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هزٍري اجوالي تز رٍي هفاّین پايِ اي هزتثط ٍ تطزيح يك چارچَب ،يك هؼواري اصالح ضذُ تزاي ًزم افشار سیستن هذيزيت داًص
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Officeرا ايفا هي کٌذ ٍ تزاي ساسهاى فقط يك درگاُ ارتثاطي جْت ارتة اط تا دارًذگاى داًص تِ ٍجَد هيآٍرد .تزقزاري چٌیي
ارتثاطي هيتَاًذ ضاهل رٍشّا ٍ ضیَُّاي هختلفي تاضذ.
وّيس ٚاغ -ٜؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘فٔ ،قٕبضي ٘طْ افعاض ٔ،سيطيت زا٘ف ،چبضچٛة ،پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي

 - 1هقذهِ
زض حيغٔ ٝسيطيت زا٘ف  ،)km( 1تقبضيف ثؿيبضي اضائ ٝقسٜ
اظخُٕ ايٙىٔ ٝسيطيت زا٘ف ضافُٕ ٔسيطيتي ٔي زا٘ٙس
ٜ
اؾت
و « ٝؾطٔبي ٝفىطي يه ؾبظٔبٖ ضا ث ٝوبض ٔي ٌيطز تب آٖ ضا
لبزض ؾبظز و ٝضؾبِت ٔ ٚبٔٛضيت ذٛز ضا تحمك ثركٙس »  ٚيب
« تالـ اؾتطاتػيىي
زض تقطيفي زيٍط ٔسيطيت زا٘ف ضا
ؾبظٔبٖ» ٔيزا٘ٙس و ٝؾقي ٔي وٙس اظ ضا ٜوٙتطَ  ٚاؾتفبزٜ
اظ زاضاييٞبي فىطي و ٝزض ٘عز وبضوٙبٖ  ٚپكتيجبٖ ؾبظٔبٖ
زؾت
] .[1ة
ٚخٛز زاضز ،زض ضلبثت ث ٝثطتطي زؾت يبثٙس
قٛز وٝ
آٚضزٖ ،شذيط ٜوطزٖ  ٚا٘تكبض زا٘ف ٔٛخت ٔي
وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ٛٞقٕٙس تط وبض وٙٙس ،اظ زٚثبض ٜوبضي
ثىبٙٞس  ٚزض ٟ٘بيت تِٛيسات  ٚذسٔبت ذاللب٘ ٝتطي تِٛيس
وٙٙس و٘ ٝيبظ ٔكتطيبٖ ضا ثٟتط ثطآٚضز ٜؾبظز ]ٚ .[2خٛز
تقبضيف ٔتقسز زض ظٔئ ٝٙسيطيت زا٘ف ثيبٍ٘ط ٚخٛز ٘ؾطات

ٔرتّف زض اضتجبط ثب ٔسيطيت زا٘ف ٔي ثبقس ٔ .سيطيت زا٘ف
زض ضاؾتبي ضقس فع ايٙس ٜثىبض ٌيطي فٙبٚضي اعالفبت  2ثٝ
ٞبي
فٛٙاٖ يه ضٚـ ٔسيطيتي وبٔال خسيس ثٛٔ ٝفميت
ثؿيبضي زؾت يبفت ٝاؾت .زض ثطضؾي وبضثطز ٔسيطيت زا٘ف ٚ
ثطذي ٔؿبئُ اؾبؾي زض اضتجبط ثب آٖ اظ لجيُ ٔفٔ ْٟٛسيطيت
زا٘ف ٔ ٚحسٚز ٜوبضثطز آٖ ٘يع ٘ؾطيبت ٔتفبٚتي ٚخٛز
زاضز.پػٞٚكٍطاٖ زض ظٔئ ٝٙغبِقٔ ٝسيطيت زا٘ف زض ؾٝ
ٌط ٜٚلطاض ٔيٌيط٘س:
ٌ.1طٞٚي ا : َٚاظ خٙج ٝفٙي ٚتىٙيىي ثٔ ٝم ْ ِٝٛزيطيت
زا٘ف ٔي ٍ٘ط٘س.
ٌ.2طٞٚي ز : ْٚزض اؾتفبز ٜاظ ٔسيطيت زا٘ف ثٛ٘ ٝفي
ضفتبضٌطايي ٔقتمس ٞؿتٙس.
ٌ.3طٞٚي ؾ : ْٛزض ثىبضٌيطي ٔسيطيت زا٘ف ثب ضٚيىطزي

ٌعيٙف وٙٙس(ٜثؿت ٝث ٝقطايظ) فُٕ ٔي ٕ٘بيٙس].[3
زض حميمت ٌط ٜٚا َٚثطايٗ ثبٚض٘س ؤ « ٝسيطيت زا٘ف ،
ٔسيطيت اعالفبت اؾت ٔ ».حممبٖ ٔ ٚترههب٘ي و ٝزضايٗ
ٌط ٜٚلطاضٔي ٌيط٘سفٕٔٛب ث ٝفىط ٛٞـ ٔهٛٙفي،ؾيؿتٕٟبي
ٔسيطيت اعالفبت  ٚعطاحي ِٔٛفٞ ٝب ٌٚط ٜٚاثعاضٞب  3ثب
وبضثطز ٔقيٗ ٔي ثبقٙس ٚثط ايٗ فميسٞ ٜؿتٙس و ٝزا٘ف
ٔقبزَ قيئي ٔي ثبقس ؤ ٝي تٛا٘س تٛؾظ يه ؾيؿتٓ
اعالفبتي پطزاظـ قٛز .ايبالت ٔتحس ٜآٔطيىب زض ايٗ عطظ
تفىط پيكطٔ ٚي ثبقس.
ٌط ٜٚز٘ ْٚيع ثطا ايٗ ثبٚض٘س ؤ « ٝسيطيت زا٘ف؛ٔسيطيت
افطاز اؾت ».ايٗ افطاز ثيكتط ضٚي اضظيبثي تٕطوع ٔي ٕ٘بيٙسٚ
ؾقي زض تغييط ٚثٟجٛز ٟٔبضتٟبي فطزي زاض٘سٚذٛزقبٖ ضا
ٚلف ثٟجٛز زض خٙجٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٔٛظـٔ،سيطيت
ٚؾبظٔب٘سٞي ٔي ٕ٘ب يٙسٕٞ.چٙيٗ ايٗ افطاز زا٘ف ضا فطآيٙسي
ٔي زا٘ٙس و ٝاظ يه ؾطي ؾبظٔب٘سٞي ٞبي پيچيسٚ ٜپٛيب  ٚاظ
عطيك ثىبض ٌيطي تىِٛٛٙغي تغييط ثسؾت ٔي آيس  .غاپٗ ٚ
اضٚپب خع ٚپيكٍبٔبٖ ايٗ عطظ فىط ٞؿتٙس.
ٌط ٜٚؾ ْٛفميس ٜزاض٘س ؤ« ٝسيطيت زا٘ف ٘ ٝتٟٙب ثبيس افطاز
ٚاعالفبت ضا ٔسيطيت ٘ٓ ايس ثّى ٝثبيؿتي فال ٜٚثط ا٘دبْ
وبضٞبي فٛق  ٚايدبز اضتجبط ثيٗ افطاز،پطزاظـ اعالفبت ضا ثب
زؾتبٚضزٞبي ٛ٘ ٚآٚضي ٞبي ثسيقي ثطاي ثكط ٕٞطا ٜؾبظز ».
ٔترههبٖ ايٗ ٌط ٜٚزضن ذٛثي اظ فٙبٚضي اعالفبت زاض٘س
ٚتٛا٘بيي ثباليي زض ظٔي ٝٙالتهبزي ٚفّٓ ٔسيطيت زاض٘س
ٕٞچٙيٗ ٌطٞ ٜٚبي زيٍط ضا ث ٝايدبز تقبُٔ ز ٚعطفٝ
ٚيبزٌيطي اظ يىسيٍط تطغيت ٔيٕ٘بيٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٌ ٝط ٜٚؾٔ ْٛي تٛا٘ٙس زيسٌبٞ ٜب زض ظٔيٝٙ
ٔسيطيت زا٘ف ضا ث ٝعٛض ؾيؿتٕي ٚوّي پيبز ٜؾبظي ٕ٘بيٙس
ٔي تٛا٘ٙس ث ٝؾطفت تٛؾظ خٟبٖ وؿت ٚوبض ٛٔ 4ضز پصيطـ
ٚالـ ق٘ٛس.
زض عي چٙس ؾبَ اذيط ي ض ٜٚؾ ْٛظٔي ٝٙؾبظ انّي ثؿتط
تٛؾقٔ ٝسيطيت زا٘ف قس ٜا٘س.
- 2هفَْم SPOC

