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 چكيده

باشـد. يكـي از    هـايي روبـرو مـي    گرا در طي چند سال اخير داشته است، همچنان بـا چـالش   هاي بسيار خوبي كه معماري سرويس با وجود پيشرفت

وكـار سـازمان اسـت. در ايـن      ي شده با اهداف كسبهاي شناساي استخراج و شناسايي سرويس و انطباق سرويس ،هاي اين معماري ترين چالش مهم

ها با اهداف سازمان ارائه شده است. بدين ترتيب كـه پـس از شناسـايي     يك روش براي برطرف نمودن مشكالت ناشي از عدم انطباق سرويس ،مقاله

نكته  :شود دو مسئله مهم مشخص مي ،يسگردد. با بررسي اين ماتر سرويس ايجاد مي-ها، درخت اهداف سازمان تهيه شده و ماتريس هدف سرويس

هـاي شناسـايي شـده بـا اهـداف       راسـتايي سـرويس  اند و نكته دوم، عدم همهايي كه شناسايي شده اول، عدم پوشش اهداف سازمان توسط سرويس

اطمينان حاصل نمـود.   هداف سازمانهاي شناسايي شده با ا توان از انطباق سرويس باشد. با استفاده از روش پيشنهادي در اين مقاله، مي سازمان مي

  گردد. هاي پدافند غيرعامل ميافزاري در راستاي تحقق شاخص هاي نرم اين موضوع همچنين موجب ارتقاء قابليت عملياتي و پايداري سيستم

  اق سرويسانطب سازماني، اهداف درخت نامزد، هاي سرويس سرويس، شناسايي سرويس، استخراج گرا، سرويس معماري ها:كليدواژه
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Abstract: 

Despite the great advances in Service Oriented Architecture in recent years, it is still facing a number of challenges. 

One of the main challenges of this architecture is the extraction and identification of services and compliance of identi-

fied services with business goals of the organization. In this paper, a method is presented to solve the problems non-

compliance of services with the objectives of the organizations. In this method, after identification of the services, the 

tree of goals is produced and the target –service matrix is created. By examining this matrix, two important issues are 

determined. First, lack of coverage of organization targets by the identified services and second, non compatibility of 

identified services with organizational goals. The method proposed in this paper can be used for ensuring compliance 

of services with organizational goals. 

Keywords: Service Oriented Architecture, Service Elicitation, Identify Service, Candidate Service, Tree Or-

ganizational Goals, Compliance Services 
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  مقدمه .1

