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 کتاب مقدمه .0

 یعسر ییرتغ و یشرفتاطالعات در سازمانها، و پ یفناور یریروزافزون بکارگ یشنظر به افزا

 ینت. اشده اس یلتبد یمبحث راهبرد یکبه  یامروز یآن در سازمانها یریتمد ی،فناور ینا

سب و : کمانند یریتمد یاصل یها یتفعال یبدن انسان در تمام یبه مثابه شبکه عصب یفناور

ثمر  ثمرم یارو دستورات بس ینو ابالغ فرام یریگ یماطالعات، تصم یساز یرهو ذخ یجمع آور

 باشد. یم

امروز  یایآنها در دن ایه یتسازمانها و فعال یادز یاربس ییراتبا توجه به گسترش و تغ

ن آ یتیرشده، و مد یشتراطالعات روز به روز ب یفن آور یها یستمس یچیدگیکسب و کار، پ

ر د ییراتتغ وگسترش  یالزم برا یها یبانیبتواند پشت یدبا یفن آور ینا یراشود. ز یمهم تر م

 کند. ینکسب و کار سازمان را تام یتهایفعال

 یشفزابا هدف ا یسازمان یبه طور خالصه معمار یااطالعات  یفن آورسازمانی  معماری

ست. ده ااطالعات سازمان، و رفع نواقص موجود به وجود آم یفن آور یریپذ یریتمد یتقابل

 یفن آور اصرعن یلسازمان از قب یداخل ینه تنها منابع و مولفه ها یسازمان یحوزه اثر معمار

تحت  زیرا ن یمانساز یرونقرار داده، بلکه ارتباطات ب یرها و پرسنل را تحت تاثینداطالعات، فرآ

ناوری فاز استفاده معماری سازمانی سعی دارد بهره وری مدیریت دهد.  یخود قرار م ثرا

 اند.اطالعاتی در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را به حداکثر میزان خود برس

آشنائی با مفاهیم و آموزش  منظوربه منبع مناسب و کامل این کتاب با هدف تهیه یک 

بخصوص با توجه به انواع چارچوبها و متدولوژیهای  .ن شده استتدوی، اصول معماری سازمانی

در تناقض با یکدیگر به نظر می رسند، لزوم تدوین کتابی که بتواند  مطرح شده، که گاهاً

دل در معماری سازمانی فناوری اطالعات، ارتباطات مفهومی چارچوبها و سیر تکاملی تفکر 

از متون به صورت  یدر برخضروری است.  ،دنشان ده ، را بخوبیتحول چارچوبهای مختلف

مناسب چندان  یو از نظر عمل یاز نظر آموزش یمطرح شده است ول یهائ یدهپراکنده و ناقص ا
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 ریزیبرنامه "در دروس  یسازمان یمباحث معمار یسبا توجه به تدر ینباشند. همچن ینم

و  "یشرفتهپ افزارنرم یمهندس"و  "اطالعات یفناور یریتمد"و  "اطالعات یفناور یکاستراتژ

در   یوترکامپ یاطالعات و مهندس یفناور یرشته مهندس "اطالعات یفناور یسازمان یمعمار"

منبع  یکبه  یازارشد، و عدم وجود مرجع مناسب، ن یو  دروس کارشناس یمقاطع کارشناس

با اهداف  یآشنائضمن  یانشکل دانشجو ینباشد. تا بد یم یضرورمنسجم و کاربردی 

 یآشنائ یزآن ن یو فن یاصول یآن، با طراح یایبه مزا یابیدست یبرا یسازمان یمعمار یریبکارگ

 .یندنما یداپ

ر فکر دبخش تدوین گردیده، بخش اول با هدف ارائه مفاهیم و اصول این ت کتاب در دو

 فیمعربه صورت خالصه معرفی مدیریتی طراحی گردیده است. در بخش دوم به  سطح کالن،

 از این ملیاتیعبا تمرکز بر افرادی که قصد استفاده  ،مفاهیمچارچوبها و  تر مبسوط تر و عمیق

 دیدگاه را در سازمانها را دارند، تدوین شده است.

 ات واریم تا انتقاداز تمامی خوانندگان گرامی، اساتید و صاحب نظران درخواست د

 رند.با ما در میان بگذا book@irantogaf.irپیشنهادات سازنده خود را از طریق ایمیل 

 

  



4 

 

 

 اول بخش

 کالن  و معرفی اجمالی مفاهیم 

  فناوری اطالعاتسازمانی معماری 

 )خالصه معرفی مدیریتی(

  -2 جدول

   -2 رابطه
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 مقدمه بخش اول

 

 

 

 

ند مان یکسب و کار سازمان یطمح ییراتسو، و تغ یکاطالعات از  یرشد روزافزون فناور

ه ببور هستند که سازمانها را مج یموثر یها  یشرانشدن، عوامل و پ یجهان یحرکت به سو

لزم ممذکور  راتییاز تغ یبانیپشت یبرا یزاطالعات سازمانها ن یفناور ی. بخشهایندنما یم ییرتغ

 ،یریذپتعامل  یکپارچگی،مانند  یباشند. موارد یخود م یستمهایس روزرسانیبه توسعه و ب

به  ا راههستند که سازمان  یاساس یپارامترها ی،و بروزرسان یفیتک ی،سادگ ی،تمرکز زدائ

ز ا یکی یسازمان یسازد. معمار یرهنمون م یسازمان یمعمار یدو جد یننو یکردرو یسو

باعث  و ،یدبنما یانیکمک شا ینهزم ینسازمانها در ا یتتواند به موفق یاست که م ییطرحها

 یعمارم ییزبرنامه ر یدجد یروش ها یریگردد. بکارگ یسازمان م یو اثر بخش یکارائ یشافزا

کنترل  و یمال یزیاطالعات و ارتباطات، برنامه ر یفناور یکاستراتژ یزیبرنامه ر ی،سازمان

زرگ ب یاهدر صحنه  یر، قابل توسعه، رقابت پذیاپو ییسازمانها یجادباعث ا ی،گذار یهسرما

 شوند. یم یادن یرقابت

اطالعات  یفناور یسازمان یبا مبحث معمار یو کل یعسر یآشنائ یکبخش ارائه  ینهدف ا

افراد  یبرا ی،گزارشها در سطوح مختلف مفهوم یارائه مطالب و معرفاصل باشد. با توجه به  یم

مطالب کتاب  هیو سازماند یدر معرف ی،سازمان یمختلف در مباحث معمار یازمندیهایبا ن

دارند،  زمانی یادز یتهایمحترم که محدود یرانبخصوص مد شده است.استفاده همین دیدگاه 
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موضوع آشنا شوند،  ینا یادیبن یمو مفاه یاگر بخواهند به صورت خالصه و کالن با نکات اصل

  .یابندوانند با مطالعه بخش اول کتاب به مقصود خود دست می ت

تلف، خم یهاجامع در پوشش چارچوببه صورت اما  ی،به صورت اجمال یمئه مفاهبر ارا عالوه

 ردود. شدر فصل دوم مرور  ،اطالعات یفناور یریترفت تفکر مد یشپ یخیشده روند تار یسع

و  هگردید یانببه صورت کالن،  یسازمان یمعمار یاصل یتکامل چارچوبها یرفصل، س این

 شده است. یحتشر یمپارادا ایناطالعات در  یفناور یریتتفکر مد یلتکم

از  در فصل سوم، به صورت خالصه ویژگیهای یک طرح معماری سازمانی مناسب، مستقل

مان زدر  چارچوب، معرفی شده اند. این ویژگیها هم در زمان طراحی یک معماری مطلوب و هم

 کیفیتی مدل مذکور در یکارزیابی یک معماری، می تواند مورد استفاده قرار گیرند. ویژگیهای 

وان ی به عنزیابسازماندهی شده اند. این مدل در زمان طراحی به عنوان یک راهنما و در زمان ار

 یک شاخص مبنا، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 ازیتی کالن و مدیر یدتوانند د یمختصر، م یبا صرف زمان محترم خوانندگانشکل  ینبد

وری فنا تفکر مدیریتتکامل  یرو س ن، ارتباطات آنها با یکدیگر،، چارچوبهای آمفهوم ینا

   .، بدست آورنداطالعات مبتنی بر معماری سازمانی فناوری اطالعات
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 اولفصل 

 و علل توسعه  یخچهتار

 معماری سازمانی فناوری اطالعات
 

   -2 شکل

  -3 جدول

   -3 رابطه
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 معماری سازمانی فناوری اطالعاتو علل توسعه  یخچهتار .1

 

 

 چکیده .1-1

 یانات بطالعا یفناور یسازمان یو علل توجه به موضوع معمار یاصل یممفاه یشده با معرف یفصل سع یندر ا

ز طر ینه ابوجه ت یلشروع شده و با دال یتکنولوژ ینا یریتو مد یریموجود در بکارگ یشود. موضوع با چالشها

زمانها و تی در ساطالعااه سیستمهای ادر انتها نیز به جایگ کند. یم یدااطالعات ادامه پ یفناور یریتتفکر در مد

 نقش آنها در عملکرد سازمان توضیح داده می شود.

 

 کلیدی تشریح شده:نکاتی 
 این فصل به شما کمک خواهد کرد که به سواالت زیر پاسخ دهید:

 دالیل اصلی استفاده از فناوری اطالعات در سازمانها کدامند؟ 

  فناوری اطالعات چه چیزهائی هستند؟مشکالت و چالشهای اصلی توسعه بکارگیری 

 مهمترین زمینه تاریخی توسعه تفکر معماری سازمانی چه بوده است؟ 

 د؟دامنک اطالعات یفناور یریتمد یبرا یسازمان یمعمار یمپارادا یریبکارگ یلدال ینمهمتر 

 اطالعات در سازمانها یفناور یگاهجا .2-1

اجتناب  یاطالعات در سازمانها به امر یاستفاده از فناور ی،کسب و کار امروز یایدر دن

 یاز سازمانها وجود دارد که متاثر از فن آور یتیفعال یاشده است. کمتر واحد  یلتبد یرناپذ

-سیستمهای اطالعاتی از اصلی ترین منابع استراتژیک هر سازمان به شمار میاطالعات نباشد. 
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سیستمهای اطالعاتی و افزایش  روند. بحث معماری سازمانی به جهت بهبود طراحی و مدیریت

به عبارت دیگر  اثر بخشی و کیفیت آنها در روند فعالیت هر سازمان مطرح گردیده است.

معماری سازمانی سعی دارد بهره وری مدیریت از سیستمهای اطالعاتی در دستیابی به اهداف 

 استراتژیک سازمان را به حداکثر میزان خود برساند. 

از  هادستفبجز ا یخابتسازمانها ان یوجود داشته باشد، برا یرز طیشرا یکهگامنمعموال ه

 ماند: ینم یاطالعات باق یفناور

 یاداطالعات با حجم ز یبررس 

  پردازش با سرعت باال 

 یائیجغراف یحذف گستردگ 

 دقت باال در محاسبات 

 یدر دهکده جهان یدجد یفرصتها 

 

 یرابزم ال یها یبانیبتواند پشت  ی،منابع مهم سازمان یرهمانند سا یدبا یفن آور این

واقع م ریشتکند. هرچند در ب ینکسب و کار سازمان را تام یتهایدر فعال ییراتگسترش و تغ

 یندیرآف یچباشد، اما ه یسازمان نم یندهایو فرا یتهافعال یاطالعات خود مجر یواحد فناور

 ینامناسب در  یل. تمثیستقابل انجام ن یتکنولوژ ینا یو بسترساز کمککه بدون  یستن

 ست.در سازمانها یفناور یننقش ا یدر بدن برا یهمانند شبکه عصب ینقش یفایا ینه،زم

 یاز جمع آور یریتمد یتهایفعال یدر تمام ی،فناور ینبر ا یمبتن یستمهایس ینهمچن

 یساسقش انسازمان  یریتاجرا توسط مد یگیریپ وابالغ  یری،گ یماطالعات، پردازش آنها، تصم

 کیکه به بل ،یستانتخاب ن یک یگرد یاطالعات در سازمانها ی. در واقع استفاده از فناوردارند

 شده است. یلاجبار خود خواسته تبد
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 تمثیل جایگاه فن آوری اطالعات در سازمانها. 1-1شکل  

شده،  یشتراطالعات روز به روز ب یفن آور یها یستماستفاده از س یچیدگیپ یگرطرف د از

 ها مشکلماندر ساز یتکنولوژ ینا یریبکارگ یریتروز افزون آن، مد یرفتها یشو با توجه به پ

ود وج سازمانها یمنبع راهبرد ینمناسب ا یریتدر مقابل مد یادیز یشود.  چالشها یتر م

 دارد:

 عاتاطال یبر فناور یمبتن یستمهایتوسعه و نگهداشت س ید،در تول یذات یچیدگیپ 

 ینارفتن  یناز ب ایشده  یجادا یستمهایوکار با سکسب یواقع یازهایبا ن عدم تطابق 

 تطابق به مرور زمان

 نیاشده، همراه با ذائقة مشتر یجادا یستمهایمداوم در س ییرتغ ییعدم توانا 

 یکخاص  یدکنندةخاص، و در حالت بدتر به تول یستمهایسازمان به س یوابستگ 

  یستمس
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 عدم  یلوکار به دلکسب هاییهرو ییربه تغ یازسازمان در قبال ن یریپذافت انعطاف

  ییراتدر تغ یهمراه

 مختلف سازمان یبا توان مشابه در واحدها هاییستمس یدتول 

 یستمهاتوسعه و نگهداشت س ید،تول هایینههز یکل یشافزا 

 نور زمابه مر یشده به دکور به علت عدم استفاده واقع یدتول هاییستمس یلبد-ت  

 آن اطالعات به علت یاطالعات در سازمان و مشکالت عدم سازگار یافزونگ یجادا 

 زمینه پیدایش معماری سازمانی .3-1

اع و یژه با ابدمیالدی، با رشد انفجارگونه فناوریهای اطالعات جدید به و 90در اوایل دهه 

این  تنوعکاربردهای مهای چند رسانه ای، سازمانهای بزرگ با  گیرشدن اینترنت و محیط همه

ی در خاص ها در واحدهای تابعه خود، روبه رو شدند. هر یک از این واحدها در جهت فناوری

 وان خود ارکنکحال گسترش بودند. این سازمانها از سوئی زیر فشار تقاضاهای زیاد و روزافزون 

 ری عملیرگیبکا از سوی دیگر با دسترسی به بازارهای گسترده محصوالت، ناگزیر از استخدام و

ایه سرم ها و فناوریهای جدید شدند. بکارگیری مدام فناوری اطالعاتی جدید مستلزم محیط

ای ه رنامهبی و گذاری هنگفتی در این زمینه بود که برای انجام آن نیاز به توجیه اقتصادی کاف

را در  خود میالدی، 90موضوع در در سالهای ابتدائی دهه شد. این  استراتژیک، احساس می

، با بودند خود به بودجه عمومی دولت متکی سازمانهای دولتی آمریکا که برای تامین هزینه

 فناوری زمینه به دلیل شتاب روزافزون نوآوری دردر آن بازه زمانی، شدت بیشتری آشکار نمود. 

