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مقدمه 
امروزه تقاضاي زيادي از بخش آي.تي سازمان ها براي توسعه 

سيستم هاي پورتال  سازماني صورت مي گيرد. و دست اندركاران آي.تي 
با مقوله توسعه در اين زمينه درگير شده اند. سازمان ها 

اميدوارند با استفاده از پورتال ها هماهنگي هاي مناسبي در 
خصوص فرآيندهاي سازماني خود بوجود آورده، بازدهي كاركنانشان 

را باال برده و ارتباط با مشتريان و همكارانشان را تقويت 
كنند. 

اما مديريت و توسعه پورتال ها ظاهرا كاري سخت است. توسعه و 
 امنيت، ،نگهداري پورتالي كه مواردي نظير اشتراك منابع 

گردش كار، يكپارچگي و ... را پوشش دهد مقادير زيادي بار كاري 
براي گروه هاي آي.تي بوجود مي آورد. به عالوه اين نياز با 

افزايش پيچيدگي نيازمندي هاي سازماني باز هم افزايش مي يابد. 
نيازي نه فقط به پورتال هاي بيشتر بلكه به پورتال هاي با 

امكانات بسيار پيچيده تر. 
آيا بخش هاي آي.تي مي توانند حجم كار و زمان الزم براي توسعه 

پورتال ها را كاهش دهند؟ بله اينكار مي تواند با يكپارچگي 
سيستم هاي پورتال و اجتناب از توسعه پورتال هاي مجزا صورت 

گيرد. به اين ترتيب مسئله توسعه پورتال نيست بلكه راه حل در 
مجهز كردن سازمان با ابزار و روش كاري است كه با استفاده از 

آن سازمان بتواند هر پورتال مورد نيازي را اكنون و يا در 
آينده توليد كند.  

اين مقاله به بررسي مقوله پورتال ها، محدوده توسعه آنها و 
بررسي تكنولوژي هاي قابل استفاده در اين زمينه مي پردازد. 

همچنين در اين مطلب تكنولوژي هاي پورتال مايكروسافت به عنوان 
بستري براي توسعه پورتال هاي سازماني بررسي مي شود. در انتها 

با معرفي برخي سناريوهاي خاص، چگونگي استفاده از 
تكنولوژي هاي مايكروسافت در كاربرد عملي نشان داده مي شود. 

پورتال چيست و  كاربردهاي آن كدامند؟ 
كلمه پورتال به مجموعه متنوعي از وب سايتها اطالق مي شود كه 

شامل وب سابت هاي كوچك داخلي براي همكاري هاي درون سازماني تا 
سايت هاي اينترنتي براي ارتباط با مشتريان را شامل مي شود. به 

صورت كلي پورتال وب سايتي است كه اطالعات، سيستم ها و خدمات 
مرتبط را يكپارچه مي كند. پورتال پيچيدگي خدمات و اطالعات را 

با ارائه يك رابط واحد براي كاربر تسهيل مي كند.  
پورتال هاي داخلي معموال به كاربردهاي كار گروهي و يكپارچگي 

سيستم ها مي پردازند. به عبارت ديگر اين پورتال ها دسترسي 
پرسنل به اطالعات و محيط كاري الزم براي انجام كارشان و 

همچنين دسترسي به سيستم هاي سازماني را فراهم كرده و كنترل 
مي كنند. اينگونه پورتال ها بدليل تاثير مشخص در بهبود 

روال هاي كاري به سرعت در حال گسترش هستند. 
در محيط اينترنت پورتال ها براي ارتباط با مشتريان و شركت هاي 
همكار بكار برده مي شوند. در اين محيط به كاربران اجازه داده 

مي شود اطالعات مورد عالقه خود را انتخاب كنند و بر اساس نوع 
كاربري محتويات جديدي بوجود آورند. پورتال ةاي تخصصي تجارت 

الكترونيكي با پاسخ مناسب به مشتريان و ارائه اطالعات شخصي و 
امكانات مقايسه اي محيطي مناسب براي خريد را فراهم مي سازند. 
پورتال هاي مختص شركاي كاري ارتباطات گسترده تري را بين شركاي 

تجاري فراهم مي سازند.  



