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  مقاله

  پورتالدرباره  

( Portals )  

  از دانشگاه امير كبير  ITفوق ليسانس و ) نرم افزار( داراي مهندسي كامپيوتر –علي ثاقب موفق 

  :و تعريف مقدمه

با مجموعه متنـوع ذينفعـان    ها و شركت هاي دولتيتوسعه و گسترش روزافزون تعامالت سازمان

عامل و ارتباط سنتي جاي خود را به زير سـاخت  خود، مستلزم آن گرديده است كه بستر هاي ت

اهدافي مانند تسريع در ارائه خدمات و اطالعـات، بهينـه   . ها و رسانه هاي جديد جايگزين نمايد

آن از مهمتـرين  مـوثر سازي امور جاري، كاهش هزينه ها و گسترش دامنه مخاطبان و مديريت 

رنتي يك سازمان نقش كليـدي در رونـد   عواملي هستند كه باعث مي شوند پورتال يا درگاه اينت

  .سازمان داشته باشد آنرشد، توسعه و تكامل 

مبتني بر وب است كه به كاربر اجازه مي دهد تـا بتوانـد بـه    ) ابزار ( پورتال در واقع يك امكان 

تحـت وب و بـا   پورتـال بعنـوان نـرم افـزاري      .اطالعات مشخص  و مناسب خود دسترسي يابد
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ويژه بدون شك گزينـه   ه همراه مجموعه اي از خدمات اجرايي و مشاوره ايمدرن بايي هاي توان

روشن قصد ورود فعـال   برنامه و چشم اندازي اي ممتاز و كم نظير براي سازمانهايي است كه با

  خدمات دارند و  به عرصه اطالع رساني

اسـتفاده از   ارزش هر پورتال به فرايندها ، ارتباطات و اطالعات آن است و ارزش اطالعـات در 

درگاه اطالعاتي از حالت واسطه محوري و توجه به تامين كنندگان سايت به پنجره اي  .آن است

  .به محيط كاربر حركت مي كند 

پورتال هاي بر اساس نوع اطالعات اليه اي مي شوند و كاربر بر اساس نوع اطالعـات بـه اليـه    

ر نظر بگيريم، از ديـدگاه كـاربر، يـك    براي گردشگري داگر هاي آن وارد مي شود بعنوان مثال 

دوره زمـاني  يـك  پورتال بايد تسهيل كننده فرايند برنامه ريزي سفر باشد و اگـر مسـافر بـراي    

 ،هتل ، سفر( اين مطلب را به پورتال بگويد و بسته به نوع اطالعات بتواند مسافرت مي كند بايد 

تال به كاربر اجازه مي دهد تـا جزئيـات   رنسخه هوشمند پو .وارد اليه هاي آن شود) ... و  هزينه

سفرهاي آينده به مقصد را نگاه دارد به طوريكه سفرهاي آيند به عنوان يك كپي از سـفر اصـلي   

  .برنامه ريزي شوند

  :ملزومات پورتال

  ...)پرسنلي، مالي، اتوماسيون اداري و ( امكان ارتباط با سيستمهاي مكانيزه آن سازمان 
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  پورتالدر سمت هاي مختلف تبادل اطالعات بين ق

 XMLامكان مبادله اطالعات بين سايتي با استانداردهاي رايج 

  سفارشي سازي و انطباق پورتال با ماهيت كاري سازمان و نيازهاي آن

  انعطاف پذيري پورتال توسط كاربران

  برالي كاربران emailامكان ارسال خودكار اطالعات و 

  اربرانامكان ثبت پيام ها و نقطه نظرات ك

  امكان جستجو، مرتب سازي مطالب در پورتال

  استفاده از جلوه هاي ويژه صوتي و تصويري

  امكان ارتباط و پاسخگويي به كليه كاربران سازمان به طور همزمان و در زمان مناسب

  0)ساعته، هفت روز هفته و كل سال  24(  365*7*24تضمين دسترسي پورتال به صورت  

  )Repor & Form Generator( مبتني بر وب امكان تهيه گزارشات 

  )  chat( داراي اتاق ها و كنفرانس هاي الكترونيكي و جلسات وبي فعال

  داراي قابليت پخش صوت و ويدئو

  ) PDF( فايل هاي و مطالب بر روي سايت با فرمت هاي استاندارد  uploadامكان 

  اداريامور شركتي و  ر جاري كاركنان،امكان پيگيري امو
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  ي، نقش ها  و سطوح دسترسي سترسد هايديريت و نظارت كاربران، گروه ها و مجوزم