شناسايي و اسـتخراج سـرويس، فراينـد بيـرون كشـيدن سـرويس از       

از جملـه اهـداف،    و كـار هاي كليدي حوزه كسب  مفاهيم و موجوديت

موضـوع اصـلي در    .]1[هاي موجود است فرايندهاي عملياتي و سامانه

هـاي سـازمان    سرويس"استخراج سرويس تالش براي پاسخ به سوال 

  .]2[باشد مي "نطق آنها چيست؟كدامند و م

 ها سرويس سازي مدلفرايند تحليل و  از گام اولين ،سرويس استخراج

هـاي   جنبـه  از گـام  ايـن  اهميـت  .باشـد  مـي  گـرا  سرويس در معماري

 يرتـأث اين گـام،   خروجي به بعدي هاي گام از جمله وابستگي ،مختلف

 فرآينـد  خطـا، و تسـهيل   رفـع  بـراي  نياز مورد زمان و زياد در هزينه

ترين  يكي از مهم .]3[باشد مي بررسي سيستم قابل نگهداري و توسعه

هـا بـا آن    ها در فرايند شناسـايي سـرويس   مسائلي كه معموالً سازمان

هاي شناسـايي شـده بـا     شوند، مسئله عدم انطباق سرويس مواجه مي

وكـار سـازمان    هاي عملياتي و غيرعمليـاتي كسـب   اهداف و نيازمندي

وكار انطباق  هاي كسب هايي كه با اهداف و نيازمندي ويسباشد. سر مي

گونـه كـارايي    نداشته باشند، ضمن به هدر دادن هزينه و زمـان، هـيچ  

هـاي غيرعمليـاتي   براي سازمان نخواهند داشت. از جملـه نيازمنـدي  

هاي پدافند غيرعامل در پايداري و توان به پوشش شاخصسازمان مي

 رم افزاري اشاره نمود. هاي ناستمرار فعاليت سيستم

افـزاري   هـاي نـرم   هاي متعددي براي شناسايي سـرويس  تاكنون روش

ها رويكـرد   هر يك از اين روش . اما] 2و4-9[تدوين و ارائه شده است 

متفاوتي را پيش گرفته و بر روي جنبه خاصي تمركز دارند. از جملـه  

زه تــوان بــه تحليــل بــاال بــه پــايين (تجزيــه حــو ايــن رويكردهــا مــي

هـاي موجـود) و    وكار)، تحليل پايين بـه بـاال (بررسـي سيسـتم     كسب

هـاي   گرا) اشاره نمود. بر مبنـاي بررسـي   تحليل از ميانه (تحليل هدف

حلـي بـراي بررسـي و     هاي موجود راه هيچ يك از روش، صورت گرفته

هاي استخراج شـده بـا اهـداف سـازمان ارائـه       كنترل انطباق سرويس

 .]13[اند نداده

  دهاي استخراج سرويسرويكر .2

در اين مقاله، براي استخراج سرويس از دو رويكرد تحليلـي اسـتفاده   

وكار سازمان قبالً  شده است. در رويكرد اول با فرض اينكه حوزه كسب

استخراج شده است، نمودارهاي  يموارد كاربرتجزيه و تحليل شده و 

بررسـي  ترسـيم شـده و بـا     يموارد كاربرفعاليت مربوط به هر يك از 

هاي نامزد شناسايي  هاي پردازشي درون اين نمودارها، سرويس فعاليت

هـاي موجـود    شوند. در رويكرد دوم، كاركردهاي عمليـاتي سـامانه   مي

عنــوان بخــش ديگــري از ســازمان مــورد بررســي قــرار گرفتــه و بــه 

شـوند. در نهايـت فهرسـت     هـاي نـامزد در نظـر گرفتـه مـي      سرويس

  گردد. ه شناسنامه خالصه آنها فراهم ميهاي نامزد به همرا سرويس

  وكار . تحليل حوزه كسب2-1

-سـازمان بـه   وكار كسب يموارد كاربردر اين بخش، ابتدا نمودارهاي 

 يمـوارد كـاربر  گيرند. ايـن   مورد بررسي قرار ميتحليل مبناي عنوان 

هاي فرايندي نامزد هسـتند.   هاي مناسبي براي سرويس معموالً گزينه

هايي كـه در   ، از طريق بازگويي مراحل و سلسله فعاليتدر اين مرحله

 شود، نمودار فعاليت مربـوط بـه هـر مـورد     انجام مي يمورد كاربرهر 

گردش گردد. سپس، با بررسي دقيق چرخه  كاربري تهيه و ترسيم مي

عنـوان سـرويس   هايي را بـه  توان سرويس فعاليت، مي مدلدروني  كار

ودار شـماتيك مراحـل انجـام ايـن     ) نمـ 1نامزد شناسايي نمود. شكل(

  دهد.  فعاليت را نشان مي

 

