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 چارچوب معماری سازمانی توگف

 

 مقدمه.  1

به شرح مفاهیم و مباحث مرتبط با چارچوب توگف که در این تحقیق مورد استفاده  قسمتدر این 

 .[1] قرار گرفته اند، می پردازیم

 هیم پایه چارچوب توگفمفا.  2

 چیست؟ (1TOGAF) توگف. 2-1

 Open Groupتوگف یک چارچوب معماری سازمانی است. چارچوب معماری سازمانی که توسط 

ارائه شده است. توگف ابزاری برای کمک به پذیرش، تولید، استفاده و نگهداری طرح های معماری 

ای یر می باشد، که توسط بهترین راهکارهسازمانی می باشد. توگف بر پایه یک مدل فرآیندی تکرار پذ

 عملی و مجموعه ای از اجزای معماری با قابلیت استفاده مجدد، پشتیبانی می گردد. 

                                         
1 The Open Group Architecture Framework 
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توسعه و نگهداری می شود. اولین نسخه توگف، در  Open Groupتوگف توسط انجمن معماری 

ا برای مدیریت اطالعات ، بر پایه چارچوب معماری فنی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریک1995سال 

(2TAFIM ایجاد شد. با شروع کردن از این پایه بی نقص، انجمن معماری )Open Group  نسخه

های موفقی از توگف را در دوره های زمانی معین ایجاد کرد و هر یک را بر روی وب سایت جامع 

Open Group .منتشر ساخت 

اری های سازمانی مختلف بکار برود. توگف می تواند برای توسعه گستره وسیعی از معم 9توگف 

مکمل دیگر چارچوب هایی است که به صورت متمرکز بر خروجی های خاص برای بخش های ویژه 

ای )نظیر: مخابرات، صنایع دفاع و خزانه داری و...( که در راس یک کشور هستند، در نظر گرفته شده 

رچوب های خاص نیز استفاده شود. هسته توگف اند. توگف همچنین می تواند در ترکیب با اینگونه چا

 ADM – Architectureتحت عنوان روش توسعه معماری توگف ) -روشی است 

Development Method و برای توسعه یک معماری سازمانی که به نیازهای سازمان اشاره کامل )

 .[3] می کند، به کار می رود

 معماری در حوزه توگف چیست؟. 2-2

 معماری را اینگونه تعریف می کند:ISO/IEC 3 42010:2007استاندارد 

سازمان پایه یک سیستم، مشتمل بر مولفه هایش، ارتباطاتشان با همدیگر و با محیط، و اصول "

 .کنترل طراحی و سیر تکاملیش می باشد

 ISO/IEC 42010:2007توگف این تعریف را نیز در بردارد، اما دقیقاً مطابق با واژگان استاندارد 

 ت. در توگف، معماری بسته به حوزه دو معنی دارد:نیس

توصیف رسمی از یک سیستم، یا طرح تفصیلی از یک سیستم در سطح مولفه جهت راهنمایی  .1

 پیاده سازی آن سیستم

                                         
2

TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management  
3 ISO/IEC 42010:2007 وابسته به معماری  ات، مهندسی نرم افزار و سیستم ها، راهکارهای عملی پیشنهادی برای توصیف

 (. ANSI/IEEE 1471-2000)از لحاظ فنی برابر با استاندارد  1سیستم های متمرکز بر نرم افزار، ویرایش 
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ساختار مولفه ها، ارتباطات داخلیشان، اصول و راهنمای کنترل طراحی و سیر تکاملشان در  .2

 [1]طول زمان 

 چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟. 2-3

شرکت عضو انجمن معماری و برخی از فروشندگان  300توگف به واسطه تالش های مشترک بیش از 

و مشتریان فناوری اطالعات دنیا ایجاد شده و بهترین راهکارهای عملی در توسعه معماری را ارائه می 

 ز توگف به عنوان چارچوب معماری به معماری هایی اجازه توسعه می دهد که: کند. استفاده ا

 سازگار هستند. 

 نیازهای ذینفعان را منعکس می کنند. 

  بهترین راهکارهای عملی را بکار می گیرند. 