  رمزنگاري و تصديق هويتالگوريتم هاي استفاده از سيستم امنيتي دسترسي، 

  httpsپشتيباني از پروتكل هاي شاخص مثل 

  .بايد در حوزه كاري كاربران تهيه شود در پورتال  محتوي وب

از محيط محلي است كه بايد با روشهاي يكپارچه جمع آوري و نسبت  پورتال نيازمند اطالعاتي

  .به تغييرات محيط اطراف وب حساس باشد

  )بومي و بين المللي (  امكان پشتيباني از زبانهاي متعدد

  مناسبردگيري امكان و ثبت وقايع كاربران و  log داراي سيستم 

  در سايتكاربران سازماني امكان عضويت 

  و بازيابي اطالعات در مقاطع و دوره هاي مختلف زماني پشتيبان گيري

وضعيت آب و هوا، چارت سازماني، مناقصه و مزايده، ارائه از ديگر قابليتهاي پورتال مي توان به 

ارسـال شـكايت، مجلـه     دولتـي و معـروف، بريـده جرايـد،    سـايت هـاي   لينـك   مقاالت، ،تقويم 

يش ها و مراسم، كتابخانه الكترونيكي، اطالع رساني هماقوانين مقررات، آيين نامه ها، الكترونيكي،

  .ارتباط با مديران اشاره نمود

      : )پورتال( درگاه اطالعاتيمرتبط با م يهامف
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براساس شناخت ما از تكامل وب مي توانيم شروع به فهرست كردن مشخصاتي كـه در مفهـوم   

  .درگاه اطالعاتي شركت دارند كنيم 

در يا دروازه است كه دسترسـي بـه اطالعـات و پيونـدهاي ويـژه و       يك درگاه اطالعاتي يك *

          . متمركز را فراهم مي كند 

است كه اطالعاتي كه مناسب نيستند را از مسير مـا  ) صافي(العاتي يك جداساز طيك درگاه ا*

    ).بر مي دارد (مي زدايد

اين تعريـف در زمـان   است كه اجازه مي دهد )فاقد عموميت (يك درگاه اطالعاتي تك كاره  * 

    . اين تعريف بوسيلة كاربر مشخص مي شود . استفاده بيشتر از زمان طراحي رخ دهد 

يعني يك كاربر مـي توانـد وضـعيت و    . شده است ) اختصاصي (يك درگاه اطالعاتي سفارشي *

        . ظاهر و محتواي آن را مشخص كند 

ال يـك بـه يـك بـين تهيـه كننـده و       يعني يك كان. يك درگاه اطالعاتي منحصر به فرد است *

           . مخاطب است 

            : فرايند رشد و توسعه پورتال ها

          .وب سايتهاي زيادي وجود خواهند داشت   

          .وب سايتها بزرگتر خواهند شد 
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        .محتواي وب تنوع بيشتري پيدا خواهند كرد 

        . محتواي وب روي پهناي باند متمركز  خواهند شد 

          .وب سايتها فعالتر خواهند شد 

        .جريان محتواي بالدرنگ متداولتر خواهند شد 

            .خدمات جديد توسعه خواهند يافت 

هيچيك از اين موارد شگفت آور نيست چرا كه اينها طرحهايي از گرايش هـايي هسـتند     

مـي  , به بپـذيريم  اگر اين گرايشهاي بزرگ موجـود را بالنسـ  . كه به زودي آمده و در راه است 

بـه عبـارت   . توانيم يك درگاه اطالعاتي را به صورت توصيفي از اين گرايشات در نظـر بگيـريم   

... جداسازها قـويتر و  , خصوصي تر و شخصي تر شده , ديگر درگاههاي اطالعاتي غير عمومي تر 

   .خواهد شد

  

          :درگاه اطالعاتي در آينده 

            ) :با محوريت كاربر (كاربر محور 
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تحويـل و دسـتيابي آن نيازمنـد حركـت و انتقـال كنتـرل از تهيـه كننـدگان و         , محتوا 

بايد كاربران در مورد سازماندهي محتوا تصميم گيرنده باشند  . متصديان سايت و واسطه هاست 

) تأمين كننـدگان  (مفهوم درگاه اطالعاتي از موجوديت دري به سوي واسطه ها و تهيه كنندگان 

      .ه موجوديت پنجره اي به محيط كاربر حركت خواهد كرد سايتها ب

              :فرآيند تجاري گرا 

الزم است محتواي وب در حـوزة كـار كـاربران    . ارزش واقعي اطالعات در استفاده از آن است 

          .تهيه شود 

              :اجتماع و گردآوري 

برسـاند نيازمنـد اطالعـاتي از    تقريباً هر موقعيت تجاري كه بتواند از طريق محتـواي وب فايـده   

  .همچنين اين منابع اطالعاتي بايد با يك اسلوب يكپارچه جمع آوري شوند . محيط محلي است 