    وكار سازمان استخراج سرويس از حوزه كسب .1شكل

شـود.   طور معمول يك نمودار فعاليت از تعدادي گـره تشـكيل مـي   به

فعاليـت وجـود داشـته     مـدل هايي كه ممكن اسـت در يـك    انواع گره

باشـد.   مـي  3و ادغام 2، انشعاب1فعاليت، تصميمهاي شامل گره ،باشند

فعاليت  مدلموجود در  گردش كارجريان  ،ها اتصاالت موجود بين گره

طور مستقل ها ممكن است به . هر يك از اين گره]10[دهد را نشان مي

صورت يك مجموعه مرتبط با يكديگر اجرا شده و خروجـي يـا   و يا به

  . رفتار مورد انتظاري را نتيجه دهند

تواننـد   فعاليت مـي  مدلهاي موجود در درون  بنابراين، در صورتي گره

هـاي نـامزد در نظـر گرفتـه      عنوان سرويسطور مستقل يا مركب بهبه

 )2شوند كـه منجـر بـه ارائـه يـك نتيجـه مشـخص شـوند. شـكل (         

-صورت مستقل و يـا تركيبـي بـه   دهد كه به هايي را نشان مي فعاليت

  اند. ه شدهعنوان سرويس در نظر گرفت

 
    فعاليت مدلاستخراج سرويس از  .2شكل 

عنــوان بــه 4و  3، 1هــاي فعاليــت  شــود، گــره چنانكــه مشــاهده مــي

بـه   4و  2هـاي فعاليـت    اند و گـره  هاي مستقل شناخته شده سرويس

اند. همچنـين   همراه گره تصميم، يك سرويس تركيبي را تشكيل داده

عنوان يك سرويس فعاليت نيز به مدلهاي موجود در  تمجموعه فعالي

  فرايندي در نظر گرفته شده است.
  

1 Decision 
2
 Fork 

3
 Join 
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  هاي موجود . تحليل سامانه 2-2

هاي موجود  هاي اساسي سامانه مندي در اين بخش، كاركردها و وظيفه

و به  شده ييشناساوكار سازمان  در پشتيباني از فرآيندهاي كسب

اي  عنوان نمونههشوند. در اينجا ب هاي نامزد معرفي مي عنوان سرويس

  : ]1[توان به موارد زير اشاره نمود از كاركردهاي يك سامانه مي

  ) APIs( 1توابع واسط برنامه كاربردي •

  هاي مختلف سيستم تراكنش •

  هاي كاربردي هاي برنامه ماژول •

هـاي موجـود    هـايي كـه از درون سـامانه    در اين مرحله نيـز سـرويس  

هاي نامزد  شوند، در فهرست سرويس تخراج ميسازمان شناسايي و اس

هـا   گيرند. نكته قابل توجه اين است كه اين دسته از سـرويس  قرار مي

  هاي كاربردي قرار خواهند گرفت. در اليه سرويس

  هاي نامزد . ارائه فهرست سرويس 2-3

هاي نامزد در طـي دو فعاليـت قبلـي يعنـي تحليـل       فهرست سرويس

شـود. تعـداد    هاي موجود، تكميل مي سامانهوكار و بررسي  حوزه كسب

ها ممكن است در مراحل بعدي كمتر و يـا بيشـتر شـود.     اين سرويس

البته اين موضوع بستگي به ميزان انطبـاق آنهـا بـا اهـداف سـازماني      

ايجاد شناسنامه "خواهد داشت. در اين مرحله، دو فعاليت مهم شامل 

در نظـر گرفتـه    "اهـ  كنترل تشابه و همپوشاني سرويس"و  "سرويس

  اند. ها تشريح شده شده است. در ادامه اين فعاليت

  ايجاد شناسنامه سرويس •

 در اين بخش، شناسنامه مختصري شامل نام سرويس، نام مورد

هاي  كاربري مربوطه، هدف سرويس، شرح وظيفه سرويس و پيام

 گردد. هاي نامزد تهيه مي ورودي و خروجي براي هر يك از سرويس

 اين شناسنامه در فاز توصيف سرويس تكميل خواهد شد.  تبديهي اس

  ها كنترل تشابه و همپوشاني سرويس .3

هاي مشابه، الزم است در هنگام  منظور جلوگيري از ايجاد سرويسبه

هاي نامزد، احتمال  دادن يك سرويس جديد در فهرست سرويسر قرا

وجود سرويس مشابه در فهرست مذكور كنترل شده و در صورت 

د تشابه كامل بين دو سرويس، نسبت به حذف يكي از آنها و يا وجو

ها، نسبت به تركيب و يا  در صورت وجود همپوشاني بين سرويس

هاي زير  براي اين منظور الزم است كنترل ،ادغام آنها اقدام گردد. لذا

  صورت گيرد :

