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  مقدمه. 1
این روش . ریزي فناوري اطالعات شناخته شده است عنوان الگوي مسلط در برنامه امروزه به 1معماري سازمانی

هاي  هاي اطالعاتی در مقیاس سازمانی طراحی شده بود، بتدریج در حوزه ریزي سیستم براي برنامهکه در اصل 
عنوان مثال  به( ITاي فراتر از حوزه  کار گرفته شده و امروزه حتی در زمینه دیگر فناوري اطالعات نیز به

نیز ...) و تحوالت سازمانی و  ریزي استراتژیک سازمانی، بهبود و بازمهندسی فرآیندها، مدیریت تغییر برنامه
هاي بزرگ و متوسط  عنوان یک فرآیند عمومی در همه سازمان همچنین کاربست این روش به. کاربرد دارد

  .رسمیت شناخته شده است به
گذرد و در این هاي معماري سازمانی میدهه از ورود و معرفی مفاهیم و روش زدیک دونکشور ما نیز در 

هاي اقتصادي نگاههاي اداري و بو هم در سازمان مدت، نظریه و کاربرد این روش هم در محافل دانشگاهی
هاي ، بین سال[1]منتشرشده است  92سال  پژوهشی که در نتایج رپایهب. کشور مورد توجه قرار گرفته است

شده در نشریات یا هاي دانشجویی و مقاالت ارائهنامهاعم از پایان(مقاله پژوهشی  170بیش از  91تا  83
رپایه همچنین ب. در کشور، با موضوع معماري سازمانی یا کاربردهاي آن منتشر شده است) هاي علمیهمایش

آوري شده، جمع »تدوین چارچوب و برنامه ملی معماري سازمانی کشور«اجراي پروژه  اطالعاتی که در جریان
هاي کشور اجرا در سازمان) یا موضوعات مرتبط(پروژه معماري سازمانی  100ساله اخیر بیش از در بیست
  .شده است

مگام با تشدید توجه جهانی به موضوع معماري ه(دانشگاه و صنعت به این موضوع  رغم توجه همزمانعلی
هاي آکادمیک و پیوند محکمی میان پژوهشتاکنون واقعیت این است که ) سازمانی و کاربردهاي آن

به این معنی که موضوعات پژوهشی مطرح در  .کاربردهاي عملی معماري سازمانی در کشور ایجاد نشده است
با استثنائات (شود هاي مستقل دانشگاهی میهاي دانشجویی یا پژوهشنامهمایه تهیه پایانها که دستدانشگاه
هاي واقعی معماري سازمانی کشور پیدا نکرده و گرهی از مشکالت هیچ کاربرد عملی در پروژه) شماريانگشت

  .حوزه نگشوده استصنعت در این 
سط مراکز پژوهشی است که در صورت اجرا و هدایت توشود، پیشنهاد یک برنامه در این مقاله ارائه میه آنچ

  .توجهی در بهبود این ارتباط داشته باشدتواند تاثیر قابلدانشگاهی و پژوهشی کشور، می
  

                                                        
1 Enterprise Architecture 
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  بیان مسأله. 2
ري اعم از اینکه معما(معماري سازمانی باید بدان پاسخ داد  2ترین مسائلی که در آغاز هر پروژهیکی از مهم

هاي موردنیاز براي توصیف معماري ، تعیین مدل)سازمانی موضوع اصلی پروژه یا بخشی از آن را تشکیل دهد
ها شود و اگر این مدلهاي معماري میها بیشترین وقت و انرژي مجریان صرف تهیه مدلدر این پروژه. است

شود، موجب ها میاي که صرف تهیه آنبیش از حد الزم براي دستیابی به اهداف پروژه باشد، زمان و هزینه
شود، کمتر از حد الزم باشد، هایی که در پروژه تهیه میاز سوي دیگر، اگر مدل. گردداتالف منابع پروژه می

اهمیت تعیین درست . دست داداي از معماري بهها توصیف و در نتیجه تحلیل شایستهتوان برمبناي آننمی
 justحدي است که در بین فعالین این رشته، اصطالحی با عنوان انی بهها و نماهاي معماري سازممدل

enough architecture هاي معماري بدون فایده و جعل شده است، که مقصود از آن، پرهیز از تهیه مدل
  .بدون ارتباط با اهداف پروژه است

هاي معماري ا در پروژهبراي توصیف و تحلیل معماري ر» کافی«و » الزم«هاي توان مدلاما چگونه می
ها با اتکا به سازمانی تشخیص داد؟ در الگوهاي سنتی کاربرد معماري سازمانی، عمدتاً تعیین این مدل

