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در پايان از زحمات  قرار گیرد. تجديدنظرهای احتمالی کتاب مورد بعدی اشکاالت يا کاستی

 انتشارت ارسطوبیات به خاطر طراحی جلد کتاب و همچنین از مديريت  علی آقای مهندس 

 اب آقای حسین قنبری تشکر و قدردانی نمايیم.جن

  رکمانیت محمدعلی                                                                  

 ۱۳۹7  پايیز                                                               



 

  



 

 اولفصل 

 کلیات و مفاهیم معماری سازمانی فناوری اطالعات

 

 پرداخته خواهد شد.اصول و مفاهیم پايه معماری سازمانی اين فصل به تشريح 

 معماری چیست؟-1-1

ط بین يعنی ارايه توصیفی فنی از يک نشان دهنده ساختار اجرا آن،ارتباIEEEتعريف معماری  

 .آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد

 محتویات معماری-1-2

 عماری مجموعه ای از نقشه های فنیم 

 هر نقشه فنی شامل توصیف جنبه خاصی از سیستم است 

کلی  وقتی که نگاه ما و عینک ما معماری باشد، توصیف معماری بايد يک توصیف خیلی کالن و

 باشد و خیلی نمی تواند وارد جزيیات شود.

 خصوصیات معمار-1-3

 ادی به جزيیات خودداری می کند. خیلی نگرش معمار،کالن و جامع بوده واز توجه زي

شود بلکه به وارد جزئیات واجزاء موئلفه ها و نحوه عملکرد درونی مولفه ها وارد نمی

 ارتباط بیرونی مولفه ها و يا ساخت سیستم بر مبنای قابلیت استفاده مجدد توجه دارد.

 ارش را با مدل ها استفاده می کند، به طور کلی کبرای بیان ايده ها طرح ها از مدل

 دهد.انجام می

 شناسد.خصوصیات، رفتار و نحوه ارتباط اجزاء سیستم را بخوبی می 

 .با ترکیب مناسب اجزاء موفق به طراحی سیستم مورد نظر می شود 
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 کجا معماری الزم است؟-1-4

 شرط( ۵عواملی که می توانند معماری را الزامی کنند)يکی از 

 مثل برج ايفل زرگ(:ابعاد بزرگ )پروژهای ب-۱

 یچیدگی زياد : معماری ابزاری برای کاهش پیچیدگی.پ-۲

خواهیم کار خاصی را انجام دهیم و سلیقه ازمندی خاص: يعنی به سفارش مشتری مینی-۳

ی که شود و وقتها حرکت می کنند پل باز میمشتری را در پروژه اعمال کنیم. وقتی که کشتی

 شود.روند، پل بسته میخواهند به سمت ديگر بها میماشین

 : مانند اهرام ثالثهطول عمر زياد-۴

 ر برابر تغییرات دانعطاف پذيری -۵

 معماری سازمانی چیست؟-1-5

ی سازمانهای امروزی موجودات پیچیده ای هستند که توصیف فنی جنبه های مختلف سیستم ها

 شود.  مانی خوانده میاطالعاتی آنها نیازمند به کار گیری معماری خاصی است که معماری ساز

های فنی، نمودارها و مستنداتی که به منظور تعريف ای است از نقشهمعماری سازمانی مجموعه

 های مورد نیاز جهت انجام ماموريتماموريت ها، اطالعات الزم جهت انجام ماموريت ها، فناوری

اسخ به تغییرات ر پهای جديد دهای فوق و فرايندهای انتقالی الزم جهت راه اندازی فناوری

هايی که چنین اطالعاتی را در بر ای از نقشهشود )يعنی مجموعهماموريت ها، بکار گرفته می

 داشته باشد(.

معماری سازمانی هم شامل معماری وضع موجود است و هم معماری وضع مطلوب است و يک 

 طرح انتقالی است که ما را از وضع موجود به وضع مطلوب منتقل می کند.

1-6- Enterprise )سازمان( 
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Enterprise   باOrganization  .تفاوت داردEnterprise يک اصطالح عصر جديد است که با

 شدهم باenterpriseتواند يک می ITمبنی بر  Organizationمطرح شده. يک  ITظهور 

که دارای يک حوزه و ماموريت کاری تعريف شده  organizationيک Enterprise: تعريف

و  ری نمايدست و شامل منابع بهم وابسته )مردم،سازمان وفناوری( است که بايد وظايفشان را رهبا

 اطالعات مورد نیاز آنها را بین آنها به اشتراک بگذارد.