o ها و  اي كه بايد كنترل شود اين است كه، آيا ورودي اولين نكته

هاي سرويس  سرويس جديد با ورودي و خروجي يك يها خروجي

  هاي نامزد مشابهت دارد يا خير؟ موجود در فهرست سرويس

گونه نتيجه  توان اين مثبت باشد، مي سوالكه پاسخ اين  در صورتي

  

1
Application Program Interface 

گرفت كه سرويس جديد با سرويس ديگري كه قبالً شناسايي شده و 

ه است. بنابراين هاي نامزد قرار گرفته است، مشاب در فهرست سرويس

  يكي از آنها اقدام نمود. حذفتوان نسبت به  مي

o گردش كارشود اين است كه، آيا منطق  اي كه بايد دومين نكته 

سرويس ديگري در  گردش كاريك سرويس جديد با منطق 

  هاي نامزد همپوشاني دارد يا خير؟ فهرست سرويس

موجود در  هاي در اين حالت ممكن است بخشي از مراحل و يا فعاليت

يـك سـرويس موجـود در     گردش كـار سرويس جديد در  گردش كار

هاي نامزد تكرار شده باشد. در ايـن حالـت احتمـاالً     فهرست سرويس

هر دو سـرويس حـذف    گردش كارتوان بخش تكراري را از منطق  مي

كرده و به عنوان يك سرويس جديد تعريف نمود. در اين صورت الزم 

ق هر دو سرويس براي فراخـواني سـرويس   است تغييراتي نيز در منط

  جديد انجام شود.

