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 چکيده

 يساازکپارچهي يريتماد يبارا يکارديرووجاود  يشاگر جوست ساامانه يزدر عرضه چندگانه و  ينتامبا  ييوکارهاکسبحضور ارزش و شبکه در  يچيدگيپ

 اسات يازن  يشگرطرح جو يخدمات در فضاهاي ارزش و نجيرهز يدارپا يکپارچگيبه  يابيدست يبرا. نمايدضروري ميرا  يشگر بوميدر طرح جوخدمات ها و فعاليت

خادمات  پژوهش مفاهيم و موضوعات اصلي مارتب  باا يکپاارچگي يندر ا .شود يگيريپ جريد تدارك و عرضه خدماتت تمامي سطوحدر تعامل و هماهنگي اجزا تا 

سازي دساتاوردهاي براي يکپارچه يسازي ساختارفراهم منظوربههاي مفهومي مرتب  هاي تحقق اهداف طرح  مولفهشده و بر پايه نيازمندي يبررس يشگرطرح جو

در طرح در ساطوح مختلاف فراينادها   شدهفيتعرطرح  نيازمند آن است تا خدمات مختلف  يها و دستاوردهاتيفعال يستيابي به يکپارچگد .شودطرح پيشنهاد مي

شاراي  و   خادمات ياستانداردساز يارهايمعها قابليت تعامل و همکاري الزم با يکديگر را داشته باشند. در اين راستا برنامه کاربردي و زيرساخت يهاداده  واس 

 توسعه رساخت يز و بستر توسعهو سطوح اجرايي را در سه بخش  هاتيلوواکند. طرح جويشگر بومي  سازي اجزا را مشخص مييکپارچه منظوربههاي الزم ويژگي

شاگر  يهاا و خادمات طارح جوتيفعال يسازکپارچهي يبرا پيشنهاديمدل کند. بندي ميدسته شرفتهيپ و افزودهارزش خدمات توسعهو  هيپا يکاربردها و خدمات

را افازار نرم يبر اصول مهندس يمبتنطرح  يتيريها  دستاوردها و اقدامات مدپروژه يکپارچگي يهاهيها و روزمياستانداردها  مکان ييشناسا يبرا يمفهوم يساختار

 .دينمايمارائه  رساختاريمحتوا و ز   خدمات و کاربرد  داده ووکارکسب شامل يسازکپارچهيسطوح مختلف با در نظر گرفتن 

 کلمات کليدي

 يريپذخدمات  تعامل يسازکپارچهيت يريخدمات  مد يسازکپارچهيشگر  يخدمات  خدمات طرح جو ارزش رهيزنج
 

 مقدمه -1

ها و خددمات فنداوري اطالعدات اقتصادي عصر ديجيتال امروزي، سامانهصنعتي و ي در عرصه
هسدتند  1هموارتقاضاي بازار نيازمند بازمهندسي دائم و و  فناوري راتگويي به تغييپاسخ منظوربه
تواند تاثيرات شدگرفي ها و خدمات مياي تنومند از زيرساختي شبکهتوسعهنه، ين زميدر ا .[6]

 .[14] جوامع امروز داشته باشد يسبک زندگدر توسعه منابع اقتصادي و 
( زبانيفارسدجه به نيازهاي اطالعاتي کاربران )توسعه خدمات بومي جديد در حوزه جويش با تو

شدود. ت طرح جويشدگر مسسدوم مدييک مزيت رقابتي براي موفقيکشور،  خارج ازدر داخل و 
ارزش  يدرهدر زنجوکداري هاي فندي و کسد يچيدگيپمختلف توسعه، تنوع خدمات،  يمنظرها

مناسد   يکدردرو اسدت.آورده شدده  [2] يشگرطرح جومدل مفهومي جويش ش در يخدمات جو
ن طدرح يدا يدر اجرا يديکل يهااز ضرورت يکيطرح،  ياجزا يسازکپارچهيو  ساماندهي يبرا

 يوکارهاکسد و خددمات  يفضدادر  يددارپا پدييريتسقق يکپارچگي و تعامل منظوربهبوده و 
-تجريدي مختلف طراحي، پيداده در سطوح پييريو تعامل يسازکپارچهيمفهوم  ،ييشگر بومجو