 Enterpriseخصوصیات -1-7

نها و افراد، اطالعات و فناوری ها است )يعنی عالوه بر افراد، اطالعات و دانش آ مجموعه ای از-۱

 وری ها هم نقش کلیدی دارد.(فنا

سازمانی تعريف شده که معموال در مناطق مختلف توزيع شده است )در مناطق  دارای ساختار-۲

 ای(مختلف گستره جغرافیايی ملی، يا منطقه

 دهد.دهای داخلی و خارجی پاسخ میدهد و به رويداظايف حرفه را انجام میو-۳

 هايش دارای هدف استفعالیت-۴

 ت و خدمات بخصوصی را بری مشتريان فراهم می آوردمحصوال-۵

۶-CIO (Chief information officer .دارد )CIO باالترين مقام فناوری اطالعات سازمان 

 است که مستقیما زير نظر مدير عامل فعالیت میکند.

 است. اما عکس آن لزوما درست نیست. organizationيک Enterprise نکته: هر

 تر: مثالی ازعدم معماریعمارت وینچس-1-8

ی زمین بزرگ سال قبل در آمريکا، آقا و خانم وينچستر که افراد بسیار پولداری بودند و ۱۹۰حدود 

 د. از بدهم به آنها به ارث رسیده بود، تصمیم گرفتند در آن زمین يک بنای يادگاری را بسازن

ماند. یمساخت بنا نیمه تمام کند. کار روزگار در همان ابتدای زندگی، آقای وينچستر فوت می

که تا کی  پرسدشود و از وی میخانم وينچستر هم که فردی خرافاتی بوده با يک فالگیر روبرو می

 من زنده هستم؟

گود که تا زمانی که ساخت اين عمارت طول بکشد زنده خواهی بود. فالگیر به خانم وينچستر می

کند. درهای اضافی و ت ساخت بنا را طوالنی میطبیعتا خانم وينچستر هم تا جايی که ممکن اس
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های عجیب  و تو در تو در بنا ديده گذارد. اتاقبی مورد استفاده مشود. مثال . در سقف در می

 به صورت زير است: (۱-۱)شکل میشود. مشخصات اين بنا

 : ۱۶۰تعداد اطاق ها 

  : میلیون دالر  .۵5هزينه ساخت 

  :(۱۹۲۲_۱88۴سال) ۳8مدت ساخت 

 ۴۶7عداد درها: ت 

  :۹۵۰تعداد درهايی که به جايی باز نمیشود 

  :قطعه شیشه( ۱۰۰۰)۱۲7۵تعداد پنجره 

 :۲تعدادطبقات 

 :۳تعداد آسانسور 

 :۴۰تعداد راه پله 

 سیستم گرمايی: بخار،هوای داغ،بخاری 

 :۴7تعداد بخاربها 

 :۱7تعداد دود کش 

 
 نمايی از عمارت وينچستر: ۱-۱شکل 

 عمارت وینچسترنکات مربوط به -1-8-1

 ود که همینطوری با اين دلیل که اين بنا نبايد ساخته ش  :عدم وجود راهبرد درازمدت

 عمر اين خانم طوالنی تر شود، بنا توسعه داده شده است.
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  عدم وجود نقشه فنی: هیچ نقشه فنی ندارد. به جز تعدادی دستمال سفره که

ينجا ساختی، خوب است که اينجا هم ته حاال که تا اهای مختلف  به اين خانم گفمهمان

 در بگذاری، اينجا را توسعه بدی و....

  :راه پله که به هیچ جا ختم نمی شود ۴۰عدم توجه به نیازمنديهای واقعی 

 (۳8زمان غیر معقول )سال طول کشیده 

 (:۵.۵هزينه غیر معقول)میلیون دالر،آن زمان 

  که بنا از نظر سبک معماریحضور نسل های مختلف از سبک هاو سیستمها: در حالی 

شده  مربوط به دوره ويکتوريا است، بعدها در کنار آن آسمان خراش های زيادی ساخته

 که اينها با هم هیچ سنخیتی ندارند.