  هاي نامزد با اهداف سازمان بررسي انطباق سرويس .4

وكـار   هـاي نـامزد بـا اهـداف كسـب      به منظور كنترل انطباق سرويس

هـا   هايي انجام پذيرد. اين فعاليت سازمان، الزم است اقدامات و فعاليت

هـاي نـامزد    رويستخصيص س"، "تهيه درخت اهداف سازمان"شامل 

 "هاي جديد تجزيه، تركيب و يا ايجاد سرويس"، و "به اهداف سازمان

  هاي الزم ارائه گرديده است. فعاليت شود. در ادامه شرح هر يك از مي

  . تهيه درخت اهداف سازماني4-1

هاي نامزد با اهـداف   منظور سهولت كنترل انطباق سرويسدر اينجا به

دار  اف ســازماني(گراف جهــت ســازمان، الزم اســت درخــت اهــد   

غيرچرخشي) با مشاركت ذينفعان اصلي سازمان تهيه شود. مشـاركت  

ذينفعان از آن جهت كه به پذيرش و حصول توافق بين ايشان خواهد 

انديشـي بـا حضـور     انجاميد، ضروري است. لذا الزم است جلسات هـم 

مديران و كارشناسان خبره سازمان تشكيل شده و نسـبت بـه تجزيـه    

  سازي درخت اهداف اقدام گردد. مدلداف و اه

اين است كه ابتـدا رسـالت سـازمان     ،روش مرسوم براي انجام اين كار

هـاي   عنـوان گـره  عنوان گره ريشه درخت و اهداف كالن سازمان بهبه

شوند. سـپس هـر يـك از اهـداف      سطح اول درخت در نظر گرفته مي

هاي سـطح   ن گرهتر تجزيه شده و به عنوا سطح اول به اهداف كوچك

  شوند.  بعدي در نظر گرفته مي

اين "ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه  ،براي تجزيه هر هدف

. هر هدف در درخت اهداف "هدف از چه طريقي تحقق خواهد يافت؟

اش توسط  ترين هدف است، دليل چرايي به جزء ريشه آنكه استراتژيك

كننـد   بيان مي ف در هر سطحشود و اهدا هدف سطح باالتر توجيه مي

  كنند.  تحقق پيدا مي چگونهكه هدف سطح باالتر 

شود اين اسـت كـه فعاليـت تجزيـه      كه در اينجا مطرح مي يسوالاما 

كند؟ و در واقع معيارهاي توقف و  اهداف تا چه سطحي ادامه پيدا مي

  كفايت فرايند تجزيه اهداف كدامند؟ 
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  شود: به چند معيار مهم اشاره مي اه سوالدر اينجا براي پاسخ به اين 

  هاي ممكن پوشش همه حالت •

 ها توافق ذينفعان سازمان بر روي زيرهدف •

 ها زيرهدف كننده هاي برآورده سرويس شدن مشخص •

 بندي مناسب رسيدن به دانه •

اي تعيين شوند كه  در معيار اول، هر يك از اهداف خردتر بايد به گونه

ح بـاالتر باشـند، بـه نحـوي كـه      ساز تحقق بخشي از هدف سط زمينه

به اهداف سطح باالتر را ممكـن   يابي دستتحقق مجموع اهداف خرد، 

سازد. بنابراين، در تجزيه يـك هـدف بـه اهـداف خردتـر، بايـد همـه        

هاي تحقق هدف سطح  هاي ممكن براي پوشش كامل نيازمندي حالت

  باالتر در نظر گرفته شود. 

يران و كارشناسان خبره حاضر در كه بين مد در معيار دوم، در صورتي

انديشي تجزيه اهداف سازمان بر روي اهـداف تجزيـه شـده     جلسه هم

  توافق حاصل شود، فرايند تجزيه اهداف متوقف خواهد شد. 

تـرين معيـار كفايـت تجزيـه هـدف بـه شـمار         در معيار سوم، كه مهم

 هكننـد  هاي برآورده سرويس كه زماني تا رود، فرايند تجزيه اهداف مي

  كند.  مي پيدا ادامه شوند، مشخص روشني ها به زيرهدف

 بندي مناسـب  دانهدر معيار چهارم، فرايند تجزيه اهداف تا رسيدن به 

 زيـر  از كـدام  هـر  مناسـب،  بندي دانه به رسيدن از پس .يابد ادامه مي

 متنـاظر  هـدف  آن كـردن  بـرآورده  جهـت  يـك سـرويس   به ها هدف

  .شوند مي

  رد بين اهدافقواعد اجتناب از برخو •

سـازي درخـت اهـداف     مـدل يكي از اشكاالتي كه معمـوالً در فراينـد   

روز برخورد بين اهداف در سطوح مختلف هآيد، ب مي به وجودسازماني 

در اينجا به  ،به منظور جلوگيري از بروز چنين اشكالي ،رو است. از اين

  شود.  دو قاعده مهم اشاره مي

  اين قواعد عبارتند از :

o  هاي درخت اهداف غيرمجاز است. افقي بين گرهارتباط  

o تواند به گره باالسري خود  هر زيرگره در درخت اهداف فقط مي

 متصل شود.

سازي درخـت اهـداف سـازماني بـه      مدلاين دو قاعده بايد در فرايند 

گران قرار گيرد تا اينكه از بـروز برخـورد بـين     دقت مورد توجه تحليل

  اهداف جلوگيري شود.

  نجي درخت اهدافاعتبار س •

هاي نـامزد بـه اهـداف سـازماني      در اين مرحله، قبل از اينكه سرويس

تخصيص داده شوند، الزم است درستي و اعتبار درخـت اهـدافي كـه    

، تهيه شده است، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. براي ايـن منظـور  

توان مواردي همچون عدم وجـود ابهـام در اهـداف، قابـل ارزيـابي       مي

اهداف، عدم وجود تناقض بين اهداف، و مواردي از اين دست را  بودن

  كنترل نمود.