 .توجه را هم به سمت نیازمندی های جاری و هم به نیازهای آتی کسب و کار می دهند 

لحاظ فنی یک فرآیند پیچیده است و به طور ویژه طراحی معماری  توسعه معماری سازمانی از

 های ناهمگن و چند عامله، کار پیچیده ای است.

توگف نقش مهمی را در کمک به آشکار سازی و حذف ریسک فرآیند توسعه معماری بازی می 

ل های کند. همچنین بستری را برای ارزش آفرینی فراهم می کند؛ و کاربران را در ساخت راه ح

 مبتنی بر سیستم های باز در جهت رسیدن به اهداف و نیازهای کسب و کارشان توانمند می سازد

[1]. 

 توگف شامل چیست؟. 2-4

 1توگف ساختار و محتوی یک توانمندی معماری را درون یک سازمان همانطوری که در شکل 

 نشان داده شده، منعکس می کند.
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 لی از محتویات توگف و ارتباطاتشاننمایی ک 

قرار دارد.  4(Architecture Development Methodدر هسته توگف روش توسعه معماری)

روش توسعه معماری را به اجرا در می آورد.  5(Architecture Capabilityتوانمندی معماری)

ADM ن دستورالعمل ها، . ای6بوسیله تعدادی از دستورالعمل ها و تکنیک ها پشتیبانی می شود

( Repository( را جهت ذخیره شدن در مخزن)Architecture Contentمحتوای معماری)

                                         
  ADM:  2بخش  F 9TOGA راهنمای مستند شده در 4
 : چارچوب توانمندی معماری6بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 5
 ADM: خطوط راهنما و تکنیک های 3بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 6
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( دسته بندی Enterprise Continuum. محتوای معماری طبق زنجیره سازمانی)7تولید می کنند

 بیان شده اند. 1در جدول ، 1. شرح بخش های ذکر شده در شکل 8می شود

 ساختار سند توگف :1 جدول

 خالصه گفبخش تو
: روش توسعه معماری 2بخش 

(ADM – Architecture 

Development Method) 

این بخش هسته اصلی توگف است. این بخش روش توسعه معماری توگف 

(ADM .را تشریح می کند )ADM  یک رویکرد گام به گام برای توسعه

 یک معماری سازمانی می باشد.

: دستورالعمل ها و تکنیک 3بخش 

 ADMهای 

این بخش شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها و تکنیک های قابل دسترس 

 می باشد. ADMبرای استفاده و اعمال بر 

: چارچوب محتوای معماری 4بخش 

(Architectural Content 

Framework) 

این بخش، چارچوب محتوای توگف را تشریح می کند، که شامل یک فرا 

ی، استفاده از بخش های سازنده قابل مدل ساختار یافته برای اشیای معمار

 ABB – Architectural Building Blocksاستفاده مجدد معماری )

 ها( و دیدی کلی از خروجی های معمولِ معماری می باشد.

این بخش طبقه بندی و ابزارهای مناسب برای دسته بندی و ذخیره خروجی  : زنجیره سازمانی و ابزارها5بخش 

 در درون یک سازمان را تشریح می کند.  های فعالیت معماری

: مدل های مرجع توگف 6بخش 

(TOGAF Reference 

Model) 

این بخش دو مدل مرجع معماری به نام های مدل مرجع فنی توگف 

(TRM( و مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطالعات )III-RM – 

Integrated Information Infrastructure Reference Model )

 ه می کند.را ارائ

: چارچوب توانمندی 7بخش 

 Architectureمعماری )

Capability Framework) 

این بخش سازمان، فرآیندها، مهارت ها، نقش ها و مسئولیت های مورد نیاز 

برای ایجاد و اجرای یک راهکار عملی معماری در درون سازمان را تشریح 

 می کند.
 