يکپدارچگي اجدزا و خددمات طدرح جويشدگر  .ي و ارائه خدمات بايد از ابتدا مشخص گدرددساز
در طدرح قابليدت تعامدل و ارتبدا  بدا  شدهفيتعرهاي نيازمند آن است که دستاوردها و خروجي

-هاي برنامه کاربردي و زيرساختها، واسطهيکديگر در سطوح مختلف کاري مانند فرايندها، داد

 اشته باشند.هاي فني را د

 پذيريسازي و تعامليکپارچه -2

ده در يدچيپ يهداسازمان يشده در توسعهرفتهيپيک ضرورت ي عنوانبهها سامانه يسازيکپارچه
هدا سدامانه ياز عناصر مهدم در مهندسد يکي يسازکپارچهيگر يبه عبارت دشود. ينظر گرفته م

وکار و کس  يندهايوالت، خدمات، فراافزار، مسصافزار، نرمسخت يسازکپارچهياست که شامل 
 . [7] شوديم يمنابع انسان

در  يسدازمان ( هداي)هستارتين موجودينان از وجود تعامل بيند اطمي، فرايسازمان يسازکپارچهي
 يکردهداياز رو يدر برخد اسدت. يکدار يهدابه اهداف خاص حوزه يابيدست يصورت لزوم برا

 يدر مدواردو  مورد توجده قدرار گرفتده اسدت يسازمان يسازق مدلياز طر يسازکپارچهيگر، يد
سدازگار و  يريدگميبده تصدم يابيدست يبرا يشناختکرد روشيرو عنوانبه يسازکپارچهيگر، يد

 .[16] سازمان در نظر گرفته شده است يمداوم در گستره
دو  يبددرا يريپدديتعامل يکلدد طوربددهشددده اسددت.  يبررسدد [9 ,8] در يريپدديتعامل يفتعددار
اسدت. از نقطده  يکدديگر يکدارکرد يهدايدتو اسدتفاده از قابل يکدديگردرک  ييتواندا، امانهس

و  باشدند يمشدترک کدارکرد يدارانداهمگن  ياراياندهسدامانه  کده دونيدا ،اندهيرا يفنداورنظر 
 يژگدديوو  يتوانمندددک يدد، داشددته باشددند يدسترسدد گريکدددي متقابددل بدده منددابع صددورتبه

 .شوديمسسوم م
کده  ياست، در حدال 3متسدط يو مس 2يخودمختار يستيهمز يبه معن يريپيتعامل، يکل طوربه

 6يسدازکنواخدتيو  5، انسدجام4يچدون همداهنگهم يميشتر به مفاهيب ،يسازکپارچهيموضوع 
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ن موضوع اسدت کده يا يدهندهنشان «دياتصال شد»، 7اتصال يدرجه داللت دارد. از نقطه نظر
-ن مورد، همان سامانهيا درواقعتوانند از هم جدا شوند. يتند و نموابسته هس گريکديبه  هامولفه

 يق شبکه ارتبداطيها از طرن است که مولفهيا يبه معن« اتصال سست»است.  کپارچهي تماماً ي
 . توانند تعامل داشته باشنديبه هم متصل هستند و م

ق و يدلد  اسدتاندارد دققا هستند که کپارچهي يدو سامانه زمان، ISO 14258 [11] دگاهياز د
 .[13] سامانه وجود داشته باشد سازنده يهامولفه يتمام يبرا يمفصل

 سازي(يکپارچهو پذيري )تعامل يکردهايرو -3

و از منظدر  يدرشدتدانهتوان بدر اسداس وکار الکترونيکي را ميپييري کس هاي تعاملچارچوم
-سامانه، تعاملپييري زيستطح تعاملهاي سازماني به چهار سدستيابي اهداف در تعامل سامانه

 بندي نمدودپييري عمليات طبقهو تعامل وکارکس  هاي پييري مولفهپييري ابر ارتباطي، تعامل
[15].  

