ேசைவ சார் கட்டைமப்� (SOA) – வ�ளக்க�ைர
ேசைவ சார்தல் (Service Orientation) என்ப� நாம் ெசய்�ம் ஒன்றின் ெபா�த்தமான
மாதி�ைய திட் டமிட்� உ�வாக்�வதா�ம்.ேசைவ சார்தல் பயன்ப�த்�வதில்
ஏற்ப�ம் வ�ைளேவ கட்டைமப்ப�ன் வைகயான ேசைவ சார்
கட்டைமப்� (Service Oriented Architecture (SOA)).
ெதாழில் �ைற ெதாடர்பான மாற்றங்கள் ேதைவக�க்ேகற்ப �ரண்பாடற்ற சீ ரான
நிைலய�ல் மதிப்ப�டக்��ய �க்கியத்�வம் வாய்ந்ததாக மற்�ம் ேம�ம்
ேம�ம் பய�ள்ள வளர்ச்சி மி�ந்த நி�வனங்க�க்� உதவ ேசைவ
சார்தைல நாம் பயன்ப�த்திக் ெகாண்��க்கிேறாம்.
நம் உைழப்ப�ன் வாய�லாக �ன்��ைம அள�க்கப்ப�பைவகளாவன :
ெதாழில் �ட்பத்�ைற - வ�ஞ்ஞானம் சார்ந்த ேமலான ெதாழில் �ைறய�ல் மதிப்�ம்,
�க்கியத்�வ�ம்
ெசயல்�ைறய�ல் ஏற்ப�ம் நன்ைமக�க்� ேமலான �க்கிய திட்டங்கள்,
�றிக்ேகாள்கள்.
வழக்கத்திற்� மாறாக பல ப�திகைள இைணத்� ��ைமயாக்�தல்
பங்கிட்�க் ெகாண்ட ேசைவக�க்� ேமலாக வைரய�த்�க் �றிக்கப்பட்
ட திட்டங்கைள நிைறேவற்�தல்
�ழ்நிைலக்�த் தக்கவா� எள�தில் தன்ைன மாற்றிக் ெகாள்ளக்��ய தன்ைமக்�
ேமலாக சிறந்ததாக்�தல்.
ப�ப்ப�யான மாற்றங்கைள �ன்ைபவ�ட சிறப்பாக்�வதற்� ேமலாக ஆரம்பநிைலய�ல்
உள்ள �� வளர்ச்சிைய ெதாடர்தல்.>
அதாவ�, வலப்�றம் உள்ள வ�வரங்கைள மதிப்ப��வதி�ம் ேம�ம் இடப்�றம் உள்ள
வ�வரங்கைள ேம�ம் மதிப்ேபாம்.

வழிகாட்�ம் ெகாள்ைககள்

நாம் ப�ன்பற்�ம் ெகாள்ைககளாவன :
ச�தாயத்தி�ள்ள த�திசார்ந்த மற்�ம் நி�வனங்கள�ன் ெசயல்திறன் மிக்க ச�யாக
திட்டமிடப்பட்ட ெசயல்கைள மதித்தல்.

��வாக ேசைவ சார் கட்டைமப்� பல நிைலகள�ல் மாற்றங்கைள ேவண்�கிற�
என்பைத அறிதல்
ேசைவ சார் கட்டைமப்� ேமற்ெகாள்�தலின் ேநாக்கம் ேவ�படக்��ம். �யற்சிய�ன்
பயனாய் வ�ைளந்த க�த்�க்கைள தக்கைவத்� அதன் வரம்�க்�ள் உட்பட்�
பயன்ப�த்�தல்.
ேசைவ சார் கட்டைமப்� வ�ைளபயன் மற்�ம் அைத நிர்ணய�க்�ம் தரத்ைத மட்�மின்றி
ேசைவ சார்தல் ஒன்றின் ச�யான மாதி�ைய ெபா�த்ேத அைம�ம்.
ேசைவ சார் கட்டைமப்� பல்வைகயான ெதாழில் �ட்ப அறிவ�யல் மற்�ம் அைத
நிர்ணய�க்�ம் தரத்ைத�ம் ெகாண்ட� என்பைத உணர்ந்� ெகாள்ள ���ம்.
ஒேர மாதி�யான �ைறைய ேமற்ெகாள்ள ��ைமயான �ைறய�ல் சிந்தித்�
ெசயல்ப�த்�ம் திறன் மற்�ம் தரங்கைளக் ெகாண்ட நி�வனம், அந்த நி�வனத்ைதச்
சார்ந்த ெசயல்�ைறத் திட்டங்கைள�ம், ச�தாய தரத்ைத�ம் நிைலப்ப�த்தல்.
உட்�ற ேவற்�ைமகைள ஒத்�க்ெகாள்�ம் அேத ேவைளய�ல் ெவள�ப்�றம்
�ரண்பாடற்ற ஒேர சீ ரான தன்ைமைய ெதாடர்தல்.
ெதாழில் மற்�ம் ெதாழில் �ட்ப அறிவ�யல் �ட்� �யற்சிய�ல் இைணந்�
ெசயல்ப�தலின் பங்� ேசைவகள் என்ற நிைலைய ��ைமயாக ��ந்� ெகாள்�தல்.
ேசைவ பயன்பாட்ைட அதிக�ப்பதன் �லம் இன்ைறய நடப்ப��ள்ள �க்கியத்�வம்
வாய்ந்த மற்�ம் எதிர்கால ேநாக்கம் பயன்ப�தலில் ேசைவ ைகயா�ம் �ைறைய,
பயன்பாட்ைட அதிக�த்தல்.
ேசைவகள் ெதாழில் ெதாடர்� �ைற ேதைவயான ேகா�க்ைககள் மற்�ம்
�றிக்ேகாள்கைள தி�ப்திப�த்�வைத ச�ெயன நி�ப�த்தல்.
ேசைவகள் மற்�ம் அதன் அைமப்� �க்கியத்�வம் வாய்ந்த ப�ரதிபலிப்பாக
பயன்ப�வைத �ைறயாக ெவள�ப்படச் ெசய்தல்.
ஓர் ஒ�ங்� திட்ட அைமப்ப�ன் தன�த்தன்ைம வாய்ந்த பண்�க்��கள் ேவ�மாதி�யான
தரமதிப்ப�� ெப�வைத ப��த்� ேவறாக்�தல்.
மாற்றங்களால் ஏற்பட்ட வ�ைள�கைள �ைறத்� திடமான வ�ெகாண்ட வைகய�ல்
மி�தியாக்க எல்லா �றம்பான சார்�கைள �ைறப்ப� ெவள�ய�ட்� உள்ளடக்கிய
சார்�கைளக் �ைறத்தல்.
ப��த்ெத�த்தலில் ஒவ்ெவான்றான எல்லாநிைல�ம் ைகயாளக்��ய ெசயல் பண்ப�ன்

ஒ� ப�தியான எல்லா பக்க�ம் �ற்றி�ம் ெபா�ந்தக்��ய ஒவ்ெவா� ேசைவைய
இைணத்� உ�வாக்�தல்.
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