  هاي نامزد به اهداف سازماني . تخصيص سرويس4-2

هاي نامزد به اهداف سازماني، نشان  منظور اصلي از تخصيص سرويس

هاي شناسايي شـده بـا اهـداف سـازمان اسـت.       دادن انطباق سرويس

هـاي   هاي موجود در فهرست سرويس بنابراين در اين مرحله، سرويس

شوند. ايـن   هاي درخت اهداف سازماني تخصيص داده مي نامزد به گره

رسد. ابتدا الزم است به منظور تعيـين   كار طي دو مرحله به انجام مي

-هاي نـامزد، مـاتريس هـدف    چگونگي پوشش اهداف توسط سرويس

ن سرويس تهيه گردد. سپس بـا اسـتفاده از تنـاظر شـكل گرفتـه بـي      

سرويس، نسبت برقراري ارتباط -ها در ماتريس هدف اهداف و سرويس

ها به اهداف متناظر در درخـت اهـداف سـازماني     و تخصيص سرويس

  گردد. در ادامه شرح اين دو مرحله ارائه شده است : اقدام مي

 سرويس -تهيه ماتريس هدف •

 nتعداد اهـداف و   mاست كه  m*nاين ماتريس يك جدول دو بعدي 

باشد. نام يا شناسه اهداف در سـتون اول   هاي نامزد مي سرويس تعداد

هاي نامزد در سـطر اول آن درج   اين ماتريس و نام يا شناسه سرويس

شود. سپس، در صورت وجود تناظر منطقي بين اهداف سازماني و  مي

هاي نامزد، و همچنين در صورت وجود امكان پوشش هر يك  سرويس

هاي نامزد، سـلول   يا تعدادي از سرويساز اهداف سازماني توسط يك 

شود. در اينجا واضح اسـت كـه نـام     گذاري مي محل تالقي آنها عالمت

باشـد، بنـابراين الزم اسـت در     كننـده مـي  ها تعيين اهداف و سرويس

هاي نامزد در فازهاي قبلي دقـت   گذاري اهداف سازماني و سرويس نام

  شود. 

ـ   يك از سلول كه هيچ در صورتي ل يـك هـدف سـازماني در    هـاي مقاب

سرويس عالمت نخورده باشد، به اين معني اسـت كـه   -ماتريس هدف

سرويسـي   ،عبـارت ديگـر  هدف مورد نظر پوشش داده نشده است. بـه 

هـاي نـامزد وجـود     براي برآورده كردن اين هدف در فهرست سرويس

هـاي زيـرين    يك از سـلول  كه هيچ صورتي در ،نداشته است. همچنين

سرويس عالمت نخورده باشد، به ايـن  -اتريس هدفيك سرويس در م

معني است كه سرويس مورد نظر هيچ هدفي را نشانه نرفته است؛ بـه  

جهت اسـتخراج  عبارت ديگر سرويس مورد نظر غيرضروري بوده و بي

گونـه   توان نسبت به حـذف ايـن   شده است. در يك چنين حالتي، مي

 ود.هاي نامزد اقدام نم ها از فهرست سرويس سرويس

 ها  برقراري پيوند بين اهداف و سرويس •

هاي محل  گذاري انجام شده در سلول در اين مرحله با توجه به عالمت

سـرويس، پيونـد بـين    -ها در مـاتريس هـدف   تالقي اهداف و سرويس

هـاي نـامزد بـا     اهداف موجود در درخت اهـداف سـازماني و سـرويس   

يـن خطـوط از   گـردد. جهـت ا   دار برقرار مـي  استفاده از خطوط جهت

   .شود سمت سرويس به سمت هدف ترسيم مي

به عنوان مثال، فرض كنيد در تحليل فرايند مديريت پـروژه در يـك   

ــرويس  ــازمان، س ــت     س ــده و در فهرس ــايي ش ــوط شناس ــاي مرب ه

  اند. هاي نامزد قرار گرفته سرويس
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 137                                                                                                                                 و همكاران دالهيمحمد عب؛  افزاري و انطباق آنها با اهداف سازمان هاي نرم استخراج سرويس

