. Данните, необходими за
изпълнението на даден бизнес процес, са в
едно приложение, с един вход, достъпни през
единен интерфейс.

Чрез представените на фиг. 1 и фиг. 2 архитектури ясно се разграничава
как интеграцията между различните приложения прераства от „точка-точка” и
приложения, свързани със собствена специфична база от данни при архитектурата преди SOA към обособяване на интеграционен слой (Integration Layer) и
слой на услугите (Service Layer) след преминаване към SOA.
В резултат на прехода към SOA последователно намалява излишеството
във функциите и данните, тъй като всички участващи услуги и заедно с тях
всички системи използват същите източници на данни.
Продуктите, които банките предлагат на пазара, по правило се основават
на съвместната работа на няколко приложения. Типичен пример са продуктите
в областта на кредитирането на дребно. За обработката, например, на заявка
за кредит, е необходимо да се изгради комуникация между фронт-офисната система, в която се въвежда заявката; скоринг системата за кредитоспособност;
системата, осигуряваща достъп до бюрото с кредитна история (у нас т. нар.
Централен кредитен регистър) и проверка на потенциалните кредитополучатели; процесинговата система, в случаите, когато кредитът се предоставя по кредитна карта; бек-офисната система на банката и пр.
3

Sun Microsystems, Inc. <http://in.sun.com/practice/software/soa/>, 23.06.2010.
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Фиг. 1. Типична архитектура на достъп в банкирането на дребно 4
Задачата на SOA архитектурата е да се автоматизират бизнес процесите,
в които участват няколко приложения, като целта е максимално да се използват
техните възможности. Такъв подход позволява оптимално да се съкрати времето за реализация на нови бизнес проекти и съществено да се съкратят разходите, тъй като се използват съществуващите „тухлички” за построяване на новото „здание” и максимално бързо да се включи новото приложение в ИТ-инфраструктурата.
 Укрупнявания и сливания на финансови институции и произтичащи от това промени в ИТ архитектурата
Важна отправна точка, насочваща вниманието към SOA, са случаите на
укрупнявания и сливания на финансови институции, особено когато те се реализират чрез покупка на банки. По повод на тези процеси често възникват функционално излишни софтуерни приложения, обикновено използващи различни технологии. В банка, в която ИТ се отличават с предметно ориентирани услуги,
които при необходимост могат отново да се комбинират, сравнително по-бързо
и изгодно от гл. т. на разходите може да се извърши необходимото консолидиране или разширяване (укрупняване) на ИТ, при което новодобавени услуги се
интегрират в наличните бизнес процеси.
4

Tomann M., W. Steck „Erfolgreicher Einsatz von EAI-Produkten und Servicebasierten Architekturen
im Retail Banking”, „Wirtschaftsinformatik 2005: eEconomy, eGovernment,eSociety”, Physica-Verlag,
Heidelberg, 2005, с. 511

Статии

35

Фиг. 2. Архитектура в банкирането на дребно след прехода към SOA 5
 Внедряване на проекти по модернизация, доразвитие или преустройство на ИТ-инфраструктурата в банките
Приложението на SOA архитектурата в банките става актуално тогава,
когато предстоят проекти по модернизация или доразвитие и възможности за
преустройство на ИТ. Доразвитието може да бъде в различни направления:
замяната на съществуващи стари системи чрез закупуване на нови продукти
или собствени разработки; разширяване на функциите на съществуващия софтуер; разширяване на сценариите за използване на съществуващия софтуер
(Service-Enablement); разширяване на съществуващия софтуер с допълнителни
индивидуални функции; внедряване на нови системи.
При повечето проекти на замяна на традиционната архитектура със SOAархитектура основните мотиви се свързват с бързината и необходимостта от
адаптация според новите бизнес изисквания. Обикновено за банките проектите имат „спешен” характер: кредитната институция спешно трябва да автоматизира нови бизнес процеси, а ИТ-инфраструктурата, която би могла да ги поддържа, отсъства. При всички проекти изборът на реализация в полза на SOA
решение се прави, тъй като SOA като подход позволява най-бърз резултат от
всички възможни подходи.
5