که بدر  IDEAS8 يسازمان يکاربرد يهاافزار و برنامهنرم يبرا پييريتعامل يچارچوم توسعه
اسدتانداردها و  يو موسسده ملد ييروپداوتر ايدکننددگان کدامپيانجمدن تولمشدترک  مدلاساس 
 استاندارد و 10(ISO 19101-1:2014) ييايمدل مرجع اطالعات جغراف استانداردو  9يفناور

يري را پديتعامل ،توسدعه يافتده اسدت 11(ISO 19119:2016) ييايجغرافخدمات اطالعات 
يکپدارچگي ، وکارکسد يندد فرايکپارچگي شامل  يسازماندروني هماهنگسطوح چندگانه  يبرا

 .[7نمايد ]يم فيتعريزيکي في و يکپارچگي مفهوم هايسامانه کاربرد

 12شدانکاربردي هايبرنامده و نداهمگون سدازماني هايشدبکه براي پيشرفته هايفناوري پروژه
 از متشدکل سداختاري ،[5است ] شده گيارينام 13آتنا يريپيچارچوم تعامل اختصار به )آتنا( که

 هاينيازمندي شناسايي براي مفهومي سطح. رديگيدر برم راياتي و فني مفهومي، عمل سطح سه
شدناخت را  از حاصدل تجربيدات عمليداتي سدطح. شدودمي اسدتفاده نتايج يکپارچگي سيستم و

 داندش انتقدال براي سازي نموده وپياده يکپارچه و متمرکز پايلوت )آزمونه( هايسامانه صورتبه
آزمدون  بدراي فندي سدطح. گيدردمدي قدرار استفاده مورد يکپارچه هايفناوري کاربرد به مربو 
 شود.مي سيستم استفاده آزمايشي هاينمونه يکپارچگي اساس بر فناوري

ي مانند قبلي هاچارچوميافته تکامليري، مدل پيچارچوم تعاملي در مفهومساختار يکپارچگي 
IDEAS  .چارچوم  کهيدرحالاستIDEAS  تمرکزيري پيتعاملئل ي مساساختارمندسازبر 

يدن اي مدرتبط بدا راهکارهدادارد.  راهکارهدايشتري بدر ب تمرکزآتنا  يريپيچارچوم تعاملدارد، 
 تمرکدزي و سطح فني وکارکس ي در سطوح اطالعاتي تعامالت و تبادالت سازمدلمبسث، بر 

اطالعدات يندد، خددمات و داده/فراي، وکارکسد ي/سازمانيري در سطوح مختلف پيتعاملدارد. 
 .شودايجاد مي

 سازي در طرح جويشگرالزامات يکپارچه -4

 يدر جديم حدداک ر ايدمطدرح در دن يبدوم يشدگرهايجو تيدعوامدل موفق نيتدرمهماز  يکي
 يهدااسدتيمطابق بدا س. استدرگاه واحد  قيپرکاربرد از طر و تيفيباکارائه خدمات  ن،يمخاطب
 سددازيکپارچددهيو  عيددم جهددت تجمالز داتيددتمه سددتيبايم ،[3] شددگريدر طددرح جو کددالن

 کننددگانفراهمخددمات و  دهنددگانارائه رييددر صدورت تغ يحت و خدمات مختلف هارساختيز
 .[1]در نظر گرفته شود هارساختيز

و  يافزارسدختوردن امکاندات آ فدراهم شگريدر طرح جو يسازکپارچهي مفهومگر يبه عبارت د
 جاديکه با ا يخدمات است به نسو يسازکپارچهي يمشخص برا يمدلبر اساس الزم  يافزارنرم
 نيدر کمتدرو  يراحتبدهمختلف، کداربران بتوانندد  يخدمات بوم يبرا کپارچهي يتوسعه بستر و

ون و همگدرا همگد يطديدر مس زمدانهم صورتبه ،گوناگون يو مستوا خدمت زمان ممکن به
 از يکدي، يخدمات بوم عيتجم يبرادرگاه واحد  کي يسازادهيپ ،دگاهيدن يا در .ندينما يدسترس

 انجام شوند: ريز يهاتيفعال يستيباآن به  لين يبرااست که  شگريدر طرح جو مهم فاهدا

 يخدمات بوم يبرا 14واحد يمدل درگاه ورود کي نيتدو 

 ياقتصاد ييافزاهم يخدمات در راستا دهندگانارائه نيمدل تعامل سازنده ماب نيتدو 

 کده  يصورتبه واحد يبر اساس مدل درگاه ورودخدمات سعه تو) خدمات يسازکپارچهي
 (استفاده نمود.خدمات  يره واحد دسترسپنجک يق ياز طر هاآن بتوان