  

هاي نامزد، نسبت به  سپس در مرحله بررسي انطباق اهداف با سرويس

مـديريت  "ف سازماني اقدام شده و پـس از تجزيـه هـدف    تجزيه اهدا

  آمده است.  به دست ، اهداف خردتري"ها بهينه پروژه

-تهيه ماتريس هدف ،چه گفته شد، اقدام بعدي در اين مرحلهبنابرآن

سرويس است. بدين ترتيب كه اسامي اهداف در ستون اول ماتريس و 

شـود. سـپس در    ميها در سطر اول ماتريس قرار داده  اسامي سرويس

هاي اهـداف   هاي نامزد بتوانند نيازمندي كه هر يك از سرويس صورتي

گـذاري   را پوشش دهند، در سلول محل تالقي آنها در ماتريس عالمت

  شود.  مي

سرويس مربوط به هـدف مـديريت بهينـه    -ماتريس هدف )1جدول (

  دهد. ها را نشان مي هژپرو

سـرويس، از  -يه ماتريس هدفتر نيز اشاره شد، ته كه پيشر طو همان

توان تشخيص داد براي كدام  مي يبه راحتاين جهت اهميت دارد كه 

هـا هـدفي را    كدام سرويس ،هدف، سرويسي وجود ندارد و يا بالعكس

  اند.  نشانه نرفته

تـوان نسـبت بـه     گونه اشكاالت مـي  با مشخص شدن اين ،ترتيب بدين

سرويس، -ماتريس هدف برطرف نمودن آنها اقدام نمود. پس از تكميل

هـا در نمـودار    توان نسبت به برقراري پيوند بين اهداف و سـرويس  مي

 هـايي  ) سرويس3شكل ( گرافيكي درخت اهداف سازماني اقدام نمود.

  اند. دهد كه به اهداف سازماني اختصاص داده شده نشان مي

 

    ها به اهداف سازمان مثال، تخصيص سرويس .3 شكل

هـاي نـامزد    گفته شد، پس از تخصيص سرويستر  كه پيشر طو همان

هاي اهداف سازماني، ممكن است مشكالتي از قبيل اينكـه بـه    به گره

برخي از اهداف هيچ سرويسي اختصاص داده نشده باشد، و يا با وجود 

هاي نامزد همچنان نيازمندي يك هـدف مشـخص    تخصيص سرويس

  برطرف نشده باشد.  طور كامل به

گونه مشكالت ايـن اسـت كـه متناسـب بـا نـوع        نروش رويارويي با اي

هاي جديـد اقـدام    مشكل نسبت به تجزيه، تركيب و يا ايجاد سرويس

  گردد. در ادامه چگونگي انجام اين كار ارائه شده است.

  

  سرويس -مثال ماتريس هدف. 1جدول 

  ها سرويس                 
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                      ×  ×  بيان دقيق مسئله

اطمينان از موفقيت 

  پروژه
    ×  ×  ×  ×              

نظارت و كنترل دقيق 

  پروژه
            ×  ×  ×        

  ×  ×  ×                    تحويل صحيح پروژه

  . تجزيه، تركيب و يا ايجاد سرويس جديد4-3 

نامزد هاي  يك از سرويس چنانچه برخي از اهداف سازماني توسط هيچ

هـاي   صـورت بايـد سـرويس   يـن موجود پوشش داده نشده باشند، در ا

نامزد جديدي ايجاد شده و به اهداف مورد نظر اختصاص داده شـوند.  

