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  زمینه. 1

 هاي اطالعاتی، غلبه بر پیچیدگی فزایندهسازي داراییها به یکپارچهدر یک دهه گذشته، نیاز روزافزون سازمان
وکار، توجه مدیران و گویی به تغییرات سریع محیط کسبها و کاربردهاي فناوري اطالعات و پاسخزیرساخت

صورت مستمر و ، به(EA) هاي معماري سازمانیواحدهاي مدیریت فناوري اطالعات را به مفاهیم و روش
عنوان بخش و هم بهوحدتعنوان یک چارچوب مفهومی معماري سازمانی هم به. پیوسته افزایش داده است

هاي مختلف سازمان و فناوري اطالعات، نقش سازي جنبهها براي مدلها و روشاي از ابزارها، تکنیکمجموعه
-گذاري سازمانوکار و فناوري اطالعات و مدیریت موثر سرمایهجایگزینی در همسوسازي کسبمهم و غیرقابل

- ها و استانداردها، متدولوژياین نیاز فزاینده، انبوهی از چارچوبدر پاسخ به . ها در این حوزه پیداکرده است
  .هاي مرتبط با معماري سازمانی در یکی دو دهه گذشته توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است

سازي سازمان و فناوري هاي سرشتنماي معماري سازمانی، تکیه آن بر مدلترین ویژگیاز آنجا که یکی از مهم
هاي معماري سازمانی و نزدیکی میان چارچوبطالعات است، از ابتداي پیدایش ادبیات فنی این حوزه، پیوند ا

هاي معماري سازمانی هر چند امروزه کاربرد مفاهیم و روش. سازي برقرار بوده استهاي مدلها یا تکنیکزبان
توسعه پیدا کرده است، اما واقعیت این  هاي وسیعی در قلمرو فناوري اطالعات و حتی فراتر از آن،به حوزه

افزار به حوزه هاي مهندسی نرماست که در آغاز، مفاهیم کلیدي معماري سازمانی با توسیع مفاهیم و روش
ها ابداع شده و از این رو، ادبیات فنی معماري سازمانی تا حد زیادي متاثر از ها و سازمانمهندسی سیستم

سازي است هاي مدلهاي این تاثیرگذاري، زبانیکی از جلوه. افزار بوده استرمادبیات و زبان فنی مهندسی ن
هر چند مفهوم اساسی معماري سازمانی مستلزم هیچ . گیردکه در معماري سازمانی مورد استفاده قرار می
از  هاي معماري، استفادهسازي نیست، اما در بیشتر چارچوبمحدودیتی در انتخاب زبان و استاندارد مدل

هاي شود که دراصل براي کاربرد در حوزهتوصیه یا الزام می BPMNو  UML  ،IDEFهایی مانند گذارينماد
سازي هاي مدلاستفاده از این تکنیک. اندافزار و مهندسی فرآیندها ابداع شدهمحدودتري مانند مهندسی نرم

یی داشته باشد، اما نیاز به نمایش وابستگی اند ممکن است کاراهایی که براي آن طراحی شدههر چند در حوزه
ترین سازي، یعنی یکی از مهمهمین دلیل از دیدگاه یکپارچهکنند و بههاي معماري سازمانی را ارضا نمیالیه

  . هاي استفاده از معماري سازمانی، کفایت الزم را ندارندانگیزه
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هاي فناوري اطالعات، روند غالب در اکثر حوزهعنوان یک رویکرد و به گراییسرویساز سوي دیگر توسعه 
. ها تبدیل کرده استصورت نقطه محوري همه مباحث مدیریتی در این حوزهرا به) خدمت(مفهوم سرویس 

آوردن و روي(ITSM) هاي این رویکرد، اهمیت روزافزون مدیریت خدمات فناوري اطالعات یکی از جلوه
گیرد، صورت می اقداماتی که در این حوزه. در یک دهه اخیر است ITILهایی مانند ها به چارچوبسازمان

هاي فناوري اطالعات در پیوند با سازي سرویسمند و سازگار براي مدلکارگیري یک روش نظاممستلزم به
و  EAهایی که براي نزدیک کردن ادبیات دو حوزه رغم تالشعلی. هاي سرویس در سازمان استسایر الیه

ITSM نبود یک زبان مشترك بین دو حوزه تا حدزیادي )[1]براي نمونه نگاه کنید به (گرفته است  تصور ،
  . ها جلوگیري کرده استاز اثربخشی این تالش