  رد موزه دغیر قابل توسعه)از همه موارد مهم تر( وغیر قابل بهره برداری بودن. فقط به

 خورد، بیشتر يک بنای ترسناک استمی

 وجه به یک واقعیتت-1-8-2

مسائل  مثال عمارت وينچستر ظاهری غلو کننده دارد اما واقعیت اين است که ما در بسیاری از

اطراف  کاری خودمان در بهره برداری از فناوری اطالعات اينگونه داريم عمل میکنیم. اگر به

 فناوری اريم درخودمان نگاه کنیم، اطراف ما پر از عمارت وينچستر است به شکلی که ما مرتب د

ان بدون اطالعات هزينه می کنیم اما نقشه مشخصی نداريم. به عبارت ديگر وقتی که در يک سازم

شويم، داريم يک عمارت وينچستر را ايجاد می ITداشتن طرح و برنامه وارد بهره برداری از 

 کنیم.می

اختمانی سبا معادل های اگر زيرساخت ها  و سازه بلوکهای سیستم اطالعاتی اغلب سازمان ها را 

مان آن جايگزين کنیم،دقیقا به عمارت هايی نظیر وينچستر خواهیم رسید. هر چند هزينه وز

ر زيادی جهت ايجاد آنها صرف شده است،ولی چون بر اساس معماری معینی بنا نشده اند اث

 بخشی الزم را ندارد

مقایسه معماری فناوری اطالعات و ارتباطات با طرر  -1-9

 جامع
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)يا همان نگاه  تفاوت معماری سازمانی با طرح جامعی که در سازمان ها اجرا می شود ۲-۱جدول 

 را نشان میدهد. مطرح است(   Master planسنتی که تحت عنوان 

 

 فاوت معماری سازمانی با طرح جامعت -۲-۱جدول 

طرح جامع بیشتر بر يک فرايند معین انجام کار  معماری فرايند دقیقی ندارد

 اصرار می ورزد

معماری بر مدل های مشخص به عنوان خروجی تاکید 

 دارد

 

طرح جامع توجه خاصی نسبت به امر تعامل پذير  معماری به طور مشخص بر تعامل پذيری تاکید دارد

 ندارد

معماری می تواند جهت پوشش به ساير حوزه ها 

 گسترش يابد

طرح جامع فقط برای همان محدوده مطالعه شده 

 ل استفاده استقاب

معماری فرآيندی پايان ناپذير دارد. نگاه معماری و 

تفکر معماری بايد در سازمان ها نهادينه شده و 

ه سازمان ها بطور مرتب از آن استفاده کنند. مثل اينک

ز بگويیم نیاز سازمان ها به آموزش چقدر است؟ اين نیا

نامحدود است، ابتدا به ساکن نیاز است اما آموزش 

  خدمت هم الزم است. حین

طرح جامع به طور مشخص در جايی تمام می 

 شود 

 

 طرح جامع برای دوره زمانی معینی اعتبار دارد معماری دارای محدوديت زمانی نیست

 

های  معماری فناوری اطالعات و ارتباطات برا شباهت-1-10

 طر  جامع

 های مشابه زيادی هستند.هر دو کار شامل تحلیل 

 کند.عدادی از محصوالت معماری سازمانی را تولید میطرح جامع ت 

 .هر دو رويکرد افقی دارند 

 .طرح جامع به شدت به طرح گذار معماری سازمانی شباهت دارد 
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انی ما ابتدا مقايسه طرح جامع و معماری سازمانی را نشان می دهد. در معماری سازم ۲-۱شکل 

شود )که به آن تصوير از وضع موجود میبه شناخت از وضع موجودی که منجر به ايجاد يک 

امه ان و برنمعماری وضع موجود می گويیم ( نیاز داريم و بعد با توجه به چشم انداز مديريت سازم

ک وضع يهايی که سازمان دارد و پتانسیلی که در سازمان است و مطالعاتی که انجام می دهیم، 

ه وضع مطلوب پوشش دهنده از وضع موجود بکنیم. نحوه گذار مطلوبی را برای سازمان ترسیم می

های  است و در داخل آن در مورد انواع و اقسام پروژه  ITاين طرح گذار است که طرح جامع 

براتی و مهندسی نرم افزار يا تولید سیستم های نرم افزاری، پروژه های شبکه، پروژه های مخا

 برنامه های آموزشی صحبت کرديم.