گشت باز اطالعات و سرمایه گذاریهای بی هدف، فناوریهای جدید به سرعت کهنه شده و بدون

 ازمانهاسابع از چرخه من زیادی نجر به خروج سرمایهحذف می شدند. این اتفاقها م اولیهرمایه س

 .یدو به طبع افزایش نگرانی در سرمایه گذاری برای پروژه های فناوری اطالعات گرد

 TAFIM2پروژه تحقیقاتی را آغاز کرد که به اختصار  1وزارت دفاع آمریکا 1992در سال 

 نمودنز این پروژه تهیه یک طرح جامع برای چارچوب بخشیدن و هماهنگ نامیده شد، هدف ا

وزارت دفاع آمریکا با  1994کلیه منابع اطالعاتی در داخل مجموعه وزارت دفاع بود. در سال 
                                                

1 Department Of Defense (DoD) 
2 Technical Architecture Framework for Information Management 
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و انطباق سیستمهای  TAFIMهای تابعه خود را ملزم به اجرای نتایج  واحد ،ای انتشار بیانه

ها و موسسات دولتی فدرال  ین تجربه مورد استقبال سایر وزارتخانهاطالعاتی خود با آن نمود. ا

 قرار گرفت و روشها و الگوهای بکار گرفته شده در آن در سایر سازمانها نیز بکار گرفته شد.

قانونی در کنگره آمریکا به  ،1996در سال ن موضوع تا آنجا پیش رفت که، اهمیت به ای

ها و  معروف شد. مطابق این قانون همه وزارتخانه 3کوهن-تصویب رسید که به قانون کلینگر

. مسئولیت ات خود را تنظیم کنندسازمانهای فدرال آمریکا ملزم شدند معماری فناوری اطالع

ابق این قانون بر تدوین، اصالح و اجرای معماری فناوری اطالعات یکپارچه در هر سازمان مط

کوهن، معماری اطالعات را -آن سازمان قرار گرفت. قانون کلینگر 4عهده مدیر ارشد اطالعاتی

 :کرد چنین تعریف می

تی یک چارچوب یکپارچه برای ارتقاء یا نگهداری فناوری موجوود و کسوب فنواوری اطالعوا    
 جدید، برای نیل به اهداف استراتژیک سازمان و مدیریت آن.

ون مهمترین سند قانونی در مورد الزام تنظیم معماری اطالعاتی در سازمانهای این قان

نیز در   5دولتی آمریکاست. به دنبال تصویب آن، سازمان مدیریت و بودجه ریزی آمریکا

های انجام شده  ها و هزینه منتشر ساخت، بر لزوم هماهنگی طرح 1996رهنمودی که در سال 

تاکید نمود. پس از آن تاریخ  معماری سازمانی فناوری اطالعات توسط موسسات دولتی آمریکا با

تقریباً همه موسسات دولتی آمریکا، از جمله وزارتخانه ها، سازمانها، نیروی انتظامی و 

کنند، پروژه هایی را برای تنظیم و تدوین معماری  دانشگاههایی که از بودجه دولتی استفاده می

آمریکا،  6د. پس از این وقایع شورای مدیران ارشد اطالعاتیاطالعات خود به انجام رسانده ان

آمریکا است. به این  7سندی را منتشر ساخت که حاوی چارچوب معماری سازمانی دولت فدرال

ای در حدود دو دهه دارد و در  پیشینه 8شود که رهیافت معماری اطالعات  ترتیب مالحظه می

 بکار گرفته و توسعه داده شده است. این مدت عمدتاً توسط موسسات دولتی آمریکا

طالعات اوری ابرای مدیریت بهتر فن معماری سازمانیپارادایم از مهمترین دالیل بکارگیری 

 :د ازعبارتن

                                                
3 Clinger-Cohen Act  
4 Chief Information Officer (CIO)  
5 Organization of Management and Budget (OMB)  
6 CIO Council  
7 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)  
8 Information Architecture (IA)  
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 در واقوع  شوود:   تنوع فناوریهای جدیدی که در سازمانها به کارگرفته می

در ای  داده مویالدی، تنووع پایگاههوای    1970توان گفت که در اواخر دهوه   می

هوای مهندسوی    سازمانها منجر بوه طورح و ارائوه متودلوژیهای داده گورا و ایوده      

زمانی اطالعات شد، تنوع فناوریهای جدید اطالعاتی نیز به طرح ایده معماری سوا 

 انجامید، که چارچوبی برای یکپارچه سازی منابع فناوری اطالعات است.

 سوال گذشوته،   در ده افزاری:  های سخت افزاری و نرم تحول سریع محیط

ها و فناوریهای اطالعاتی با سرعت چشم گیری در حوال تغییور و تحوول     محیط

، یوک کارشوناس فنواوری اطالعوات     80بوده اند. برآورد شده است کوه در دهوه   

ر دسال برای تسلط بر روی یک فناوری اطالعاتی جدیود   5تا  3زمانی در حدود 

مواه   18توا   6، به حدود 90ه اختیار داشت، در حالی که این زمان در سالهای ده

 راه هوای جدیود اطالعواتی، هنووز از گورد      رسیده است. به عبارت دیگر، فناوری

شووند و سوازمانها بورای مجهوز نگهداشوتن خوود بوه آخورین          نرسیده کهنه می

 های هنگفتی متحمل شوند. فناوریها، ناگزیرند بطور مستمر هزینه

        تغییرات محیط کسوب و کوار، و لوزوم پشوتیبانی توسوط سیسوتمهای

هداف اچشم انداز،  ت،یبا توجه به مامور یاطالعات یستمهایمعموالً ساطالعاتی: 

 یگردنود. بوه علوت چالشوها     موی  یآن سازمان طراح کیحرفه و اهداف استراتژ

 وز و چشوم انودا   تیو در سوازمان، مامور  یناگهوان  راتییو موجود در سازمانها و تغ

 اترییو در برابور تغ  نکوه بتووا   یاطالعات یستمهایبه س ازیآن، ن یاهداف راهبرد

 کیو منظوور   نیمحسووس اسوت. بود    اریالزم را داشته باشند بسو  یریانعطاف پذ

ز ااست که تنهوا   ازیمورد ن یاطالعات یستمهایس ینگرش کامل و جامع در طراح

 حاصل خواهد شد. یسازمان یمعمار قیطر

  سوازمانهای بوزرگ و   : 9منوابع و همکاریهوای خوارز از سوازمان    استفاده از

گسترده بویژه موسسات دولتی بوه دلیول گسوتردگی خوود و همچنوین ماهی وت       

فعالیتهایشان ناگزیرند به صورت روزافزونوی از منوابع خوارجی سوازمان اسوتفاده      

کنند. این امر بویژه در زمینه فناوری اطالعوات اموروزه بوه یوک قاعوده عموومی       

یل شده است. در چنین اوضاع و احوالی، طبیعی است که استانداردهای فنی تبد

های کاری پیمانکاران خارجی، بتدریج بوه سوازمان تحمیول شوده و در      و محیط

 نتیجه محیط فنی متشتتی را ایجاد کند.

                                                
9  Outsourcing  
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    :محودودیت بودجوه و منوابع موالی     استفاده بهینه از بودجه و منوابع موالی

ی ماید کوه در زمینوه سورمایه گوذاری بور روی فنواور      ن ها را ناگزیر می سازمان

ی، ااطالعات با دقت وصرفه جویی بیشتری عمل کنند و درنتیجه برای هر هزینه

 دالیل و توجیهات اقتصادی محکمی مورد نیاز است.

 جایگاه معماری سازمانی .1-3-1

 مرحله ینر اشود. د در هر سازمانی ابتدا به مسائل استراتژیک و راهبردی سازمان توجه می

ت؟ های حاکم برآن چیس باید تعیین شود که سازمان برای چه بوجود آمده است؟ سیاست

مان جهت گیری کلی سازمان چیست؟ ماموریت و چشم انداز آن چیست؟ اهداف و مقاصد ساز

وزه به ین حاباشد؟ به این سئواالت در حوزه مدیریت استراتژیک پاسخ داده خواهد شد.  چه می

اسخ حوزه بعدی، حوزه معماری سازمانی است که بیشتر به این مطلب پ عنوان پیش نیاز

ما  تواند یم ر،، همانند هر منبع سازمانی دیگدهد که آیا فناوری اطالعات موجود در سازمان می

دها و اربرکرا به اهداف تعریف شده در حوزه مدیریت استراتژیک برساند؟ در آخرین حوزه به 

ها با یکدیگر نشان ( این سه حوزه و ارتباط آن1-2رسید. درشکل)سیستمهای عملیاتی خواهیم 

 .داده شده است

تژیک سترااگردد و حوزه مدیریت  متاسفانه در اکثر سازمانها به حوزه اول کم توجهی می

ن ز سازماا اگردد که آنه گیرد و تنها محدود به انتظاراتی می در ذهن مدیران سازمان شکل می

اندک  رد وگی حوزه دوم نیز از طرف سازمانها بی توجهی بسیار صورت میخود دارند. در مورد 

بیشتر  زمانسازمانی است که به حوزه مهندسی و معماری سازمان توجه داشته باشد. مدیران سا

ت ای از تجهیزا کنند در صورت تهیه مجموعه نمایند و فکر می به حوزه سوم توجه می

به  وساخته  مادهتوانند سازمان را تجهیز و آ ی سازمان میهای کاربردی برا کامپیوتری و برنامه

 اهداف خود برسند.

 

 

 

 استراتژی

 

 معماری سازمانی

 

 کاربردها و سیستمها
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 های سازمان جایگاه معماری سازمانی و ارتباط آن با سایر حوزه. 2-1شکل 

ما ست. ااسیستمهای اطالعاتی با این تفکر اولین خواسته مدیران سازمان طراحی یکسری 

هایی یش نیازید پاین کافی نیست و قبل از آنکه بخواهیم به سراغ سیستمها و کاربردها برویم، با

ازمان ساری را فراهم نمائیم. قبل از آنکه بخواهیم سیستمها را طراحی نماییم باید به معم

صل، ی حااس آن و نگرشهابپردازیم. در این حوزه باید معماری سازمانی تعیین شده و براس

 سیستمهای اطالعاتی سازمان طراحی و توسعه داده شود.