گرفت، اما با افزایش سطح بلوغ فرآیند مدیریت معماري هاي مرجع معماري سازمانی صورت میچارچوب
-، رفته)ربردها فراتر از محدوده فناوري اطالعاتو همچنین توسعه کا(سازمانی و تنوع یافتن کاربردهاي آن 

- نتایج تحقیقی که در سال. هاي معماري کاهش یافته استهاي مرجع در تعیین مدلرفته اتکا به چارچوب
هاي مرجع جاي استفاده از چارچوبها، بهدهد بیش از نیمی از سازمانهاي اخیر منتشرشده نشان می

  . [2]استفاده کنند شده براي خودسازيمتناسبتلفیقی، ویژه یا هاي چوبدهند از چارترجیح می) کالسیک(
هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است، از مسیري هاي معماري که در سالیک روش دیگر براي تعیین مدل

  .شودتعیین می ISO/IEC/IEEE 42010است که برمبناي کاربرد استاندارد 
  
 ISO/IEC/IEEE 42010استاندارد . 3

است که در آن  4IEE1471: 2007اي از استاندارد  نسخه تکامل یافته 3ISO/IEC/42010:2011استاندارد 
، توصیفات معماري انواع 42010در استاندارد . ها پرداخته شده است توصیف معماري سیستمنحوه به 

هاي  توجه به دیدگاه ها نیز شده، مدل و روش تهیه توصیفات معماري با ها که صراحتاً شامل سازمان سیستم
در این استاندارد، . ها ارائه شده است نفعان مختلف و با استفاده از نماهایی براي پاسخ به این دیدگاه ذي

ها در قالب مخزن توصیفات  ها و ذخیره این معماري هاي ایجاد، تحلیل و نگهداري از معماري سیستم فعالیت
هاي اصلی معماري را که بویژه کاربست آنها در نماهاي  هاین استاندارد، مؤلف. معماري تعیین شده است

  . کند چندگانه و استفاده مکرر در دیدهاي مختلف مرتبط با معماري سیستم مورد توافق است، کدبندي می
ها و درنتیجه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از  هدف این استاندارد کمک به توصیف و ارتباطات معماري

گرفته براي بهبود  هاي زیاد صورت رغم تالش علی. ناصر توصیفات معماري استطریق استانداردسازي ع

                                                        
اند، اما همه مطالب ذکرشده در اي مورداشاره قرار گرفتهپروژه )context( هرچند در این متن، کاربردهاي معماري سازمانی در بافت 2

هاي معماري اجراي فعالیت(یند مدیریت معماري سازمانی یا قابلیت معماري سازمانی مورد کاربردهاي معماري سازمانی در بافت فرآ
  .نیز صادق است) صورت مستمرسازمانی به

3 ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E), Systems and Software engineering-Architectural description 
عنوان یک استاندارد ملی به 16303و تحت شماره » توصیف معماري –افزار رمها و نمهندسی سامانه«ترجمه فارسی این استاندارد با نام 

 .از سوي سازمان ملی استاندارد منتشر شده است 1392در سال 
4 IEEE Std 1471-2000, IEEE Recommended Practice for  Architectural Description of Software-
Intensive Systems 
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افزار همچنان تاکنون داراي مخاطرات و مشکالت  هاي مبتنی بر نرم هاي مهندسی، سیستم ها و فناوري فعالیت
  .اساسی در طراحی، ساخت، استقرار و و ارتقا هستند

سخی براي پرسش اساسی تعیین نماهاي موردنیاز در معماري ، پا42010شده در استاندارد ارائه مفهومیمدل 
  .)1شکل ( آوردسازمانی فراهم می

  
 

 ISO/IEC/IEEE 42010مطابق با معماري  مفهومی توصیف) 1شکل 

  
وجه هاي معماري با تدیدگاه. شودتشکیل می 5مدل، هر توصیف معماري از یک یا چند دیدگاه معماري در این

نفعان، توجهات و داري که بین ذيبا توجه به رابطه معنی. گرددمیمعماري تعیین  6نفعانبه توجهات ذي
هاي الزم براي توصیف رسد مسیر منطقی براي شناسایی مدلنظر میهاي معماري وجود دارد، بهدیدگاه