يىي اظ ٔجبحث ثب إٞيت زض ٔسيطيت فٙبٚضي اعالفبت ٚ
حٛظٔ ،ٜف SPOC ْٟٛيب
ؾيؿتٓ ٞبي ٔٛخٛز زض ايٗ
 Single Point Of Contactاؾت SPOC .ثساٖ ٔقٙبؾت وٝ
تٕبٔي فقبِيت ٞب  ٚزضذٛاؾت ٞبي ٔتمبضيبٖ  ٚؾطٚيؽ -

ٌيط٘سٌبٖ ؾيؿتٓ تٟٙب اظ يه ٘مغ ٝاضتجبعي نٛضت ثٍيطز .
ث ٝثيبٖ زيٍطٔ ،كتطي ثطاي ٌطفتٗ پبؾد ذٛز فمظ ثب يه
٘مغ ٝاضتجبط زاقت ٝثبقس  .ثطاي ٔثبَٚ ،لتي يه ٔكتطي ثٝ
ثب٘ه ضخٛؿ ٔي وٙس ،اوثط ذسٔبت انّي ٛٔ ٚضز٘يبظ ذٛز ضا
تٟٙب اظ عطيك ثبخ ٝزضيبفت ٔي وٙس  ٚزضنٛضتي ؤ ٝؿئَٛ
ثبخ ٝث ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس و ٝؾطٚيؽ ٔٛضز٘يبظ ٔكطي اظ
حٛظ ٜفقبِيت ٚي ذبضج اؾت آٖ ضا ثٔ ٝؿئ َٛثبالتط اظ ذٛز
ٔثُ ضئيؽ ثب٘ه اضخبؿ ٔي زٞس .زض حميمت ٔفSPOC ْٟٛ
اظ زضٌيط وطزٖ ٔكتطي ثب فطآيٙسٞب  ٚضٚاَ ٞبي ا٘دبْ وبضٞب
زض يه ؾبظٔبٖ  ٚؾطٌطزاٖ وطزٖ ٔكتطي زض ثرف ٞبي
ٔرتّف ؾبظٔبٖ  ٚايدبز اضتجبط ٚي ثب افطاز ٚ ٚاحسٞبي
ٔرتّف خٌّٛيطي ٔيوٙس.
زض ضاؾتب ي ٕٞيٗ ٔف ، ْٟٛپٛضتبَ ؾبظٔب٘ي يه ٔبٞيت
اؾتب٘ساضز اؾت و ٝاظ ز ٚظيطؾبذت ؾطٚيؽ ٔ ٚحتٛا
( )Contentتكىيُ قس ٜاؾت  .زض ٚالـ پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي
ٔٛخٛزيتي اؾت ايٕٗ (ٔ ،)Secureجتٙي ثط ٚة (Web-
 ،)basedآؾبٖ ثطاي اؾتفبز ٚ ٜيه ٘مغ ٝي ٔطوعي ثطاي
زؾتطؾي ثٔ ٝحسٚزٔ ٜرتّفي اظ اعالفبت ،زا٘ف ،ؾطٚيؽ ٞب
 ٚثط٘بٔٞ ٝبي وبضثطزي ثطاي وبضثطاٖ ٔٛخٛز زض زاذُ  ٚذبضج
ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس .زضٚالـ پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي ضٚقي ثٟيٚ ٝٙ
ثسٚ ٖٚلف ٝثطاي ازاض ٜوطزٖ اوثط تقبٔالت تدبضي اؾت وٝ
لتالً تٛؾظ تّفٗ ،فبوؽ ،ايٕيُ  ... ٚا٘دبْ ٔي قس[ .]4اظ
خّٕ ٝفّٕىطزٞبي پبي ٝاي زض يه پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي ٔي تٛاٖ
ث ٝتدٕيـ ٔحتٛا ( ،)Content Aggregationقرهيؾبظي
(ٕٞ ،)Searchىبضي
( ،)Personalizationخؿتدٛ
( ٚ ،)Collaborationأٙيت ( )Securityاقبض ٜوطز.

- 3تحلیل سیستنُ اي هذيزيت داًص
اضظيبثي ٞط ٌطٞٚي اظ ٔكىالت
ٔب زض ظٔبٖ تحّيُ ٚ
ؾيؿتٕي٘ ،يبظٔٙس ثىبضٌيطي ٌؿتطز ٜزا٘ف  ٚقبذٞٝبي
ٔرتّف زا٘ف (آٔٛظقي) ٞؿتيٓ .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙؾٛضٔ ،ؿئّٝ
ثؿيبض ٔ ٟٓاؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبيي ثطاي تحّيُ  ٚثطضؾي
اضتجبط ثرف ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾيؿتٓ  ٚظيط ؾيؿتٓ ٞبي يه
ؼيؿتٓ وّي ذٛاٞس ثٛز  .تفىط تحّيُ ؾيؿتٓ ي اظ ايٗ ثبثت
ٔيتٛا٘س ثطاي ايدبز ؾيؿتٕي ٍٕٞبْ ٕٞ ٚب ًٙٞؾٛزٔٙس
ثبقس.
ثطضؾي ٔسيطيت زا٘ف ث ٝقي ٜٛتحّيُ ؾيؿتٕي زض حميمت
ٔغبِق ٝضٚي ٔسيطيت زا٘ف ثط ٔجٙبي ٔف ْٟٛيؾت و ٝزض آٖ

ٔسيطيت زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ يه ؾيؿتٓ وّي زض ٘ؾط ٌطفتٝ
ٔيقٛز(.زض ظٔبٖ حُ ٔكىالت ثب اؾتفبز ٜاظ تحّيُ ؾيؿتٓ
ٞب ثبيؿتي  ٕٝٞفبوتٛضٞب ٚفطآيٙس ٞب ي الظْ اظ عطيك
فّٕيبت ضيبضي ٔحبؾج ٝقٛز).
ثط اؾبؼ فطآيٙس ٔٙغمي تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب ثبيس ٔٛضٛؿ
ٔسيطيت زا٘ف ثهٛضت ٚاضح  ٚقفبف تقييٗ ٌطزز .يقٙي
اثتسا ثبيس ٞسف ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ٔكرم ـزٚ ٜ
ؾپؽ ؾبذتبض ٔ ٚسَ ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف تقطيف قٛز .
فقبِيتٟبي ٔٛضز٘يبظ زض تحّيُ ؾيؿتٓ ي ثبيس زضثطٌيط٘سٜي
فقبِيتٞبي ثطضؾي  ٚتحميك زضثبض ٜي ؾيؿتٓ ،عطاحي
ؾيؿتٓ ،فطِٔٝٛوطزٖ ؾيؿتٓ ،اضظيبثي ؾيؿتٓ ٕٞ ٚبًٙٞ
ؾبظي ثبقس.
ٕٞچٙيٗ خٟت تقييٗ ٔؿبئُ زض ضاؾتبي تحّيُ ؾيؿتٓ ي
ثبيؿتي ٔتسِٛٚغيٞب  ٚضٚـ ٞبي ذبني ضا زض ظٔي ٝٙاضظـ -
ٌصاضي تحميك  ٚتحميك فّٕيبتي (تحميك زض فّٕيبت ) ٚ
ٕٞچٙيٗ اثعاضٞبي ٔسِؿبظي ،قجيٝؾبظي  ٚثٟيٝٙؾبظي
زض٘ؾطٌطفت ٝقٛز ٕٞ .چٙيٗ ٔغبثك ثب ٔسيطيت اعالفبت ٚ
ا٘تمبَ زا٘ف ثبيس ثط ٔسيطيت زا٘ف زض فطآيٙسٞبي پٛيب ي
ٔٛخٛز زض ايٗ ٔف٘ ْٟٛيع تؿّظ يبفت.

وبضٞبيي ،قٙبؾبيي  ٚتقييٗ ٚيػٌي ٞبي اؾبؾي ؾيؿتٓ ٔي -
ثبقس.
ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ،زضثطٌيط٘سٜي زا٘ف(زا٘ف ضٕٙي
ٚزا٘ف نطيح) ،افطازٔ ،ىبٖٞبي اقتطانٌصاضي زا٘ف (قبُٔ
ٔحُ ٜا ي وبض  ٚ 5فضبٞبي ٔدبظي اِىتض ٘ٚيىئ )6يثبقس .زض
حميمت فطآيٙس ٔسيطيت زا٘ف فطآيٙسي پٛيب اظ ا٘تمبَ
خطيبٖٞبي زا٘ف اؾت .ثبيس ٌفت ،ثب ايٙىٔ ٝسيطيت زا٘ف ٚ
ٔسيطيت اعالفبت زٔ ٚفٔ ْٟٛؿتمُ اظ ٞ ٓٞؿت٘س أب ثطاي
تٛؾق ٝا٘تكبض زا٘ف ؾبظٔب٘ي ثؿيبض ث ٝيىسيٍط ٔطت ةط ٔي-
ثبقٙس.
ٔسيطيت زا٘ف ثطاي تحمك ثركيسٖ ث ٝزؾتيبثي ؾيؿتٓ
ٞبي خسيس زا٘ف زض ؾبظٔبٟ٘ب ٘يبظٔٙس ٔسيطيت زا٘ف نطيح
ثٙٔ ٝؾٛض تٙؾيٓ ثٟتط ٔحيظ ٞبي اقتطان ٌصاضي زا٘ف ٚ
فطآيٙس ا٘تمبَ زا٘ف ٔسيطيت ٔيثبقس.
ثغٛضنِي ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ضا ٔي تٛاٖ ث ٝچٟبض ؾغح
تمؿيٓ وطز  :ؾغح اؾتطاتػيه ،ؾغح ثط٘بٔٝي وبضثطزي،
ؾغح ضٚقٟب ٚ7ؾغح فٙبٚضي ٔي ثبقس(قىُ .[5]) 1