هـاي موجـود بـه     كه با وجود تخصيص سـرويس  در صورتي ،همچنين

طور كامـل پوشـش داده   اهداف سازماني، نيازمندي برخي از اهداف به

 هاي نامزد جديدي ايجاد نشده باشند، در اين صورت نيز بايد سرويس

 شده و به اهداف مورد نظر اختصاص داده شوند. 

در برخي مواقع ممكن است اين امكان وجود داشته باشـد كـه بـراي    

هـاي نـامزد    پوشش يك هدف مشـخص از تركيـب و ادغـام سـرويس    

موجود، يك سرويس مركب ايجاد و به هدف مورد نظر اختصاص داده 

  شود. 

اجتناب گردد. البته اين  گونه موارد بايد از ايجاد سرويس جديد در اين

حالت بستگي زيادي به سازگاري منطق سرويس مركبي كه از تركيب 

هاي نامزد ايجاد خواهد شد، با هدف مورد نظر دارد. در واقـع   سرويس

 ،شوند هاي نامزدي كه براي ايجاد سرويس مركب انتخاب مي سرويس

 گـو  هاي ممكن بـراي پوشـش هـدف را پاسـخ     بايد بتوانند همه حالت

 باشند. 

حالت ديگري كه ممكن است اتفاق بيافتد اين است كه يك سـرويس  

هـاي   نامزد آنقدر دانه درشت باشد كـه امكـان تخصـيص آن بـه گـره     

درخت اهداف سازماني وجود نداشته باشد. در اين حالـت الزم اسـت   

هاي نـامزد دانـه ريزتـري تجزيـه      سرويس نامزد مورد نظر به سرويس

  گردد.

كه همه اهداف  ها به اهداف سازماني تا جايي سرويسفرايند تخصيص 

هـاي جديـد و يـا     هاي نامزد اوليه، يا سرويس سازماني توسط سرويس

كنـد. بـدين    هاي مركب پوشش داده شـوند، ادامـه پيـدا مـي     سرويس

اسايي شده با اهـداف  نهاي ش ترتيب، اطمينان الزم از انطباق سرويس

  ن حاصل خواهد شد. وكار سازما هاي حوزه كسب و نيازمندي
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  گيري نتيجه .5

سرويس -تهيه درخت اهداف سازمان، و همچنين ايجاد ماتريس هدف

هـاي   مبناي بسيار مناسبي براي بررسـي و كنتـرل انطبـاق سـرويس    

هـاي   كننـد. بـرگ   شناسايي شده با اهداف عملياتي سازمان فراهم مي

 در واقع همان اهداف عمليـاتي سـازمان هسـتند و بـا     ،درخت اهداف

هاي شناسـايي شـده بـه     سرويس، سرويس-استفاده از ماتريس هدف

  شوند.  اهداف عملياتي نگاشت مي

 اولطور واضح نمايـان خواهـد شـد.    دو مسئله به ،با انجام اين نگاشت

شود كداميك از اهداف عملياتي هنوز سرويسي بـه   اينكه مشخص مي

ــن صــورت الزم اســت    ــا تخصــيص داده نشــده اســت، كــه در اي آنه

هاي جديدي ايجاد شده و به آن اهداف تخصيص داده شوند.  ويسسر

هـايي وجـود دارنـد كـه در      شود چه سـرويس  ديگر اينكه مشخص مي

صورت يا بايد از  يك از اهداف سازمان نيستند، كه در اين راستاي هيچ

هاي نهايي سازمان حذف شوند و يا منطق آنها مورد  فهرست سرويس

  .بازنگري و اصالح قرار گيرد

افزاري استخراج شده در فراينـد   هاي نرم ترتيب، انطباق سرويس بدين

ــاتي و   تحليــل و شناســايي ســرويس ــا اهــداف عملي هــاي ســازمان ب

هاي از پيش تعيين شده، موجب حصول اطمينان از پوشش  نيازمندي

  هاي سازمان خواهد شد.   كامل اهداف و برآورده شده همه نيازمندي
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