  :هاي زیر تشکیل شودمعماري یک سامانه یا سازمان، باید از گام
 .سامانه را شناسایی کنید) معماري(ان نفعذي .1
 .سامانه شناسایی کنید) معماري(نفع را نسبت به نفع، توجهات آن ذيازاي هر ذيبه .2
 .ازاي هر توجه، دیدگاه مناسبی را که بتواند به آن توجه پاسخ دهد، بیابیدبه .3
 .هاي موردنیاز را تهیه کنید، نماها و مدل)ها(با توجه به رهنمودهاي دیدگاه .4

توان با نیستند و می 7آیند، لزوماً نامتداخلدست میهایی که برمبناي این روش بهباید توجه داشت، دیدگاه
هاي معماري موردنیاز را شناسایی و در اي از مؤلفهفاکتورگیري عناصر مشترك در بین آنها، مجموعه کمینه

-دست میهایی که از این راه بهر واقع، متامدلد. ها را برقرار کردقالب یک متامدل معماري، ارتباط میان آن
هاي سنتی معماري سازمانی از اي که در روشهاي بیشینهمناسبی است براي متامدل آید، جایگزین

  .شدهاي مرجع استخراج میچارچوب

                                                        
5 Architecture Viewpoint 
6 Stakeholders’ concerns 
7 Non-overlapping 
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ي هاها و نماهاي معماري الزم مؤثر است، اما در عمل اجراي گامهرچند روش یادشده براي تعیین دقیق مدل
هایی با سطح بلوغ پایین مدیریت خصوص در مورد سازمانهاي واقعی، بهآن در محیط سازمان) 2(و ) 1(

تحقیقاتی که چندسالی است در موسسه  نتایج پروژه. بر استمعماري سازمانی، تا حدي دشوار و زمان
تعریف شده  9ه فنی مونیخوابسته به دانشگا (SEBIS) 8هاي اطالعاتی تجاريافزار براي سیستممهندسی نرم

تواند به حل نسبی این مشکل کمک است، از طریق ایجاد یک کاتالوگ الگوهاي مدیریت معماري سازمانی می
صورت عمومی منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد به EAP-PCتحت عنوان نتایج این تحقیق که . کند
العاتی پرکاربرد در فرآیند مدیریت معماري مدل اط 47روش و  20دیدگاه،  53توجه،  43حاوي  ، [3]

بندي همه این عناصر، در قالب الگوهاي کاربردي صورت. هاي پیشرو در این زمینه استسازمانی در سازمان
  .اندشده

  
  الگوها و الگوسازي. 4

یک الگوي منظور از . افزار داردپیشینه طوالنی و ادبیاتی غنی در رشته مهندسی نرم 10مفهوم الگوي طراحی
پرتکرار است ) مسأله(آماده و تکرارپذیر براي یک مشکل هاي نیمهحلاي از راهحل یا مجموعهیک راهطراحی، 

ویژه در مرحله طراحی به(افزارها در طراحی نرم. بندي و مستند شده باشدکه در یک قالب استاندارد بسته
روي خود به الگوهاي ت مربوط به مساله انضمامی پیشافزار با افزودن جزئیامهندسان و طراحان نرم) معماري

هاي متعددي از کاتالوگ. کنندحل مشخصی براي این مسائل طراحی میشده، راهشناسایی طراحی از پیش
و  [5]، [4]براي نمونه، نگاه کنید به . (افزار منتشرشده و در دسترس استالگوهاي طراحی در مهندسی نرم

[6]( 
  :شودمعموالً با عناصر زیر شناسایی و مستند مییک الگوي طراحی 

 نام الگو 
  یا مشکلی که الگو براي حل آن طراحی شده است(هدف( 
 کاربردها 
  یا معماري(ساختار( 
  دهنده، مانند کالسها و اشیاءهاي تشکیلمؤلفه(عناصر( 
  توصیف دینامیکی الگو(سناریو(  

  :ي سازمانی، از قالب زیر استفاده شده استبراي مستندسازي الگوهاي مدیریت معمار EAM-PCدر 
 شناسه 
 نام الگو 
 خالصه(بندي جمع( 
  مشکل(مساله( 
 حلراه  

گرفت،  گفته بهرهروش پیش) 4(و ) 3(، )2(هاي توان براي اجراي گاممی EAM-PCهر چند از الگوهاي 
. نی همچنان برقرار استنفعان معماري در هر پروژه معماري سازمایعنی تشخیص ذي) 1(دشواري اجراي گام 

ها پائین است، شناسایی و برقراري ارتباط با هایی که بلوغ فرآیند مدیریت معماري سازمانی در آندر سازمان
. از آنان کار دشوار و معموالً زمانبري است) هادغدغه(نفعان، همچنین تفهیم موضوع و دریافت توجهات ذي