  

                                         
 ی معماریا: چارچوب محتو5بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 7
 و ابزارها: زنجیره سازمانی 4بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 8
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 ها سر و کار دارد چیستند؟حوزه های مختلف معماری که توگف با آن. 2-5

توسعه چهار حوزه معماری را پوشش می دهد. این حوزه ها مشترکاً به عنوان زیرمجموعه  9توگف 

هایی از یک معماری سازمانی کلی پذیرفته می شوند، تمامی حوزه هایی که توگف برای پشتیبانی از 

 شرح داده شده اند. 2آنها طراحی شده است، در جدول 

 عماری، که بوسیله توگف پشتیبانی می شوندحوزه های م :2 جدول

 شرح حوزه  معماری

 راهبرد کسب و کار، کنترل، سازماندهی و فرآیندهای کلیدی کسب و کار معماری کسب و کار

 ساختار منطقی و فیزیکی داده ها و منابع مدیریت داده های سازمان معماری داده ها

معماری برنامه های 

 کاربردی

ای سیستم های کاربردی اختصاصی که بایستی تولید شوند، تعامالت طرح اولیه ای بر

 و ارتباطاتشان با فرآیندهای اصلی کسب و کار سازمان

توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری که برای پشتیبانی توسعه کسب و کار، داده  معماری فناوری

دی ها شامل زیرساخت ها و خدمات برنامه های کاربردی مورد نیاز هستند. این توانمن

 فناوری اطالعات، میان افزار، شبکه ها، ارتباطات، پردازش و استانداردها می باشند.

 مفاهیم اصلی چارچوب توگف.  3

در این بخش به شرح مفاهیم اصلی چارچوب توگف که پایه های تدوین طرح های معماری سازمانی 

 را تشکیل می دهند، می پردازیم.

 داف هر یک از این مراحل چیستند؟و اه ADMعناوین مراحل . 3-1

(، هسته توگف را شکل می دهد و روشی جهت تدوین معماری سازمانی ADMروش توسعه معماری )

حاصل مشارکت بسیاری از خبرگان معماری  ADMبا توجه به نیازهای سازمان مورد نظر می باشد. 

 می باشد.
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ADM اری ها فراهم می کند. یک فرآیند تست شده و تکرار شدنی را برای توسعه معمADM 

شامل ایجاد یک چارچوب معماری، توسعه محتوای معماری، انتقال و کنترل تحقق معماری ها می 

باشد. تمامی این فعالیت ها در درون یک چرخه تکراری تعریف می شوند. تحقق مستمر معماری که 

به اهداف و فرصت های  به سازمان ها اجازه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب در جهت پاسخ

 کسب و کار می دهد، نیز در این چرخه انجام می شود.

ADM  به عنوان یک فرآیند چند مرحله ای توسط چرخه گرافیکیADM  .تشریح می شود

 به شرح زیر هستند: ADMمراحل 

 ،آماده سازی و شروع فعالیت های مورد نیاز برای آماده شدن به منظور  مرحله مقدماتی

ا مسیر کسب و کار مربوط به معماری سازمانی جدید. این مرحله خود شامل سازگاری ب

 تعریف یک چارچوب معماری ویژه سازمان و تعریف اصول اولیه کار می باشد.

  مرحلهA،مرحله آغازین یک چرخه توسعه معماری را تشریح می  : چشم انداز معماری

ناسایی ذینفعان، ایجاد دید کند. این مرحله شامل اطالعاتی در مورد تعریف حوزه، ش

 معماری، و اخذ مجوزها می باشد.

  مرحلهB،توسعه یک معماری کسب و کار را برای پشتیبانی از یک  : معماری کسب و کار

 چشم انداز معماری پذیرفته شده، تشریح می کند.

  مرحلهC،توسعه معماری های سیستم های  : معماری های سیستم های اطالعاتی

رای یک پروژه معماری، که شامل توسعه معماری داده ها و برنامه های کاربردی اطالعاتی را ب

 می باشد را تشریح می کند.

  مرحلهD،توسعه معماری فناوری را برای یک پروژه معماری، تشریح  : معماری فناوری

 می کند.

  مرحلهE،ی برنامه ریزی پیاده سازی اولیه و شناسایی رسانه ها : راه حل ها و فرصت ها

 تحویل را برای معماری تعریف شده در مراحل قبل، هدایت می کند.

  مرحلهF،شرح کاملی از مراحل انجام معماری های انتقال را همراه با  : برنامه انتقال

 پشتیبانی طرح انتقالی و پیاده سازی، مورد توجه قرار می دهد.

  مرحلهG،زی را فراهم می طرح یک نظارت دقیق برای پیاده سا : کنترل پیاده سازی

 کند.
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  مرحلهH،روش هایی را برای مدیریت تغییرات در معماری  : مدیریت تغییرات معماری

 جدید، ایجاد می کند.

