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  IBMتؼزيف هؼواری عزٍيظ گزا اس ًظز •
 اصَل هؼواری عزٍيظ گزا•
 تشسسی ًگاُ  ساّکاسی تِ هؿواسی  سشٍيس گشا•
 هضايای تجاسی هؿواسی سشٍيس گشا•
 ّوپَضاًی ٍ تٌاغش هضايای سشٍيس گشايی  ٍ ًیاص ّای ساهاًِ ّای يکپاسچِ تاًکی•

 تشسسی ًگاُ  ساّکاسی تِ هؿواسی  سشٍيس گشا•

هؿواسی سشٍيس گشا  گضيٌِ هٌاسة جْت  استثاط تا سايش صيش هجوَؾِ ّای هالی تاتؿِ تاًک •
 (استثاط دسٍى ساصهاًی)

 هشکض دادُ سشٍيس -تشسسی يک تجشتِ •

 هشکض دادُ پیطٌْادی جْت  اسائِ سشٍيس•
 

 

 

 عزفصل ػٌاٍيي



ُ ّای کسة ٍ ساصهاى ّای • ُ ّای اجتٌاب ًاپزيش حضَس ٍ ادغام فٌاٍسی دس تٌگا تضسگ، کسة ٍکاسّای پیچیذُ ٍ گستشدُ ّوِ اص تشٍى د
کاس است، ّوچٌیي تکاهل اتضاسی ٍ سٍش ضٌاسی هذل ّای اسائِ خذهات تِ هطتشياى ًیض تِ تثؿیت کلیت ساصهاى ّا دستخَش ايي 

ِ ّای اجتواؾی تِ ؾٌَاى پاساداين جذيذی دس اسائِ خذهات ًام  . اهَاج تغییش گطتِ اًذ تِ ؾٌَاى هثال دس ايي صهیٌِ، هی تَاى اص ٍسٍد ضثک
 .تشد

صٌؿت تاًکذاسی ًیض ّواًگًَِ کِ ّوَاسُ يکی اص طاليِ داساى استفادُ اص فٌاٍسی تِ ؾٌَاى صيش ساخت اسائِ خذهاتی چَى تاًکذاسی •
اص  دس صحٌِ تَدُ است، دس حال حاضش ًیض دس حال طی دٍساى گزاسی ...  ّوشاُ ٍ الکتشًٍیک، پشداخت الکتشًٍیک ٍ تاًکذاسی 

کاًال ّای تا ًیاصهٌذی حضَس فیضيکی کوتش، سادُ تش، کن ّضيٌِ تش ٍ پش تاصدُ تش اص لحاظ ؾولیاتی حضَسی تِ کاًال ّای سشٍيس 
ُ ّای تاًکی دس ؾشصِ جلة هطتشياى تا اسائِ خذهاتی سْل تش ٍ جزاب تش سًگ ساّثشدی . هی تاضذ ايي هْن دس ساستای سلاتت راتی تٌگا
 .هی گیشد

 
ِ اًذ تا تاًک ّا سا دس تاهیي اّذاف ٍ ديذگاّايطاى دس دستیاتی تِ تشتشی ّای • ِ ّای يکپاسچِ تاًکی تش ايي تٌیاى استَاس گطت ساهاً

 .ساّثشدی فَق ياسی سساًٌذ ٍ تش ايي اساس يکی اص هضايای اصلی سلاتت دس ايي صٌؿت هحسَب هی گشدًذ

 
ِ ّای • دس ايي تیي هضيت سلاتتی ساهاًِ يکپاسچِ تاًکی يک تاًک، لاتلیت اسائِ خذهت خاظ تِ هطتشی ّذف ٍ اتصال آى تِ ساهاً

ِ ّای يکپاسچِ تاًکی تايذ داسای تیطتشيي تطثیك تا ايي ًیاصهٌذی ّا  کاستشدی هطتشياى هزکَس است کِ تِ طثؽ ساختاس ٍ هؿواسی ساهاً
 .تاضذ