ٔرتّف ثطضؾي  ٚتحميك
الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝؾغٛح
زضثبضٜي ؾيؿتٓ ثطاي قطٚؿ ثطضؾي  ٚتحميك ٘ ،مبط قطٚؿ
ٔتفبٚتي زاض٘س  .يقٙي زض ؾغٛح ٔرتّفٕٔ ،ىٗ اؾت ثطضؾي
 ٚتحميك اظ افطاز ،چيعٞب  ٚيب خبٞبي ٔرتّفي قطٚؿ قٛز .
ثٙبثطايٗ ثطاي ثطضؾي ٔسيطيت زا٘ف ،تفىط تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب
ثؿيبض ٔ ٟٓاؾت ٔ .سيطيت زا٘ف اظ ايٗ خٟت و ٝيه ٘مكٝ
ضا ٜانِٛي  ٚاؾبؾي ضا ثطاي ٔسيطيت ؾبظٔبٖ ٞبي ٔرتّف
ز٘يب تقييٗ ٔيٕ٘بيس ،ؾجت اعٕيٙبٖ ذبعط آٟ٘ب ٔيقٛز].[2
ثٓٞٝ
ٞط ؾيؿتٕي اظ يه ؾطي فٙبنط زاذّي ٔطتجظ
ايٗ فٙبنط ٔيتٛا٘ٙس اـذبل،
تكىيُ قس ٜاؾت وٝ
ؾبظٔبٖٞبي وٛچهتط  ٚيب چيعٞبي ذبل زيٍطي ثبقٙس  .ايٗ
فٙبنط ٚيػٌي ٞبي ؾيؿتٓ ضا ثب تبثيط ضٚي يىسيٍط  ٚا٘دبْ
فقُ  ٚا٘فقبالت ٔتمبثُ قىُ ٔيزٙٞس .ؾيؿتٕي و ٝاظ ايٗ
فٙبنط تكىيُ قس ٜثبقس ثب يه ٞسف ٔقيٗ اخطا ٔي ٌطزز .
ٕٞچٙيٗ ٚيػٌيٟبي ايٗ ؾيؿتٓ ٘يع ثب فٙبنط ٌ٘ٛبي ٘ٚي وٝ
زض ؾبذتبضـ لطاض زاض٘س تغييط ذٛاٞس وطز .زض ظٔبٖ ثطضؾي
ؾيؿتٓٞب ٘يبظٔٙس تحّيُ ِٔٛفٞ ٝب ،ؾغٛح ؾيؿتٓ ،فٙبنط
تكىيُزٙٞس ٚ ٜفقبِيتٟبي ؾيؿتٓ ٞؿتيٓ .فّت ا٘دبْ چٙيٗ

قىُ  : 1ؾغٛح ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف []5

ؾغح اؾتطاتػيه ٔسيطيت زا٘ف ثب ٔسيطيت زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ
ؾغح وُ ؾبظٔبٖ
ثركي اظ عطح اؾتطاتػيىي خبٔـ زض
ثطذٛضز ٔي قٛز .ثطاي ٞط ؾبظٔبٖي زؾتيبثي ث ٝيه تٛؾقٝ
ثّٙس ٔست  ٚپيكي ٌطفتٗ زض ضلبثتِ ثيٗ ؾبظٔبٖٞب ثٚ ٝاؾغٝ
ٔسيطيت زا٘ف أطي حيبتي ٔحؿٛة ٔي قٛز .ؾبظٔبٖٞب ثٝ
ضٚقٟبي ٔٛثط زض ٔسيطيت زا٘ف  ٚث ٝزا٘ف ث ٝفٛٙاٖ يه
ٔٙجـ وّيسي ٚاثؿتٞ ٝؿتٙس  .ظيطا ٔسيطيت زا٘ف زض ؾٛز
ثرف ثٛزٖ  ٚثمبء آٟ٘ب تبثيط ٔؿتميٕي ذٛاٞس زاقت.

زض ؾغح اؾتطاتػيهٔ ،سيطيت زا٘ف يه زضن  ٚقٙبذت
زض ٖٚؾبظٔب٘ي زضثبض ٜتئٛضي ٔسيطيت زا٘ف  ٚچبضچٛة آٖ
اضائٔ ٝيزٞسٕٞ .چٙيٗ أىبٖ عطاحي اؾتطاتػيه ٟٙٔ ٚسؾي
تٕبْ ٚلت  ٚيب پبضٚ ٜلت زا٘ف ضا زض ؾبظٔبٖ ٞب فطأ ْ ٜي -
ؾبظز  ٚتضٕيٙي ٔثُ ايدبز وبضوٙبٖ زا٘في )cko( 8ضا زض
ٕ٘بيس .ثٝ
ؾبذتبض ؾبظٔبٖ ثطاي ٔسيطيت زا٘ف فطأ ٓٞي
ٔٙؾٛض ايدبز تٕبيُ ثطاي پيبزٜؾبظي ٔسيطيت زا٘ف،
ؾبظٔبٖٞب زض أٛضي ٔثُ اقتطان ٌصاضي ،تقٛيض  ٚيب
يبزٌيطي زا٘ف  ،فطًٙٞؾبظي ٔٙبؾجي ضا ا٘دبْ ذٛاٙٞس زاز .
زض ٚالـ فطًٙٞؾبظي اؾبؾيتطيٗ فبُٔ ثطاي تطٚيح ٔسيطيت
زا٘ف ث ٝنٛضت وبضا ٛٔ ٚثط زض ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
اظ زيسٌب ٜؾٛزٔٙسي پيبز ٜؾبظي ٔسيطيت زا٘ف ،ؾغح
ثط٘بٔٝي وبضثطزي ٔسيطيت زا٘ف  ،پكتيجب٘ي اظ تهٕيٓ ٚ 9
پكتيجب٘ي اظ وؿتٚوبض 10ضا ا٘دبْ ٔي زٞسٕٞ .چٙيٗ اظ عطيك
ٔسيطيت ،يبزٌيطي  ٚتؿّظ ثط ضٚي زا٘ف زض ايدبز فضبٞبي
ٕٞىبضي ٔكتطن  ٚفطآيٙسٞبي وؿت ٚوبض ث ٝذٛثي زا٘ف
ثٟي ٝٙضا ثطاي ثٟجٛز ٟٔبضت وبضوٙبٖ  ٚوبضثطاٖ ث ٝوبض ٔي -
ٌيطز.
ؾغح ضٚـ ٞب ثٔ ٝتسِٛٚغي تٛنيف پيبز ٜؾبظي  ٚفطآيٙس
تطٚيح ٔسيطيت زا٘ف اقبض ٜزاضز  ٚؾبظٔبٖ ٞب ٘يع تحت فٛٙاٖ
فطآيٙس ٔسيطيت پٛيب زض ظٔب٘ي ؤ ٝسيطيت زا٘ف ضا ٔغطح
وطز٘س  ٚؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ضاپيبز ٜؾبظي ٕ٘ٛز٘س ٘يبظٔٙس
ضإٙٞبيي قسٖ اظ عطيك ٔتسِٛٚغي ٞؿتٙس؛ فالٜٚثطايٗ ذٛز
ثط٘بٔٞٝبي وبضثطزي
ٔسيطيت زا٘ف ٘يع ثطاي پطزاظـ
ؾبظٔب٘ي ٚ 11افعايف ثٟجٛز ٔؿتٕط ٘يبظ ثيكتطي ثٝ
ٔتسِٛٚغي زاضز.
فّت اؾتفبز ٜاظ ؾغح فٙبٚضي  ،ايدبز اعٕيٙبٖ اظ پيبز ٜؾبظي
عطحٞبي وّي قبُٔ
وبضآٔس اثعاضٞبي ٔسيطيت زا٘ف ٚ
پّتفطْ ٔسيطيت زا٘ف ثطاي ؾيؿتٓ ٞبي ٔ ITيثبقس.فالٜٚ
ثط ايٗ ٔسيطيت زا٘ف ثطاي ٔحبفؾت اظ ؾيؿتٓ ٞبي أٗ،
ؾيؿتٓٞبي ٔسيطيتي أٗ  ٚضٚـ ٞبي ؾيؿتٓ أٙيتي زا٘ف
فُٕ ٔيٕ٘بيس.
زض ضاؾتبي اضائٔ ٝقٕبضي ثطاي ٘طْ افعاض ؾيؿتٓ ٔسيطيت
زا٘ف ثبيس ث ٝايٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝزاقت ؤ ٝقٕبضي زض حميمت
ثٙٔ ٝعِ ٝخٍّٙي اظ ٔسِٟبؾت و ٝزض حيغٞ ٝط ٔؿئّ ٝاي وٝ
لطاض اؾت زض اضتجبط ثب آٖ ٔقٕبضيي اضائ ٝقٛز ٚخٛز
زاضز،ثٙبثطايٗ الظْ اؾت ثطاي ضفـ ايٖ ٔكىُ اظ ٔفٟٔٛي ثٝ