-سازي ویژه معماري سازمانی را که در عین حال بتواند بهمجموع این دالیل، نیاز به استفاده از یک زبان مدل
  .شده استشدت احساس میعمل کند، به ITSMو  EAزه عنوان یک زبان مشترك بین دو حو

  
2 .ArchiMate چیست؟  

ArchiMate )سازي سازي است که اختصاصاً براي استفاده در مدلیک زبان یا تکنیک مدل) میتآرکی
یک روش سازگار  فراهم آوردن ArchiMateانگیزه اساسی براي طراحی  .معماري سازمانی طراحی شده است

» سرویس«هاي معماري در یک سازمان، با تاکید بر مفهوم هاي و حوزهسازي و توصیف همه الیهبراي مدل
  .ها بوده استکننده این الیهعنوان عنصر میانی و یکپارچهبه

میالدي توسط کنسرسیومی از موسسات دانشگاهی،  2004تا  2002هاي بین سال ArchiMate اولیه نسخه
نظران ترین صاحبجمعی از برجسته .طراحی شد Telematicaبري موسسه رهپژوهشی و تجاري هلند، به

-با حمایت بخشی از سازمان) ماتیکاو در صدر همه مارك النکهورست از موسسه تله(حوزه معماري سازمانی 
  .اندهاي بزرگ دولتی و خصوصی هلند درگیر تعریف و اجراي این پروژه بوده

اي معماري به جامعه حرفه 2007تا  2004هاي با انتشار مستنداتی بین سال ArchiMateنسخه اول 
که بزرگترین  The Open Groupمالکیت معنوي این زبان به موسسه  2008در سال . سازمانی معرفی شد

اي معماري سازمانی در سطح جهان است منتقل شد و از آن پس این زبان توسط کارگروه تشکل حرفه
 2009در فوریه سال  The Open Groupموسسه . شده در این موسسه توسعه یافته استاختصاصی تشکیل

. مورد اجماع همه اعضاي این کارگروه قرار گرفته بود منتشر کردرا که  ArchiMateاستاندارد  1,0نسخه 
  .بتازگی منتشر شده است 2012این استاندارد در ماه ژانویه سال  2,0نسخه 

اي معماري سازمانی قرار گرفته صورت روزافزونی مورد استقبال جامعه حرفه، این زبان بهاز زمان انتشار اولیه
-به) ABN AMROمانند سازمان امور مالیاتی و گمرکی هلند و بانک (هاي بزرگ برخی از سازمان. است

اي همچنین شرکته. اندتبدیل کرده ArchiMateصورت آزمایشی همه توصیفات معماري خود را به زبان 
سرعت در حال تطبیق ابزارهاي خود با این زبان سازي معماري سازمانی نیز بهدهنده ابزارهاي مدلارائه

حدي است که بسیاري آن را سازي بهاي معماري سازمانی از این استاندارد مدلاستقبال جامعه حرفه. هستند
 .برندزمانی در آینده نزدیک نام میسازي معماري ساعنوان استاندارد یکتاي مدلاکنون از آن بهاز هم
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 ArchiMateساختار . 3
استاندارد : در حال حاضر( IEEE-1471در تطابق با الگوي پیشنهادي در استاندارد  ArchiMateطراحی 

IEEE/ISO/IEC 42010 (2نفعاندر این الگو توصیفات معماري برحسب توجهات ذي .صورت گرفته است 
  .هاي معماري قابل تجرید است4صورت دیدگاهشود که قالب این دیدها بهتفکیک می 3معماري به چند دید

گیرد که عناصر آن در سه الیه صورت می 5مدل-مبتنی بر یک ابر ArchiMateتوصیفات معماري در 
راي ها، ارزش الزم بعناصر هریک از این الیه. اندبندي شدهدسته» 8تکنولوژي«و » 7کاربردها«، »6وکارکسب«

عنوان رابط و کنند که بهفراهم می) خدمات(ها »سرویس«اي از کارکرد الیه باالیی خود را از طریق مجموعه
  .کنندمیانجی بین دو الیه عمل می

  .نمایش داده شده است) 1(در شکل اي از این ساختار شدهشماي ساده
  

 
  ArchiMateهاي معماري در شماي کلی الیه) 1شکل 

تر مراتب پیچیدهاي که در این تصویر ارائه شده است، بهاز شماي ساده ArchiMateمدل زبان -در واقع ابر
مدل بر چارچوبی استوار است که عناصر معماري سازمانی را به سه الیه یادشده و هر الیه را به - این ابر. است