تٌاتشايي هی تَاى اًگاضت کِ تاًک ّای هَفك آيٌذُ تاًک ّايی ّستٌذ کِ تِ جای تکیِ تش صيش ساخت ّای هتٌَؼ، هشاکض دادُ گًَاگَى •
ٍ اًثاضت پیچیذگی ّای اتضاسی دس تٌگاُ، جْت اسائِ خذهات گًَاگَى دس اًَاؼ تَصيؽ جغشافیايی ٍ ساصهاًی جْت هطتشياى ّذف تا 

ًیاصّای هتفاٍت، لاتلیت اسائِ هستمل ٍ يا تشکیثی ّش سشٍيس پايِ ای ٍ يا هشکة اص هجوَؾِ سشٍيس ّای تاًکی خَد سا دس هحل 
ِ ّای کاستشدی هحلی هطتشی تِ يکپاسچگی تا کسة ٍ کاس هطتشی ًائل آيٌذ  .  هطتشی احشاص ًوَدُ ٍ دس لالة تشکیة تا تشًاه

 

 
 همذهِ

 



 

    تؼزيف هؼواری عزٍيظ گزا 
 

رّيافتی تزای عاخت عيغتن ّای تَسيغ ؽذُ اعت کِ کارکزدّای ًزم افشاری را در 
 .  کٌذ قالة عزٍيظ ارائِ هی

ايي عزٍيظ ّا ّن تَعظ ديگز ًزم افشارّا قاتل فزاخَاًی ّغتٌذ ٍ ّن تزای عاخت 
جذيذ هَرد اعتفادُ قزار هی گيزًذ، ايي رّيافت تزای يکپارچِ عاسی  عزٍيظ ّای

هختلفی اس عکَّای ًزم افشاری ٍ عخت افشاری ٍجَد دارد  فٌاٍری ّا در هحيغی کِ اًَاع
 .ايذُ آل اعت

 
هؼوَال ٍاصُ ّای هؼواری عزٍيظ گزا ٍ عزٍيظ ّای ٍب اؽتثاّا تِ جای ّن ٍ تِ 

هَرد  هی ؽًَذ لذا السم اعت ايي دٍ هفَْم تِ صَرت دقيق تز  صَرت هؼادل اعتفادُ
 تخؼ هؼواری عزٍيظ گزا داًغت عزٍيظ ّای ٍب را تايذ ػيٌيت. اعتفادُ قزار گيزًذ 



 

 اصَل هؼواری عزٍيظ گزا
 .داسای  لاتلیت  استفادُ هکشس هی تاضٌذ  سشٍيس ّا:   لاتلیت استفادُ هکشس• 

ايي لاتلیت تاؾث کاّص تؿذاد سشٍيس ّای هَسد ًیاص  تِ  ؾلت ؾذم تکشاس اص هَاسد  هَجَد هی   
 .تاضذ 

لاتلیت تشکیة پزيشی تشای اجضا تِ هٌػَس ايجاد سشٍيس ّای دلخَاُ اًتْايی :  تشکیة پزيشی•
 .اهکاًپزيش هی تاضذ   تا حفع اصَل

 
ّوَاسُ تؿاهل ٍ ّاسهًَی ؾولیاتی دس هیاى سشٍيس دٌّذُ ّا ، تذًِ سشٍيس : تؿاهل ؾولیاتی •

 .ٍ سشٍيس گیشًذُ تش لشاس است

 
سيزعاخت ارتثاعی تزای ايي هؼواری هی تايغت هغتقل اس پزٍتکل ّای : استمالل  اص سکَ  •

 .اليِ ّای سيزيي تاؽذ
 

 

 



 هضايای تجاسی هؿواسی سشٍيس گشا 
  اس آًْا جذاکزدى ٍ  اعتفادُ غيزقاتل ٍ سائذ ّای ّای کارکزد تجويغ تزای فزصت ايجاد :ّشيٌِ کاّؼ•

  هحصَل هالکيت ّشيٌِ کاّؼ ًتيجتا ٍ پزّشيٌِ ّای تزًاهِ
ُ حل ّای :چاتکی• ِ ای تز هثتٌی عاختاری تجاری را  در تغْيل جْت تجاری ٍ IT خذهات اس هجوَػ