 آید عبارتند از: با اجرای معماری سازمانی مهمترین نتایجی که بدست می

 یکوی از  دسوتاوردهای مهوم    بهبود روشها و فرآیندها در ماموریتهای سازمانی :

اضوافی در جهوت   معماری سیستمهای بزرگ اطالعاتی کشوف و حوذف فرآینودهای    

اجرای یک ماموریت است. در واقع معماری شامل بازمهندسوی فرآینودهای کسوب و    

هوا،  شود. اصلی ترین هدف از ایجواد معمواری اطالعواتی تمرکوز بور داده      نیز می 10کار

 انجامد. فرآیندها و تعامالت بین آنها است که به بهینه سازی فرآیندها می

      طراحوی و  در توصوی  سیسوتمها  ایجاد نظوامی یکدسوت و بابول مقایسوه : 

گ به کوار  سازی ماموریتها، فرآیندها و سیستمها اطالعاتی که در سازمانهای بزرپیاده

ت. شوند، نیازمند وجود الگوهای مناسب و استاندارد جهت توصویف آنهاسو   گرفته می

هوای سوازمانهای مختلوف بوا هوم وجوود        در غیر این صورت امکان مقایسه خروجی

 ند یکپارچگی دچار چالشهای اساسی خواهد شد.نداشته و فرآی

 از  : ایجاد یکپارچگی اطالعاتی با ادغام و بوه اشوتراک گوذاری اطالعوات،    یکپارچگی

باشوود. معموواری اطالعوواتی بووا ایجوواد  نتووایج بووه کووارگیری معموواری اطالعوواتی مووی

یون  نمایود. ا  ها ایجاد موی  استانداردهای خاص قواعدی برای به اشتراک گذاری داده

زیور   اعد امکان رد و بدل نمودن اطالعات در سطوح مختلف از پایگاههوای داده توا  قو

 نماید. سیستمها و تغییرات فراساختاری برای اخذ نتیجه مطلوب را مهیا می

                                                
1 0 Business Process Reengineering (BPR)  
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 یکی از دسوتاوردهای مهوم معمواری    کاهش پیچیدگی در سیستمهای اطالعاتی :

مر باعث اربردی است. این اافزارهای ک ها و نرم سازمان، تعریف و حذف افزونگی داده

 کاهش پیچیدگی در سیستمهای اطالعاتی گردیده، و باعث کاهش افزونگوی و بهینوه  

 افزارها، و پایگاههای داده و ارتباطات میان آنها میگردد.  سازی نرم

 گیرتورین   یکوی از وقوت   :ها و زمان توسعه سیستمهای اطالعاتی کاهش هزینه

اطالعاتی اختصاص به شناخت حوزه مواموریتی  بخشهای طراحی و ایجاد سیستمهای 

 ر اختیوار سیستم و نیازمندیهای آن دارد. معماری سازمانی اسناد و اطالعات الزم را د

اهش تحلیلگران و طراحان سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی جدید قرار داده و سبب ک

 .خواهد شددسیبابی به سیستمهای جدید ها و زمان  هزینه

 سازمان بوه منظوور انجوام     هر :موثر سازمان یتکنترل و هدا فراهم شدن امکان

 ارشود  مودیران  یفوظوا  ین. در واقع مهمتور شود یم یجادا یو اهداف خاص یتهامامور

انجووام  یو اهووداف فوووق و حفووا سووازمان درراسووتا  یتهوواسووازمانها نظووارت برمامور

 یهوا  هاز جنبو  یقوی دق یفالزم اسوت توصو   ینکارانجام ا ی. برااست خود یتهایمامور

و.سوعه  تدر رابطه بوا  تا  باشد ارشد یرانمد یارسازمان در اختفناوری اطالعات مختلف 

 .یندنما یم گیریسازمان تصمآتی فناوری اطالعات 

 بوا انجوام معمواری سوازمانی در بخشوهای       :همگرایی به سمت دولت الکترونیک

ریهوا و  مختلف سازمان این امکان فراهم میشود که براساس آنها اقدام به ادغوام معما 

زرگ کوه  ویژه در مورد سازمانهای بو ه تهیه معماری مادر سازمانها نمود. این موضوع ب

 انجام معماری سوازمانی در کول سوازمان در مرحلوه اول بورای آنهوا عملوی نبووده و        

یادتری های ماموریتی استفاده نمایند، از اهمیت ز مجبورند از روش معماری زیرحوزه

سواس  توان دید که اگر سوازمانهای دولتوی برا   تر می در نگرشی کالن .برخوردار است

زمانی الگوهای معینی اقدام به معماری سازمانی نمایند، امکان استخراج معمواری سوا  

 توان نسبت به اسوتخراج مودلهای مرجعوی نظیور     با تحلیل آن می ملی فراهم شده و

مودل مرجوع   »، «مدل مرجوع دادههوا  »، «مدل مرجع خدمات و سیستمهای دولتی»

و « اتاستانداردهای ملی فناوری اطالعوات و ارتباطو  »، «فناوری اطالعات و ارتباطات

ه یوک  غیره اقدام نمود. نمونه نتیجه اینکار آمادگی بیشتر سازمانها جهوت رسویدن بو   

 .الکترونیک کامل خواهد بود دولت

 یکی از مزایای معمواری سوازمانی   :امکان تعری  استانداردهای فناوری اطالعات 

تعریف استانداردهای فنواوری اطالعوات در سوطح سوازمان اسوت کوه در نهایوت بوه         

دهنوده آن کموک زیوادی خواهود نموود.       ی فناوری اطالعات و اجزاء تشکیلتساراهم

 .های نگهداری و آموزش سیستمها خواهد شد ینههمین موضوع باعث کاهش هز
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 اطالعات یفناور یسازمان معماری یچارچوبها یاجمال یمعرف .2

 

 

 چکیده .1-2

مختصرا،  یات اطالعا یفناور یسازمان یطرز تفکر با عنوان معمار ینگسترش ا یلو دال یممفاه یپس از معرف

خواهد  اختهپرد ینهزم ینمطرح شده در ا یاصل یچارچوبها یاجمال یبخش به معرف یندر ا ی،سازمان یمعمار

 شد. 

ر دموجود  تییراغتاطالعات در  یفناور یریتچارچوبها، روند تکامل و بلوغ تفکر مد ینا یاجمال یضمن معرف در

 ینبا ا یاربردتر و ک یقدق یمعرف یکه برا یداستالبته نا گفته پ. یردگ یچاچوبها، مورد توجه قرار م ینا

 به بخش دوم و فصول مربوطه آنها مراجعه شود. یدچارچوبها با

 

 کلیدی تشریح شده:نکاتی 
 این فصل به شما کمک خواهد کرد که به سواالت زیر پاسخ دهید:

  ت دارد؟بهتر در سایر فناوریها همم موضوعی یریتمد یبرا یسازمان یمعمارآیا اصول تفکر  

 کدامیک از علوم و فناوریهای قدیمی تر، زمینه ساز این تفکر بوده اند؟ 

 نسلهای مختلف پیشرفت این تفکر در مدیریت فناوری اطالعات کدامند؟ 

 د؟آیا وجوه مشترکی در تمامی چارچوبهای معماری سازمانی فناوری اطالعات وجود دار 

 عات سازمانها داراری چه جنبه ها و مولفه های اصلی می باشند؟فناوری اطال 
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 اطالعات یفناور یستمهایمتداول س یتوضع ی توص .2-2

 یزهایچ یونوجود دارد که تمام شهرتش را مد یکتوریائیو یعمارت یکا،در سن خوزه آمر

( توسط 1884-1922سال ) 38عمارت در  ینآن وجود دارد. ا یکه در معمار یبیو غر یبعج

آدم  یککه ظاهرا  ینچسترساخته شده است. خانم سارا و یفلرا ینچسترو یثروتمند آقا یوهب

اعتقاد  ینکه در اطرافش جمع شده بودند، به ا یگوهائ یشو پ یرهافالگ یقبوده، از طر یخرافتا

دارد که در خانه  یساختمان یبه ادامه کارها یبستگ یو مرگ و یبود که زندگ یدهرس یبعج

 یساختمان یاتکرد در صورت قطع شدن عمل یتصور م یو یگر،شود! به عبارت د یاش انجام م

به آن دچار  یبنوع یزن یراناز مد یکه برخ ی)همانند تصور یدخواهد رس یانبه پا یزاو ن یزندگ

 شده اند!(.

 وینچستر عمارت. 1-2شکل 

و  ینچسترز عمر خانم واسال  38که  یساختمان یتهایفعال یخرافات یزهاز انگ صرفنظر

و باور  یبعج یعمارت یشانا یاز صنعت گران را به خود اختصاص داد، حاصل کارها یاریبس

گردان،  یچون سقفها ی. جدا از مواردیدآ یبه حساب م یستیمحل تور یککه امروزه  ینکردن

مشبک، که  یا یشهش یپنجره ها ی،و طالئ ینقره ا یچلچراغ ها ده،ش یکار ینام یکف پوشها

 یجا یجا یگرباشند. از طرف د یفراوان خالقان آنها م یهنر یها یتهر کدام نشان از خالق
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 ییشوند، راه پله ها یباز م یوارکه رو به د ییچون درها و پنجره ها یادیز یبخانه شامل عجا

انوان  ی،ر و پنجره اضافراه پله، د ی،بخار یشماریب دادشوند، و تع یجا ختم نم یچکه به ه

عمارت وجود نداشته  یبرا ینقشه معمار یچاست که ه مسلم است. یرهو غ یگرمائ یستمهایس

 عمارت است. ینا یاتاقها یبرخاز  ، نقشه هایی پراکنده بدست آمده است و آنچه که

 یتضعوبا  توان در رابطه یاست که م یکند، تشابه یعمارت را مهم م ینا یکه بررس آنچه

چند که هر یارتنمود. عم یداساختمان پ ینا یطاز سازمانها با شرا یاریبس یاطالعات فعل یفناور

چون  ی، ولآنها صرف شده است یجادجهت ا یادیو زمان ز ینهآراسته بوده و هز یاز نظر ظاهر

رد ه دحالت ب ینالزم بوده و در بهتر یبنا نشده اند، فاقد کاربرد ینیمع اریاساس معم

 ند از:ارتساختمان عب ینموجود در مورد ا یخورند. نکات اصل یو موزه م یستیتور اییتهفعال

 عدم وجود راهبرد مناسب توسعه 

 یکپارچه یعدم وجود نقشه فن 

 معقول یرغ ینهزمان و هز 

 یستمهااز سبکها و س یمختلف یحضور نسلها 

 قابل توسعه یرغ 

 یارتباط یراهها یادز یچیدگیپ 

 یمخاتب واطالعات به مر یفناور یستمهایس یتشود که وضع یم یدهد یق،نگاه دق یکبا   

 یارگذ یهخود مانع سرما یبخود یساختمان یساخت سازه ها یتهایتر است، چرا که محدود

 هایاختیرسو ز یاطالعات یستمهایموضوع در رابطه با س ینمتاسفانه ا یشود. ول یم یشترب

 یاقاضشاهد ت یوستهنبوده و پ یرانوسط مدقابل مشاهده و درک ت یاطالعات بسادگ یفناور

 یاربس ییاه یهشود. چه بسا برپا یو ناهمگون در کنار هم مشاهده م یدجد ییساخت شدن بناها

 .باشد یکار از کامال مشخص م یچهو مدرن برپا شده اند که نت ینسنگ یبناها یف،ضع

 یازمانس دیجد یو عملکردها یفناور ییراتبا تغ یبه سازگار یازمشکالت فوق، ن یتمام به

 مهایستس یجادا یمناسب را از ابتدا یو معمار یرا هم اگر اضافه شود، الزام وجود طراح

 دهد. ینشان م یسازمان را بخوب یاطالعات
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 اطالعات یفناور یسازمان یبهتر: معمار یریتراهکار مد .3-2

 یرظن ییتر عامل هابه یریتمد یثابت کرده است که برا یعلوم و مهندس یرتجربه در سا

و  ریصوبه ت یازو ساخت، ن یدخاص در تول یازمندیهایگسترش و ن یتقابل یچیدگی،ابعاد، پ

 یازه نکجا هر یگرشود.  به عبارت د یکامال احساس م یکالن و همه جانبه به نام معمار یطرح

 ایفته، فراتر ر ینحد مع یکآن از  یچیدگیباشد که ابعاد پ یستمیس یات یموجود یبه طراح

ه بگرش را ن نیکند. ا یم یجابرا ا یو همه جاتبه ا یژهو یالزم باشد، نگرش یخاص یازمندیهاین

 . یندگو یستمس یاصطالح معمار

 یمیدق یاساختمان دار یرنظ ییاز علم و هنر است که در رشته ها یبیترک یمعمار تعریف

ده که نشان دهن یستمس یکاز  یفن یفیتوص یهارا یبه معن یچندهزار ساله است. معمار

مان ر گذر را دو تکامل آنه یآنها و اصول و قواعد حاکم بر طراح ینآن، ارتباط ب یساختار اجرا

 باشد. یم
 

 در صنعت ساختمانجایگاه معماری . 2-2شکل 
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وجه به م تهستند که عد یا یچیدهپ یتهایاطالعات آنها موجود یو فناور یامروز سازمانها

د. در شو یم یطو سرعت تطابق با شرا یریانعطاف پذ ی،مناسب آنها باعث کاهش کارائ یمعمار

اده از ستفا یها ینهنموده و زم یریاست که از شکست سازمانها جلوگ ییسنگ بنا یواقع معمار

 .کند یفراهم م یا،به سازمان ماندگار و پو یدنرا به منظور رس ناوریف یهاینوآور

 یورفنا یسازمان یمعمار"با نام  یمعمار یناطالعات، ا یفناور یستمهایحوزه س در

 کینکه آقبل از  یدگاهد ینشود. ا یشناخته م "یسازمان یمعمار"به اختصار،  یا "اطالعات

چوب چار یکفراهم آوردن  یبرا یافتیباشد، ره  یاطالعات یستمهایو ساخت س یدروش تول

ر درون ت داطالعا یو عناصر فناور یتهافعال یهکل یو همسو ساز نهماهنگ نمود یبرا یسازمان

 باشد.  یسازمان م یک

 یاوربهتر فن یریتمد یبرا یسازمان یمعمار یمپارادا یریبکارگ یلدال یناز مهمتر 

 اطالعات عبارتند از:

 شود. یکه در سازمانها به کارگرفته م یدیجد یهایتنوع فناور 

 یو نرم افزار یسخت افزار یها یطمح یعتحول سر 

 یاطالعات یستمهایتوسط س یبانیکسب و کار، و لزوم پشت یطمح ییراتغت 

 خارج از سازمان یهایاستفاده از منابع و همکار 

 یاز بودجه و منابع مال ینهاستفاده به 

 یسازمان یمعمار یمتکامل پارادا یرس .4-2

 ینهزم انهاسازم یمنبع راهبرد یکاطالعات در سازمانها به عنوان  یفناور یگاهارتقاء جا

 یعمارم. پنج نسل از راهبردها و تفکر یداطالعات گرد یفناور یریتبهبود تفکر مد یساز

 است. یتاکنون قابل بررس یالدیاز دهه هشتاد قرن گذشته م یسازمان

و  یرسم یاتباشد. در واقع ادب یشاخص از نسل اول مربوط به جان زکمن م چارچوب

 یباجان زکمن بوده و تقر یدگاههایتاثر از داطالعات کامال م یفناور یسازمان یمعروف معمار