٘بْ چبضچٛة اؾتفبزٕ٘ ٜبييٓ تب ثٛ٘ ٝفي خبٔقيت  ٚتقبُٔ
ٔقٕبضي ضا تضٕيٗ ٕ٘بييٓ .زض ٚالـ چبضچٛة ث ٝفٛٙاٖ لّت
ٔقٕبضي ،خ ٍُٙا٘جٔ ٜٛسِٟب ضا ؾبٔبٖ ٔي ثركسٔ .ب زض اثتسا
ث ٝثيبٖ ان َٛالظْ زض عطاحي ٔسَي ثطاي چبضچٛة ٔسيطيت
زا٘ف ٔي پطزاظيٓ،ؾپؽ چبضچٛثي و ٝثطاي تٟئ ٝقٕبضي
٘طْ افعاض ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ثىبض ٌطفت ٝايٓ ضا ٔقطفي ٔي
ٕ٘بييٓ.

- 4اصَل السم در طزاحي هذل تزاي چارچَب
هذيزيت داًص
يه پيبٔس ٔ ٟٓزض تحميك  ٚثطضؾي ضٚي ٔسيطيت زا٘ف ،
چٍٍ٘ٛي تٛنيف ٔقٕبضي ٔسيطيت زا٘ف ٔي ثبقس ٙٔ .ؾٛض اظ
تٛنيف ٔقٕبضي ٔسيطيت زا٘ف ايٗ اؾت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛي-
ثبيؿت ٔسيطيت زا٘ف ثط ٔجٙبي ٔفٔ ْٟٛسِؿبظي ٔكرم
قٛز.
ضة اؾبؼ تٕطوع ضٚي ٔسِؿبظي ٞبي ٔرتّف ،ث ٝايٗ ٘ىت ٝپي
ٔي ثطيٓ ؤ ٝقٕبضي ٔسيطيت زا٘ف ٔسَ تٛنيفٔ ،سَ
چبضچٛةٔ ،سَ ضيبضئ ،سَ فطايٙسي ٔ ٚسَ فّٕىطزي ضا
ٔسَ
زض ثط ٔي ٌيطز و ٝاظ ثيٗ ايٗ پٙح ٔسَ فٕٔٛبً
فّٕىطزي]ٔ،[6سَ تٛنيف ]ٔ ،[7سَ فطآيٙسي (وبضايي فطآيٙس
ا٘تمبَ زا٘ف)[ ]8ٚ9ثيكتط اؾتفبزٔ ٜي ق٘ٛس.
ايٗ ٔسَ ٞب اٚالً ثب تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب ؾبظٌبض ٘يؿتٙس ،ثب٘يبً
ضٚي وبض ٔسيطيت زا٘ف تٕطوع ٕ٘ي وٙٙس ،ثبِثبً اٍِٛي زا٘ف
ٔطثٛط ث ٝذٛزقبٖ ضا ثبظ ٔي ٕ٘بيٙس  ٚاقبض ٜاي ث ٝةٞيٝٙؾبظي
ٔؿتٕط ٘ساض٘س ] .[10ايٗ ٔسَ ٞب فبلس پيٛؾتٍي ٞؿتٙس ٚ
تقطيف ٚاحسي ثطاي ٘كبٖ زازٖ ؾيؿتٓ ٔسيطيت
زا٘ف(٘ )kmsساض٘س .تقساز ثؿيبضي اظ ايٗ ٔسَٞب ٔفبٞيٓ
ثؿيبضي ضا اضائٔ ٝيوٙٙس أب زض چبضچٛةٞبي ٔرتّف ٚ
ؾبذتبضٞبي ٔتفبٚت اظ .ٓٞ
ثطاي ايٙى ٝيه چبضچٛة ٔسيضيت زا٘ف ثتٛا٘س ثب
تئٛضيٞبي فٛق ؾبظٌبض ثبقس ثبيس ٔٛاضز ظيط ضا تبٔيٗ ٕ٘بيس :
 .1فطا ٓٞوطزٖ يه ظثبٖ ؾبظٌبض  ٚيىؿبٖ  :يه ٔسَ
چبضچٛةٚ ،اغٞ ٜب ٔ ٚفبٞيٓ ٚاحسي ضا اظ ٔسيطيت زا٘ف
تقطيف ٔي وٙس  ٚايٗ ٔؿئّٔ ٝي تٛا٘س ث ٝافضبي ؾبظٔبٟ٘ب
٘ف ٚا٘دبْ يه
وٕه وٙس و ٝزض يه پطٚغٔ ٜسيطيت زا
اضظيبثي ٔمبيؿ ٝاي ٔقٕ َٛثطاي زضن ٔسيطيت زا٘ف
ٔكبضوت زاقت ٝثبقٙس.

 .2تٛنيف يه فطآيٙسٔ :سَ لبِت ٔسيطيت زا٘ف يه فطآيٙس
وّي  ٚؾغح ثبال ضا زضثبض ٜفبُٔ زا٘ف ايدبز ٔي ٕ٘بيس وٝ
ٔيتٛا٘س فقبِيتٟبي ٔسيطيت زا٘ف ضا زض ٔؿيط زضؾت ٞسايت
 ٚضإٙٞبيي ٕ٘بيس.
 .3فطا ٓٞوطزٖ يه خسٚ َٚاضؾي  ٚتهسيكٔ :12سَ لبِت
يه خس َٚتهسيك ثطاي پطٚغٞ ٜبي فّٕي ٔسيطيت زا٘ف
فطأ ٓٞي ٕ٘بيس .فّت ايٗ أط وٕه ثٔ ٝسيط پطٚغ)pm(13 ٜ
ثطاي تٕطوع ثط ضٚي فطآيٙس  ٚفبوتٛضٞبي وّيسي ٔسيطيت
زا٘ف ٔيثبقس.
 .4تٛخ ٝوطزٖ ث ٝفبوتٛضٞبي غيط فٙي  ٚغيطتىٙيىي  :ين
پطٚغٔ ٜسيطيت زا٘ف ٔٛفك ث ٝتحّيُ  ٚعطاحي ،اقتطان-
ٌصاضي ،زؾتيبثي ث ٝزا٘ف ،فط ،ًٙٞفطآيٙس  ٚزيٍط
فبوتٛضٞبي غيط تىٙيىي إٞيت ٔي زٞس  .ثبيس ٌفت وٝ
ٔسَ لبِت زض ٚالـ اضتجبط ٚ ٚضقيت ٔسيطيت  ٚتىِٛٛٙغي ضا
تقطيف ٔيوٙس.
ٔب پؽ اظ ثطضؾي چٙسيٗ ٔسَ و ٝثطاي چبضچٛة ٔسيطيت
زا٘ف اضائ ٝقس ٜاؾت ٔقتمسيٓ ٔسَي و ٝزض قىُ  2ثطاي
چبضچٛة ٔسيطيت زا٘ف زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ٔي تٛا٘س
تب حسٚز ثؿيبض ظيبزي ّٔعٔٚبت فٛق ضا ثطآٚضز ٜؾبظز ].[5