 کپارچهي صورتبهکاربران  يبراخدمات ند عرضه يفرا 

 سازييکپارچه يشنهاديپ يمدل مفهوم -5

ح جويشدگر، نيداز مستمر خدمات در فضاي طدر يسازکپارچهيبراي معرفي چارچوبي کلي براي 
 آمدده اسدت (1جددول ) درکده  يميمطابق بدا مفداه يسازکپارچهيح مختلف وسطابتدا است تا 

 ف گردد.يتعر

 هاي مختلف طرح جويشگر: يکپارچگي در اليه(1جدول )

 نمايش سطح خروجي طرح

 اليه اول )يک خدمت(:
هر خدمتي که در راستاي 

، بايد کنديم، توسعه پيدا رحط
با خدمات را  رچگيکپاقابليت ي

 داشته باشد.

 

 

 اليه دوم )مجموعه خدمات(:
 رطوهبهر مجموعه خدمت )

در يک پروژه( بايد از م ال 
 يسازکپارچهييک معماري 

 مشخص استفاده نمايد.

 
 ست سامانهيزاليه سوم )

 خدمات(:
در ت عرضه خدما يندهايفرا
در يک فضاي ک بستر ي
تامين کنندگي و چند -چند

-Multiفروشندگي )

vendor ) با  تعاملدر
يکپارچه هستند،  يکديگر
 .شوديم

 

 
 

طدرح  ياجدرا يهدااولويدتتسقدق در راستاي  يسازکپارچهيترسيم شده براي  يسطوح مفهوم
مطدرح را که قابليت يکپارچگي هدر خددمت نخست ه در اليمالحظات يکپارچگي  درواقعاست. 
. بده همدين شدوديم، ديدده يبوم جويشگر هيپادر هنگام توسعه بستر و خدمات شتر يد بينمامي

طرح جويشگر هدف اصلي خواهد بود افزوده ارزشدر خدمات  يسازکپارچهيترتي  در اليه دوم، 
شرفته عرضه خددمات يپ يشگر، بسترهايجو و در نهايت در اليه سوم، با توسعۀ خدمات پيشرفته

 شود.ايجاد ميش يجو
هدا و خروجي يسازکپارچهيتدوين مدلي مفهومي براي  منظوربهت طرح يريدگاه مديدر د
)اصول استانداردسدازي  خدمات سازييکپارچه يارهايمعدر ابتدا،  ،طرح جويشگرمختلف خدمات 
 يسدازکپارچهي قدم بعدي، درشوند. ص ميمشخ خدماتو ارائه  يسازآمادهدر راستاي  خدمات(
بايدد مسقدق کداربردي(  يهابرنامده يسدازکپارچهي) هاپروژه توسط شده ارائه خدمات مجموعه
مختلدف در جهدت  يهداپدروژه يهدايخروجمجموعده  يسازکپارچهي ت، رويکردي. در نهاشوند
سدازي و پيگيدري ادهپيدندها و خدمات( يت کالن فرايريمختلف طرح )مد يدستاوردها يابيدست
 .شودمي

 تااستانداردسازي خدماصول  -5-1

يکپارچده از خددمات در طدرح جويشدگر، داشدتن خددماتي  ست سامانهيزالزمه رسيدن به يک 
استاندارد است که قابليت يکپارچه شدن را داشته باشند. استانداردسدازي خددمات نيازمندد درک 

در توسعه مستمر خددمات و  چابک يهاروش يريکارگبه، هاآننيازهاي کاربر و دريافت بازخورد 
 و اطالعات است. هادادهو  هاسامانههاي ارزيابي ابزارها، مکانيزم

طدرح کده منجدر بده  يهاپروژه: در تمامي هاآندرك نيازهاي کاربر و دريافت بازخورد 

توسعه يک خدمت خواهد شد، کس  دانش عميق از اين کده چده کسداني خددمات را اسدتفاده 
 هند کرد الزم است. خوا

و کاربر مسور براي توسدعه  شوندهچابک، تکرار يهاروش: استفاده از توسعه مستمر خدمت

نمايد. با توجه به پويدايي خددمات طدرح طرح کمک مي يهايخروجخدمات به استانداردسازي 
و بهبود يابند و اطمينان حاصل شود که ظرفيدت،  جويشگر، بايستي خدمات بر پايه تکرار توسعه