بسياري از سازمان ها خطوط مشتركي بين پورتال هاي مختلف خود 
مي يابند. به ترتيبي كه هر يك از پورتال ها بخشي از اطالعات 
مشترك را پوشش مي دهند. براي مثال گزارش هاي ساليانه بايستي 
بين پورتال  داخلي و پورتال شركا به اشتراك گذاشته شوند. و 
يا با پيوستن شركاي جديد در اجراي يك پروژه بايستي پورتال 

داخلي با پورتال سازماني تلفيق شود.  
با توسعه موقعيت پورتال ها در فرآيندهاي سازماني و در پيشبرد 
عمليات كاركنان، ارتباط با شركاي كاري و مشتريان، سازمان ها 

به سمت راه كارهاي يكپارچه در توسعه پورتال ها سوق داده 
مي شوند. 

تعدد پورتال ها و پيچيدگي هاي آن 
سازمان هايي كه داراي پورتال هاي متعدد هستند ناگزير بايستي 
ديدگاه يكپارچه اي را دنبال كنند. اغلب بخش هاي مختلف سازمان 

پورتال هاي خاص خود با معماري متفاوتي دارند. در برخي از 
مواقع اين پورتال ها حتي عملكردهاي مشتركي دارند. براي مثال 

يك شركت بزرگ ممكن است داراي پورتال هاي داخلي متعدد و 
مجزايي باشد. اين راه كار "جزيره اي" در توسعه پورتال ها 

مي تواند به اتالف هزينه و افزايش ريسك منجر شود. توانايي 
سازمان براي توسعه پورتال هاي جديد كه بتوانند نيازمندي هاي 

جديد را پوشش دهند به علت پيچيدگي و تنوع تكنولوژي هاي 
استفاده شده، مشكل مي شود. به عنوان مثال ممكن است 

برنامه نويسان با تكنولوژي برخي از اين پورتال ها آشنا نباشند 
و يا تكنيك هاي قابل استفاده در برخي از آنها براي برخي ديگر 
قابل استفاده نباشد. بانكهاي اطالعاتي متفاوت، روش هاي متفاوت 

تعيين هويت، تكنيك هاي متفاوت مديريت محتوي مي تواند باعث 
بروز بسياري از اشكاالت در اين مسير باشد. 

اي بدان معنا نيست كه سازمان بايستي تمامي نيازمندي هاي 
آي .تي خود را در يك سيستم واحد و بر اساس يك معماري واحد 
بسازد. در واقع تنوع محيط  هاي آي .تي امروزه يك واقعيت غير 

قابل اجتناب است. اما به هر حال مزاياي زيادي در كاهش 
هزينه هاي و باال بردن سرعت عمل با انتخاب معماري مناسب 

پورتال ها در دسترسي به اين اطالعات ناهمگن حاصل خواهد شد. 

توانايي هاي پورتال ها 
براي بررسي چارچوب پورتال سازماني الزم است توانايي هاي مورد 
نياز براي پاسخ گويي به نيازهاي فعلي و آتي سازمان مورد نظر 

قرار گيرد. 
بررسي سناريوهاي مختل استفاده از پورتال ها نشان مي دهد كه 

توانايي هاي الزم سيستم هاي پورتال به بخش هاي زير تقسيم مي شود: 
تعيين هويت كاربر  •
 (User Authentication)شخصي سازي  •
 (Integration and aggregation)يكپارچگي و تجميع سيستم ها  •
جستجو  •
 (Collaboration)كار گروهي  •
مديريت محتواي وب  •
 (Workflow)گردش كار  •

اين امكانات در بخش هاي زير توضيح داده مي شوند. 