ايٗ ٔسَ زض ين چطذٔ ٝؿتٕط فطآيٙسٞبي فّٕيبتي ضا اظ ٘ؾط
تٛؾق ٝزا٘ف ،اقتطان ٌصاضي زا٘ف ،زا٘ف وبضثطزي ٚ
اضظيبثي زا٘ف ثٟجٛز ٔي ثركس.
تٛخ ٝث ٝايٗ ٘ىت ٝضطٚضي اؾت و ٝثٙٔ ٝؾٛض اضظيبثي تالـ
ٞبي اؾتفبز ٜاظ ٔسيطيت زا٘ف ،ايدبز ؾيؿتٓ اضظيبثي
ٔي تٛا٘س زض اخطاي ٔٛفميت آٔيع يه اؾت ضاتػي ٔسيطيت
زا٘ف ايدبز قٛز].[11
ٛٔ.3ضٛفبت ٔٔ ٟٓسيطيت زا٘ف تقييٗ ٔي ق٘ٛس  :يقٙي ٘ٝ
تٟٙب ٔٙبثـ زا٘ف نطيح ،ثّى ٝقجى ٝاي اظ وبضٞبي لبثُ
زضن ،زا٘ف ضٕٙي اي و ٝزض خٛأـ زا٘ف فطضٔ ٝي ق٘ٛس ٚ
فطآيٙسٞبي ٕٞىبضي ٔكبضوتي ٘يع تقييٗ ٔي ق٘ٛس.
.4تكطيح ٞسف ٔسيطيت زا٘ف  :زض حكيمت تهٕيٓ ؾبظي
ٛ٘ٚآٚضي زض ؾغح اؾتطاتػيه ،ثٟجٛز ٟٔبضت وبضوٙبٖ ٚ
افعايف اضتجبعبت ٔمط ٖٚث ٝنطفٚ ٝوبضآٔس ضا زض فطآيٙس
ٔسيطيت زا٘ف زض ثط ٔيٌيطز.
.5اضائ ٝتالقي و ٝزض لبِت ؾبظٔب٘ي تحت فٛٙاٖ ٔسيطيت
زا٘ف ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت :ايٗ ٔؿئّ ٝتٕب ْ فقُ ٚا٘فقبالتي ضا
و ٝزض تقبُٔ ثب ٔحيظ ثيط٘ٚي ٔسيطيت زا٘ف،ؾيؿتٓ ٞبي
 ITزض ٖٚؾبظٔب٘ي ،ؾبظٔبٖ ٞبي ٔسيطيت زا٘ف ّٔي يب
ذبضخي ٘ٚيع ٚضقيت نٙقت زا٘ف،اؾتطاتػي ضليجبٖ
ٚؾبذتبضٞبي ٔجتٙي ثط زا٘ف قرهي زض ثط ٔي ٌيطز .

- 5هؼواري پیطٌْادي تزاي ًزم افشار سیستم
هذيزيت داًص
ْزَ چبضچٛة ثطاي ٔسيطيت زا٘ف ٔي تٛا٘س زض فٟٓ
ٔسيطيتزا٘ف  ٚپيبز ٜؾبظي  ٚاضظيبثي فقبِيت ٞبي ٔسيطيت -
زا٘ف وٕه ٕ٘بيس  .تفبٚتٞبي ظيبزي ثيٗ ؾيؿتٓ ٞبي
ٔسيطيت زا٘ف ٔ ٚسيطيت اعالفبت ٚخٛز زاضز.
قىُ ٔ : 2سِي ثطاي چبضچٛة ٔسيطيت زا٘ف []5

ٔسَ شوط قس ٜزضقىُ ٛٔ 2اضز ظيط ضا اضائٔ ٝي ٕ٘بيس:
.1ؾبذتبض چبضچٛة ٔسيطيت زا٘ف ضا ايدبز ٔيىٙس  :ؾيؿتٓ
ٔسيطيت زا٘ف يه عطاحي اؾتطاتػيه ثطاي ٔسيطيت زا٘ف،
ٔٛاضز تىٙيىي ٚفطٍٙٞي پبيٙٔ،ٝبثـ زا٘ف،فطآيٙسٞبي ا٘تمبَ
زا٘ف ٔ ٚحيظ ثيط٘ٚي ٔسيطيت زا٘ف ضا زض ثطٔي ٌيطز .
.2فطآيٙسٞبي ٔسيطيت زا٘ف ٚا٘تمبَ زا٘ف ضا اضائٔ ٝي زٞس :

ثٙبثطايٗ ٔب ثط اؾبؼ تفىط تحّيُ ؾيؿتٓ ٞب  ٚثقس اظ ٔقطفي
ٔسَ چبضچٛة ٔسيطيت زا٘فٔ ،قٕبضي ٘طْ افعاض ؾيؿتٓ
٘ 3كبٖ زازٜ
ٔسيطيت زا٘ف ضا تحت آ٘چ ٝو ٝزض قىُ
ٔيقٛز وبُٔ ٔي ٕ٘بييٓٔ .قٕبضي پيكٟٙبزي ايٗ ٔمبِ ،ٝثب
[]12
ا٘دبْ انالحبتي ٘ؿجت ثٔ ٝقٕبضي ٔغطح قس ٜزض
نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
ايٗ ٔقٕبضي ثطاي ا٘دبْ يه حٕبيت  ٕٝٞخب٘ج ٝاظ فطآيٙس
ٔسيطيت زا٘ف  ٕٝٞ ،أتيبظات تىِٛٛٙغي ٞبي ٘طْ افعاضي ضا زض

ثىبض ٔي ٌيطز ٔ ٚقٕبضي چٙس الي ٝاي تحت ٚة ضا ث ٝفٛٙاٖ
اؾبؼ ٔقٕبضي ٘طْ افعاضي ذٛز ا٘تربة ٔي وٙس .ايٗ ؾيؿتٓ
قبُٔ ٞفت الي ٝاؾت.

قىُ ٔ : 3قٕبضي پيكٟٙبزي ٘طْ افعاض ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف ٔجتٙي ثط
ٔفSPOC ْٟٛ

الي ٝا َٚپبي ٚ ٝاؾبؼ ٔ platformسيطيت زا٘ف ٔي ثبقس وٝ
ثٛؾيّ ٝؾطٚض ٞبي ؾبظٔب٘ي  ،پبيٍبٜزازٜٞبي فّٕيبتي ؾبظٔبٖ ،
ؼذت قجىٝاي ؾبظٔبٖ عطحضيعي ٔي قٛز .چٙيٗ
ظيط ا
ٔقٕبضيي ثطاي ٔسيطيت زا٘ف ،اضظـ ٚالقي  ٚفّٕي ضا ثطاي
ٔسيطيت زا٘ف ؾبظٔب٘ي ثسؾت آٚضز ٜاؾت .
الي ٝز٘ ْٚيع ٔسيطيت ؾبظٔب ٘يٟٙٔ ،سؾي زا٘ف  ٚظيطؾيؿتٓ
اذص زا٘ف ضا زض ثط ٔي ٌيطزوٟٙٔ ٝسؾي زا٘ف زض حميمت
ٔسيطيت زا٘ف  ،فطآيٙسٞبي پٛيبي قٙبؾبيي ،خٕـآٚضي،
ؾبظٔب٘سٞي  ٚاقتطانٌصاضي زا٘ف ضا ثب تٛخ ٝث ٝتىِٛٛٙغي
٘طْافعاضيي و ٝزض اذتيبض اؾت ثؿت ٝثٙسي ٔي ٕ٘بيس .زض
اضتجبط ثب ِع ْٚثىبضٌيطي ظيط ؾيؿتٓ اذص زا٘ف ٘يع يبزآٚض
ٔيقٛيٓ و ٝثغٛضوّي زا٘ف قبُٔ ز ٚثرف اؾت  .ثرف
ا َٚقبُٔ ٚالقيت ٞب ،فطضيبت ،احىبْ  ٚلضبيب ٔي ثبقس .ايٗ
ثرف اظ زا٘ف لبثّيت فطٔ ِٝٛقسٖ ضا زاضز ٔ ٚي تٛاٖ آٖ ضا
تحت فطَٔٞٛبي ٔرتّف زض ٔٙبثـ ٔتقسز يبفت  .ثرف ز ْٚاظ
زا٘فٟٔ ،بضت اؾت وٕٞ ٝبٖ اؾتفبز ٜاظ ٚالقيتٞب ،فطضيبت،
احىبْ  ٚلضبيب زض خٟت حُ ٔؿئّ ٚ ٝتِٛيس پبؾد ٔي ثبقس.