 ،فرآیند مدیریت نیازمندی های معماری را در سرتاسر  مدیریت نیازمندی هاADM 

 بررسی می کند.

 را نمایش می دهد. ADMچرخه  2شکل 

 

  ADM -چرخه متد توسعه معماری  

 خروجی ها، مصنوعات و بخش های سازنده چیستند؟. 3-2

، تعدادی خروجی تولید می شوند؛ برای نمونه: گردش های ADMدر طول استفاده از فرآیند 

، نیازمندی های وابسته به معماری، طرح های پروژه، ارزیابی مطلوبیت پروژه، و غیره از این یفرآیند
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ه خروجی های مهم کاری به شکل پایدار و ساختار یافته، دسته هستند. به منظور جمع آوری و ارائ

 را تعریف می کند. "9چارچوب محتوای معماری توگف"توگف یک مدل ساختاری تحت عنوان 

 از سه دسته زیر برای تشریح نوع محصول/خروجی مطابق با زمینه کاربرد، بهره می برد: توگف

 مشخص می شود و به طور ، یک محصول کاری است که به صورت قراردادی 10خروجی

رسمی توسط ذینفعان به ترتیب بازنگری شده، تصویب شده و به امضاء می رسد. خروجی 

ها، خروجی های پروژه ها را نشان می دهند، و آن خروجی هایی که در قالب سند هستند 

به طور معمول در تکمیل یک پروژه، بایگانی خواهند شد؛ یا به یک مخزن معماری به عنوان 

مدل مرجع استاندارد یا تصویری از چشم انداز معماری در یک نقطه زمانی، منتقل می  یک

 شوند.

 )محصول کاریِ جزئی تری است، که یک معماری را 11شی یا محصول مصنوعی)مصنوع ،

از نقطه نظر خاصی تشریح می کند. نمونه هایی از یک شی شامل یک نمودار شبکه، 

، فهرستی از نیازمندی های معماری و 12استفاده-مشخصات یک سرور، مشخصات یک مورد

یک ماتریس تعامل کسب و کار می باشد. مصنوعات معموالً در قالب کاتالوگ ها)فهرستی از 

اشیا(، ماتریس ها )نشان دهنده ارتباط بین اشیا( و نمودارها )تصویر اشیا( دسته بندی می 

ات باشد و مصنوعات شوند. یک خروجی معماری ممکن است شامل بسیاری از مصنوع

 محتوای مخزن معماری را شکل خواهند داد.

 مولفه ای از کسب و کار، فناوری اطالعات یا توانمندی معماری می باشد؛ 13بخش سازنده ،

 که می تواند با دیگر بخش های سازنده برای تحویل معماری ها و راه حل ها ترکیب شود.

جزئیات تعریف شوند و هم می توانند مربوط  سازنده می توانند در سطوح مختلفی ازبخش های 

ها( به طور 14ABBبه معماری ها و هم مربوط به راه حل ها باشند. توسط قطعات سازنده معماری )

                                         
9 TOGAF Architecture Content Framework 
10 Deliverable 

11 Artifact –  برای ترجمه این کلمه استفاده شود. "مصنوع –مصنوعات "در متن بیشتر سعی شد از معادل فارسی 
12 Use-Case 

13 Building Block بخشقطعه"متن معادل فارسی  می شود، اما با توجه به "بالک/واحد ساختمانی": اگر چه ترجمه این کلمه/ 

 معنای بهتری ایجاد می کند. "سازنده
14 Architecture Building Blocks 
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ها( تشریح می  15SBBمعمول توانمندی مورد نیاز به منظور شکل دهی قطعات سازنده راه حل )

 توانمندی مورد نیاز را ارائه خواهند کرد. ها مولفه های مورد استفاده برای پیاده سازیSBBشوند. 

 نشان داده شده اند. 3سازنده در شکل  بخش هایارتباطات بین خروجی ها، مصنوعات و 

 

 ارتباطات بین خروجی ها، مصنوعات و قطعات سازنده 

 مخزن معماری چیست؟. 3-3

ح مختلف یک مخزن معماری می تواند برای ذخیره کالس های مختلف خروجی های معماری در سطو

ایجاد شده اند، به کار برود. به این شکل، توگف درک و اشتراک عملیاتی  ADMانتزاع که توسط 

ساختار مخزن معماری توگف در  بین ذینفعان و خبرگان را در سطوح مختلف تسهیل می بخشد.