تعيين هويت كاربر 
بنا به تعريف پورتال ها اطالعات و توانايي ها را بر اساس 

مشخصات كاربر ارائه مي كنند. به اين ترتيب قدم اول شناسايي 
كاربر است. در محيط هاي اينترنتي اين شناسايي ممكن است از 

 صورت گيرد اما در Cookieطريق مكانيزم هاي ضعيفي نظير نگهداري 
انواع ديگر پورتال نظير پورتال هاي داخلي معموال مكانيزم هاي 

قوي تري الزم است. 
اگر هر سيستم در پورتال مكانيزم تعيين هويت جداگانه اي با 
كلمات عبور مجزا داشته باشد، مكانيزم تعيين هويت مشكل ساز 
خواهد شد. نكته اصلي در توسعه يك پورتال كارا فراهم آوردن 
امكاني است كه كاربر بتواند با يكبار تعيين هويت از تمامي 

 single sign-onقسمت ها و اطالعات مناسب بهره مند شود. اين امر به 
مشهور است. 

 (Personalization)شخصي سازي 
شخصي سازي اصطالحي است كه به فرآيند نمايش محتوا به كاربران 
بر اساس نوع كاربري، موقعيت و يا تاريخچه استفاده آنها اطالق 

مي شود. پورتال ها مي توانند به روش هاي زير شخصي شوند: 
از طريق نمايش اطالعات: كاربراني مي توانند بخش هاي خاصي از 
رابط كاربر نظير انتخاب نوع و محل نمايش اطالعات، انتخاب 
نحوه و فرمت نمايشي، و انتخاب خدمات مورد نظر را سفارشي 

كنند.  
از طريق محتوي و امكانات: در اين روش محتوايي كه كاربر 
مشاهده مي كند به ساليق او و همچنين انتخاب هايي كه سيستم 
بصورت خودكار انجام مي دهد بستگي پيدا مي كند. انتخاب هاي 

سيستم بر اساس منطق كسب و كار شكل مي گيرد براي مثال بر اساس 
مشخصات كاربر و يا تاريخچه خريدهاي قبلي وي. 

در حاليكه براي روش اول تنها نگهداري يك بانك اطالعاتي از 
كاربران كفايت مي كند، براي روش دوم اطالعات بيشتري بايستي 

مورد توجه قرار گيرد. 

يكپارچگي و تجميع سيستم ها  
تجميع سيستم هاي كاربردي در واقع اتصال سيستم هاي مجزا از 
طريق اشتراك داده ها و عمليات خودكار است. براي مثال ممكن 
است سيستم پرسنلي، دستمزد و حسابداري به شكل يكپارچه ديده 

شوند اگرچه اين سيستم ها به شكلي مجزا عمل مي كنند اما از 
طريق اشتراك داده ها و برخي عمليات ممكن است با سيستم پورتال 

به صورت يكپارچه در رابط واحدي مشاهده شوند.  
در اينجا هم يك چارچوب عمومي براي پورتال كمك كننده است. 

براي مثال با مكانيزم تعيين هويت مي توان به كاربران مجوزهاي 
مناسبي براي رويت و دسترسي به اطالعات داد. 

تجميع محتوي  
تجميع محتوي كمك مي كند تا با محتواي مورد نظر يكبار توليد 

شده و در موارد متعدد مورد استفاده قرار گيرد. در تجميع 
محتوا اطالعات از منابع متعددي اخذ شده و در يك رابط واحد 

(پورتال) ارائه مي شود. به اين ترتيب پورتال مي تواند محتواي 
توليد شده توسط منابع مجزا را به صورتي يكپارچه نمايش دهد. 

براي مثال سايت يك موسسه مي تواند اطالعات شركاي خود را 
مستقيما از پورتال اكسترانتي مختص شركا تامين كند. تجميع 



 Content)محتوا مي تواند با استفاده از تكنولوژي مديريت محتوا 
Management)  .صورت پذيرد 

جستجو 
جستجو يكي از امكانات كليدي پورتال ها است كه از طريق آن 

كاربران مي توانند به اطالعات مورد نظر خود فارغ از روشي كه 
در پورتال براي طبقه بندي اطالعات مورد توجه بوده است دسترسي 

پيدا كنند. 
ساده ترين امكانات جستجو، بر اساس جستجوي متن ساخته مي شود. 