 فني براي چنين کاري وجود دارد. يريپيانعطافمنابع و 

ي و بدرداربهرهبراي ساخت، ميزباني،  هاسامانه: ارزيابي ابزارها و هاسامانهارزيابي ابزارها و 

 نمايد.خدمات کمک مينه يبهسنجش خدمات طرح به طراحي و ساخت 

دارد.  ياژهيدو: اطالعدات و مستدوا در طدرح جويشدگر جايگداه و اطالعات هادادهارزيابي 

بده  نماينددها و اطالعاتي که براي کاربران تهيه ميع دادهانوابنابراين ارزيابي خدمات در استفاده 
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قدانوني، مسدائل مسرمدانگي و مخداطرات مدرتبط بدا  يهاتيمسئولها، سطح امنيت داده نييتع
 .دينمايکمک مخدمات 

و معمدول بدراي توسدعه خددمت،  15: استفاده از استانداردهاي بازسازگاري با خدمات ديگر

و بدديهي  يسدازسادهو انتها به انتها در مسيطي مشابه با مسيط واقعي  صورتبهآزمون خدمات 
 روند. خدمات به شمار مي تيموفقاز جمله عوامل سازگاري و  سازي خدمات

 مجموعه خدمات يسازيکپارچه -5-2

ن يددر ا، خواهد شدد يسازادهيتوسعه و پ مختلف يهاطرح توسط شرکت خدماتکه  ييجاآن از
 يکپدارچگيحصدول  ير بدرايپديمشدخص و انعطداف يرود معماريانتظار م يکپارچگيسطح از 

 يسدازکپارچدهي يمفهوم برا نيترکينزد .ن مجموعه خدمات، اتخاذ شوديا يخدمات در توسعه
 يسدازکپارچهي اسدت. (EAI) 16يسدازمان يکداربرد يهدابرنامده يزساکپارچهي ن سطح،يدر ا
است که منجدر  وکارکس  يندهاياطالعات و فرا يگياراشتراکبه  يي، توانايکاربرد يهابرنامه
 . شوديم يبه مشتر وکارکس در ارائه خدمات  يريپيانعطاف ات ويعملموثرتر  يبه اجرا

 ي، اسدتفاده از معمداريسدازمان يکاربرد يهابرنامه يازسکپارچهيدر  يديکل يهاحلاز راه يکي
. کندديمرا مسدو  شددهعيتوز يکداربرد يهابرنامهو  يسازکپارچهين يگرا است که مرز ب خدمت

کده ممکدن اسدت  دوردسدت موجدودخددمات د با اسدتفاده از توانيمد يجد يک برنامه کاربردي
، خددمتک يد ين، فراخدوانيابد. بنابرايتوسعه فراهم شده باشد،  يگريد يبرنامه کاربرد لهيوسبه
در  17سيگديرگاه سدرومفهوم مسسوم شود.  ين دو برنامه کاربردين ايب يسازکپارچهيد توانيم

 کند.يخدمات را مسقق م يسازکپارچهيس گرا، يسرو يمعمار

 خدمات سامانهيستز يسازيکپارچه -5-3

سدت يز ژهيدو بده وش يمات جدوخددارزش  رهيدر زنج يدگيچيوجود پ ،يبوم شگريدر طرح جو
 تيريو مدد يسدازکپارچهي يبدرا يکردي، لزوم داشتن رو18يفروشندگ-و چند نيتام يهاسامانه

 يبدرا يچارچوباز به ينش يجو خدمات ست سامانهيز يسازيکپارچه. کنديمخدمات را مشخص 
 .داردن حوزه ياکالن خدمات  تيريمد
 تيريمد، مديريت فهرست دارايي، خدمات تيريمد و يسازکپارچهي، اطالعات و ارتباطات تيامن

، خددمت نيتضدم، کنندده نيتدام چندد يهمداهنگ، يابيآزمون و ارز، دانش تيريمد، يسبد کار
 يمولفده هداازجمله  خدمت يبانيانتقال و پشتو  نوآوري و استمرار خدمت، ابزارها يسازکپارچهي

 .[10] استسطح ن يمناس  خدمات در ا يسازکپارچهيدن به يرس يمهم برا

 شگريجو طرح يسازکپارچهي يمفهوم مدل 5-2

هدا و خددمات طدرح خروجدي يکپارچگينسبت به مفهوم  يد کلي، دان شدهيب  مطالبا توجه به 
تعامدل و همکداري فراينددها و خددمات بدر اسداس  و قابليدت يکپدارچگيجويشگر دربرگيرنده 