 .هی کٌٌذ اعتفادُ آى ّا اس کِ تجاری فزايٌذّای هجذد پيکزتٌذی ٍ تاسعاسی
 

 هَجَد تجاری اّزهی قاتليت ّای ٍ جذيذ تاسارّای تِ ٍرٍد جْت فزصت ايجاد :افشايؾی رقاتتی هشيت•
ِ ای اس اعتفادُ تا  خالقاًِ ٍ ًَ رٍػ ّای تِ  ٍ تاسار عْن تالقَُ افشايؼ .سٍجی IT خذهات اس هجوَػ

 .تْتز ٍ جذيذ تجاری خذهات ارائِ تا تجاری ارسػ
 

ُ حل ّای ارعال :تاسار تِ عزيغ ٍرٍد•  ّای driver هَرد در تصوين گيزی حق اػغای تا عزيغ تز تجاری را
ُ حل ّا اصلی ُ عاسی ٍ پؾتيثاًی تزای IT تِ اجاسُ اػغای ٍ را  .آًْا پياد

 
ُ حل ّا تجويغ :تجويغ•  اػغای ٍ عيغتن ّا فيشيکی تؼذاد کاّؼ ، هٌؼغف غيز ٍ عخت  عاسهاى ّای ٍ را

ِ ای تِ هَرٍثی اعپاگتی ٍاتغتگی ّای اس «ؽايغتِ اًتقال» تزًاهِ تحت الگَّا تجويغ تَاًايی  اس هجوَػ
 يکپارچِ ٍ عاسهاى يافتِ عيغتن ّای

 تِ قادر را کار ٍ کغة ّوچٌيي هی عاسد، IT تا  خَد تجاری اّذاف تغثيق تِ قادر را عاسهاى ّا :تغثيق •
ِ ريشی تا تغثيق در عاسهاى قاتليتی  اّذاف تيي ارتثاط تزقزاری  .هی عاسد خَد  اعتزاتضيک تزًاه

 

 

 



  هضايای تجاسی هؿواسی سشٍيس گشا  

 

 ًْايی ًتیجِ هستمین ًتیجِ   دلیل هضيت
 گفتگَی ستاى تؾزيک ٍ اجشا تفکيک تا ّا عاهاًِ پذيزی هقياط ساهاًِ پزيشی همیاس

 .هيؾَد تيؾتز اعالػات
 کاّؼ – پذيزی رقاتت
 ّشيٌِ

 عزهايِ تاسگؾت

 تاال  ّا عزٍيظ تواهيت ٍ اختيار ٍ اعتقالل تا ّا عاهاًِ پذيزی تغييز ساهاًِ (اًؿطاف) پزيشی تغییش
 يک تغييز تزای) گزدد هحذٍد تَاًذ هی تغييزات داهٌِ سيزا رٍد هی

  .ًيغت تٌياديي ٍ اعاعی تغييزات تِ ًياسی ػضَ يا جشء

 کاّؼ – پذيزی رقاتت
 ّشيٌِ

 عزهايِ تاسگؾت

 ًیاص تِ هٌجش تش سادُ ٍ کوتش ًَيسی کذ
 .گشدد هی کوتش ًَيس تشًاهِ تِ

 حذ تا کِ ای آهادُ ٍ اعتاًذارد ّای چارچَب ٍ ّا فزم پلت ّا، اتشار
 .اًذ کاعتِ را  السم کار ٍ پيچيذگی اهکاى

 عزهايِ تاسگؾت ّشيٌِ کاّؼ

 صَرت تِ  عاهاًِ يک اجشاء داری ًگِ ٍ تؼويز ، هاًيتَريٌگ تزرعی،   ساهاًِ ًگْذاسی ؾولیات تسْیل
  کليت رٍی تز آى ّزتارُ اًجام تِ هثادرت اس تز عادُ هغلوا تفکيکی

 .اعت عاهاًِ يک

 عزهايِ تاسگؾت ّشيٌِ کاّؼ

  تاػث  گزا عزٍيظ هؼواری در ّا عزٍيظ پذيزی تَسيغ ٍ جشئيت کوتش ساختی صيش هٌاتؽ
 ّا عاهاًِ عثک ايي در افشاری عخت ٍ راياًؾی قذرت تِ ًياس کاّؼ