 نشان داده شده است. 4شکل 

                                         
15 Solution Building Blocks 
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 ساختار مخزن معماری توگف 

 معماری به شرح زیر هستند:مولفه های اصلی موجود در یک مخزن 

 کاربرد مناسب یک چارچوب معماری در سازمان را تشریح می کند؛ که فرا مدل معماری ،

 شامل یک فرا مدل برای محتوای معماری می باشد.

 پارامترها، ساختارها و فرآیندهایی که کنترل مخزن معماری را توانمندی معماری ،

 پشتیبانی می کنند، تعریف می کند.

 دیدی معمارانه از قطعات سازنده که امروزه در درون سازمان در حال  نداز معماری،چشم ا

استفاده هستند را نشان می دهد)مثالً: فهرستی از برنامه های کاربردی در حال اجرا(. چشم 

 انداز احتماال در چندین سطح انتزاع به منظور تهیه اهداف مختلف معماری وجود دارد.
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 استانداردهای مبتنی ب(16ر اطالعاتSIB) استانداردهایی که معماری های جدید می ،

کند؛ این استانداردها ممکن است شامل: استانداردهای بایست برآورده کنند را کنترل می

صنعتی، خدمات و محصوالت انتخاب شده تولیدکنندگان، یا خدمات به اشتراک گذاشته 

 ، باشند.شده ای که قبالً در درون سازمان توسعه داده شده اند

 ،دستورالعمل ها، قالب ها، الگوها، و دیگر قالب های مربوط به اصول مرجعی  کتابخانه مرجع

که می توانند به منظور تسریع در ایجاد معماری های جدید برای سازمان به کار گرفته شوند 

 را فراهم می کند.

 ،ی کند.را ارائه مپیشینه مربوط به فعالیت کنترلی در سراسر سازمان  ثبت وقایع نظارتی 

 (ADM)روش توسعه معماری .  4

  .اختصاص داردروش توسعه معماری  این بخش به شرح

 مجموعه گام های معمول موجود در یک مرحله چیستند؟. 4-1

به گام هایی تقسیم می شوند، که اجرای این گام ها برای تکمیل و به سر  ADMمراحل چرخه 

( گام ها مشترک Dتا  Bتدوین معماری )مراحل انجام رساندن آن مرحله ضروری است. در مراحل 

 .نشان داده شده اند 5می باشند؛ برای مثال گام های مربوط به مرحله معماری کسب و کار در شکل 

                                         
 وجود دارد. www.opengroup.org/sibبه نشانی  Open Groupدر وب سایت  SIBمثالی از  16
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 گام های مربوط به مرحله معماری کسب و کار 

مکن ، خروجی ها تولید می شوند. یک خروجی در هر مرحله مADMدر سراسر فرایند اعمال 

نیز ذکر شد، به صورت کاتالوگ، . خروجی های همانطور که پیشتر رحله بعدی اصالح شوداست در م

 خروجی های ضروری و مورد نیاز شرح داده شده اند. 5ماتریس و نمودار می باشند. که در قسمت 

 با دیگر بخش های توگف چیست؟ ADMارتباط . 4-2

 ند.و دیگر بخش های توگف را تشریح می ک ADMاین بخش ارتباط بین 

4-3 .ADM و معماری پایه 

ADM  در حین تدوین معماری پایه مربوط به یک سازمان نیز مفید است. نیازهای کسب و کار یک

سازمان ممکن است برای شناسایی تعاریف و انتخاب های ضروری در معماری پایه، استفاده شوند. 

شترک با قابلیت استفاده این نیازها می توانند مجموعه ای از مدل ها، قوانین و تعاریف کنترلی م
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مجدد یا حتی به اندازه لغو انتخاب های فناوری خاصی باشند )به طور مثال اگر توسط قانون حکم 

 شده باشند(.