 يساخت، توسدعه خددمات و کاربردهداريدر توسعه بستر و ز هاتياولوخاص پروژه و  يهايژگيو
شدکل شرفته خواهد بود. مدل مفهومي پيشنهادي کده در يو پ افزودهارزشه و توسعه خدمات يپا
هستند کده  يقيو مصاد يمولفه ها يفوق دارا يکپارچگي يسطوح کل شده استنشان داده  (1)

مالحظات و مولفده  ن چارچوم ابعاد،ي. اشوديمان يشگر بيطرح جو يکپارچگيدر قال  چارچوم 
 .شونديمدر تمام سطوح را شامل  يکپارچگيدن به يرس يالزم برا يها

                   
                                

                
               

               
                  

                
                  

                
                                      

            
               

         
                               

       

         

                           

 

 شگريجو طرح خدمات يسازکپارچهي يمفهوم مدل: (1شکل )
 يسدازکپارچهي يطرح هستند که مبنا يراهبردها درواقعمشخص است،  شکلکه در  طورهمان
. ابعداد گيارندديمر يشگر تداثيطرح جو يکپارچگيچارچوم  يمولفه ها يتمام و بر رنديگيمقرار 
ند، کاربردهدا، خددمات، داده و مستدوا و ياز فرا عبارتند شوديمکه در چارچوم باال مطرح  ياصل

 يهامشخصدهکه در باال ذکر شد،  ياصل يعالوه بر مولفه ها .يافزارسخترساخت ياتصال و ز
 زم(يو مکدان ين ساختار توسعه طرح )معماريو همچن (،...يريپيدسترس، )کارکرد، امنيت کيفيت
   رد.يد مورد مالحظه قرار گيبا يسازکپارچهي يمولفه ها يدر تمام

 طرح توسعه يراهبردها 5-4-1

 ت و اهداف کدالن طدرحي، ماموراندازچشمن ييبا تع ،شگريتوسعه طرح جو يراهبردها يهيدر ال
 يشگر در راسدتايخدمات طرح جو يکپارچگيو  يريپياملتع يمناس  برا يريگجهت ،شگريجو
 ندديبدا اجدراي فرا(، PMO) 19طدرح تيريدفتر مد درواقع. شوديمن ييتع ين اهداف راهبرديا

 يسدازکپارچهيادغام،  ف،يتعر ،ييبراي شناسا ازيمورد ن يهاتيفعالبه  ،طرح يکپارچگي يريتمد
 تيريکده بدراي مدد ياقددامات نيتدرمهم .شدوديمداجزاي چندگانه طرح پرداختده  يو هماهنگ

 :[4] ر استيز صورتبه رسديمطرح به انجام  يکپارچگي

 و اقدامات طرح هاپروژهن ييتع 

 و آزمون مسصوالت طرح لوتيپا ليتسو 

 مسصوالت طرح يسازکپارچهي 

  يامرحله يهاينيبازبانجام 

 خاتمه طرح و انتقال دستاوردها 

 وکاربکس ينوآور سطح در يسازکپارچهي 5-4-2

درون  يخداص طراحد يهدايژگيوشدامل  شدگر،يخدمات طرح جودر  وکارکس  يسازکپارچهي
بهبدود  وکارکسد  يسدازکپارچهي. هددف اسدتگدر يد يهداپروژهن يبد يپروژه از روابط خارج

خددمات طدرح در  وکارکسد  يا چندد همکداريدن دو يب وکارکس ت يل هدايو تسه ياثربخش
از  يرا شامل شدود. برخد يا خصوصي يتواند هر سازمان دولتيم هايهمکارن ياست. ا شگريجو

 عبارتند از: وکارکس  يسازکپارچهيدر مهم عات موضو

 يتجار يشرکا ييو شناسا يف مدل همکاريتعر 

 وکارکس ف اهداف يتعر 

 توافق سطوح خدماتبر اساس  وکارکس اهداف  يسازفرموله 

 با شرکا وکارکس  يندهاياصالح و متوازن نمودن فرا 

 و کاربردها در سطح خدمات يسازکپارچهي 5-4-3

طدرح  يهداپروژهو  هاشدرکت، هاکمک به سازمان در سطح خدمات يسازکپارچهي يهدف اصل
 نياز تبادل اطالعات ب يبانيشتپ ياطالعات، برا ت خدمات ويريمد تيبهبود ظرف يبرا شگريجو