  )2شکل . (کندار فعال تقسیم میسه جنبه رفتاري، ساختار منفعل و ساخت
  

                                                        
2 Stakeholders’concerns 
3 View 
4 Viewpoints 
5 Meta-model 
6 Business layer 
7 Application layer 
8 Technology layer 
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  ArchiMateچارچوب معماري در ) 2شکل 

براي . شودهاي متعارف معماري از طریق نگاشت به بخشی از این چارچوب ارائه میسپس هر یک از دیدگاه
ها و با در هر سازمان یا هر پروژه معماري، دیدهاي الزم باید از میان این دیدگاه ArchiMateاستفاده از 

 ArchiMateابرمدل زبان  .انتخاب شود) IEEE 1471مطابق با الگوي (نفعان معماري تحلیل توجهات ذي
ها متشکل از موجودیت The Open Groupمنتشر شده از سوي  2,0مطابق با مشخصات ذکرشده در نسخه 

. دهدسازي و طراحی معماري سازمانی را پوشش میروابط متعددي است که همه مفاهیم متعارف در مدل و
  .نمایش داده شده است) 3(وکار در شکل عنوان مثال، ابرمدل الیه کسببه
  

 
  ArchiMateوکار در ابرمدل الیه کسب) 3شکل 

دیدگاه پرکاربرد معماري  18همچنین نگاشت کاملی از این ابرمدل و  ArchiMateاستاندارد  2,0نسخه 
ها و در انتخاب یا طراحی دیدگاه عنوان راهنماي مناسبی براي معماران سازمانیتواند بهارائه داده است که می

  .شده مورد استفاده قرار گیردسازيهاي ویژهچارچوب
  

  ابزارها. 5
دهنده ابزارهاي معماري سازمانی نیز روند تطبیق شرکتهاي ارائه ArchiMateهمزمان با اشاعه استفاده از 

را تازه آغاز کنند،  ArchiMateخواهند کار با براي کسانی که می. اندابزارهاي خود با این زبان را شروع کرده
  :شودیکی از دو ابزار زیر پیشنهاد می
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o Archi توسط دانشگاه بولتون تهیه شده و بارگذاري باز است که -سازي رایگان و متنیک ابزار مدل
هاي معماري یک سازمان توان همه عناصر مدلبا این ابزار می. و استفاده از آن براي عموم آزاد است

 .هاي متعددي گرفترا در یک مخزن واحد وارد کرد و از آن گزارش
o هاياستنسیل(ها اي از قالبمجموعه (ArchiMate افزار در نرمها توان از آنکه میVisio  استفاده

. منتشر شده است ArchiMate Starter Packعنوان تحت Orbus Softwareکرد، توسط شرکت 
سازي در آن مبتنی بر مدل Archiبارگذاري و استفاده از این مجموعه هم آزاد است ولی برخالف 

  .نیستمخزن 
 

  
6 .ArchiMate  وTOGAF  

گیرد که پشتیبان صورت می The Open Groupبه این سو توسط  2008از سال  ArchiMateتوسعه 
همین دلیل یکی از محورهاي توسعه و به. رودشمار میهم به TOGAFرسمی چارچوب معروف و رایج 

استاندارد این زبان،  2,0در نسخه . اعالم شده است TOGAFتکمیل این زبان، سازگارکردن آن با چارچوب 
که متدولوژي توسعه معماري  ADMدر چرخه  ArchiMateتوضیحات نسبتاً دقیق و جامعی براي استفاده از 

 پیشنهاد کرده The Open Groupمطابق الگویی که . رود، ارائه شده استشمار میبه TOGAFسازمانی در 
 ADMو فازهاي  ArchiMateهاي معماري در چارچوب مرجع ر یک از حوزهاست، تناظر مستقیمی میان ه

  .نمایش داده شده است) 4(این تناظر در شکل . شودبرقرار می
  

 
  ADMو چرخه  ArchiMateهاي تناظر بین حوزه) 4شکل 

  
  