4-4 .ADM و دستورالعمل ها و تکنیک های پشتیبانی کننده 

مجموعه ای از: دستورالعمل ها، قالب ها، فهرست ها، و دیگر  ADMدستورالعمل ها و تکنیک های 

 را پشتیبانی می کنند. ADMایل تفصیلی هستند، که به صورت مستقیم کاربرد وس

می تواند  ADMدستورالعمل های ارائه شده توسط توگف تشریح می کنند که چگونه فرایند 

برای تعامل با چندین سناریوی کاربردی مختلف تطبیق داده شود. این دستورات شامل شیوه های 

اده از تکرار( و همچنین معماری های خاص تخصصی )همچون امنیت( مختلف فرایندی )مانند: استف

 .می باشند

 ADMنکات کلیدی مربوط به چرخه . 4-5

 ADM:یک فرآیند تکراری است. تصمیمات جدید می بایست در هر تکرار اتخاذ شوند 

 پوشش سازمان .1

 سطوح مربوط به جزئیات .2

 بازه زمانی .3

 استفاده محدود از دارائی های معماری .4

 قبلی  تکرارهایADM  

 ... دیگر چارچوب ها، مدل های سیستم، مدل های صنایع و 

تصمیمات گرفته شده می بایست بر پایه کارایی و/یا در دسترس بودن منابع و افزودن ارزش به 

 سازمان، باشند.
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ADM  محدوده فعالیت را مشخص نمی کند؛ این مسئله می بایست توسط خود سازمان تعیین

برای موفقیت انجام معماری حیاتی است. دستورالعمل های اصلی به ترتیب شود. انتخاب محدوده 

برای تمرکز بر اینکه چه چیزی برای سازمان ارزش خلق می کند؟ برای انتخاب محدوده افقی و 

عمودی وظایف سازمانی و زمانبندی های پروژه ها، ایجاد می شوند. این خطوط همچنین گستره و 

 اضافه می کنند. عمق بزرگتری را به معماری

می بایست متناسب با برآورده کردن نیازهای سازمان  ADMدر هر جا که الزم باشد، استفاده از 

باشد. به این معنا که، برخی  مراحل ممکن است حذف شوند، اصالح شوند یا حتی روال های اضافی 

 افزوده شوند.

 را با سازمانتان وفق دهید؟ ADMچگونه . 4-6

ADM  توسعه معماری است؛ که برای رسیدگی به اغلب نیازمندی های یک روش کلی برای

سیستمی و سازمانی طراحی شده است. به راحتی با جغرافیاهای متغیر، بخش های عمودی و گونه 

جهت تناسب با  ADMهای صنعتی همراستا می شود. با این وجود ، اغلب الزم خواهد بود که 

، بازبینی ADMدد. یکی از کارهای قبل از اعمال نیازهای خاص، توسعه داده شود یا اصالح گر

فرآیندها و خروجی هایشان جهت کاربردی بودن و سپس بهینه سازی آنها به طوری که با اوضاع 

مختص  ADMمربوط به سازمان مورد نظر مناسب است، می باشد. این فعالیت ممکن است یک 

 سازمان را به خوبی تولید کند.

برای یک سازمان منحصر بفرد وجود دارند. برخی از  ADMازی چندین دلیل برای بهینه س

 دالیل به شرح زیر می باشند:

بسته به بلوغ نظم معماری در  ADMیک مساله مهم این است که ترتیب اجرای مراحل در  .1

سازمان مربوطه، متفاوت است. برای مثال، اگر مورد کسب و کار برای انجام معماری به خوبی 

د، پس ایجاد یک چشم انداز معماری ضروری است. یک معماری کسب شناسایی نشده باش

و کار تفصیلی می بایست در کنار تعریف مورد کسب و کار و در جهت ادامه کار معماری و 

 ایمن سازی مشارکت فعال ذینفعان کلیدی در آن کار آورده شود.
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 ازمان تعریفترتیب مراحل ممکن است توسط کسب و کار و اصول معماری مربوط به یک س .2

شود. برای مثال، اصول کسب و کار ممکن است الزام کنند، که سازمان برای تنظیم 

فرآیندهای کسب و کارش در جهت برآورده کردن نیازهای یک راه حل جامع، آماده شود. 

این آمادگی باید به گونه ای باشد که، به سرعت جهت فعال سازی پاسخ به تغییرات بازار 

در چنین حالتی، معماری کسب و کار )یا حداقل قسمتی از آن( ممکن  پیاده سازی شود.