عبدارت  در سطح خددمات يسازرچهکپاي .است شرکت ايچند سازمان و  ايمختلف دو  يواحدها
 گدريو د ياريداخت ،يخصوصد ،يعمدوم يهابخشدر  طرح يهاپروژه تيو قابل يياست از: توانا

 :يبرا هاآن ياطالعات يهاسامانهو  هابخش

 ازياطالعات مورد ن خدمات و کشف 

 هاپروژه ريبا سا هاآن يگيارو به اشتراک ي، مستوهاداده ف خدمات،يتوص 
و  يمتعددد )طراحد يکداربرد يهابرنامده يو اجدرا  يدترک ،ييخدمات با شناسدا يازسکپارچهي
تبدادل  ت،يريبه مد و مستوا، داده يسازکپارچهي صورت مستقل( مرتبط است.شده به يسازادهيپ

اشداره  هاپروژهمتفاوت در  يهاتيو ساختارها توسط موجود هاغاميو پردازش مستندات مختلف، پ
 .دارد

 در سطح داده و محتوا يازسکپارچهي 5-4-4

ان مندابع يدتدا بتوانندد در م کنديمها فراهم داده ين امکان را برايا داده و مستوا يسازکپارچهي
اجدرا  يعالوه بر سدادگ يسازکپارچهين نوع يشوند و به اشتراک گياشته شوند. ا ردوبدل مختلف

بده  هداداده. شدوديم هادادهاز  ياکپارچهيد يجاد ديمنجر به ا ز است وين نهيهزکم يسازادهيپدر 
و  هاشدبکه، هدادادهگداه ي، پايکداربرد يهابرنامدهان منابع داده، سدکوها، يند در متوانيم يآسان

جدا شدوند و مدورد ر در منبع داده مبدا و مقصد جابهييجاد تغياز به ايمختلف، بدون ن يهاسازمان
 .رندياستفاده قرار گ

 ارخترسايزدر سطح  يسازکپارچهي 5-4-5

 يهدارسداختيارتباطدات و ز يسدازکپارچهي، مسائل مربدو  بده يسازکپارچهين سطح از يدر ا
خددمات  عنوانبدهرساخت يز يآورو فراهم يانش ابريرا، افزارهاانيم، يافزارو نرم يافزارسخت

(IaaSدر طرح جو )گيردميشگر مورد توجه قرار ي. 
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 يريگنتيجه -6

در خددمات ها و فعاليت يسازکپارچهي يريتمد يبرا ردي مناس يکرووجود  ضرورتبا توجه به 
 سازيپييري و يکپارچهتعامل يکردهايم و رويمفاه يبا بررسن مقاله ي، در اطرح جويشگر بومي

سازي خدمات طرح جويشگر ارائه يکپارچه يبرا يچارچوب اطالعات، يفناور يمهندس يدر حوزه
سدطوح  ،شدگريدر طدرح جو يسدازکپارچهيبر الزامات  يمبتنجامع و  يدي، با دن مقالهيدر اشد. 
د و يدمشدخص گرد ست سامانه خدمات(ياز )خدمت، مجموعه خدمات و زيمورد ن يسازکپارچهي

 مجموعده يسدازکپارچهي د.يددر هر سطح ارائه گرد يسازکپارچهيتسقق  يالزم برا يراهکارها
از رويکردهدا،  يامجموعده يريد به کدارگنيازمن شگريجو طرح در شده ارائهها و خدمات تيفعال
است که  يت و راهبريريها و مدوکارکس  ،يفن يهامختلف در حوزه ياستانداردهاها و زميمکان

جداد و ي، ايطراحد يالزم را برا يهايتعامالت و هماهنگ ت طرح،يريمد يندهايدر انطباق با فرا
 .آورديمفراهم  شيعرضه خدمات جو

 سپاسگزاري

برعهدده  از مرکز تسقيقات مخابرات ايران که حمايت مادي و معنوي ايدن تسقيدق را بدينوسيله
 .آيديمداشته تقدير و تشکر به عمل 
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