شده است. زکمن از پژوهشگران  یانب یتفکر بدون ذکر نام و ینسخن از ا یدر معدود جاهائ

 یبود. چارچوب اول زکمن مبنا 1980 یام در سالها یب یشرکت ا تیاطالعا یستمهایبنام س

اطالعات  یفناور یفن یشناخت همه جانبه و کامل مولفه ها یهاطالعات را برپا یفناور یریتمد
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مطرح شده  یها یدهباشد. در واقع اکثر ا یو شبکه م یاطالعات یستمهایشامل اطالعات، س

 یاطالعات یستمهایاطالعات را متمرکز بر س ناوریف یریتتوسط پژوهشگران تا آن زمان مد

 دانستند.  یم یآنها را مختص مباحث فناستفاده از  یتموثر بر موفق یدانسته و مولفه ها

ه رد، ارائدا وجود یزن یسازمان یتفکرات معمار یرکه در سا یدگاهد یندر ا یگرد یاصل نکته

 یم ماناطالعات ساز یفناور یساز یمو تصم یرانگ یممورد نظر در سطوح مختلف تصم یممفاه

آن  یهاکه ستون یدو بعد یاطالعات را در جدول یفناور یچارچوب معرف ینباشد. در واقع ا

 یروتص یکجدول،  ینا یشده است. سطرها یماطالعات تنظ یفناور یاصل هابراساس مولقه 

ائه ار مذکور را یمولفه ها یسازمان، در تمام یرانگ یممشخص از سطوح تصم یجامع در عمق

 کند.  یم

ات طالعتفکر و پارادایم معماری سازمانی با هدف بهبود مدیریت فناوری ا بدین شکل،

رای ود که براین بدر مراحل ابتدائی تصور ببراین اساس سازمانها بوجود آمد و تکامل پیدا نمود. 

مدیریت یک موضوع شناخت کامل کافی است. این تفکر از دیدگاهی ناشی می شود که 

بر  ویست ک نشنرا مدیریت نیز نمی توان نمود. در این اصل موضوعی را اگر تنوان شناخت، آ

 وامل همین اساس نمونه بازر، چارچوب زکمن است که معماری سازمانی را معادل شناخت ک

 همه جانبه از فناوری اطالعات سازمان می داند. 

 یرفدهه نود، مع یلچارچوب زکمن در اوا یلبا تکم یسازمان یدوم تفکر معمار نسل

العات اط یمناسب فناور یریتکه اگر به فکر مد یدگرد یانزمان بطور مشخص ب یندر ا .یدگرد

 یتقموفموثر بر یمولفه ها یرموضوع به سا یفن یعالوه بر مولفه ها یدبا یم،سازمان هست

نها ده از آتفاروز، اس یهایپرداخته شود. در واقع با وجود بهتر فناور یفناور یناستفاده از ا

 ا آموزشرنها آسازمان استفاده مناسب از  یپرسنل یروهایخواهد بود، مگر انکه نن یزآم یتموفق

س اساسازمان و بر یتتحقق موفق یو در راستا یمقتض یمناسب در زمانها یو به شکل یدهد

ها  زهیو انگ انهاشکل زکمن سه ستون افراد، زم ین. بدیرند، بکار بگیسازمان یها یزهاهداف و انگ

 ود.نم یلشش ستونه تبد یرا به جدول خود اضافه نمود و جدول چارچوب خود را به جدول

 یرناوف یفن یبر مولفه ها یدفقط تاک ییچارچوب در مرحله ابندا ینا یگرعبارت د به

به  یازن و شبکه( است، اما پس از چند سال، یکاربرد یستمهایاطالعات داشته )اطالعات، س

 یزها و انگمانهزدر سازمانها )افراد،  یفناور ینمهم استفاده مناسب ا یها مولفه یرتوجه به سا

 ( را هم به چارچوب خود اضافه نمود.یسازمان یها
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 تلف چارچوب معماری سازمانی زکمنها و دیدگاههای مخ وجه. 3-2شکل 

همزمان با توسعه چارچوب  یبادهه نود تقر یلدر اوا ی،سازمان ینسل سوم تفکر معمار 

 ینهبجز مسئله شناخت آنچه در زم یدگاهد ین. در ایدارائه گرد یواکاسپ یونزکمن، توسط است

بهتر  یریتمد یبرا یددارد که با یدنکته تاک یناطالعات در سازمان وجود داشته بر ا یفناور

موضوع به این  نپس از چند سالی متخصصیداشت.  عهو توس ییربرنامه تغفناوری اطالعات، 

نتیجه رسیدند که درست است شناخت کامل الزم است، ولی کافی نیست. پس از چند سال 

استفاده از چارچوب زکمن، این تفکر بیشتر مورد توجه قرارگرفت. نمونه این تفکر را در 

هر  یمولفه هامطرح گردید که بار  یناول یدر واقع برابخوبی می توان دید.  EAPمتدولوژی 

 ید،به آنجا رس یدو چگونه با یمبرو یمخواه یکجا م یم،کجا هست یعنیو توسعه،  ییره تغبرنام

انجام  یبرا یالبته به شکل متدولوژ یشنهادپ ین. ایدگرد یسازمان یمعمار یوارد راهبردهاباید 

 یپروژه معمار یک. روند یداطالعات ارائه گرد یفناور انیسازم یمعمار ینتدو یپروژه ها

وضع  یوضع موجود، طراح ینتدو ی،کند: آماده ساز یم یمتقس یرا به چهار فاز اصل یسازمان

 یاز برنامه ها یاریمطلوب و برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب. در واقع هدف بس

است. اما  یاطالعات سازمان یبهبود فناور یپروژه ها ییننمودن برنامه گذار و تع یداتوسعه پ
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کند  یم یجادرا ا یناناطم ینا یریتوضع موجود و وضع مطلوب، در مد یفهمراه بودن دو توص

 یآگاه بوده و م یبه خوب یستآن چ یازهایدارد و ن یسازمان چه امکانات ینکهکه طراح، از ا

خواهد بود، که مورد نظر سازمان  یزیپروژه ها همان چ یاجرا یجهتواند مطمئن باشد که نت

 باشد.  یبوده و مناسب آن م

ا سازمانه در یفناور ینا یندهحال و آ یریتبه مد یژهتفکر، توجه و یندر ا یگرد یعبارت به

ن توجه ازماسدر حال حاضر  یفناور ینا تهم به ارائه خدما یدبا یریتشده مد یدو تاک یدهگرد

کل ش ین. بداشدبداشته  یزرا ن یندهدر آ یتهااستمرار فعال یالزم برا یها ینیب یشنموده و هم پ

 ینکها یجابکه  یافتآنقدر گسترش  یسازمان یتوجه به برنامه گذار در تفکر معمار ،آن پساز 

 کننده یداعت یسازمان یاطالعات باشد، معمار یبهتر فناور یریتتفکر نشان دهنده الگو مد ینا

 .یداطالعات گرد یروش توسعه فناور

قع در ر وادسازمانی شد. در این متدولوژی داشتن طرح تحول یا برنامه گذار، جزء معماری 

ا ته داشت رناماید برای بهبود فناوری اطالعات طرح و باین مرحله به این تکته توجه شده که ب

ین ما در ات. ابتوان به شکلی مناسب از مزایای این فناوری استفاده نمود و بر آن مدیریت داش

سب کود نیازهای موج متدولوژی فرض براین است که طرح بهبود فناوری اطالعات براساس رفع

ار ستقراو کار سازمان می باشد و در وضع مطلوب به شرایط مربوط به کسب و کار در زمان 

فقط از  که به وضع مطلوب می پردازد،  EAPفناوریهای جدید توجه نشده است. در الیه سوم 

رائه ام اتکنولوژیهای فناوری اطالعات نام برده می شود، اما پس از چند سال، بخصوص هنگ

مانی زتا  چارچوب فدرال به نکته مهم دیگری توجه شد. این موضوع، تغییر شرایط کسب و کار

ای یستمهستقرار پیدا نماید. زیرا تا آن زمان که است که فناوری اطالعات وضع مطلوب اس

حول تچار دجدید فناوری اطالعات بخواهند در سازمان مستقر شوند، حتما کسب و کار سازمان 

به  دینیازهای جدیدی بوجود آمده است. بنابراین در زمان طراحی وضع مطلوب باشده و 

 راحیطنیازهای و شرایط فعالیتهای سازمان در زمان محقق شدن وضع مطلوب توجه شده، و 

 رچوبکسب و کار وضع مطلوب هم مورد توجه قرار گیرد. این نکته مفهومی است که در چا

اوری ی فنولفه معماری وضع مطلوب هم شامل نکات تکنولوژفدرال به آن بخوبی توجه شده و م

 اطالعات بوده و هم به معماری کسب و کار پرداخته است. 

فدرال، به عنوان نمونه نسل چهارم تفکر  یسازمان یارائه شده با عنوان معمار چارچوب

ر اطالعات د یفناور یریشود. در واقع با گسترش بکارگ یم یدسته بند یسازمان یمعمار

در مواجهه  ییراتصرف شده و شتاب روزافزون تغ یها ینهسقف هز یشبزرگ و افزا یسازمانها
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 یریتبه موضوع مد یژهبه توجه و یازن ید،گرد یم یدرون و برون سازمان تتعامال یشبا لزوم افزا

 بوجود آورد. یشاز پ یشرا ب یفناور یناز ا ینهو روش استفاده به

 یر سالهاد. دپژوهش ها بودن ینا یشگامانآن کشور از پ ینرژو وزارت ا یکادفاع آمر وزارت

 یطرح جامع برا یک یهرا با هدف ته TAFIM یپروژه پژوهش یکاوزارت دفاع امر 1992

در سال  آغاز نمود. یدرون وزارتحانه ا یمنابع اطالعات یهکل یو هم آهنگ یدنچارچوب بخش

نمود.  پروژه نیا یجنتا یتابعه را ملزم به اجرا یواحدها یا یانیهانتشار ب باوزارتخانه  ینا 1994

آن و  شد که براساس یبتصو یکارکوهن در کنگره ام-ینگربه نام قانون کل یقانون 1996در سال 

 یمعمار هیملزم به ته یکافدرال امر ی، همه وزارتخانه ها و سازمانهاTAFIM یجنتا یهبر پا

 یاورفن یمعمار یاصالح و اجرا ین،تدو یتو مسئول یدهخود گرد ازماناطالعات س یفناور

ار زمام قرن ساآ یارشد اطالعات یرقانون بر عهده مد یندر هر سازمان مطابق ا یکپارچهاطالعات 

 گرفت.

 هکپارچیچارچوب  یکشده است:  یفتعر ینگونهاطالعات ا یفناور یقانون فوق، معمار در

اف اهد به یلن یبرا یدجد یاطالعات یموجود و کسب فناور یفناور ینگهدار یاارتقا  یبرا

 منابع آن. یریتسازمان و مد یراهبرد

ظور من ینبد یموظف به چارچوب یکاامر یارشد اطالعات یرانمد یشورا یختار یناز ا پس

ب ارچوکه در واقع به عنوان سند چ یسند یشورا چارچوب مورد نظر خود را ط ین. ایدگرد

مولفه  8ب چارچو ینارائه نمودند. در ا 1999در سال  شود یفدرال شناخته م یسازمان یمعمار

 وجود دارد: یاساس

 یمعمار یشرانهایپ 

 سازمان یراهبرد یریجهت گ 

 اطالعات سازمان یفناور یفعل یمعمار 

 اطالعات سازمان یمطلوب فناور یمعمار 

 یمعمار یمدل ها 

 گذار یندفرآ 

 یمعمار یبخش ها 

 اطالعات یفناور یاستانداردها 
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 فدرال  چارچوبطرح کالن . 4-2شکل 

بحث مورد توجه قرار گرفت، م یارآنچه که همانند چارچوب زکمن بس یدگاهد ینا در

نند  ان، هماازماطالعات س یبرنامه توسعه فناور ینسازمان در تدو یبا برنامه راهبرد ییهمراستا

 وود موج یهایارکسب و کار در معم یاتو خصوص یندهاباشد. البته در نظر گرفتن فرآ یم

فکر ت ینا یاصل یز. اما آنچه باعث وجه تمایدنما یم یشتریب یدتاک تهنک ینمطلوب هم برا

 یانازمس یطرح معمار یندر تدو یدجد یبه نکات ینستکهشود، ا یم یشینپ ینسبت به الگوها

گذار  برنامه که موضوع ینسازمان در اقناع ا یریتنکات به مد ین. در واقع ایردمورد توجه قرار گ

 مرکز برت یگرکند. به عبارت د یم یانیباشد، کمک شا یرا دارا م سبمنا یژگیهایارائه شده، و

مورد  مانساز یوضع مطلوب، حتما برنامه راهبرد یندر تدو ینکهوضع موجود و ا ییرتغ یلدال

ت به عاطال یورفنا ینهموجود در زم یشود از استانداردها یسع ینتوجه قرار گرفته و همچن