              : سازگاري

يك درگاه اطالعاتي بايد به تغييرات محيط اطراف كاربر و همچنين تغييرات روي وب حسـاس  

          .باشد 

  :پورتال و فناوري اطالعات
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مورد بحث در دنيـاي   طالعاتي وب يا اينترنت يكي از اصطالحات جدال برانگيز وامروزه درگاه ا

اهميت  برخي نگرانيها در مورد تعريف درگاههاي اطالعاتي وب به دليل. فناوري اطالعات است 

 "درگـاه وب "به عنوان مثـال حاصـل جسـتجوي عبـارت     . گسترهء وسيع استفاده از آن است  و

بخشي از مسئله مورد بحث . منبع مي باشد  45000ي گوگل بيش از بااستفاده از موتور جستجو

برخي درگاه .  اينست كه گروههاي بسياري تعاريف مختلفي از مفهوم درگاه وب ارائه مي دهند 

يـك درگـاه   . اطالعاتي وب را به صورت يك نام جديد براي يك وب سايت در نظر مي گيرند 

ب جهاني است و به اين ترتيب بيشتر از يك توصـيف  اطالعاتي وب يك نقطهء ورود به دنياي و

يك درگاه اطالعاتي به منظور مراجعه به .براي آنچه كه يك وب سايت انجام مي دهد مي باشد 

يك وب سايت كه كار ويژه اي را انجام مي دهد مانند دري به ديگر سايتها به كار گرفته شـده  

وب سايتي اسـت بـا يـك پيونـد بـه        (www.Internet101.org)به عنوان مثال سايت.است 

بسـياري از  . سايت ديگري كه مي تواند به عنوان يـك درگـاه اطالعـاتي در نظـر گرفتـه شـود      

موتورهاي جستجو نظيـر  . به عنوان درگاه اطالعاتي وب در نظر گرفته مي شود "My"سايتهاي 

AltavistaوExcite   اي دسـتيابي بـه   شـركته . نيز به عنوان درگاه اطالعاتي منظور مي گردنـد

بـه    Micro Soft Network (MSN) , American on _ line (AOL)اطالعـات مثـل   

برخـي اوقـات جسـتجوي سـريع     . عنوان درگاههاي اطالعاتي اينترنت در نظر گرفته شـده انـد   
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از مفهوم درگاه ارائه مي دهند مطبوعات و راهنماهاي يك به چند وب به تنهايي تعاريف ديگري 

ضوع اينست كه تعريف به تنهايي توسعه مي يابد و براين اسـاس هنـوز در حـال    بخش ديگر مو

هدف از اين نوشتار كاوشي در زمينهء استفاده هاي مختلف و اجزاء يك درگـاه  . گسترش است 

ما بر اين باوريم كه موضوع اصلي مفهوم درگاه اطالعاتي ، . . اطالعاتي به عنوان يك مفهوم است 

مفهوم درگاه اطالعاتي به غلط فراهم كردن كاربراني منسـجم و بـا   . است سازماندهي اطالعات 

  . اطالعات قابل درك جا افتاده است

  

  :نتايج 

اين نوشتار مفهوم يك درگاه اطالعاتي وب را در يك تالش جهت رسيدن به تعريفي كه   

ـ     اتي را بـه  بسياري از جنبه هاي استفادة آن را در بر گيرد بررسي كرده اسـت مـا دركـاه اطالع

  :صورت زير تعريف مي كنيم 

وبي است كه دسترسي به اطالعات متمركز و مشـخص و پيونـدهايي   ) ابزار(يك امكان   

  . مي كند بطوريكه شديداً مناسب يك كاربر خاص است )فيلتر(است كه اطالعات مناسب را جدا 

. غييـر كنـد   همچنين به علت سرعت رشد و توسعة وب مفهـوم يـك درگـاه  اطالعـاتي بايـد ت     

اطالعات را از منـابع متعـدد جمـع آوري    , درگاههاي اطالعاتي در آينده بايد كاربر محور بوده 
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همچنين تغييرات صاعقه وار در تجارت . كنند و فرآيندهاي تجاري منتهي به كاربر داشته باشد 

ا بـا آن  و محيط اطراف وب را به عنوان مركز توجه اصلي و اوليه شان در نظر گرفتـه و خـود ر  

  .تطبيق دهند 

به اميد آنكه همه سازمانها و شركت هاي دولتي بتوانند خدمات و سرويس هاي متنـوع خـود را    

مردم ارائه دهند تا شـاهد رضـايتمندي هـر    كاركنان و به ) پورتال(از طريق درگاه هاي اطالعاتي

  ... انشاا. بيشتر شهروندان خود باشيم

  

  التوفيق... من ا