                                                        
8 Software Engineering for Business Information Systems (SEBIS) 
9 Technische Universität München (TUM) 
10 Design Pattern 
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مجري پروژه نیز تجربه قبلی و شناخت کافی از مسأله و سازمان  دشواري این وظیفه در شرایطی که مشاور و
  .شودنداشته باشد، دوچندان می

یا (آوري شده است جمع EAM-PCرسد اگر بتوان مجموعه الگوهایی را که در نظر میهمین دلیل بهبه
یا مسائلی که در عمل  ، با ارتباط دادن به مشکالت)شودالگوهایی دیگري را تدریجاً به این الگوها اضافه می

به اجراي شود، یکبار دیگر تجمیع و الگوسازي کنیم، بتوان براي حل آنها از معماري سازمانی استفاده می
کمک ) 11بنديمرحله محدوده(ها و نماهاي معماري هاي معماري سازمانی، در مرحله انتخاب مدلعملی پروژه

  .شایان توجهی نمود
  

  ربردي معماري سازمانیبندي سناریوهاي کاصورت. 5
همانگونه که گفته شد، امروزه محدوده کاربردهاي معماري سازمانی از حوزه فناوري اطالعات فراتر رفته و 

برخی از . شودها را شامل میریزي سازمانبسیاري از موضوعات و مباحث مرتبط با مدیریت و برنامه
  :کاربردهاي کنونی معماري سازمانی عبارتند از

o فناوري اطالعات ریزي توسعه برنامه  
o هاي اطالعاتی سازي اطالعات و سیستم یکپارچه 
o استانداردسازي تکنولوژي و زیرساخت 
o  مقیاس-هاي کاربردي سازمانسیستمتوسعه 
o  وکار فرآیندهاي کسبو بازمهندسی بهبود 
o طراحی ساختار سازمانی 
o ساماندهی آمار و اطالعات 
o هاي مدیریت فناوري اطالعات بهبود نظام 
o هاي جامع  حل هراتامین و استقرار سازي براي  آماده)ERP ،CRM ،(... 
o  وکار و کسب فناوري اطالعاتهمراستاسازي استراتژیک 
o سازي برنامه استراتژیک سازمانی پیاده 
o وکارهاي کسبایجاد و توسعه قابلیت 
o مدیریت تغییرات سازمانی  
o ...  

ها، نماها و از دیدگاهاي هاي معماري سازمانی در هر یک از این موارد، مجموعه جداگانهکاربرد مفاهیم و روش
نفعان معماري و توجهات ها، به ذيهمانگونه که دیدیم، انتخاب این دیدگاه. کندهاي معماري طلب میمدل

شکل کلی موضوع کاربرد  با در نظر گرفتن این مطلب که. نفعان در هر مورد بستگی دارداین ذي) هايدغدغه(
تکرار و طور معمول در موارد خاص هر کاربرد قابلماري الزم بههاي معنفعان، توجهات و دیدگاه، ذي)مسأله(

سناریوي کاربردي «توان مجموعه این عناصر را یک هستند، می) و بنابراین قابل الگوسازي(بازکاربردپذیر 
  .نامید» معماري سازمانی

  :زیر استتر، هر سناریو کاربردي معماري سازمانی، یک چندتایی مرتب به شکل کلی به زبان دقیق
  

  
  که درآن؛

                                                        
11 Scoping 
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풫     کاربرد معماري سازمانی است) مشکل(توصیفی از مسأله،  
풮 =	 {푆 �	, 푆 	,… , 푆   ،است 풫سأله نفعان معماري در رابطه با ماي از ذيمجموعه  {
풞 = 	 {퐶 �	, 퐶 	,… , 퐶 شرطی ، بهاست 풫سأله نفعان معماري در رابطه با مذيتوجهات اي از مجموعه  {

  ،هک

풱 =	 {푉 �	, 푉 	,… , 푉   ، واستمعماري  هايیدگاهداي از مجموعه  {
ℳ =	{푀 �	,푀 	,… ,푀  풫سأله در رابطه با م 풱هاي تحلیل یا طراحی نماهاي روشاي از مجموعه  {

  .است
  

و مستندسازي شناسایی «پژوهش پیشنهادي، عبارت خواهد بود از مساله اصلی براي بندي، این صورتبا 
  .»معماري سازمانی )푈(کاربردي  سناریوهاي لگوهايا