ايٗ لؿٕت اظ زا٘ف لبثّيت فطٔ ِٝٛقسٖ ضا ٘ساضز  .ثب تٛخ ٝثٝ
ايٗ ٔغّتٙٔ ،بثـ زا٘ف ضا ٔي تٛاٖ ث ٝز ٚزؾتٙٔ ٝبثـ ا٘ؿب٘ي
ٙٔ ٚبثـ غيط ا٘ؿب٘ي ٔٙفه وطز [ .]13خٟت اذص زا٘ف ٘ٛؿ
أ َٚي تٛاٖ اظ ضٚـٞبيي ٔثُ ٔهبحج ،ٝقجي ٝؾبظيٚ ،
٘ؾطؾٙدي اؾتفبزٕٛ٘ ٜز  .زا٘ف ٘ٛؿ ز ْٚقبُٔ ٔؿتٙسات
(وتبةٞب ٔ ٚمبالت ) ٔ ٚكبٞسات اؾت و ٝخٟت اذص آٖ
ثبيؿتي ثٔ ٝغبِق ٝزليك زض ايٗ ٔٙبثـ  ٚخؿتدٛي ٔغّت
ذبني الساْ وطز  .ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت فٛق اِصوط ٔي تٛاٖ
٘تيدٌ ٝطفت و ٝفطآيٙس اخ ش زا٘ف فطآيٙسي ظٔب٘جط ٚ
پطٞعي ٝٙاؾت ِ .صا اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٕي ٔؿتمُ ثٙٔ ٝؾٛض
ا٘دبْ چٙيٗ فّٕي ضطٚضي ؾتٕٞ .ب٘غٛض و ٝزض قىُ 3
ٔكبٞسٔ ٜي قٛز ،ظيطالي ٝي ؾيؿتٓ اذص زا٘ف ٞط زٛ٘ ٚؿ
زا٘ف ٔصوٛض ضا زضثطٔي ٌيطز .ثطاي ايٗ ٔٙؾٛض  ٓٞاظ پبيٍب- ٜ
زازٜٞبي فّٕيبتي ٔٛخٛز زض الي ٝپّتفطْ اؾتفبزٔ ٜي وٙس ٚ
 ٓٞاظ پٛضتبَ  ٓٞ ٚاظ ٔسيطيت ؾبظٔبٖ.
الي ٝؾ ،ْٛالئ ٝرعٖ زا٘ف  14يىپبضچ ٝاؾت ،انّيتطيٗ
فّٕي و ٝزض ايٗ الي ٝا٘دبْ ٔي قٛز ايٗ اؾت و ٝتٕبٔي
زا٘فٞبي زض ٖٚؾبظٔب٘ي  ٚزا٘ف ٞبي ثط ٖٚؾبظٔب٘ي ،افٓ اظ
زا٘فٞبي نطيح  ٚزا٘ف ٞبي ضٕٙي زض يه ٔرعٖ ثغٛض
يىپبضچ ٝشذيطٍٟ٘ ٚ ٜساضي ٔي ق٘ٛسٔ .عيت اضبف ٝوطزٖ
چٙيٗ الي ٝاي ايٗ اؾت ؤ ٝكىُ اظ ٌ ٓٞؿيرتٍي زا٘ف
ؾبظٔب٘ي ثطعطف ٔي قٛز  ٚثقس اظ اذص زا٘ف اظ تٕبٔي ٔٙبثـ
(زض٘ٚي  ٚثيط٘ٚي )  ٚاؾتمطاض آٟ٘ب زض يه ٔىبٖ ٚاحس ( ٔىبٖ
ٚاحس اظ ِحبػ ٔٙغمي  ٝ٘ ٚفيعيىي ) زؾتطؾي ث ٝزاٖـ ضا
تؿٟيُ  ٚأىبٖ ٍٟ٘ساضي آٟ٘ب ضا ضاحت تط ٔي وٙس .ثب اؾتفبزٜ
اظ چٙيٗ الي ٝاي ٔي تٛاٖ تٕبٔي ثط٘بٔٞ ٝبي وبضثطزي ضا تٟٙب
ث ٝيه ٔٙجـ زا٘ف (يقٙي ٔرعٖ زا٘ف يىپبضچٔ ) ٝتهُ
ٕ٘ٛز  ٚاظ ايٗ عطيك عطاحي ايٙتطفيؽ ايٗ ثط٘بٔٞ ٝب ضا ٔكبثٝ
 ٓٞوطز ٘ .تيد ٝتّٛيحي چٙيٗ فّٕي افظايف ؾطفت ؾبذت
ثط٘بٔٞٝبي وبضثطزي  ٚاؾتفبز ٜاظ زا٘ف ٔٛخٛز زض ؾبظٔبٖ
ذٛاٞس ثٛز  .فّت انّي ايٙى ٝثطاي ٔرعٖ زا٘ف يىپبضچٝ
اليٝاي ٔدعا ٔ ٚؿتمُ زض٘ؾطٌطفت ٝقس ٜاؾت ،خبيٍبٚ ٜ
إٞيت ثبالي ايٗ ٔف ْٟٛزض ؾبظٔبٖ ٞبييؾت و ٝذٛاٞبٖ
اقس  .ثٙبثطايٗ
يىپبضچٝؾبظي تٕبٔي ٔٙبثـ ذٛز ٞؿتٙس ٔي ة
ٔيتٛاٖ ٌفت يىي اظ ٔ ٟٓتطيٗ اثعاضٞب خٟت اختٕبؿ ٚ
يىپبضچٝؾبظي وّيٙٔ ٝبثـ زا٘ف يه ؾبظٔبٖ اؾتفبز ٜاظ يه
ٔرعٖ يىپبضچ ٝذٛاٞس ثٛز ٕٛٞ .اض ٜثبيس زض٘ؾط زاقت وٝ
ٔرعٖ زا٘ف يىپبضچ ٝثب پبيٍب ٜزازٞ ٜبي فّٕيبتيِ ٔٛخٛز زض
اليٝي پّت فطْ (اليٝي يه ) ٔتفبٚت اؾت .ظيطا اٚالً زض

پبيٍب ٜزازٞ ٜبي فّٕيبتي ٔ ٟٓتطيٗ فُٕ خٕـ آٚضي  ٚحفؼ
تٕبٔي ا٘ٛاؿ زاز ٜٞب ٔي ثبقس  ٚثب٘يبً ٛٙٞظ زازٞ ٜبي ؾبظٔب٘ي
ث ٝزا٘ف تجسيُ ٘كس ٜا٘س .اِجت ٝايٗ ٔرعٖ ٔي تٛا٘س اظ پبيٍبٜ
زازٜٞبي فّٕيبتي ثقٛٙاٖ يه ٔٙجـ اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثب ا٘دبْ
پطزاظـٞبيي ثط ضٚي زازٞ ٜبي آٖ  ٚتجسيُ آٟ٘ب ث ٝزا٘ف ،اظ
آٟ٘ب اؾتفبزٕ٘ ٜبيس.
الي ٝچٟبضْ ايٗ ؾيؿتٓ ٘طْ افعاضي ،ثط٘بٔٞ ٝبي وبضثطزي
ٔجتٙي ثط زا٘ف ؾبظٔبٖ ٞب ٔ ٚسيطيت ثط آٟ٘ب ضا زض ثط ٔي -
ٌيطز .و ٝثطذي اظ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ ٔ :سيطيت ٔٙبثـ زا٘ف،
ي ؾبظٔب٘ي،
ٔسيطيت زا٘ف ٔكبضوتئ ،سيطيت فطٗٞ
پكتيجب٘ي اظ تهٕيٓ ٔ،سيطيت زا٘ف ذبضخي ...ٚ
الي ٝپٙدٓ ،الي ٝضاثظ 15اؾتٕٛٞ .اض ٜزض ثحث ٔسيطيت زا٘ف
زٔ ٚف ْٟٛوّي اذص زا٘ف  ٚاضائ ٝزا٘ف ٔغطح ٔي ثبقس .اذص
زا٘ف ثٔ ٝقٙبي ٔىب٘يعْ ٞب  ٚقيٞ ٜٛبي اضتجبط ثب زاض٘سٌبٖ
زا٘ف (ٔثُ وبضوٙبٖ ،قطوبء ) ،تحهيُ زا٘ف ا ظ زاض٘سٌبٖ
زا٘ف ٚ ،فّٕيبت ٞبي ٔطتجظ ثب انالح  ٚثٟي ٝٙؾبظي زا٘ف
اذص قسٔ( ٜثُ پبوؿبظي  ٚشذيط ٜؾبظي زا٘ف ) ٔيثبقس.
ٕٞچٙيٗ اضائ ٝزا٘ف ثٔ ٝقٙبي ٔىب٘يعْ ٞب  ٚقيٞ ٜٛبي اضائ،ٝ
ٕ٘بيف زا٘ف ٚ ،زض اذتيبض لطاض زازٖ زا٘ف ثطاي اؾتفبز- ٜ
وٙٙسٌبٖ اظ آٖ ٔي ثبقس .ثب اؾتفبز ٜاظ پٛضتبَ زؾتييبثي ثٝ
ٞط زٚي ايٗ ٔفبٞيٓ ( ٔف ْٟٛاذص زا٘ف ٔ ٚف ْٟٛاضائ ٝزا٘ف )
أىب٘پصيط اؾت  .ظيطا ٕٛٞاضٔ ٜربعجبٖ  ٚشيٙفقبٖ ؾبظٔبٖ ٚ
پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي زاضاي ضاثغ ٝاي زٚؾٛيٞ ٝؿتٙس  ٚتقبٔالت ٚ
وٙفٞب ٚ ٚاوٙف ٞب ايٗ ز ٚا٘ىبض٘بپصيط اؾت ِ .صا يه ؾبظٔبٖ
ٞبي
فال ٜٚثط خٕـ آٚضي زا٘ف اظ زاض٘سٌبٖ آٖ ،زا٘ف
خسيسي ٘يع ثطاي آٟ٘ب اضائٔ ٝي وٙس .أب ثبيس ايٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝضا
زض٘ؾط زاقت و ٝفطآيٙس ايٗ زٔ ٚفٔ ْٟٛتٕبيع اظ يىسيٍط٘س .
ِصا ٕ٘ي تٛاٖ  ٓٞثطاي اذص زا٘ف  ٓٞ ٚاضائ ٝزا٘ف فطآيٙس
ٔكبثٝاي زض٘ؾط ٌطفت  .ثط ٔجٙبي ايٗ اؾتسالَ ث٘ ٝؾط ٔي -
ضؾس و ٝخٟت اضتجبط ثب پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي  ٚاؾتفبز ٜاظ ايٗ
ٔفبٞيٓ ٘يبظٔٙس الي ٝاي ٔرتم ايٗ اضتجبعبت ٔي -ثبقس تب
ايٗ فطآيٙسٞب ضا اظ يىسيٍط ٔدعا ٕ٘بيس ِ .صا ثٙٔ ٝؾٛض ٔدعا
ٕ٘ٛزٖ ايٗ ز ٚفطآيٙس ٘يبظ ث ٝاؾتفبز ٜاظ زٛ٘ ٚؿ ايٙتطفيؽ
ٔؿتمُ احؿبؼ ٔي قٛز  :يىي ايٙتطفيؽ اذص زا٘ف ٚ
زيٍطي ايٙتطفيؽ اضائ ٝزا٘ف  .افعٚزٖ چٙيٗ الي ٚ ٝظيطالي- ٝ
ٞبيي زض ايٗ چبضچٛة ،إٞيت ا٘ىبض٘بپصيط  ٚپيچيسٌي ايٗ
ز ٚفطآيٙس اؾت  .الظْ ث ٝشوط اؾت إٞيت ٚخٛز چٙيٗ الي- ٝ
اي زض پٛضتبَ ٞبي ؾبظٔب٘ي يىپبضچ ٝقس ٜزٚچٙساٖ ٕ٘بيبٖ