 یها وزهآم یجهباشد. استانداردها که نت یمذکور م چوبچار یایاستفاده شود، از مزا یخوب

 باشند. یب ممناسب وضع مطلو ینالگو و راهنما در تدو ینو شکستها( بهتر یتها)موفق یسازمان

 یاربس اند کمکتو یبرتر هم م روشها و الگوهایالبته همزمان با توجه به استانداردها، توجه به به

 یاتجرباز ت ینهاستفاده به یگر. به عبارت دیدن بنمایگراد یبه عدم تجربه شکستها یخوب

 یطراح یابر ینهاا یدارد. تمام یا یژهو یدآنها، تاک یو خطا یو استفاده از حاصل سع یگراند

مورد  دیبا موضوع که به تمام آنچه ینبر ا یریتدر مد یناناطم یجادوضع مطلوب مناسبتر و ا

 گرفت، دقت شده است. یتوجه قرار م
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 ین نتیجهابه  این روند تکامل تفکر مدیریتی فناوری اطالعات ادامه داشت تا اینکه مدیران

وژه ای ه پررسیدند که روند بهبود یک روند دائمی و مستمر است. به عبارت دیگر بجای دیدگا

 ا تدوینار بکین بدان معنی بود که به معماری سازمانی، دیدگاه فرایندی به آن بوجود آمد. ا

ریزی  برنامه ری وبرنامه گذار و یا اجرای آن خاتمه نیفتاده و باید در گذر زمان حتما به بازنگ

ید بینی باباز مجدد و تکمیل اجرا را در تفکر داشته باشیم، بخصوص ارزیابی و کنترل زمان این

یریت ل مدد تفاوت تفکر موجود در مداز ابتدا شروع کار، مورد توجه باشد. در واقع همانن

ایند ک فریاستراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک، معماری سازمانی از یک برنامه ریزی به 

 ت کیفیتدیریممدیریتی تبدیل گردید. البته این تفکر در مفهوم بهبود مستمر در اکثر مدلهای 

اشد. می ب TOGAFچارچوب  مانند چرخه دمینگ، نیز دیده می شود. نماینده اصلی این تفکر

مانی ساز در این چارچوب با چند هدف بحث چرخه معماری سازمانی یا فرآیند مدیریت معماری

ن ه از ایتفادمطرح شده است، مهم ترین آن اینستکه سازمان در ابتدای امر با همین دید به اس

ی ازمانهاه سبود ک چارچوب بپردازد. در واقع در این زمان تفکر معماری سازمانی به شکلی شده

ید ند و باباش عالقه مند از ابتدا متوجه می شوند که در حال ورود به یک راه بهبود مستمر می

ات ی اطالعناورفخود را برای این موضوع آماده کنند، تا بتوانند به نتیجه مطلوب مدیریت موفق 

 دست پیدا کنند.

که  اختهموضوع پرد ینبه ا یانسازم یمعمار یپنجم از راهبردها و تفکرها نسلدر واقع 

ست. به ارحله م یبرنامه مستمر بوده و نه پروژه ا یکبهتر بهبود  یبه عبارت یا ییرتوسعه و تغ

ا زمان تار برنامه گذ یساز یادهو پ ینبوده که پس از تدو یدائم یندیبهبود فرا یگرعبارت د

 ینز اااخص شخود ادامه دهد. چارچوب  یاتبه ح یتکامل یبا روند یدبا زمان،سا یاتاستمرار ح

ک به کم یبرا یباشد. توگف ابزار یم Open Groupارائه شده توسط  9گروه، چارچوب توگف 

 کی یهاپباشد. توگف بر  یم یسازمان یمعمار یطرح ها یاستفاده و نگهدار ید،تول یرش،پذ

 یجزاااز  یو مجموعه ا یعمل یراهکارها ینکه توسط بهتر شد،با یم یرتکرار پذ یندیمدل فرآ

 گردد.  یم یبانیاستفاده مجدد، پشت یتبا قابل یمعمار

نسخه  ینشود. اول یم یتوسعه و نگهدار Open Group یتوسط انجمن معمار توگف

 یبرا یکامتحده آمر یاالتوزارت دفاع ا یفن یچارچوب معمار یه، بر پا1995توگف، در سال 

 ینقص، انجمن معمار یب یهپا ینا شروع کردن از اشد. ب یجاد( اTAFIMاطالعات )  یریتمد

Open Group را  یککرد و هر  یجادا ینمع یزمان یتوگف را در دوره ها از یموفق ینسخه ها
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 2009سال  یهبار در ژانو یناول 9منتشر ساخت. توگف  Open Groupجامع  یتوب سا یبر رو

 منتشر شد.

مختلف بکار برود.  یسازمان یها یاز معمار یعیتوسعه گستره وس یتواند برا یم 9 توگف

بخش  یخاص برا یها یاست که به صورت متمرکز بر خروج ییچارچوب ها یگرتوگف مکمل د

کشور هستند، در  یکو...( که در راس  یدفاع و خزانه دار یع: مخابرات، صنایر)نظ یا یژهو یها

 یزخاص ن یچارچوب ها گونهینبا ا یبتواند در ترک یم یننظر گرفته شده اند. توگف همچن

( و ADM) 11توگف یتحت عنوان روش توسعه معمار ،است یاستفاده شود. هسته توگف روش

 رود.  یکند، به کار م یسازمان اشاره کامل م یازهایکه به ن یسازمان یمعمار یکتوسعه  یبرا

 

 

 ADM - توگف یروش توسعه معمار. 5-2شکل 

                                                
1 1 ADM: Architecture Development Method 
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 یریتمد ود،ش یم یدهد یزن یریتدر مد یتفکرات بهبود و تعال یتفکر در تمام ینواقع ا در

شند. با یمو بهبود  یبه سمت تعال ییرتغ یمجموعه الگوها یناز ا ینگچرخه دم یا یکاستراتژ

و  اجرا ی،یزه رتکرار شوند از برنام یندفرآ یکهمانند آنها مراحل بهبود را به شکل  یزتوگف ن

به  ستمر رامبود دانسته و به یبرنامه بهبود، را به عنوان  حرکت دائم ینو مجددا تدو ری،بازنگ

 یتیرمد ندیرآالگو به ف ینکند. ا یخود مطرح م ی،قبل یافزوده شده به چارچوبها یازعنوان امت

 یکبه  روژهپ یکخود را از  یدگاهمشخص شده و سازمانها را برآن داشته که د یسازمان یمعمار

 ماننده یسازمان یندهایفرآ روشهایکه در اکثر به یندیرآفهند، د ییرتغ یدائم یندفرآ

 APQC-PCF شده است. یا یژهبه آن توجه و 

 مولفه های اصلی فناوری اطالعات .5-2

ویر ک تصیهمانگونه که گفته شد، یکی هدف اصلی نگاه معمارانه به فناوری بدست آوردن 

ات وضوعوجه شود. یکی از این مکالن از موضوعاتی است که باید در طرح توسعه به آنها ت

 د. ی شواینست که عناصر کالن مهم خود فناوری اطالعات در هر سازمان شامل چه اقالمی م

ین ادر  در چارچوب زکمن این عناصر به شکل ستونهای جدول به نمایش در آمده اند.

ها فکر آنه چارچوب به این عناصر وجوه مختلف که برای مدیریت موفق فناوری اطالعات باید ب

 ش مولفهشیزه نمود، مطرح می شوند. داده ها، سیستمهای کاربردی، شبکه، افراد، زمانها و انگ

چارچوب  و EAPزکمن مورد توجه قرار گرفته اند. البته متدولوژی  1982ای است که در مدل 

 رچوبر چادفدرال مبنی کار خود را بیشتر بر سه ستون اولیه چارچوب زکمن قرار داده اند. 

لوب ت مطفدرال این مولفه ها در الیه های هرم توصیف معماری در وضعیت موجود و یا وضعی

اصر د. عنتقسیم می شون فنیبیان شده است. در این هرم عناصر به دو دسته کسب و کاری، و 

ه در الخرتقسیم شده است، داده، سیستمهای کاربردی و زیرساخت. و ب خود به سه مولفه فنی

ار، چارچوب توگف، همین چهار مولفه ظاهرا در سه قسمت دسته بندی شده اند: کسب و ک

 سیستمهای کاربردی و داده، و زیرساخت.

 در واقع این چارچوبها با بیان مجزای این مولفه های خواسته اند این درجه اهمیت و میزان

اثر آنها را در موفقیت بکارگیری فناوری اطالعات در سازمانها را یادآوری کنند. براین اساس اگر 

قرار باشد مولفه های فناوری اطالعات سازمان را دسته بندی شوند، طبیعی است که اطالعات و 
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داده، اولین مولفه باشد. طبیعی است که هنگامیکه در مورد فناوری اطالعات سازمان صحبت 

می شود، ابتدا اطالعات اصلی که باید در این سیستمها ذخیره و بازیابی شوند، مشخص گردد. 

بدین شکل موجودیت های اصلی اطالعاتی، ساختار و روابط آنها، مبنی اصلی مولفه های 

 فناوری اطالعات سازمان را تشکیل می دهند. 

ات ین اطالعروی ااست که باید برمولفه بعدی فعالیتها، کارها یا به عبارت دیگر پردازشهائی 

در  یر آنهاتصو انجام شود. این فعالیتها در سازمانها به فرآیندهای کسب و کار معروف هستند و

ن این برایدنیای فناوری اطالعات را سیستمهای نرم افزاری و کاربردی تشکیل می دهند. بنا

 نموده اند.مولفه را به نام سیستمهای کاربردی در اکثر چارچوبها،  مشخص 

که این مولفه بعدی را بستر و زیرساخت فنی اجرای این سیستمها تشکیل می دهد. برای

حیح صب و سیستمهای نرم افزاری و کاربردی مورد نظر در مولفه قبلی بتوانند به شکل مناس

د نها وجوات آفعالیتهای خود را انجام دهند، باید زیرساخت مناسبی از سخت افزارها و ارتباط

طی، رتبااته باشد. شبکه ای از سخت افزارهای مختلف در تمامی نقاط سازمان، تجهیزات داش

ت الزم جهزاسرور ها و سایر مربوطه، در این مولفه دسته بندی می شوند. این مولفه تمامی ت

امی ر تمدبرای اجرای فعالیتهای جمع آوری، پردازش و اطالع رسانی سیستمهای کاربردی را 

 فیایی و مکانی سازمان را فراهم می آورد.نقاط مختلف جغر

وجود، ات ماما با توجه به شرایط کنونی استفاده از فناوری اطالعات و ریسکها و مخاطر

ز این ااده مولفه دیگر که آنقدر اهمیت پیدا نموده که وزن زیادی در موفقیت یا شکست استف

ه وجه بتموضوعی است که با فناوری دارد، موضوع امنیت اطالعات می باشد. مولفه امینت، 

وزه افزایش اهمیت اطالعات و بخصوص ریسکهای موجود در شبکه های گسترده جهانی، امر

ا در چوبهخود را به عنوان یک مولفه اصلی مطرح نموده است. این مولفه در بسیاری از چار

ی ورناداخل مولفه زیرساخت دیده شده و یا گاهی به عنوان یکی از قابلیتهای معماری ف

مینت استقرار ای ااطالعات سازمانها دانسته اند. اما با توجه به ماهیت اثر بخشی آن و اینکه بر

 رد توجهل موباید در تمامی مولفه ها آنرا مد نظر داشت، در اینجا توصیه شده به صورت مستق

 قرار گیرد. 

و  ش ساختار عنصر بعدی که در موفقیت استفاده از فناوری اطالعات بسیار موثر است، نق

بکارگیری این فناوری است. این ساختار شامل افراد مسئول و متخصص فناوری  روشهای

مسئول فناوری اطالعات و افراد روندهای اجرای فعالیتهای الزم در واحد و اطالعات در سازمان، 

ذکر تمامی عناصر فوق الحتی سایر افراد استفاده کننده از این فناوری در سازمان، می باشند. 
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باید طبق مجموعه ای از روندها و ساختار بکار گرفته شوند واال بهترین تجهیزات سخت افزاری 

و نرم افزاری، بدون این نظم و قوانین در استفاده و نیروهای متخصص مربوطه که سرویس دهی 

و آنها را استمرار دهند، نمی توانند اثربخشی الزم را داشته باشند. در واقع این مولفه روح 

 سایر مولفه ها هستند.مناسب تضمین کننده کارکرد 

س پشد، اما نکته اصلی اینست که این مجموعه در مورد فناوری اطالعات سازمان می با

زمان ت سانباید فراموش نمود که تمامی این مولفه ها هنگامی موفق خواهند بود که در خدم

ار، ب وککسباید درک مناسبی از  باشند. پس برای مدیریت خوب فناوری اطالعات هر سازمان،

مک کوان اهداف و فعالیتهای سازمان وجود داشته تا براساس آنها و فناوریهای موجود، بت

ن و ازماسمناسبی به بهبود دستیابی سازمان به اهدافش ایجاد نمود. به همین دلیل شناخت 

 ست.اسازمانی کسب و کار آن یکی از مولفه های اصلی بکارگیری فناوری اطالعات در هر 

 

 

 مولفه های اصلی فناوری اطالعات در سازمانها. 6-2شکل 
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همه  والن کبا توجه به اینکه یکی از اصول تفکر معماری سازمانی فناوری اطالعات، دید 

ن ه خود آباید جانبه به مفهوم فناوری اطالعات می باشد، برای موفقیت بکارگیری این فناوری ب

د واهنمه جانبه نگاه شود. به عبارت دیگر این مولفه ها می خو مولفه هایش به صورت ه

جب یادآوری کنند که رشد یک جانبه و سرطان گونه در یکی از مولفه ها ممکن است مو

وجه تها  پیشرفتهای مقطعی شود، اما برای موفقیت بلند مدت و مستمر، باید به همه مولفه

 اوریاست که مولفه های اصلی تر فن شود. هدف اصلی ارائه این مدل یادآوری این نکته

وفقیت ند ماطالعات در سازمانها کدامند و توجه همه جانبه در بهبود همه آنها،  تضمین کن

 واقعی و بلند مدت بکارگیری این فناوری در سازمانها خواهد بود.