 

 ی اطالعات و ارتباطات با طرح جامعمعماری فناورهای  : شباهت۲-۱شکل 

 تعریف معماری سازمانی فناوری اطالعات و ارتباطات-1-11

های فنی، نمودارها و مستنداتی که به منظور تعريف ماموريت ها، مجموعه ای است از نقشه

فناوری  اطالعات الزم جهت انجام ماموريت های فوق، فرآيندهای انتقالی الزم جهت راه اندازی

 شود.های جديد در پاسخ به تغییرات ماموريت ها بکار گرفته می
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   NISTالگوی معماری فناوری اطالعات -1-12

EA  به صورت يکسری نقشه هايی وضعیت سازمان را مشخص می کند. سازمان در حال حاضر

ضع آن چیست. چه تصويری از آن داريم. )از نقطه نظرات مختلف( در کجا قرار گرفته، چقدر و

وخیم است و يا چقدر توسعه يافته است. به کجا بايد برسد؟ چگونه از وضع موجود به وضع 

 مطلوب بايد انتقال داشته باشیم؟

آمريکا ارائه NIST ۱اليه به اسم اليه های معماری سازمانی توسط   ۵به همین علت يک مدل 

به نوعی اينها زير  داده است.اليه ارائه  ۵( که يک معماری سازمانی را در ۱-۳شده است)شکل 

 شود.اليه های  معماری سازمانی تلقی می

ها برای توسعه فناوری شود. سازماننامیده می ۲اين الگوی پايه که الگوی معماری سازمانی

 ها عبارتند از:اطالعات خود الزم است، هر يک از اين پنج اليه را مورد توجه قرار دهند. اين اليه

انداز و : منظور از اليه معماری کاری در يک سازمان، اهداف، چشم۳سب و کاراليه معماری ک-۱

راهبردهای دراز مدت آن است که در واقع علت وجودی سازمان و نحوه تحقق اهداف آن را بیان 

ترين اليه کند و اساسیکنند. ماموريت و اهداف يک سازمان، فرايندهای کاری آن را تعیین میمی

کند.  )به طور کلی ها و اهداف آن به ندرت تغییر مین است؛ زيرا ماموريتمعماری يک سازما

 شود و بالعکس(.مطابق با اين مدل هر جه از باال به سمت پايین حرکت کنیم، تغییرات کمتر می

 شود.معماری کاری سازمان مستقیماً توسط مديران ارشد سازمان تعیین می

يت ها را باز فرايندهای حمايت کننده از اين مامور ها،ريتای از ماموبنابراين در اينجا مجموعه

 کنیم.و نمودارهايی از وضع موجود و وضع مطلوب سازمان ترسیم می کنیمشناسی  می

 

                                                           
1 National Institute standard and technology   
۲ Enterprise Architecture 

۳ Business Architecture 
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 NIST: الگوی معماری سازمانی ۳-۱شکل 

 

 يابی به اهداف خود، به اطالعات و منابع اطالعاتی: سازمان برای دست۱اليه معماری اطالعاتی-۲

پذيری نیاز دارد. در اين اليه، عناصر و منابع اطالعاتی سازمان از ديد کاربرد، توزيع و دسترس

شوند از جمله: چه اطالعاتی در سازمان شوند. برای اين منظور سئواالتی پرسیده میمطرح می

گردد؟ چه کسانی و به چه اطالعاتی دسترسی شود؟ اين اطالعات چگونه توزيع میتولید می

های روزمره مورد ريزی و انجام فعالیتگیری، برنامهرند؟ چگونه اين اطالعات برای تصمیمدا

گیرد؟ به عبارت بهتر، نقشه جريان اطالعاتی مناسب سازمان برای نیل به اهداف و استفاده قرار می

 شود. راهبردهای تدوين شده در اليه قبل، در اين اليه تامین می

رفه يا حن وظايف باالتر را بشناسیم که بتوانیم تضمین کنیم برای انجام اي در واقع ابتدا بايد اليه

ه خوبی فرايندها چه اطالعاتی و کجا و توسط چه کسی و چگونه مورد نیاز است تا آن فرايند ب

 انجام شود.