ٔيقٛز؛ ٔٙؾٛض اظ پٛضتبَ ٞبي يىپبضچ ،ٝپٛضتبَ ٞبييؾت وٝ
ؾبظٔب٘ي چٙسيٗ ٘ٛؿ ٔسَ وؿت ٚوبض ٔثُ B2C ،B2E ،B2B
 ... ٚضا تٟٙب اظ عطيك يه پٛضتبَ خبٔـ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔفْٟٛ
قرهيؾبظي اضائٔ ٝيوٙس.
اٍ٘يعٜي اؾتفبز ٜاظ ظيطالي ٝايٙتطفيؽ اضائ ٝزا٘فٕ٘ ،بيف،
تحٛيُ ٚ ،لطاض زازٖ زا٘ف ثط ضٚي پٛضتبَ ؾبظٔبٖ ثط ٔجٙبي
يه قي ٜٛي اؾتب٘ساضز اؾت  .يقٙي ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ ظيطاليٝ
تٕبٔي ا٘ٛاؿ ثط٘بٔٞ ٝبي وبضثطزي ٔي تٛا٘س زا٘ف ذطٚخي ذٛز
ضا ثهٛضت يه اؾتب٘ساضز زض اذتيبض ٔربعجبٖ  ٚشيٙفقبٖ
پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي لطاض زٙٞس ٔ .يتٛاٖ ٌفت ايٗ ظيطالي ٝث ٝاضائٝ
ٔي
زا٘ف ثٞ ٝط ٔربعت ثط ٔجٙبي حمٛق ٔ ٚدٛظٞبيي اٚ
پطزاظز .يقٙي ثٞ ٝط ٔربعت ثط اؾبؼ ٔيعاٖ حك زؾتطؾي
و ٝزاضز ،اخبظ ٜضٚيت زا٘ف ضا ٔيزٞس.
اٍ٘يع ٜاؾتفبز ٜاظ ظيطالي ٝايٙتطفيؽ اذص زا٘ف ،تحهيُ ٚ
خٕـآٚضي زا٘ف اظ زاض٘سٌبٖ آٖ ٔ ٚطتت ؾبظي  ٚا٘دبْ
پطزاظـ ثط ضٚي آٟ٘ب ٔي ثبقس .ايٗ زا٘ف اظ عطيك ؾطٚيؽ ٞب
 ٚثط٘بٔٞ ٝبي وبضثطزي ٔثُ ٚيطايكٍطٞبي ٔتٙي ٔٛخٛز ثط
ضٚي پٛضتبَ خٕـ آٚضي ٔي قٛز .الظْ ث ٝشوط اؾت ثٞ ٝسف
افعايف زلت  ٚنحت زض ايٗ فطآيٙس فّٕيبت ٞبي نٛضت
ٌطفت ٝزض ايٗ ظيطالي ٝثغٛض اخٕبِي ذٛاٞس ثٛز  ٚپطزاظـ ٞبي
تفهيّيتط ثقس اظ ا٘تمبَ زا٘ف اظ ظيطالي ٝايٙتطفيؽ اذص
زا٘ف ،ز ض ظيطالي ٝؾيؿتٓ اذص زا٘ف زض الي ٝز ْٚنٛضت
ٔيٌيطز .ث ٝفجبضت زيٍطٚ ،خٛزضاثغ ٝثيٗ ظيطالي ٝايٙتطفيؽ
اذص زا٘ف  ٚالي ٝي ؾطٚيؽ ٞبي ٞؿت( ٝاليٝي ز ) ْٚثساٖ
ٔقٙبؾت و ٝظيطالي ٝي ايٙتطفيؽ اذص زا٘ف ثقس اظ ا٘دبْ
يىؿطي پطزاظـ ٞب  ٚفقبِيت ٞبي ٔمسٔبتي  ٚؾبز ٜثط ضٚي
زا٘كي و ٝاظ ٔربعجبٖ  ٚشيٙفقبٖ پٛضتبَ ٌطفت ٝاؾت ،ايٗ
زا٘ف ضا خٟت ا٘دبْ پطزاظـ ٞب  ٚفّٕيبت ٞب پيچيس ٜتط ٚ
خعييتط ث ٝظيطالي ٝي ؾيؿتٓ اذص زا٘ف ٔي ؾپبضز .يقٙي زض
ايٗ ضٚيىطز يه پطزاظـ تٛظيـ قسٚ ٜخٛز زاضز و ٝاِجتٝ
ثيكتطيٗ حدٓ پطزاظـ زض الي ٝز ْٚنٛضت ٔي ٌيطز وٝ
فّت ايٗ أط ٘يع ٘عزيىي ايٗ الي ٝث ٝالي ٝپّت فطْ  ٚلٛا٘يٗ
حبوٓ ثط ٔسيطت ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
الي ٝـقٓ زض حميمت ثٙٔ ٝعِ ٝاليٕ٘ ٝبيف ٔي ثبقس .ثب ٞسف
زؾتيبثي ثٔ ٝف SPOC ْٟٛالظْ اؾت و ٝثطاي ؾبظٔبٖ فمظ
يه ٘مغ ٝزؾتطؾي ثب ٔحيظ ذبضخي ايدبز قٛز ٔ .عيت
ا٘دبْ چٙيٗ وبضي وبٞف زضٌي ضي ٔربعجبٖ ؾبظٔبٖ ثب
فّٕيبتٞب ،ض٘ٚس ٞبي وبضي ٚ ،پطزاظـ ٞبي زض ٖٚؾبظٔب٘ي ٚ