 فرآیند معماری سازمانی .6-2

ام انج یالزم برا یبسترها یبا آماده ساز یسازمان یطرح معمار یک ینتدو یکل یمراحل

 یازمندن رینکادقت نمود که ا یدتوان با یم یاتیشود. از نظر عمل یشروع م یسازمان یمعمار

 یدبانه و در سازمان در اجرا شد یوستهبصورت پ ی،مراحل مقدمات یاست که پس از ط یندیفرآ

 یاناپده و شروع ش یاست که زمان یتیفعال یکاشتباه کرد. در واقع پروژه  ژهپرو یکآنرا با 

طرح  ینتدو نگاه شود، فقط شامل پروژه یسازمان یبه معمار یدگاهد یندارد. اگر با ا ینیمع

فته و نظر گر در طرح بهبود یهروند بهبود را فقط تا ته یدگاهد ینباشد. با ا یم یسازمان یمعمار

 شود.  یرا شامل نم یعمل یجاستقرار طرح و اکتساب نتا یتفعال

و  یهبودبکه  توجه داشت یدباشدو با یم یابیطرح بهبود، اجرا و ارز یهتهروند بهبود شامل 

ده و نده بوموجود ز یکسازمان  یراباشد. ز ینم یپروژه موقت یکبوده و  یندفرآ یکخوب بودن 

ناسب مو  الزم یطشرا یدشکل با ینکند. بد یم ییرخود، تغ یو داخل یطیمح یطشرا یرتحت تاث

 فاز ینوتد شکل پروژه یناطالعات، لحاظ شود. بد یفناور یسازمان یدر طرح معمار ییراتبا تغ

 باشد.  یم یسازمان یمعمار ینداول فرآ

شروع  یسازمان یبه طرح معمار یازن یکتواند با  یدر سازمان م یسازمان یمعمار فرایند

ادامه  یسازمان یطرح معمار ینتدو یبا انتخاب مجر یندفرآ ی،مراحل مقدمات یشود. پس ط

 ینگردد. بعد از ا یم یو طراح یهاطالعات ته یکند. پس از آن، طرح توسعه فناور یم یداپ

مناسب مطابق برنامه  یطبا شرا یشده، به سازمان یننمودن طرح تدو جرایمرحله سازمان با ا
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و  ییرطرف و اصل تغ یککنترل روند اجرا، از  یازخواهد شد. اما با توجه به ن یلشده، تبد ینتدو

 یتاز وضع یابیارز یداطالعات، با یفناور یریدر بکارگ یتموفق یعدم سکون در سازمانها، برا

( یریت)مد یندبه صورت مستمر انجام شود. در واقع استقرار فرآ اناطالعات سازم یفناور

ن شکل یشده، تا بد یلتبد یدمتداول سازمانها با یندهایاز فرآ یکیبه عنوان  یسازمان یمعمار

 اطالعات در سازمانها باشد. یکننده بهبود مستمر استفاده از فناور ینتضم

 

 فرآیند)مدیریت( معماری سازمانی. 7-2شکل 

 یتفعال دامهامراحل انجام شده و در صورت لزوم  یتواند در تمام یو کنترل م یابیبحث ارز

عماری حث مببراین اساس می شود مدلهای ارزیابی و بلوغ در  به مراحل قبل برگشت داده شود.

 سازمانی را به شکل زیر در نظر داشت:

 مدل ارزیابی وضعیت بکارگیری فناوری اطالعات در سازمانها -

 مانهامدل ارزیابی پذیرش معماری سازمانی در ساز -

 مدل ارزیابی تیم های مجری تدوین طرح معماری سازمانی -

 مدل ارزیابی روش تدوین طرح معماری سازمانی -

 مدل ارزیابی طرح معماری سازمانی تدوین شده -

 مدل ارزیابی روش اجرای طرح تدوین شده -

 مدل ارزیابی اجرای طرح تدوین شده -

 ن بهبود یافتهمدل ارزیابی وضعیت بکارگیری فناوری اطالعات در سازما -

ری بکارگی ضعیتالبته مدل اول و آخر تقریبا مشابه بوده و می توان از یک مدل برای ارزیابی و

 فناوری اطالعات استفاده نمود.

 انتخاب
 اجرا تدوین

بازنگری و 

 ارزیابی

رفع نوابص 

 اجرائی

 اصالح برنامه
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 سوم فصل

 یسازمان یطرح خوب معمار کی ویژگیهای

 
 

   -4 شکل

  -5 جدول

   -5 رابطه
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 یسازمان یطرح خوب معمار یک یژگیهایو .3

 چکیده .1-3

، العاتشده برای الگو و روش تدوین معماری سازمانی فناوری اط در چارچوبهای معماری سازمانی سعی

اشد که بهایی راهکارهای ارائه شود. جدا از روش تدوین وضعیت مطلوب، هر وضعیت مناسب باید دارای ویژگی

زمانی ری سااهداف و دالیل تدوین آنرا تامین کند. در این فصل با مرور ویژگیهای اصلی و خوب یک معما

ی احی مکیفیتی مربوطه تشریح می شود. این مدل مستقل از هر چارچوبی، هم در مرحله طر مناسب، مدل

رحله هم در م یرد وتواند به عنوان راهنما مورد استفاده طراحان و تدوینگران معماری فناوری اطالعات قرار گ

 ارزیابی و کنترل طرح ارائه شده می تواند، مبنای بررسی و اعتبار سنجی باشد.

 

 کلیدی تشریح شده:ی نکات
 این فصل به شما کمک خواهد کرد که به سواالت زیر پاسخ دهید:

 جایگاه مدل کیفیتی در تدوین طرح توسعه کجاست؟ 

 ارتباط مدل کیفیتی نرم افزار با مدل کیفیتی معماری فناوری اطالعات چیست؟ 

 مدل کیفیتی پیشنهادی برای معماری سازمانی فناوری اطالعات کدام است؟ 

 د؟ه نمودر تدوین یک طرح معماری فناوری اطالعات خوب و مناسب باید به چه ویژگیهای توج 

 هرکدام از ویژگیهای معماری سازمانی فناوری اطالعات به چه معنی می باشند؟ 

 یسازمان یطرح خوب معمار یک یاصل یژگیهایو .2-3

 ساسکه براهدف از طراحی خوب، رعایت یکسری نکات در تدوین طرح می باشد که هنگامی

وری فنا آن طرح فناوری اطالعات در سازمان مستقر و پیاده شد، وضعیت خوبی در بکارگیری

 اطالعات سازمان، بوجود بیاید.
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 رابطه مدل کیفیتی سیستمهای فناوری اطالعات با تدوین معماری. 1-3شکل 

وضوع تن مبا توجه به کیفی بودن مفهوم خوبی یا کیفیت، در اکثر مدلها سعی شده با شکس

یفیت و کحقق و عینی تر نمودن آن، سعی در ارائه مدلی قابل اجرا و پیاده سازی، به منظور ت

ع ین موضواختی خوبی ارائه نمایند. در اکثر تعاریف مدلهای کیفیتی یک با ارائه یک ساختار در

ه ند شکستبرس داشته اند. این ساختار شکست تا جائی که به مفاهیم قابل اندازه گیری را بیان

 می شوند. 

 

 
 یافزار نرم ستمیس تیفیروابط عناصر مدل ک. 2-3شکل 

براین اساس سعی شده که ویژگیهای اصلی معماری سازمانی خوب براساس پژوهشهای 

نکات عملی که باید در تدوین انجام شده توسط محقیق مشخص شده و سپس یک مجموعه 

طراحی باید مورد توجه قرار بگیرد، مشخص شود. در این راه عالوه بر نظر محقیق بر تعاریف و 
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اهداف بیان شده توسط صاحب نظران این زمینه توجه شده است. مزایا و نتایج مورد انتظار که 

 نکات طراحی می باشند.با پیاده سازی طرح باید در سازمان محقق شود، نیز دالیل انتخاب 

ست های بد ایده تحلیل و بررسی موارد بیان شده، و با توجه به اشتراکات موجود در آنها وبا 

 معماری ر هردآمده از مطالعه ایده های بیان شده توسط محققین، ویژگیهای اصلی زیر که باید 

 سازمانی وجود داشته باشد، استخراج  و پیشنهاد می گردند:

 همانگونوه کوه در اکثور روشوها و نظورات بیوان شوده،         :13اثربخشییا  12همراستائی

اطالعات و ارتباطات در سازمانها  یهاآوری فناستفاده از  یهدف اصلمشخص است، 

براسواس  باشود. هور سوازمان     آن سوازمان موی   یتیریمدهای  تیروند فعال لیتسه

و مشخص  فیتعرو مقاصدی را برای سازمان  اهدافماموریت و علت وجودی خود، 

 یبه مقاصد مذکور طراحو  لین یرا برا ئیهابردراه ت،یریبر اساس آنها مد کند. می

شوووند. انجوام ایون راهبردهوا بوسویله وظوائف سوازمانی مشوخص موی        . دیو نما موی 

 دیو سطوح سازمان با راستا در تمامی نیدر هم زین یو اطالعات یارتباط یهاآوری فن

همراستائی با کسب و کار، بوسویله نشوان    .رندیومورد استفاده قرار گ یافته شگستر

دادن میزان پوشش و تامین نیازهای اهداف و وظائف توسط سیستمهای اطالعواتی  

شود. این معیار نشانگر میوزان تناسوب و ارتبواط اطالعوات بوا اهوداف و        تامین می

 .فرآیند های کسب و کار می باشد

 کسوب و کوار، بایود بوه ایون     براین اساس در زمان طراحی ضمن توجه ویژ به اهداف 

ایود. و  مسئله توجه نمود که راهکارهای ارائه شده باید به شکل مناسبی پشوتیبانی نم 

 البته این موضوع را در طراحی بخوبی نشان داده شود.

 

 آوری اطالعوات در سوازمانها    با توجه به گستردگی استفاده از عناصر فون  :14همگرائی

ی هم جهت بودن آنها موورد توجوه قورار بگیورد.     و تنوع آنها، باید در یک طرح معمار

های تشکیل دهنده طرح معماری برای تامین موثرتر اهداف، بایود بوا یکودیگر     مولفه

های تشوکیل دهنوده    همگرا و در یک جهت باشند. کنترل سازگاری و پوشش مولفه

های این ویژگی میوزان   شود. زیرویژگییک طرح معماری در این ویژگی سنجیده می

 باشد. های سطح باالتر می های مختلف معماری سازمانی از الیه ش الیهپوش

همگرائی به معنی همگورا بوودن کوارکرد مولفوه هوای معمواری سوازمانی و تطوابق         

 که عبارتند از:   ،فعالیتهای آنها در رسیدن به یک هدف واحد است

                                                
1 2 IT-Business Alignment  
13 Effectiveness 
1 4 Convergence  
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o  هااهداف توسط فرآیندافزایش پشتیبانی 

o  یاطالعات یستمهایتوسط س هاپوشش فرآیند زانیمتوجه به 

o  هاتوسط فرآیند یاطالعات یتهایپوشش موجود زانیمافزایش 

o  یسوتمها یتوسوط س  یاطالعوات  یتهوا یپوشش موجود زانیمتوجه ویژه به 

  یاطالعات

 

 آوری  فون  یسوتمها یس یکوه در طراحو   یگور ید نکتوه : 15بابلیت نگهداری و توسعه

کسوب و   یایو در نظر گرفته شود، عملکورد سوازمانها در دن   دیسازمان با کیاطالعات 

و  تهوا یفعال یاصول  یمبوان  مدت سازمانها کوتاه وباشد. اهداف بلند مدت  میامروز کار 

به مقاصد  یابیدست یدهند. اما روشها می لیمدیریت سازمانها را تشک یکار یروشها

سازمانها  یرونیو ب یطیمح طیوابسته به شرا اریشده بس یطراح یهایو استراتژ یانیم

کسوب و کوار،    طیمحو  یازهوا یو ن طیشرا عینسبتاً سر راتیید. با توجه به تغنباش می

داده و بوا   رییو کسوب و کوار خوود را تغ    یهاو فرآیند هایبتوانند استراتژ دیسازمانها با

کسب و  یهاانجام فرآیند یشکل ابزارها نیوفق بدهند. بد دیجد ماتیو تصم طایشر

برخوردار بوده تا بتوانود امکوان اعموال     یمناسب یریاز انعطاف پذ دیبا زیکار سازمان ن

 د،یو جد یهوا آوری رقبوا، و فون   ن،یقووان  راتییو تغ. دیو را فوراهم نما  دیو جد ماتیتصم

  عکوس العمول نشوان دهود.     یسازمان در مقابل آنها بخوب دیهستند که با ییشرانهایپ

مشوخص   17پوذیری رییتغ ، و 16لیو و تحل هیو تجز تیو قابلویژگی توسط زیرویژگیهوای  این