 .اعت ؽذُ

 عزهايِ تاسگؾت ّشيٌِ کاّؼ

 اتضاس ٍ فشم پلت ، چاسچَب گًَاگًَی
 دس اًتخاب ٍ همايسِ  اهکاى تاؾث کِ

  ٍ هؿواسی ٍحذت ؾیي دس اتضاس
 .گشدد هی ساهاًِ يکپاسچگی

 ٍجَد اهکاى عاختاری ّای چارچَب ٍ قزاردادی ارتثاعات يکغاًی
 دّذ هی  گزا عزٍيظ عاهاًِ تذًِ در را هختلفی ٍ گًَاگَى اػضای

 ، اًتخاب اهکاى يؼٌی ايي.اًذ ؽذُ ّوزاعتا چارچَب يک تِ ّوِ سيزا
   .تَدجِ صحيح هذيزيت ٍ ؽذُ توام ّشيٌِ هذيزيت

 عزهايِ تاسگؾت ّشيٌِ کاّؼ - پذيزی رقاتت

 اعالػات تثادل اهکاى تاػث اعتاًذارد ّای فزم پلت ٍ ّا چارچَب ّا ساهاًِ سايش تا ؾولیاتی پزيشی تؿاهل
 .گزدد هی گًَاگَى ظاّز تِ ّای عاهاًِ تيي آعاى

 عزهايِ تاسگؾت  ّشيٌِ کاّؼ

 هجوَػِ ٍ تاؽٌذ پذيز هذيزيت هجوَػِ يک اػضای تک تک ٍقتی تیطتش پزيشی هذيشيت
  پذيز هذيزيت ًيش عاهاًِ آى ، دّذ ّوگزا عاهاًِ تؼذ ٍ گزٍُ تؾکيل
 .تَد خَاّذ

 عزهايِ تاسگؾت ّشيٌِ کاّؼ -پذيزی رقاتت

 عزهايِ تاسگؾت پذيزی رقاتت .اعت هغجل تزتز تاسدّی هٌاتغ ٍ اعالػات ، تار صحيح هذيزيت تا تیطتش تاصدّی 

  تِ اتشاری تٌَع اهکاى ّوچٌيي ٍ اعتقالل ٍ اختيار ، اًتخاب ل اصَ تا تیطتش اهٌیت
 رٍد هی تاالتز اهٌيت تذيْی صَرت

 عزهايِ تاسگؾت پذيزی رقاتت

 کٌذ کغة تيؾتزی اًؼغاف ٍ تز ّشيٌِ کن تغييز عاسهاًی کِ سهاًی تش پَيا ساصهاى
 .داؽت خَاّذ تيؾتزی حزکت آسادی ٍ هجال ًيش عاسهاى تذًِ هغلوا

 عزهايِ تاسگؾت پذيزی رقاتت



 ّوپَضاًی ٍ تٌاغش هضايای سشٍيس گشايی  , ّوگشايی  
 ٍ ًیاص ّای ساهاًِ ّای يکپاسچِ تاًکی

 ساهاًِ پزيشی همیاس

 ساهاًِ (اًؿطاف) پزيشی تغییش

 تِ ًیاص تِ هٌجش تش سادُ ٍ کوتش ًَيسی کذ
 .گشدد هی کوتش ًَيس تشًاهِ

 هٌاتؽ هصشف تْیٌگی ٍ تاس تَصيؽ

   ساهاًِ  ؾولیات تسْیل

 کوتش ساختی صيش هٌاتؽ

 کِ اتضاس ٍ فشم پلت ، چاسچَب گًَاگًَی
  دس اتضاس دس اًتخاب ٍ همايسِ  اهکاى تاؾث
 ساهاًِ يکپاسچگی ٍ هؿواسی ٍحذت ؾیي
 .گشدد هی