  
  هاي پیشنهادي براي پژوهشموضوعروش و . 6

  :شودمقید به شرایط زیر پیشنهاد می 12بیان شد، تعریف و اجراي یک برنامه پژوهشی آنچهرپایه ب
  .حی شودطراي کاربردهاي یوارسن لگويازي دسامستنراي دي بداراستانالب ق، تدااب .1
 آن گويال دسازيمستنایی و ناساي شبر 13یوهشژیک پروژه پ، تخبندي موي کاربراریسنر ي هازابه .2

ي سناریوي کاربردي، از آنجا که شناسایی عناصر یک الگو .شود اجراتعریف و کاربردي ي یورناس
کاربرد نیز بستگی  آن 14ايهاي معماري سازمانی، به دانش زمینهعالوه بر تسلط بر مفاهیم و روش

از پژوهشگران آشنا با معماري سازمانی،  وسط تیمی مرکبتشود هر پروژه دارد، پیشنهاد می
 .اي معماري سازمانی اجرا شودن حرفهو فعالی ايکارشناسان زمینه

نامه دانشجویی یا پروژه پایانتوان در قالب یک پروژه پژوهشی دانشگاهی، پروژه خاص را میهر  .3
 .صنعت تعریف و اجرا نمود-مشترك دانشگاه

تعریف الگوهاي  ، وظیفه)آموزشی یا پژوهشی معتبروسسه ترجیحاً یک م( کزيمرهسته یک  .4
 .بگیردهده رسانی نتایج را برعو انتشار و اطالع تقسیم کار، استاندارد

جویی در زمان و انرژي الزم براي تحلیل با صرفه، و انتشار وینرت تددر صوردي ي کاربهایورسنااي گوهلا
 ی درسازمانمعماري عملی ربرد اکجهی به تو شایانمک کهاي معماري، نفعان و انتخاب دیدگاهتوجهات ذي

  .د کرداهنوخ هانماسازر نی دواحدهاي معماري سازما تمرهاي مسالیتفعیا ماري سازمانی مع هايوژهب پرقال
  

  هاي آیندهگسترش. 7
یوهاي کاربردي معماري سازمانی را تشکیل در حوزه سنارکه ذکر شد، خط اصلی پژوهش پیشنهادي نچه آ

نهادي که هریک، یکی از الگوهاي سناریوهاي کاربردي را پوشش هاي پژوهشی پیشعالوه بر پروژه. دهدمی
  :هاي آینده در این حوزه پژوهشی مورد توجه قرار دادعنوان موضوعتوان بهدهد، موضوعات زیر را نیز میمی

شود می منجر به کاربرد معماري سازمانی در عملواقعیت این است که مسائلی که : بندي مسائلدسته -
풫}یعنی کالس ( به این معنی که میان این . بسته استهممراتبی و ، داراي ساختاري سلسله)ها �{	�

تواند افراز یا می این ارتباطاتو شناسایی توان یافت که ردیابی مسائل، ارتباطات معنایی مشخصی می
چنین کاري ممکن است . معماري سازمانی ایجاد کندبندي خاصی روي فضاي مسائل عملی کاربرد دسته

                                                        
12 Resaerch program 
13 Research project 
14 Domain knowledge 
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ا ها باشد که تبندي فرمال براي احصاي مسائل سازمانی و ارتباطات معنایی آنمستلزم توسعه یک صورت
 .جایی که نگارنده اطالع دارد، هنوز ایجاد نشده است

در حال حاضر وجود معماري هاي هاي متعددي از دیدگاههرچند کتابخانه :هاکتابخانه دیدگاهایجاد  -
اي ها در هر پروژهدیدگاهاز روش یادشده براي انتخاب ) 3(توان در اجراي گام ها میدارد که از آن

هاي هایی که در جریان پروژهجامع از دیدگاه یک کتابخانه و انتشار ایجاد ،آوريجمع  ،15استفاده کرد
 .یت مستقل و موازي باشدتواند موضوع یک فعالشود، میپژوهشی یادشده استخراج می

ي موردنیاز براي )هایا متدولوژي(ها یکی از عناصر الگوي یک سناریوي کاربردي، روش :هاروشنگاشت  -
ℳ}کالس (تحلیل یا طراحی نماهاست  هاي صورتی که بتوان نگاشت مشخصی بین روش در. )ها �{	�

در چارچوب  ADMمثالً متدولوژي (هاي یک متدولوژي استاندارد شده و مراحل یا فعالیتشناسایی
TOGAF (شده تسهیل و تسریع خواهد شدیافت، کاربست عملی الگوهاي شناسایی.  
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