شود. زیرویژگی تجزیه و تحلیل مشخص کننده امکان ردیوابی خطوا و رفوع آنورا      می

دهد و زیرویژگی تغییرپذیری میوزان ایجواد تغییورات الزم بورای توسوعه و      نشان می

 دهد.سازگاری با شرایط جدید را نشان می

ت عملکردهوای جواری   قابلیت نگهداری و توسعه به معنی داشتن قابلیت کنترل صح

، در مولفه های معماری سازمانی، همچنین قابلیت تطبیق سریع بوا تغییورات جدیود   

 است. بنابراین زیرویژگیهای قابلیت نگهداری و توسعه عبارتند از:

o لیو تحل هیتجز تیقابل 

o یریرپذییتغ 

 

                                                
1 5
  Maintainability 

1 6 Analyzability 
1 7 Changeability 
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 بوا   یآوری اطالعات و نوا آشونائ   بودن فن دینظر به جد ریاخ یسالها در :18یکپارچگی

از  کیووآن، هور   یریبربوودن بکووارگ  نووهیاسوتفاده ازآن، و هز  یاثورات و تبعوات عملوو  

مختلوف اقودام بوه     یخود و در زمانهوا  یکار ازیباتوجه به شدت ن یسازمان یواحدها

معمووالً براسواس    ستمهایس نینموده است. ا یاطالعات ستمیس کی یریو بکارگ هیته

هور واحود    عموالً د بنوا شوده اسوت.    در عملکرد آن واح عیدرون واحد و تسر یازهاین

 نینموده است. بود  هیخود ته یرا برا ستمییدر سازمان س یمستقالً و بدون کل نگر

از  یونیکلکسو  لیگوناگون، موجب تشک یدر زمانها فمختل دیخر یشکل درخواستها

توسط ارائه دهندگان مختلف در سازمان شوده اسوت.    ،متفاوت یاطالعات یستمهایس

بوه   یندارنود. اموا وقتو    یارتباط مناسب و راحت گریکدیکه با یهمانند مجموعه جزائر

 مشود، بوه علوت عود     جواد یا یاطالعوات  یسوتمها یس نیتباطات بربه ا ازیمرور زمان ن

و از  انکسو ی یآوری مورد استفاده، عدم وجود استانداردها فن یبودن ابزارها کسانی

آوری اطالعوات در   توسعه فن ستمها،یس ریهمه مهمتر عدم وجود امکان ارتباط با سا

 یکپوارچگ ی یژگو یو .دیو گرد لیتبود  نوه یمعضل بزرگ و پرهز کیسازمانها به صورت 

 مشووکالت مطوورح شووده اسووت. در حوود    نیوواز بوجووود آموودن ا  یریجلوووگ یبوورا

امکان فراهم خواهد شد  نیآن، ا یدر سطح عال تیخاص نیآل در صورت وجود ا دهیا

 یهافرآینود  اداشوته یو  عناصر تبوادل اطالعوات    ریبا سا یعناصر معمار یکه به راحت

در سوه جنبوه موورد توجوه قورار       یژگو یو نی. ای مشترک را به اجرا در بیاورنداتیعمل

در  یکپارچگی ،یکار طیدر سکو و مح یکپارچگیشامل  یژگیرویسه ز نی. اردیگ می

در سوطح   یکپارچگی تی. قابلباشد ها می افزار نرمسیستمهای  یکپارچگیها، و  داده

 یبه معن یری. تعامل پذندیگو می زین یریتعامل پذقابلیت را  یافزار نرمسیستمهای 

   .باشد می ستمیس چند ایدو  نیب هاتعامل فرآیند ای عاتتبادل اطال تیقابل

ی ردهوا و اطالعوات بوین مولفوه هوا     یکپارچگی به معنی قابلیت تعامل و تبوادل کارک 

 معماری سازمانی بوده و به طور خالصه دارای زیرویژگیهای زیر است:

o یکپارچگی در سکو و محیط کاری 

o یکپارچگی داده ها 

o یکپارچگی سیستمهای نرم افزار 

 

در ادامه با توجه اینکه عناصر اصلی معماری سازمانی سیستمهای اطالعاتی هستند که 

افزار نیز برای رسانند، از ویژگیهای بیان شده در معماری نرمرا به انجام  می عملیات مورد نظر

                                                
1 8 Integrity  
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شود. این ویژگیها در واقع سازمانی استفاده میتکمیل ویژگیهای الزم در طرحهای معماری

ویژگیهائی هستند که در هر محصول خوب طراحی شده و با چرخه حیات بلند مدت باید وجود 

 سایر ویژگیها به شرح ذیل پیشنهاد می گردند: داشته باشند. بدین شکل
 

 عناصور   سیسترس بوودن سورو  ددر زانیم نانیاطم تیقابل یژگیو: 19بابلیت اطمینان

براساس عملکورد عناصور در زموان بوه      یژگیو نی. ادهدیرا نشان م یسازمان یمعمار

وقووع   نیفاصوله بو   نیانگیمانند م ییارهایشود. مع محاسبه می یاجرا درآمدن معمار

سونجش   یفعال بوده به کل زمان کوارکرد، بورا   سیکه سرو ییها، نسبت زمانهاطاخ

 یسر کیبراساس  معماری، شوند. اما قبل از به اجرا درآمدن استفاده می یژگیو نیا

 کرد.  ی نیبشیرا پآن بودن نانیقابل اطم زانیتوان ممی اتیخصوص

دن و اطمینان به دردسترس بوو  قابلیت اطمینان در معماری سازمانی به معنی قابلیت

ی یهائژگیرویزصحیح بودن کارکردهای مولفه های موجود در معماری اسزمانی است. 

 ، عبارتند از:دیرا سنج یژگیواین توان  آنها می لهیبوسکه 

o تحمل خطا  تیقابل 

o بازگشت از خطا     تیقابل 
 

 آوری اطالعوات از   فون هوای   سوتم یس نهیبه یریبکارگ زانیم ،یکارائ یژگیو: 20کارائی

و  یرفتوار زموان  هوای   یژگو یرویتوسط ز یژگیو نیدهد. ا را نشان می یمنابع سازمان

 ایو  یرضورور یغ اتیو شود. انجام ندادن عمل مشخص می یعناصر معمار یرفتار منابع

 نباشود. در ایو   هوا موی   ستمیدر س یکارائهای  اطالعات از نمونه یتکرار رهیعدم ذخ

 کیو در  سیارائه سورو  یمورد استفاده براهای  زمان، زمان تیبا توجه به اهم یژگیو

در  ،منابع موورد اسوتفاده از جملوه حافظوه     ریقرار گرفته و سا یمورد بررس یژگیرویز

 .رندیگمی مورد سنجش قرار گرید یژگیرویز

بع کارائی در معماری سازمانی به معنوی اسوتفاده و بکوارگیری بهینوه و مناسوب منوا      

هوای موجوود در معمواری سوازمانی اسوت. زیرویژگیهوای آن       سازمانی توسط مولفوه 

 عبارتند از:

o کارائی در زمان 

o کارائی در منابع 
 

                                                
1 9 Reliability  
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 از  انتیاطالعوات سوازمان، مسوئله حفوا و صو      تیبا توجه به حساسو  امروزه: 21امنیت

 یاز اصول  یکو یآوری مرتبط به  مهم است. اطالعات و فن اریبس یاطالعات یستمهایس

آوری اطالعوات کوامالً    در فون  تیو امن تیو شده انود و رعا  لیمنابع سازمان تبد نیتر

 نیرا توام  یمجاز و قانونهای  یحفاظت، دسترس نیدر ع دیبا تباشد. امنی می الزامی

اطالعوات مورتبط بواهم،     رییاطالعات و دقت در تغ یو کنترل سازگار تی. تمامدینما

 تیو نام یژگو یاجزاء و ،یریاست که همراه با حفاظت و دسترس پذ یگرید یژگیرویز

 دهند. می لیرا تشک

امنیت به معنی وجود مکانیزمهوای کنتورل و حفاظوت دسترسوی و تغییور اطالعوات       

 توسط مولفه های معماری سازمانی است و زیرویژگیهای آن عبارتند از:

o 22حفاظت 

o 23دسترسی پذیری 

o 24تمامیت 

 کیو  ،یموورد بررسو   یسوازمان  یطرح معموار  اگر: 26و اجرائی بودن 25بابلیت استفاده 

 یژگو یو دیشده باشد، با شنهادیبه اجرا در آمدن در سازمان پ یبوده و برا دیطرح جد

 .  ردیمورد توجه قرار بگ زیبودن آن ن یاجرائ تیقابل

اری قابلیت استفاده و اجرائی بودن به معنی میزان امکان پوذیری پیواده سوازی معمو    

 مربوطوه   یهوا یژگیرویزسازمانی، و سوهولت اسوتفاده از مولفوه هوای آن موی باشود.       

 عبارتند از:

o اجراو زمان  نهیهز 

o سازمانقابلیتهای با  یسازگار 

 نکات عملی یک طراحی خوب  . 3-3

ت قبل، خطوط اصلی و نکات کلی هستند که طراح باید در واقع موارد بیان شده در قسم

در زمان تدوین مورد توجه قرار داده و سعی نماید راهکارهای پیشنهادی خود را براساس این 

                                                
2 1 Security  
2 2 Confidentiality  
2 3 Availability  
2 4 Integrity  
2 5 Usability  
2 6 Implementability  
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ویژگیها تدوین نماید. مطالب این قسمت به عنوان نکات عملی یا شهودی، بیشتر متمرکز شده 

قسمت قبل و سعی در ایجاد آن با هر است. البته توجه در سطح ویژگیهای بیان شده در 

 دیدگاههای که طراح داشته باشد هم به طراحی بهتر و مناسبتر مطمئناً کمک می کند. 

 هدف اصلی این قسمت ملموس تر نمودن موضوع و کمک بیشتر به طراحان به منظور

ئی ل هادرک عینی تر همان ویزگیها می باشد. به عبارت دیگر معرفی یک سری نکات و کنتر

وب، است که در صورت رعایت آنها، احتمال وجود ویژگیها و خصوصیات اصلی یک طراحی خ

 افزایش می یابد.
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 ویژگیهای کیفیتی معماری سازمانی. 3-3شکل 
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 ینشده در ا ینیب یشپ یسازمان به طور خالصه ویژگی های کیفیتی معماری 3-3شکل 

 . یدنما یمدل را ارائه م

   -6 رابطه

 یهمراستائویژگی  1-6-7

 یتائراسهم زانیاست که نشان دهنده م یسازمان یمعمار یکارکرد یژگیو نیاول یژگیو نیا

ظ لحا نیباشد. بد کسب و کار سازمان میوظائف آوری اطالعات با اهداف و  عناصر فن

اف و ز اهدآوری اطالعات ا فن یعناصر اصل یبانیپشت زانیبراساس م یژگیو نیازیرویژگیهای 

 یاتیپوشش عمل. به جهت حداکثر رساندن وضعیت این ویژگی شود می فیتعر یوظائف سازمان

ستمهای توصیه شده است. بدین منظور از سی یسازمان یمعمارعناصر  سطوکار توعناصر کسب

و  هدافاطالعاتی به عنوان عنصر اصلی و عملیاتی در معماری سازمانی جهت کنترل پوشش ا

ید نما سب و کار توجه ویژ داشته و سعیوظائف استفاده می شود. طراحی باید به اهداف ک

 سیستمهای اطالعاتی را برای پشتیبانی آنها در طراحی خود لحاظ نماید.