 است به خوبی تکمیل معماری سیستم های اطالعاتی را ادامه دهد.

با دیگر چارچوب های معماری سازمانی  ADMیک سازمان ممکن است نیاز به استفاده از  .3

ف کرده است، که مجموعه ای از خروجی های خاص را برای یک بخش اصلی)دولتی( تعری

داشته باشد. برخی از این بخش های اصلی عبارتند از: دولت، وزارت دفاع، کسب و کار 

 الکترونیک، مخابرات و ارتباطات و غیره.

4. ADM  یکی از فرآیندهای مشترکی است که مدل کنترلی یکپارچه را برای یک سازمان

ه تاندارد مدیریت برناممکمل و پشتیبانی کننده دیگر فرآیندهای اس ADMایجاد می کند. 

را جهت آشکار کردن ارتباطات و وابستگی ها با دیگر فرآیندهای  ADMاست. سازمان 

 مدیریتی، بهینه سازی می کند.

5. ADM  برای استفاده توسط پیمانکار در حالت برون سپاری تبدیل به یک دستور شده است؛

ارهای فعلی پیمانکار و و نیازمند این است که برای رسیدن به توافق مناسب بین راهک

 نیازمندی های ذکر شده سازمان، بهینه سازی شود.

 ADMسازمان، یک سازمان کوچک تا متوسط است؛ و نیازمند استفاده از یک نسخه خالصه  .6

می باشد. این نسخه می بایست، متناسب با ابعاد سازمان و پیچیدگی سیستمی معمول 

 چنین محیطی باشد.

یده است؛ شامل چندین سازمان جدا ولی مرتبط که در داخل سازمان خیلی بزرگ و پیچ .7

برای شناسایی و  ADMیک چارچوب کلی مشارکتی کسب و کار می باشند. در این حالت 

تطابق با این مدل کسب و کار می بایست بهینه سازی شود. چنین سازمان هایی معموالً 

ونه سازمان ها رویکردی کاماًل نمی توانند به راحتی و مانند قبل معماری شوند، برای اینگ

 یکپارچه نیاز می باشد.
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همچنین می تواند برای رسیدگی به چندین سناریوی مختلف بهینه سازی شود.  ADMفرآیند 

این سناریوها شامل: شیوه های مختلف فرآیند )مثالً استفاده از تکرار( و همچنین معماری های 

 نیت( می باشند.تخصصی خاص )همچون ام

 وزه فعالیت های معماری برای سازمانتانتعیین ح. 4-7

چندین دلیل برای محدود کردن حوزه فعالیت های معماری که می بایست پذیرفته شوند، وجود 

 دارند. بیشتر این دالیل مربوط به محدودیت ها در:

 .نفوذ سازمانی تیم تدوین کننده معماری 

 ر قرار گیرند.اهداف و نگرانی های ذینفعان که می بایست در معماری مد نظ 

 در دسترس بودن افراد، امور مالی و سایر منابع 

می باشند. محدوده انتخاب شده برای فعالیت های معماری معموالً بطور مستقیم وابسته به در 

، چهار 3دسترس بودن منابع و در تحلیل نهایی معموالً وابسته به موضوع امکان سنجی است. جدول 

 و محدود می کنند، نشان می دهد. بعد که حوزه معماری را تعریف

 ابعاد محدود کننده فعالیت معماری :3 جدول

 مالحظات بعد
کانون توجه یا 

 حوزه سازمان

بایست مورد  حوزه کامل سازمان چیست؟ و چه مقدار از این حوزه در اجرای معماری می

 توجه قرار گیرد؟
عه ای از بخش های بسیاری از سازمان ها بسیار بزرگ هستند، و بطور کارآمدی شامل مجمو

سازمانی هستند؛ که به طور صحیح می توانند سازمان هایی با حقوق مختص خودشان در 

 نظر گرفته شوند. )دانشگاه شیراز و دانشگاه مجازی شیراز(

سازمان پیشرفته به طرز چشمگیری برای قبول ترکیبی مبهم از کسب و کار سنتی سازمان 

 فراتر از مرزهای سنتیش گسترش می یابد.  با تامین کنندگان، مشتریان و شرکا،

دامنه های 

 معماری

یک توصیف کامل معماری سازمانی می بایست شامل تمامی چهار دامنه معماری)کسب و 

کار، داده ها، برنامه کاربردی، فناوری( باشد. اما واقعیت های مربوط به محدودیت منابع و 

توان کافی برای ایجاد یک توصیف معماری زمان این معنی را می دهند که، زمان و بودجه 
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از باال به پایین و دربردارنده تمامی چهار دامنه معماری، ندارند. حتی اگر حوزه سازمانی 

 کمتر از وسعت کلی سازمان انتخاب شده باشد. 