معموال عالوه بر آن ابزارهاي جستجو امكاناتي براي جستجوي 
 را فراهم مي سازند. براي يپيشرفته تر در ساختارهاي خاص اطالعات

مثال مي توان به جستجوي يك متن در مستندات توليد شده توسط يك 
كاربر خاص اشاره كرد. 

 پيچيده تر عالوه بر جستجو در فيلدهاي اطالعاتي امكان يجستجوها
جستجو در محتوا را نيز فراهم مي كنند نظير جستجوي متن در 

. PDFپرونده هاي ذخيره شده با فرمت 

كار گروهي  
امكانات مختص به كار گروهي از ديگر نيازمندي هاي سيستم هاي 
پورتال محسوب مي شود. امكاناتي نظير سايت پروژه ها، اشتراك 
مستندات، فضاي بحث گروهي، اخبار داخلي به همراه سيستم هاي 

اعالن و هشدار قابل تنظيم به كاربران كمك مي كند تا بتوانند 
اطالعات خود را به اشتراك گذاشته و به شكل موثرتري كار خود 

را به انجام رسانند. اين امكانات كمك مي كند كه اشخاص به 
صورت همزمان يا غيرهمزمان با يكديگر همكاري كنند.  

در اينجا هم وابستگي اين امكانات با ساير امكانات سيستم هاي 
پورتال مشخص است. براي مثال يكپارچگي محيط كار گروهي با 

سيستم هاي عملياتي و امكانات جستجو كمك مي كند كه كاربران نه 
تنها اطالعات مورد نياز خود را با سهولت بيايند بلكه بتوانند 
نتايج كار خود را مستند كرده و در اختيار سايرين قرار دهند.  

مديريت محتواي وب 
مديريت محتوا در واقع فرآيند ذخيره سازي، مديريت و ايجاد 

ارتباط بين مستندات متنوع است. به اين ترتيب مديريت محتوا 
يكي از بخش هاي اساسي سيستم هاي پورتال است. مديريت محتواي وب 

به امكان توليد، ذخيره سازي و انتشار مستندات در محيط وب 
مي پردازد.  

اين بخش از امكانات پورتال ها بيشتر به ارتباط بين پورتال  
داخلي و يا اكسترانتي با وب سايت سازمان مي پردازد. براي 
مثال ممكن است اخبار توليد شده در پورتال داخلي پتانسيل 

انتشار بر روي وب سايت شركت را داشته باشند. 
يكي از خدمات كليدي در اين بخش امكان به روزآوري خودكار و 

تحت كنترل وب سايت سازمان از طريق اطالعات توليد شده در 
پورتال هاي داخلي است. به اين ترتيب مشخص است كه اين دسته از 

امكانات نيز به شكل الينفكي با ساير بخش هاي پورتال مرتبط 
مي باشد. 

گردش كار  
از نقطه نظر سيستم هاي پورتال "گردش كار" فرآيند توليد، تاييد 

و انتشار محتوا است. اين امكان براي كاربران شرايطي را 



فراهم مي كند كه به شكل كنترل شده اي به توليد محتواي و 
انتشار آن بپردازند. "گردش كارهاي" پيشرفته تر امكاناتي نظير 
اعالن هاي مناسب و امكانات پيچيده تعريف و تعيين دقيق مراحل 
كاري را فراهم مي كنند. "گردش كار" همچنين مي تواند نقش مهمي 

در فرآيندهاي كار گروهي داشته باشد. 
به صورت كلي گردش كار بايستي براي استفاده كننده بسيار ساده 

باشد و در عين حال امكانات پيشرفته اي براي انجام تنظيم هاي 
مختلف توسط افراد فني را ارائه كند. 