                                                           
۱ Information Architecture 
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 های کاربردی: در اين اليه، تعداد و انواع برنامه۱های اطالعاتیاليه معماری کابردها يا سیستم-۳

مناسب که تولید و دستیابی به اطالعات را برای نیل به معماری اطالعاتی اليه قبل ممکن 

 سازند، تعیین خواهند شد.می

ای موجود در نقشه کالن نرم افزاره چیدمان اين نرم افزارها، درواقع مجموعه ای از نرم افزارها،

 کندسازمان و نحوه ارتباط اين نرم افزارها با هم را مشخص  می

ای سازمان و الگوهای های دادهها، محتوا و شکل پايگاه: در اليه داده۲هااليه معماری داده-۴

ها ای سازمان شامل موجوديتگیرند. مثال مدل دادهسازی و تبادلی آنها مورد بحث قرار میذخیره

ر وسیع است شود. بر خالف اليه اطالعات، گستره پوشش اين اليه بسیاو روابط بین آنها تعیین می

گیرد. از گیری همه کارکنان عملیاتی سازمان را در بر میو عالوه بر مديريت و مراجع تصمیم

 سوی ديگر تغییر و تحول در اين اليه به مراتب بیشتر از اليه اطالعات است. 

ی طالعات مبرنامه های کاربردی  روی اين داده ها پردازش انجام می دهند و آنها را تبديل به ا

کار ند)برای اليه دوم(که اين اطالعات در خدمت اليه اول که  همان معماری حرفه است،بکن

 گرفته می شود

افزاری، نرم افزارهای پايه ای مثل ترين اليه، محیط سخت: در پايین۳اليه معماری فناوری-۵

و  های اطالعاتی و گردش اطالعاتسیستم عامل، سیستم های ارتباطی الزم برای اجرای سیستم

ها قرار دارند. ترين تغییرات و دگرگونیشود. عناصر اين اليه، در معرض سريععملیات تعیین می

تر ها و از همه مهمافزارهای مديريت پايگاه دادههای عامل، نرمنويسی، سیستمهای برنامهمحیط

ای طراحی و ه گونهافزارهای ارتباطی دائما در حال ارتقاء و تغییر نسل هستند. اين اليه بايد بنرم

 های قبل بتوانند به اهداف خود دست يابند.اجرا شود که همه اليه

بنا بر اين به اين صورت می توانیم به اين هرم معماری سازمانی استفاده کنیم که در واقع از باال 

ائین تر به پائین،هر اليه باالتر،اليه پائین تر را راهبری می کند و معین می کند که محتويات اليه پ

چه چیزی باشد. مثال اليه معماری تجويز می کند که توسط برنامه های  چه کاری بايد انجام 

شود. دلیل آن اين است که برنامه ها بايد اطالعات مورد نیازی برای تصمیم گیری در سازمان را 

                                                           
۱ Application Architecture 

۲ Data Architecture 

۳ Technology Architecture 
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می کنند وآنها را کار  ها روی داده ها کنند. اين اطالعات از داده ها فراهم می شوند و برنامهفراهم 

 کنند.تبديل  به اطالعات می

خود را راه  ین تر ازپس اگر از باال به پايین به اين اليه نگاه کنیم،  اليه های باالتر، اليه های پاي

ن به کند و يا تجويز می کند و يا تضمین می کند و تبديل به اطالعات می کند و از پائیاندازی می

می  بازخورد پائین تر ،اليه های باالتر را حمايت می کند و به آنها باال هم اليه های اليه های

 ( که چگونه باشد. پس اينجا يک رابطه دو سويه شکل می گیرد. از باال  Feed backدهد)

 ها، اختیارها و غیره است واز پائین هم يکسری محدوديتها. استانداردها، نیازمندی

 عات و ارتباطاتانواع معماری سازمانی فناوری اطال-1-13

-۱کل )شاليه تقسیم می کند ۴،  گاهی اوقات معماری در سازمان  را به NISTبا توجه به مدل 

 . يعنی انواع معماری سازمانی عبارتند از:(۴

 معماری حرفه 

 )معماری داده ها)+معماری اطالعات 

  معماری سیستم اطالعاتی 

 معماری زير ساخت فناوری 
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 سازمانی فناوری اطالعات و ارتباطات: انواع معماری ۴-۱شکل 

 

ک هستند ي يعنی با اندکی تصامع اليه اطالعات و اليه داده را چون در مبنا و اساس از يک جنس 

های نوع معماری معماری حرفه، معماری داده، معماری سیستم ۴اليه فرض می کنند و اين 

اظ عماری لحرا بعنوان اليه اصلی م اطالعاتی يا برنامه های کاربردی  و معماری زيرساخت فناوری

 می کنند.