ثبِتجـ آٖ ضضبيت ٔكتطي ذٛاٞس ثٛز  .ثب چٙيٗ اٍ٘يع ٜاي ٔب
زض عطح پيكٟٙبزي ذٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ٔف ْٟٛپٛضتبَ
ؾبظٔب٘ي ،يه ٘مغ ٝي زؾتطؾي ذٛاٞيٓ زاقت ٔ ٚربعجبٖ
ؾبظٔبٖ فمظ اظ ٕٞيٗ يه ٘مغ ٝزؾتطؾي ثب وّي ٝؾطٚيؽ -
ٞبي ؾبظٔبٖ اضتجبط ثطلطاض ٔيوٙٙس .يىي اظ ٔعايبي چٙيٗ
تغييطي تؿٟيُ زض ٔسيطيت  ٚازاض ٜؾطٚيؽ ٞبي ٔجتٙي ثط
زا٘ف زض ؾبظٔبٖ ٔيثبقس.
اليٞ ٝفتٓ ايٗ ٔقٕبضي ٘ح ٜٛچٍٍ٘ٛي ثطلطاي اضتجبط ,اثعاضٞب
 ٚقطايظ آٖ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس  .وبضثطاٖ اظعطيك ٔطٚضٌطٞبي -
ٚة  ٚاي تطٔيٙبَ ٞبي ؾيبض ثب الي ٝزؾتيبثي ؾطٚيؽ ٌيط٘سٜ
اضتجبط ثطلطاض ٔي وٙٙس .اظ آ٘دبيي وٞ ٝط يه اظ ٌطٞ ٜٚبيي وٝ
ث٘ ٝحٛي ثب ؾبظٔبٖ ٞب زض اضتجبعٙس (وبضوٙبٖ ،قطوبء ،تبٔيٗ -
وٙٙسٌبٖٔ ٚ ،كتطيبٖ ) ٞط وساْ زاضاي زا٘ف٘ ،يبظ ،ؾٛزآٚضي
ٙٔ ٚفقت ٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٞؿتٙس ِ .صا الظْ اؾت و ٝپٛضتبَ
(ٔرهٛنبً پٛضتبَ ٞبي ؾبظٔب٘ي يىپبضچ ) ٝثطاي ٞط ٌط،ٜٚ
ؾطٚيؽٞب  ٚأىب٘بت ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞبي ايٗ ٌطٞ ٜٚب اضائٝ
ٞبي ٔتفبٚت ٚ
وٙس .حتي خٟت اضتجبط ثب آٟ٘ب اظ ضٚـ
ٔتٙبؾت ثب تٛافك ٘بٔٝي ؾغح ؾطٚيؽ آٟ٘ب اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس.
ثطاي ٔثبَ ،أىبٖ زاضز يه پٛضتبَ ثطاي ثطلطاضي اضتجبط ثب
يه ٌط ٜٚاظ ٔكتطيبٖ اظ اضؾبَ پيبٔه اؾتفب ٜوٙس أب ثطاي
پطاوٙي
ٌط ٜٚزيٍطي اظ ٔكتطيبٖ اظ اضؾبَ ايٕيُ يب پيغبْ
ثالزضً٘ اؾتفبز ٜوٙس .ايٗ تفبٚتٞب زض ٘ٛؿ ؾطٚيؽٞب٘ ،كبت
ٌطفت ٝاظ لطاضزازٞبي ٔتفبٚتي ؾت و ٝايٗ ٌطٞ ٜٚب ثب ؾبظٔبٖ
ا٘قمبز وطز ٜا٘س .زؾتٝثٙسي ايٗ ٔربعجبٖ وبض تهٕيٓ ٌيطي
زض ٔٛضز ؾطٚيؽ ٞب ٘ ٚح ٜٛي ضفـ ٘يبظٞبي آٟ٘ب ضا آؾبٖ تط
ٔيوٙسٕٞ .چٙيٗ ٔي تٛاٖ اظ ٚيػٌي قرهي ؾبظي زض
پٛضتبَٞب ضاحت تط ث ٝزا٘ف ٞط وساْ اظ ايٗ ٌطٞ ٜٚب زؾتطؾي
يبفت .ايٗ زؾت ٝثٙسي ٔٛخت ٔي قٛز وٚ ٝؽيف ٝي ظيطالي ٝي
ايٙتطفيؽ اذص زا٘ف ثب ؾطفت  ٚزلت ثبالتطي نٛضت ٌيطز
 ٚثبِتجـ آٖ ٚؽيف ٝي ظيطالي ٝي ؾيؿتٓ اذص زا٘ف ٘يع
تؿٟيُ ذٛاٞس قسٚ .خٛز ذغٛط ٔيبٖ الي ٝي ٞفتٓ  ٚالي ٝي
قكٓ فال ٜٚثط ايٙى ٝثيبٍ٘ط اضتجبط ثيٗ ايٗ ز ٚالئ ٝي ثبقس،
ضٕٙبً ثيبٍ٘ط ٘حٜٛي اضتجبط آٟ٘ب ٘يع ذٛاٞس ثٛز.

ً- 6تیجِگیزي
اظ ِٛاظْ وّيسي تٛؾق ٝپبيساض ٞط ؾبظٔب٘ي زض فهط خسيس،
ٔسيطيت زا٘ف اؾت .يىي اظ ٔؿبئُ پيف ضٚي ايٗ ٔفْٟٛ
ٌؿتطزٌي ٚ ٚؾقت ايٗ ٔفٔ ْٟٛي ثبقس و ٝوبض عطاحي ٚ
ايدبز ؾيؿتٓٞب ٘ ٚطْ افعاضٞبي ٔسيطيت زا٘ف ضا ثب ٔكىالت

ٔٛاخ ٝوطز ٜاؾت .ثطاي ٔمبثّ ٝثب ايٗ ٔكىُ ٔقٕٛالً اظ زٚ
ٔف ْٟٛچبضچٛة ٔ ٚقٕبضي ثطاي ؾيؿتٓ ٞب ٘ ٚطْ افعاضٞبي
ٔسيطيت زا٘ف اؾتفبزٔ ٜي وٙٙس تب ثتٛا٘ٙس ثط ايٗ ٌؿتطزٌي
 ٚپطاوٙسٌي ٔف ْٟٛچيط ٜق٘ٛس  .زض ٕٞيٗ ضاؾتب ايٗ ٔمبِٝ
ثطٔجٙبي يه ٔسَ چبضچٛة ،ث ٝعطح يه ٔقٕبضي خسيس
 .اظ خّٕٝ
ثطاي ٘طْ افعاض ؾيؿتٓ ٔسيطيت زا٘ف پطزاذت
ٔعايبي ايٗ ٔقٕبضي پيكٟٙبز قس ، ٜافعٚزٖ ٔرعٖ زا٘ف
ٞبي
يىپبضچ ،ٝؾيؿتٓ اذص زا٘ف ،اؾتفبز ٜاظ ايٙتطفيؽ
اذتهبني ثطاي زٔ ٚف ْٟٛوّيسي اضائ ٝزا٘ف  ٚاذص زا٘ف ،
اؾتفبز ٜاظ ٔف ٚ SPOC ْٟٛزؾت ٝثٙسي شيٙفقبٖ ٘ ٚح ٜٛي
اضتجبط ثب آٟ٘ب ثطاؾبؼ تٛافك ٘بٔٝي ؾغح ؾطٚيؽ آٟ٘ب ٔي -
ثبقس .ثب اؾتفبز ٜاظ ٔرعٖ زا٘ف يىپبضچٔ ٝكىُ اظ ٓٞ
ٌؿيرتٍي زا٘ف ؾبظٔب٘ي ضفـ ذٛاٞس قس ٕٞ .چٙيٗ ثب
اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ اذص زا٘ف ٔي تٛاٖ زلت  ٚنحت خٕـ -
آٚضي زا٘ف اظ ٔٙبثـ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثرهٛل ٔربعجبٖ ؾبظٔبٖ
ضا افعايف زاز  .فال ٜٚثط ايٗ ،ايٗ ؾيؿتٓ ٔي تٛا٘س اظ ٔدب ضي
ؾطٔبيٝ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ث ٝاذص زا٘ف ثپطزاظز  ٚاظ ايٗ عطيك
زا٘كي ؾبظٔبٖ ضا افعايف زٞس  .ثٙٔ ٝؾٛض زؾتيبثي ثٔ ٝفْٟٛ
 ،SPOCو ٝيىي اظ ٔفبٞيٓ ثبإٞيت زض ٔسيطيت ٔ ITحؿٛة
ٔيقٛز ،اظ ٔف ْٟٛپٛضتبَ ؾبظٔب٘ي اؾتفبز ٜقس  .ايٗ فُٕ
فال ٜٚثط افعايف تؿٟيُ زض أط اضائ ٝؾطٚيؽ ٞبي ٔجتٙي ثط
زا٘ف ثهٛضت ثسٚ ٖٚلف ،ٝؾبظٔبٖ ضا لبزض ث ٝؾطٚيؽ زٞي
فمظ اظ يه ٘مغ ٝزؾتطؾي ٔي وٙس و٘ ٝتيد ٝي ضٕٙي ايٗ
أط ٔسيطيت ٔٛثطتط ثط ؾغح ؾطٚيؽ  ٚزا٘ف ؾبظٔب٘ي ،فسْ
زضٌيط وطزٖ ٔربعجبٖ ؾبظٔبٖ ثب فطآيٙس ٞبي زض ٖٚؾبظٔب٘ي
 ٚاضتجبط ٔٛثطتط ثب ٔربعجبٖ ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس ٕٞ .چٙيٗ
اؾتفبز ٜاظ پٛضتبَ ؾبظٔب٘ي ؾبظٔبٖ ضا لبزض ذٛاٞس وطز وٝ
ثسٞ ٖٚيچ ٔحسٚزيت ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي اظ زا٘ف افطاز اؾتفبزٜ
وٙس ٕٞ ٚچٙيٗ ثسٞ ٖٚيچ ٔحسٚزيتي زا٘ف ٔٛضز٘يبظ آٟ٘ب ضا
زض اذتيبضقبٖ لطاض زٞس.
اؾتفبز ٜاظ ايٙتطفيؽٞبي ترههي زٔ ٚعيت ثسيٟي زاضز :
( )1اضائ ٝزا٘ف ثط ٔجٙبي ٘يبظ  ٚق ضاضزاز ؾغح ؾطٚيؽ
ٔربعت )2( ،خٕـ آٚضي زا٘ف ثغٛض آؾبٖ تط ٕٞ .چٙيٗ
زؾتٝثٙسي ٔربعجبٖ  ٚشيٙفقبٖ ؾبظٔبٖ ،ثبفث افعايف زلت
 ٚؾِٟٛت زض اذص زا٘ف اظ ٞط وساْ اظ آٟ٘ب  ٚپطزاظـ ثط ضٚي
زا٘ف اذص قس ٜذٛاٞسقس.
اظ آ٘دبييىٔ ٝقٕبضي پيكٟٙبزي ثب تٛخ ٝثٔ ٝجبحث ٔغطح -
قس ٜزض يه چبض چٛة خبٔـ ٔغطح قس ٜاؾت ِصا وّيٝ
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