 

معماري 
در كنار امكانات فوق، در معماري توسعه پورتال هاي يكپارچه 
اجزاي ديگري مانند چارچوب اصلي ارائه و محيط مشترك توسعه 

مورد نياز است. 
 

چارچوب اصلي ارائه 
براي آنكه پورتال ها بتوانند اطالعات متفاوتي را در چارچوبي 

واحد ارائه كنند، عمال از تكنولوژي و هسته اي اصلي براي تبديل 
 استفاده مي كنند. براي HTMLصور متفاوت اطالعاتي به قالب 

توسعه پورتال هاي يكپارچه طبيعي است استفاده از يك هسته اصلي 
به اين منظور كه مي تواند اجزاي مختلف پورتال را پوشش دهد 

امري اجتناب ناپذير است. 

محيط مشترك توسعه 
معموال توسعه پورتال ها با فرآيندهاي پيچيده توسعه نرم افزار 

مرتبط مي شود كه در آن استفاده از تكنولوژي هاي متنوع و اتصال 
آنها در يك محيط مشترك مد نظر قرار مي گيرد. 

در اين شرايط نه تنها استفاده از تكنولوژي هاي يكپارچه موثر 
است بلكه امكان استفاده از يك محيط مشترك و سازگار توسعه 

نرم افزار تا حد زيادي مفيد است. در اين فضا بخش آي. تي 
مي تواند در محيط مشتركي كه مستقيما با تكنولوژي هاي متنوع 

پورتال متصل است، با سهولت بيشتري توسعه نرم افزار را دنبال 
كند. 

تكنولوژي يكپارچه مايكروسافت براي پورتال ها 
شركت مايكروسافت مجموعه يكپارچه اي از محصوالت كه در كنار هم 

مي توانند تمامي امكانات اوليه پورتال ها را فراهم كنند را 
ارائه ميكند. اين مجموعه به صورت كلي "تكنولوژي يكپارچه 

 ناميده Microsoft Integrated Portal Technologyپورتال مايكروسافت 
مي شود: 

 Net Faremwork. و Windows Serverپلت فرمهاي مايكروسافت نظير  •
محصوالتي مانند:  •

Sharepoint Portal Serve  
Microsoft Content Management Server 
Micrsoft BizTalk Server 

 Windows Sharepoint Servicesتكنولوژي هايي نظير  •
راه كارها و راهنمايي هاي عمومي نظير :  •

Microsoft Solutions for Internet Business and Content Integration 



نمودار زير محدوده كلي اين مجموعه را نمايش مي دهد: 
اليه زيرين اين مجموعه به خدمات و محصوالتي نظير سيستم عامل، 
بانك هاي اطالعاتي، امنيت و مديريت كاربران اختصاص دارد كه در 

تمامي سيستم هاي بزرگ مشترك است. 

اليه بعدي شامل پلت فرم سيستمهاي كاربردي تحت وب، ابزارهاي 
توسعه و امكانات پايه براي اتصال سيستم هاي سازماني مي شود. 
اين اليه به همراه اليه سيستم عامل محيطي براي توسعه هرگونه 

سيستم كاربردي تحت وب را فراهم مي كند. 
امكانات اصلي مورد نياز براي پورتال ها در اليه بعدي فراهم 

 مي شود.  
 

جدول زير نشان مي دهد كه چگونه امكانات مختلف سيستم هاي 
پورتال توسط اين مجموعه ارائه مي شود: 

 
Portal 
capabilities of 
core 
products? 