 ّا ساهاًِ سايش تا ؾولیاتی پزيشی تؿاهل

 تیطتش پزيشی هذيشيت

 تیطتش تاصدّی  

 تیطتش اهٌیت

 تش پَيا ساصهاى

 .قاتليت تَعؼِ، اًثغاط ٍ اًقثاض

قاتليت تغييز عزيغ در هَاجِْ تا 
 تغييزات تاسار 

رٍاى تَدى ٍ عادگی ػوليات کارتزی ٍ  
 راّثزی

 ّشيٌِ ّای هتٌاعة ٍ هتؼادل

 هذيزيت پذيزی

 تاسدّی

 اهٌيت پذيزی

 حوايت ٍ رؽذ پَيايی عاسهاى



 تشسسی ًگاُ  ساّکاسی تِ هؿواسی  سشٍيس گشا

 



Interaction Services 
Facilities better design-

making with real-time 

business 

information 

ESB-Facilitates communication between services  

Infrastructure Services 
Optimizes throughout  availability and performance  

Development 

services 
Provides an 

integrated 

environment to 

design and 

create solution 

assets 

 

Business  innovation and optimization services 
Facilities better decision-making with real-time business information 

Process Services 
Orchestrates and 

automates business 

processes 

Information  

Services 
Manages diverse data in a 

unified manner 

Partner Services 
Connects with trading 

partners 

Business Application 

Services 
Builds a robust scale-able 

and highly secure 

services environment   

Access Services 
Facilities interactions 

with existing information 

and application assets 

IT service 

management 
Manages and 

secure services, 

applications and 

resources  

 

SOA reference architecture model 



 



 صزافی

 شزکت کارگزاری

 لیزینگ

 بیمه

 شزکت سزمایه گذاری

 سامانه 
 یکپارچه بانکی

معماری سرويس گرا  تسهيل کننده ارتباط سامانه يکپارچه بانکی با ساير زير 
(ارتباط درون سازمانی)مجموعه های مالی تابعه بانک   



مرکس داده سرويس -بررسی يک تجربه   

سامانه يکپارچه 
 بانکی

عزٍيظ ّای 
هٌتؾز ؽذُ جْت 

1عاسهاى   

سازمان سرويس  
1گيرنده    

 ًوای هٌطمی هشکض دادُ تاًک سشٍيس دٌّذُ

عزٍيظ ّای 
هٌتؾز ؽذُ جْت  

2عاسهاى  

سازمان سرويس  
2گيرنده    

عزٍيظ ّای 
هٌتؾز ؽذُ جْت  

n عاسهاى  

سازمان سرويس  
n  گيرنده   

ساصهاى ّای       
 سشٍيس گیشًذُ



 مرکس داده پيشنهادی جهت  ارائه سرويس

تزکية کغة ٍ کار 
عاسهاى ٍ عزٍيظ  

 تاًکی

سازمان سرويس   
1گيرنده   

 ًوای هٌطمی هشکض دادُ تاًک سشٍيس دٌّذُ

تزکية کغة ٍ کار 
عاسهاى ٍ عزٍيظ  

 تاًکی

سازمان سرويس   
2گيرنده   

تزکية کغة ٍ کار  
عاسهاى ٍ عزٍيظ 

 تاًکی

 سازمان سرويس 
n گيرنده  

ساصهاى ّای  سشٍيس گیشًذُ   

 عاهاًِ يکپارچِ تاًکی 
کِ در آى توام کارکزد ّا تِ 
صَرت عزٍيظ قاتل ارائِ 

 هی تاؽٌذ 

س
وي

سر
ار 

ش
انت

 و 
ئه

ارا
اه 

رگ
 د



 ًْايی ًتیجِ جَيی صشفِ همذاس ؾٌَاى
 عزهايِ تاسگؾت درصذ 30 تا20 تيي اًغاًی ًيزٍی کاّؼ اًساًی هٌاتؽ هذيشيیت

 عزهايِ تاسگؾت درصذ 40 تا 30   تيي   ساهاًِ ًگْذاسی ؾولیات تسْیل

 عزهايِ تاسگؾت درصذ 80 تا 60 تيي  هياًی ّا عزٍر تؼذاد کاّؼ کوتش ساختی صيش هٌاتؽ



 با تشکر