 یهمگرائویژگی  2-6-7

در  آوری اطالعات عناصر فن که تمامی نستیا یکارکرد یهایژگیدر و یمهم بعد نکته

ه وجه بت، باید برای تحقق این ویژگیها. ندینما تیراستا فعال کیجهت هم کار کرده و در 

ز های مختلف از یکدیگر داشت. برای کنترل تحقق این موضوع می توان ا پوشش مولفه

فرآیندها و -هااطالعاتی، موجودیتسیستمهای –فرآیندها، فرآیندها  –ماتریسهای تقابلی اهداف 

 سیستمهای اطالعاتی استفاده نمود. –موجودیتها

 یکپارچگویژگی ی 3-6-7

 نیامکان استفاده از ا دیآوری اطالعات با فن یستمهایز سجهت استفاده حداکثر ا به

وجود داشته باشد. نظر به توسعه عناصر  وستهیو پ کپارچهی ستمیس کیآوری به صورت  فن

 نیا نیتبادل اطالعات ب تیقابل دیکنندگان گوناگون، با نیمختلف و تام یآوری در زمانها فن
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یکپارچگی  نباشد. یتکرار یبه انجام کارها ازیتا ن ،نه وجود داشته باشدیعناصر با حداقل هز

. یاطالعات یستمهایداده و س ،یکار یسکو اطالعات در سه سطح مختلف می توان محقق شود:

 یدر معمارحتی المکان یکسان  یسکوهااستفاده با  یکار یجنبه سکو یساز کپارچهی

 یستمهایاطالعات که توسط س ی، به استاندارد نگهدارهداد یکپارچگی می آید.وجود ب یسازمان

که  یگردد.  به نحو می نییتع ،دنقابل شناخت و استفاده باش یموجود در معمار یاطالعات

 ت،یارتباط برقرار کنند. در نها ماًیمستق ستمهایس ریساهای  مختلف بتوانند با داده یستمهایس

استفاده از  انزیبا م ی،ریتعامل پذ یا اصطالحاً یاطالعات یستمهایسطح س یکپارچگی

شود. می دهیسنج یاطالعات یستمهایس نیب یکار یهاتبادل اطالعات و فرآیند یستانداردهاا

 یمعمار ای سهایوب سرو لید از قبنده می شیرا افزا یریکه تعامل پذ ییهاآوری استفاده از فن

 دشد.نخواه ویژگی نیگرا، موجب ارتقاء ا سیسرو

  یمتفاوت در معمار یسکوهااستفاده کمتر از 

  یعامل گوناگون در معمار یستمهایساستفاده کمتر از 

  عامل خاص یستمس یکمستقل از  یاطالعات یستمهایسپیشنهاد 

  یداده در معمار یمتفاوت نگهدار یها یطمحاستفاده کمتر از 

  تبادل )استاندارد( یتداده با قابل یرهذخ یها یطمحاستفاده بیشتر از 

 یاطالعات یستمهایس یتهاینرمال بودن موجود 

  داده با فرمت خاص ینگهدار یها یطمححذف یا جایگزینی 

  ( یکتوماتا یا ی)دستیریتعامل پذ یتبا قابل یاطالعات یستمهایساستفاده بیشتراز 

  یکاتومات یریتعامل پذ یتبا قابل یاطالعات یستمهایسپیشنهاد  

  گرا یسسرو یبا معمار یاطالعات یستمهایساستفاده بیشتر از  (SOA) 

 ی در طرحساز یکپارچه یسوجود سرو 

 ی و توسعهنگهدار تیبابلویژگی  4-6-7

شود.  می میتقس و تغییر پذیری ل،یو تحل هیتجز تیقابل یهایژگیرویبه ز ینگهدار تیقابل

افزایش بیش از حد تعداد سیستمهای اطالعاتی موجب افزایش پیچیدگی شده و قابلیت تجزیه 

ای بودن  مانهیاز خواص پ کهیدر صورت ستمیس کدهد. از طرف دیگر ی و تحلیل را کاهش می

آنرا  یریپذ رییخواهد بود، بلکه تغ لیو تحل هیکند، نه تنها بهتر قابل تجز هاستفاد الدر سطح با
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 یرونیاتصال ب زانیو م ،یاطالعات یستمهایس درونی همبستگی زانیممعیارهای  .دهدمیشیافزا

نظر ای بودن، در  به عنوان معیارهای مرتبط با خواص پیمانهتوان  را می یاطالعات یستمهایس

 یستمهایبا س یاطالعاتیتهایموجود یتقابلسیتوان از ماترمحاسبه آنها می یگرفت. برا

یا  هیچند ال یهایمعمار رینظ یریرپذییتغهای  یاستفاده نمود. استفاده از معمار یاطالعات

عدم وجود مکانیزمهای مبتنی بر شرایط  د.نباش سنجش می یارهایمع گریاز دمبتنی بر مولفه، 

های روز، معیارهای  آوری های قابل تغییر، و استفاده از فنثابت و محدود کننده، تعداد مولفه

دهند. همچنین نرمال بودن روابط موجودیتهای  دیگری هستند که تغییر پذیری را افزایش می

کند. همانگونه که مشخص است برخی از  ح داده بیشتر میاطالعاتی امکان تغییرات را در سط

کارها و الگوها در طراحی برروی چند ویژگی اثر دارند. بدین شکل موارد زیر به عنوان توصیه 

 شده اند:هایی جهت افزایش میزان ویژگی قابلیت نگهداری و توسعه تعریف 

 9ز در هر سطح کمتر ا یاطالعات یستمهایس یمکننده قانون تعداد تقس یترعا 

  یاطالعات یستمهایس یداخل یهمبستگافزایش 

  یاطالعات یستمهایس ینب یرونیاتصال بکاهش 

  در طراحی سیستمها، مانند   یرپذ ییرتغ یها یمعماراز استفادهBPMS 

  یتها روابط به موجودکم نمودن پیچیدگی طراحی 

 تحت وب یاز فن آور بیشتر استفاده 

  یندهافرآاز  یاطالعات تمهاییسسپشتیبانی بیشتر 

  شودحذف  یاو ییرتغ یجاد،ا یندفرآ توسط یکفقط بهتر است هر موجودیت. 

  یتموجودکم نمودن ارتباطات سیستمها با تخصیص مناسب 

  شود.حذف  یاو ییرتغ یجاد،ا یستمس توسط یکفقط  یتبهتر استموجودهر 

 یکارائویژگی 5-6-7

 یباشد. کارائ می یکارائ یژگیو یاز منابع و بخصوص زمان، بحث اصل یبهره ور شیافزا

، که با شود مربوط می درخواست، پردازش درخواست و ارسال جواب افتیدر یبه زمانها ی،زمان

. عدم وجود بهبود استهستند، قابل  لیچرخه دخ نیآوری که در ا توجه به عناصر فن

 بهتر است. یزمان ینشان دهنده کارائ، ه در خواستهاب یجوابگوئ در یو تکرار یاضاف یتهایفعال

و  نهیاطالعات به صورت به رهیذخ زانیبه م  ،آنها حافظه است نیتر یمنابع که اصل ریسا یکارائ

ها  گردد. درجه نرمال بودن دادهمیاز بی اطالعات یستمهایدر س یعدم اختصاص حافظه تکرار
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اختصاص منابع  زانیاست. م یژگیرویز نیاموثر در  یارهایمعدیگر  از یاطالعات یستمهایدر س

عوامل موثر در ویژگی کارائی منابع  گریآنها، از د عیسر یو عدم آزاد ساز یقبل از مواقع ضرور

 است. 

 تیامنویژگی  6-6-7

 نهیزم نی. در ایو دسترس یمحرمانگ ت،یشود: تمام می فیدر سه جنبه  تعر تیامن

ی و حرمانگمبه منظور تامین است.  دهیارائه گرد لیالملنیدر سطح ب یمتفاوت یاستانداردها

اسب ای منآوری اطالعات از روشها و مکانیزمههای سیستمهای فن دسترسی باید تمامی مولفه

وح ر در سطعتبااتصدیق هویت و تائید اعتبار استفاده نمایند. مکانیزمهای تصدیق هویت و تائید 

در  های کاربردی باید فعال باشند. همچنینسیستم عامل، شبکه، پایگاه داده و سیستم

از به یرمجهای ورودی را کنترل کنند تا از امکان دستیابی غ سیستمهای کاربردی باید داده

و از  شخیصاطالعات از این طریق جلوگیری شود. همچنین باید مکانیزمهائی برای جلوگیری، ت

رد داشته باشد، تا عملکآوری اطالعات وجود بین بردن کدهای مخرب در سیستمهای فن

قایع وای ه سیستم مختل نشود. ابزارهای تشخیص نفوذ، دیواره آتش، ویروس یاب و ثبت کننده

نهاد پیش باشند. عواملی هستند که برای بهبود وضعیت طراحی در این ویژگی از این نوع می

 می شوند. 

رار قکید ت مورد تاآوری اطالعاوجود این مکانیزمها در اغلب استانداردهای امنیتی فن

 نهیزم استاندارد نیانام برد.  ISO/IEC 27000توان از استاندارد  گرفته است. از جمله می

 رانها زماآن در سا یابیاطالعات و ارز تیامن تیریمد ستمیو استقرار س یاحطر یبرا یمناسب

سازمانها را  راطالعات د تیحوزه امن 10استاندارد در  نیاهای  مجموعه کنترل آورد. فراهم می

نها به آی از ها مسائل مدیریتی را دربرداشته و تعداد تعدادی از این حوزهکند.  می یابیارز

 وترل کن ات،یارتباطات و عمل تیریمدهای  پردازد. ویژگی امنیت در حوزه مباحث فنی می

 تطالعاا تیحوادث امن تیریمدو  ،یاطالعات یستمهایس یاکتساب، توسعه و نگهدار ،یدسترس

د و ستاندارین اادر این استاندارد مورد تاکید قرار گرفته است. استفاده از نکات پیشنهادی در 

می  خوب سایر تجربیات برتر منشر شده از جانب موسسات معتبر، از دیگر توصیه های طراحی

 باشد. 

 برخی از نکات فوق عبارتند از:

  عامل یستمهایدر سیت هو یقتصد یزممکاناستفاده از 
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  در سیستمهای عامل اعتبار یدتائ یزممکانوجود 

 در شبکه یتهو یقتصد یزموجود مکان 

 اعتبار در شبکه یدتائ یزموجود مکان 

  تیهو یقتصد یزمداده با وجود مکان یگاهپامدیریت  یها یستمساستفاده از 

  باراعت یدتائ یزمداده با وجود مکان یگاهپامدیریت  یها یستمساستفاده از 

  یابی در طرح  یروسو یابزارهاوجود 

  مناسب آتش یوارهد یابزارهااستفاده از 

  مناسب شبکه یعثبت وقا یابزارهااستفاده از 

  یاب مناسبکشف نفوذ و مهاجم  یابزارهابکارگیری 

 از استراق سمع  یریجلوگ یزمهایوجود مکان 

  یتهو یقتصد یزممکان یدارا یاطالعات یستمهایستوصیه بکارگیری 

 اعتبار  یدتائ یزممکان یدارا یاطالعات یستمهایسستفاده از افزایش ا 

  در تمامی سیستمهای اطالعاتی یهاکنترل محدوده وروداعمال 

  (الیجیتدامضاء  ی،کد گذار ی،درتبادالت اطالعات )رمزنگار یتیامن یزممکانتوجه 

 نانیاطمویژگی بابلیت  7-6-7

ار کننده استمر نیتضمکه  ییزمهایبه وجود مکان نانیاطم تیقابل ی،سطح معمار در

از شت بازگ تحمل خطا و تیقابل یژگیرویبه دو ز یژگیو نیگردد. امیاز ب ،است ستمیس تیفعال

ر طه دمربو یزمهایمکان دیبا هایژگیرویز نیاز ا کیهر  نیتام یشود. برا می میخطا تقس

 ای خطا و با دبرخور یزمهایمکان دیتحمل خطا با یبرا مثالباشند. به عنوان موجود  یمعمار

و  ،اخط برخورد باهای  زمیلحاظ شوند. وجود مکان یدر معمار بان،یاستفاده از عناصر پشت

 یه های اصلی است.صاز تو ستمیبازگشت از خطا در هر س یزمهایمکان

 بودن یاجرائ ایاستفاده  تیبابل 8-6-7
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ه که ب یهاییمعمار یعنیسازمان،  کی یبرا یشنهادیپ یسازمان یمعمار هایمورد طرح در

 مورد زین یژگیو نیا دیشده باشد، با شنهادیمطلوب پ یهایو به عنوان معمار امدهیاجرا در ن

 یرمعما یو زمان اجرا نهیشامل هز یژگیو نیانکات اصلی در مورد . ردیگبقرار توجه 

 در موجود یهاریآو و امکانات کارفرما، و مطابقت با فنها  تیبا قابل یسازگار زانیم ،یشنهادیپ

 ،یارر معمفاده در عناصتآوری مورد اس ت در دسترس بودن فنیقابل گریبه عبارت د ایبازار 

 باشند. می
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 بخش دوم

 اطالعات  یفناور یریتتکامل تفکر مد یرس

 یسازمان یمعمار یمدر پارادا
 

 

   -5 شکل

  -6 جدول

   -7 رابطه
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 یمعمار یماطالعات در پارادا یفناور یریتتکامل تفکر مد یرس

 یسازمان

 مقدمه بخش دوم

 یتیرمد به جهت بهبود یسازمان یمعمار یمپاراداهمانگونه که قبالً توضیح داده شد، 

 نیا یریپذ یریتمد یششد و در گذر زمان به جهت افزا یجاداطالعات سازمانها ا یفناور

 .یدنجام، اتوسعه آن یزیدر سازمان شروع تا به برنامه ر یفناور یناز شناخت کامل ا یفناور

 مولفه هایباشد که هر یک قسمتی از  داد زیادی مستندات مییک معماری شامل تع

ت توصیفا ز اینسازمان را توصیف نموده اند. مشکلی که در استفاده امرتبط با فناوری اطالعات 

جهت  بدین توان به همه آنها توجه داشت و بکار گرفت؟ که چگونه می ستا آید این بوجود می

می الزا توصیفات معماری سازمانی استفاده از یک چارچوبو برای ایجاد نظم و سازماندهی 

 باشد.  می

ز اون بد ،چارچوب معماری سازمانی قصد دارد امکان تمرکز برروی یک جنبه از سازمان

ضمینتبرای تمام ذینفعان را فراهم آورد. یک چارچوب خوب،  ،دست دادن دیدگاه کل نگر

ری باشد. چارچوبهای معما معماری می کننده جامعیت محصوالت نهائی تولید شده برای

اید ئی بهای خالی یک کتابخانه هستند که در آن مشخص شده چه چیزها سازمانی مانند قفسه

ورد انی مهای که از معماری سازمتهیه شده و جایگاه هر کدام کجاست. بدین شکل هم خروجی

مرتب  وروش تهیه گی چگونگردیده است. در برخی از چارچوبها به باشد، تعیین  انتظار می

، همچنیناست. مستندات و محصوالت مدلسازی شده معماری، نیز پرداخته شده سازی 

تیم  شکیلتتوصیه هائی اجرائی نظیر نحوه  ،عالوه بر این موضوع ی وجود دارند کهچارچوبها

 .نداداشته  بیانرا نیز تکنیک هائی مدلسازی استفاده از معماری، فرآیند کلی معماری و حتی 

  