  آشنا شویم؟ ArchiMateچرا باید با . 7

. سازي معماري سازمانی استشدن به زبان استاندارد مدلدر حال تبدیل ArchiMateهمانگونه که گفته شد، 
و بسیاري از شرکتهاي مشاوره فعال در این حوزه از این زبان، این روند را تسریع  The Open Groupحمایت 
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را براي همه  ArchiMateخود آشنایی و تسلط بر اما فارغ از این روند که خودبه. کرده و تقویت خواهد نمود
هاي زیر خواهند در حوزه معماري سازمانی کار کنند به یک ضرورت بدل ساخته است، ویژگیکسانی که می

 ITSMبراي همه مدیران فناوري اطالعات، معماران، مدیران، کارشناسان و مشاوران حوزه نیز آشنایی با آن را 
  :سازدنیز ضروري می

o ArchiMate زي اختصاصی معماري سازمانی است که براساس استاندارد سااولین و تنها زبان مدل
 .طراحی شده است و با روند استانداردسازي توصیفات معماري همسوست IEEE 1471معتبر 

o ArchiMate هاي مختلف ها و الیهسازي حوزهحلی براي مدلصورت یکسان و سازگاري راهبه
ها و مدیریت پیچیدگی ناشی از این ین الیهدهد که در درك ارتباطات بمعماري سازمانی ارائه می

 .سازي معماري، موثر استارتباطات و همچنین یکپارچه
o  تمرکزArchiMate  هاي مختلف بخش بین الیهعنوان مفهوم وحدتبه» سرویس«بر مفهوم

. درآورده است ITSMو  EAعنوان یک زبان مشترك بین دو حوزه معماري سازمانی، این زبان را به
امکان برقراري یک  ArchiMateهاي معماري مبتنی بر رت استفاده از یک مخزن مدلدر صو

است، فراهم  ITSMها که پایگاه داده کانونی در ارتباط دوسویه میان این مخزن و کاتالوگ سرویس
 .شودمی

o ArchiMate  درعین جامعیت، زبانی ساده و سرراست است که امکان درك و برقراري ارتباط بین
 .کندوکار را فراهم میگران و صاحبان کسبنفعان معماري، اعم از معماران و تحلیليهمه ذ

o ArchiMate سازي متداول، مانند ها و استانداردهاي مدلتوان در ترکیب با سایر زبانرا میUML 
نفعان معماري قابلیت این زبان را در ایجاد یک زبان مشترك بین همه ذيکار برد که به BPMNو 

  .دهدبشدت افزایش می
  
  مراجعی براي مطالعه بیشتر. 8

. است www.archimate.nlسایت اصلی این پروژه به نشانی  ArchiMateترین پایگاه دانش مرتبط با اصلی
عنوان پایگاه به ArchiMateسایت رسمی کارگروه  The Open Groupپس از انتقال مالکیت این زبان به 

در هر دو این . باشدمی opengroup.org/archimateنشانی این کارگروه . ستدانش رسمی آن معرفی شده ا
  .توان به اسناد و مدارك متعددي دسترسی یافت که بارگذاري اکثر آنها آزاد استمراجع، می

است که درآمد مختصر و مفیدي براي آشنایی با این  [2]مرجع  ArchiMateبهترین مدخل براي آشنایی با 
 [3]تري با این زبان پیدا کنند، مرجع تر و جامعبراي کسانی که بخواهند آشنایی عمیق .دهدزبان ارائه می

  . اندتدوین شده ArchiMate، بر اساس نسخه اولیه مراجعهر دو این . شودتوصیه می
دسترسی به این مرجع . ارائه شده است [4] در مرجع ArchiMateاستاندارد  2,0توصیف رسمی نسخه 

 .پذیر استامکان The Open Groupضر صرفاً براي اعضاي درحال حا
توان به آن سازي آن میکتاب جامع و معتبري است که براي آشنایی با معماري سازمانی و مدل [5]مرجع 

هاي معماري و ارتباط آن با سایر بسیاري از مفاهیم پیشرفته معماري سازمانی مانند دیدگاه. مراجعه کرد
این کتاب همچنین . روشنی تشریح شده استدر این کتاب به ITSMمانند  ITریتی حوزه هاي مدیدیسیپلین

این کتاب را . دهدهاي عملی زیادي است که کاربرد این مفاهیم را در عمل شرح میها و مثالحاوي نمونه
 .هم هست، نوشته است ArchiMateمارك النکهورست که یکی از طراحان اصلی 

مراجعه  [6]در زبان فارسی به مرجع  ArchiMateزبان هاي تهیه شده بهاز کاربرد مدلاي عنوان نمونهبه
  .فرمائید
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