MCS 2002 MCMS 
2002 

Windows 
SharePoint 
Services 

SharePoint 
Portal Server 

BizTalk 
Server 

ASP.NET  
and  
.NET 
Framework 

Content 
aggregation 

  X   X X X 

Business 
service 
Aggregation 

      X X X 

Search       X     
Collaboration       X     
Single sign-on 
(SSO) 

        X   

Workflow   X     X   
Web content 
management 

  X X X     



Personalization X X   X   X 
Analytics X           
Product and 
commerce 
management 

X      

 
 

معرفي محصوالت كليدي 

Sharepoint Portal Server 2003 
 ابزاري است كه ارتباط بين Sharepoint Portal Serverمايكروسافت آفيس 

اشخاص، گروه هاي كاري و اطالعات را از ميان فرآيندهاي سازماني 
فراهم مي سازد. اين ابزار اطالعات سيستم هاي مختلفي را ر يك 

محيط واحد و متصل با سيستم هاي كاربردي و با تكيه بر مكانيزم 
تعيين هويت واحد كاربر ارائه مي كند. اين محصول ابزارهاي 
مناسبي براي كار گروهي از طريق تجميع اطالعات و جستجوي 

پيشرفته را در اختيار سازمان قرار مي دهد.  
شيرپوينت پورتال امكان دسترسي به اطالعات مرتبط را از طريق 

توانايي هاي سفارشي سازي و شخصي سازي محتوا و الگوي نمايشي 
فراهم مي كند. همچنين با طبقه بندي انتخابات بر اساس نقش هاي 
سازماني كاربران مي تواند در انتشار محتواي مرتبط با كاربر 

به صورت ابزاري كارآمد عمل كند. 
اين محصول توانايي برقراري ارتباط با 

 Microsoft Content Management Server براي مديريت توليد و انتشار 
محتوا  

BizTalk Server  براي اتصال سيستم هاي كاربردي 
Windows SharePoint Services  براي امكانات كار گروهي 

را داراست. 

Content Management Server 2002 
Microsoft Content Manager Server به شكل موثري زمان الزم براي توليد 

و نگهداري وب سايتهاي مبتني بر محتواي گسترده را فراهم 
مي سازد. اين محصول توانايي توليدكنندگان محتوا را در ارائه 
و انتشار هرچه مناسب تر محتواي  وب سايتها و همچنين امكانات 
كاربران  سايت در دسترسي به اين اطالعات را توسعه مي بخشد. 

Commerce Server 2002 
Microsoft Commerce Server روش مناسب و مقرون به صرفه اي براي 

توسعه راه كارهاي تجارت الكترونيكي ارائه مي كند. با فراهم 
ساختن چارچوب توسعه مناسب به همراه مكانيزم هاي پيشرفته كسب 

و كار و آناليز مي توان با سرعت قابل مالحظه اي وب سايتهاي 
مناسبي كه كاربري مراجعه كنندگان را بهينه كرده آنها را به 

همكاري هاي بعدي ترغيب مي كند، را توسعه داد. 
اين ابزار در اتصال با 

Microsoft Content Management Server  براي مديريت محتوا 
BizTalk Server براي اتصال با سيستم هاي كاربردي 

مي تواند عمل كند. 



BizTalk Server 
Microsoft BizTalk Server امكان توسعه ابزارهاي مناسب جهت پيش برد 

فرآيندهاي سازماني يكپارچه را فراهم مي سازد. اين محصول 
مجموعه اي از ابزارهاي الزم براي تسريع پياده سازي فرآيندهاي 
سازماني و يكپارچه سازي سيستم هاي كاربردي را ارائه مي كند.  

در اتصال با 
Microsoft Content Management  براي مديريت محتوا 

Microsoft Commerce Server براي هدايت عمليات تجاري 
اين محصول كاربردهاي گسترده اي مي يابد. 

Windows Sharepoint Services 
Microsoft Windows Server 2003 مهمترين زيرساخت براي توسعه 

سيستم هاي متصل، شبكه ها و سرويس هاي وب است. يكي از بخش هاي 
 است كه Microsoft Windows Sharepoint Servicesكليدي اين سيستم عامل 

امكانات مناسبي را به مجموعه مايكروسافت آفيس براي فراهم 
ساختن محيط كار گروهي مي افزايد. عالوه بر آن شيرپوينت محيطي 

براي توسعه نرم افزارهاي پورتال فراهم مي كند.  
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