Фигурата е адаптирана по Tomann M., W. Steck „Erfolgreicher Einsatz von EAI-Produkten und
Servicebasierten Architekturen im Retail Banking”, „Wirtschaftsinformatik 2005: eEconomy,
eGovernment,eSociety”, Physica-Verlag, Heidelberg, 2005, с. 521.
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Необходимостта от сериозно доразвитие на ИТ-инфраструктурата може
да възникне за банката в няколко случая: когато тя излиза на нови пазари,
пуска принципно нови за нея бизнес продукти или започва използването на
нови канали за продажби. Например, банка, работеща по-рано основно с
юридически лица, започва работа с физически лица. За целта е необходимо
банката бързо да добави в своята ИТ-инфраструктура нови приложения, поддържащи обслужването на индивидуалните клиенти, при това без да се внасят
смущения в текущата дейност.
Типове SOA-проекти в банките
SOA-проекти в банките могат да се отнесат в няколко типа:
 Класическо внедряване на интеграционната платформа за организация
на надеждното и ефективно взаимодействие на няколко ИТ-системи
на различни разработчици. Това са най-често срещаният тип проекти,
обикновено те са елемент от ИТ-стратегията на банката и се реализират планомерно.
 SOA-проекти, свързани с автоматизация на бизнес процеси по продажба на дребно на продукти – кредити, депозити, взаимни фондове,
акции, застрахователни продукти. Такива проекти като правило се изпълняват в банки, ориентирани към обслужване на голям брой операции
и съответно заинтересовани от получаването на напълно автоматизирани, надеждни и лесно управлявани бизнес процеси.
 SOA-проекти, инициирани по повод внедряването на банкови информационни системи (БИС) на чуждестранни доставчици. Както е известно, чуждестранните системи обикновено нямат функционалности,
необходими за работа в съответната страна, напр. нямат отчетност по
националните стандарти, невинаги е възможно да се извършват плащания в национална валута, липсват всички необходими реквизити в базата
от данни по клиенти и пр. Необходимата локализация на чуждестранната
банкова система е задача, достатъчно сложна и скъпа, а понякога, както
показва опитът на някои банки, и невъзможна. Подходящ подход за решаване на проблема в този случай е интеграционната платформа, като един
от компонентите на SOA. В този случай чуждестранната система се внедрява съвместно с национална банкова информационна система, а интеграционната платформа служи като междинен слой (мидълуер), който осигурява преобразуване на данните от чуждестранната БИС, т.е. привеждането им във вид, „понятен” за националната БИС.
 SOA-проекти, свързани с интеграцията на равнището на потребителския интерфейс. Могат да се разграничат проекти за разработване на портали, които предоставят на потребителите на един екран информация, разпределена в различни системи от различни доставчици.
Класически е примерът за служител в call-център, на когото на един
екран трябва да се предостави информация за балансите на всички смет-
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ки на клиента в банката и за състоянието на всички бизнес процеси,
които банката води във връзка с този клиент. При това кредитите се
водят в една система, депозитите – в друга, заявките за кредит – в
трета, банковите карти – в четвърта, а част от информацията може
въобще да липсва и да се изчислява в режим на реално време.
SOA-проекти в българските банки
Българските банки също започват внедряването на SOA-проекти. Първата
банка, започнала през 2004 г. преустройство на ИТ архитектурата си съобразно
SOA идеологията, е Банка ДСК. Проектът се реализира с помощта на специалисти и консултанти от IBM България и IBM Software Group. Две български компании – Dais Software и CnSys, също работят по проекта, свързан със SOA. На фиг.
3 е представен моделът на ИТ-инфраструктурата на банката, базиран на SOA.
Благодарение на нея е реализирана имплементация на услуги в различни операционни среди (MVS, UNIX, MS, HP NonStop). Първият проект в рамките на концепцията SOA в банката е свързан с интеграцията на каналите за достъп на клиентите на банката – картова система, Интернет, контактен център и др.6