تند به همه معماری های فوق تحت تاثیر راهبرد های ماموريتی و فناوری اطالعات سازمانها هس

های  استراژی عبارت ديگر باالی همه اين معماری ها الیه ديگر به نام اليه راهبرد  وجود دارد که

ا تضمین رو نهايتا فناوری های مورد نیاز سازمان سازمان است که شکل گیری فرايندهای سازمان 

ای همی کند. در اينجا هدف از معماری سازمانی ،هم راستايی  فرايندها ی حرفه با سیستم 

می  اطالعاتی و زير ساخت های فناوری است، به همه اين اليه ها ،مجموعه معماری سازمانی

 گوئیم.

 .به موارد فوق اليه معماری نیز اطالق می شود

 معماری حرفه-1
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باالترين سطح معماری سازمانی به حساب می آيد. در اينجا اهداف حرفه مشخص می شود. 

موعه شناسائی و توصیف حوزه های ماموريتی، خطوط کالن ماموريتی و وظايف سازمانی است، مج

 BRMفرايندهای کلیدی در اين معماری انجام میشود. ممکن است از مدل مرجع حرفه  

(Business reference Modelاستفاده شود وزنجیره ارزش آنها مشخص می شود). 

خواهید يک ها و کسب و کارهای مختلف وجود دارد. فرض کنید میمدل مرجع حرفه برای حرفه

بانک جديد احداث کنید)راه اندازی کنید(. چرخ را که از ابتدا اختراع نمی کنند. مجموعه گردش 

بانکداری ر دنیا جا افتاده است. اگر ما اين مجموعه  گردش کارها  Businessکارها و فرايند های 

و فرايند ها را از يک جايی بصورت استاندارد اقتباس کنیم، استفاده کنیم. در اينجا از يک مدل 

 Best مرجع استفاده کرده ايم که اصطالحا به آن مدل مرجع حرفه می گويند که در واقع نو عی 

practice م از آن استفاده می کنیم.است که داري 

 ت معماری داده ها و اطالعا-2

سر  ا داريم.در اينجا سر فصلهای اطالعاتی و نحوه ارتباط آنها با هم و موجوديت های اطالعاتی ر

ديران فصل اطالعاتی، نیازمندی های مديران برای تصمیم گیری مثل انواع و اقسام گزارشات م

 است.

ای اری سازمانی محسوب می شود که به منظور توصیف سر فصل هاين اليه، دومین سطح از معم

 اطالعاتی، مدل های منطقی داده ها و مدل های فیزيکی داده ها بکار می رود.

( تشکیل شده اند بنا بر اين در در Entityاما خود اينها در اليه پائین تر از يکسری موجوديت ها)

مدلهای فیزيکی داده هم مورد استفاده قرار   می اليه پائین تر همین مدل،مدلهای منطقی داده و

 DRM   (Dataگیرد، در اينجا هم می توانیم از يک مدل مرجع با عنوان مدل مرجع داده 

reference Model)    استفاده کنیم به عبارت ديگر يک حرفه شناخته شده از مجموعه

ديت ها در قالب مثال يک محدودی از موجوديت ها استفاده می کند و نحوه ارتباط اين موجو

ERD شناخته شده است و ما می توانیم آنرا اقتباس کرده و برای سازمان خودمان از آن استفاده

 کنیم

 تیمعماری سیستم های اطالعا-3

 معماری سیستم های اطالعاتی به منظور توصیف فرايندهای کاری از آن استفاده می شود.

ظور خودکار سازی فرايند های کاری ازآن استفاده سومین سطح از معماری محسوب شده و به من

می شود مجموعه سیستم های اطالعاتی برنامه های کاريردی و روش های تعامل سیستم ها در 