Фиг. 3. ИТ архитектурата на Банка ДСК, базирана на SOA – 2008 г.7
6
7

Генов, Юрий. SOA – мода или концепция с безспорни предимства. CIO, бр. 4, 2007.
http://www-05.ibm.com/bg/events/forum_2008/resources/morning/Four_years_SOA_in_DSK_bank_
Miroslav_Vichev.pdf
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На фиг. 3. ролята на интеграционен слой се изпълнява от Enterprise Service
Bus (ESB) и към него са свързани всички системи, вкл. Мulticash и DSKdirect,
които реализират съответно PC и Интернет банкирането, Base 24 – системата
за обслужване на картовите операции, контактният център (Call Center) и др.
Проект за внедряване на гъвкава ИТ-инфраструктура, основаваща се на
технологията SOA, е стартирала Райфайзенбанк, съвместно с IBM България, в
края на 2010 г. Целта му е постигането на ефективно взаимодействие между
множеството хетерогенни приложения, обслужващи различните бизнес процеси в банката и интегрираното им управление8.
Кризата във финансовия сектор и бъдещето на SOA
Допреди няколко години прогнозите за развитието на SOA решенията бяха
повече от оптимистични. Така например, в публикация от януари 2006 г. на анализаторската компания Forrester се прогнозира, че в края на 2008 г.9 по-голямата
част от финансовите компании ще използват SOA9. В изследването се твърди, че
50% от европейските финансови компании или вече използват SOA, или се намират на последния етап от нейното внедряване. Друга анализаторска компания Gartner Group, прогнозира превръщането на SOA през 2008 г. в господстваща архитектура за построяване на ИТ-системи, което ще доведе до приключване на
40-годишното господство на архитектурата на монолитните приложения.
В условията на криза реализирането на SOA-проекти продължава да бъде
актуално начинание. Сега съкращаването на разходите е един от основните
приоритети. То може да се реализира чрез оптимизация на най-скъпите и трудоемки бизнес процеси - процесите, обезпечаващи работата с клиентите. На всеки етап от дейността на банката (пресейл /pre-sale/, продажба на услуги или
обслужване на клиенти) при изпълнение на бизнес процесите участват служители от различни отдели и няколко информационни системи, т.е. налице е взаимосвързан характер на бизнес процесите. Концепцията SOA и нейната съставна част – BPM10 решението, позволяват да се опишат, автоматизират и управляват свързани бизнес процеси. Всеки процес става понятен и прозрачен. Интеграцията на информационните системи в SOA архитектурата дава възможност да отпадне ръчният труд на служителите там, където се изисква да се
пренасят данни от една система в друга и следователно да се съкрати персонал. Подходящ пример е създаването на приложение за фронт-офиса за автоматизация на бизнес процесите на кол-центъра, базирано на SOA архитектурата, благодарение на което служителите получават информация от няколко
банкови системи чрез единен интерфейс. В резултат отпада необходимостта от
разходи за обучението им за работа с няколко сложни системи и покупка на
лицензи за достъп до тях.
8

Кръстева, Н. Райфайзенбанк оптимизира своята ИТ инфраструктура. CIO, бр. 12, 2010.
Biebermeier, Norbert, S. Bose и др. „Service Oriented Architecture (SOA)” Compass, IBM Press,
2006.
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Модулният подход към разработването на програмното обезпечение дава
възможност да не се разработва ново приложение от нулата, а бързо да се
изгради като се комбинира от съществуващите модули.
Заключение
При банките са налице повечето фактори, благоприятстващи внедряването на SOA архитектурата. В условията на криза поради съкратени бюджети
нивото на използване на концепцията SOA на практика се различава от обективната необходимост, но потребностите от реално приложение на тази архитектура остават високи и реализирането на SOA-проекти продължава да бъде
актуален подход.

THE CONCEPT OF „SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE”
– APPLICABILITY TO BANKS’ INFORMATION SYSTEMS
Assoc. Prof. Dr Silvia Parusheva
Abstract
In accordance with the concept of „Service-Oriented Architecture” (SOA) business
processes in banks are viewed as a set of interacting operations - services. The topicality of the
introduction of SОА projects into banks is determined by the need for fast adaptation to
changing business processes, the heterogeneous banking IT environment with a multitude of
different applications by various developers, which must be integrated, etc. In times of crisis
the realization of SОА projects continues to be a topical undertaking.

КОНЦЕПЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА УСЛУГИ”
– ЕЕ ПРИМЕНИМОСТЬ В БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Доц. д-р Силвия Парушева
Резюме

В соответствии с концепцией „Архитектура, ориентированная на услуги”
(SOA) бизнес-процессы в банках рассматриваются как набор взаимодействующих между собой операций-услуг. Актуальность внедрения SOA-проектов в
банках определяется необходимостью ускоренной адаптации к меняющимся
бизнес-процессам, к гетерогенной банковской среде информационного оборудования с множеством различных приложений различных разработчиков, которые необходимо интегрировать, и пр. В условиях кризиса реализация SOA-проектов продолжает быть актуальным начинанием.