اجرای معماری تا چه سطحی از جزئیات می بایست پیش برود؟ چه مقدار معماری کافی  سطح جزئیات

زبندی مناسب بین اجرای معماری و دیگر فعالیت های مربوطه )طراحی سیستم، است؟ مر

 مهندسی سیستم، توسعه سیستم( چیست؟

چه بازه زمانی الزم است که چشم انداز معماری مشخص شود؟ و آیا این دوره زمانی برای  بازه زمانی

ابل دوره زمانی مشابهی که باید در توصیف تفصیلی معماری پوشش داده شود ق

قبول)برحسب  عملی بودن و منابع( است؟ اگر نه، چه تعداد معماری مطلوب میانی می 

 بایست تعریف شوند و دوره های زمانی آنها چیست؟
 

معموالً، حوزه یک معماری ابتدا بر حسب حوزه سازمان، دوره زمانی و سطح جزئیات بیان می 

سب از دامنه های معماری که متناسب با مسئله شود. یکبار که حوزه سازمانی تعیین شود، ترکیبی منا

 مورد نظر هستند، می توانند انتخاب شوند.

 چارچوب محتوا.  5

جود چارچوب محتوا تعریفی از تمامی انواع بخش های سازنده که ممکن است در یک معماری و

همچنین نشان می دهد که چگونه این بخش های سازنده می توانند  داشته باشند را ارائه می کند.

توصیف و به یکدیگر مرتبط شوند. برای مثال، زمان ایجاد یک معماری، معمار برنامه های کاربردی، 

موجودیت های داده ای استفاده شده در درون برنامه های کاربردی، و فناوری هایی که آن برنامه 

کنند، شناسایی خواهد کرد. این برنامه های کاربردی به ترتیب گروه های  های کاربردی را اجرا می

فاده است "خدمات کسب و کار"خاصی از ذینفعان کسب و کار را پشتیبانی خواهند کرد و برای اجرای 

 خواهند شد.

را شناسایی می کند )یعنی، برنامه کاربردی، موجودیت  موجودیت هاچارچوب محتوا تمامی این 

ناوری، نقش آفرین، و خدمت کسب و کار(، روابط ممکن بین آنها را نمایش می دهد )مانند: داده، ف

کسب و کار را استفاده می کنند(، و نهایتاً مصنوعاتی که می توانند برای  ی ازخدمات ی چهذینفعانچه 

 چارچوب محتوا در هسته خود بخشی تحت عنوان د را شناسایی می کند.ننمایش آنها استفاده شو
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و ارتباطاشان به شکلی  ADMدارد، نقش اصلی فرامدل نمایش مصنوعات هر فاز  17فرامدل محتوا

 محتوا را نشان می دهد. فرامدلنمایی کلی از  6شکل  معنادار می باشد.

 

 محتوا فرامدلمرور کلی  

  

                                         
17 Content Meta-Model 
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 ADMچارچوب محتوا و فازهای . 5-1

ADM صیف می کند. فرآیند انتقال از وضع موجود سازمان به وضع مطلوب را توADM  به یک

نیاز کسب و کار از طریق فرآیند مربوط به چشم انداز، تعریف معماری، طرح انتقال، و حاکمیت 

نیازمند اطالعاتی به عنوان ورودی  ADMمعماری اشاره خواهد کرد. در هر مرحله از این فرآیند، 

د. چارچوب محتوا، ساختاری است و خروجی هایی را به عنوان نتیجه اجرای هر گام ایجاد خواهد کر

که ورودی ها و خروجی ها را با جزئیات بیشتر تعریف می کند فراهم می کند  ADMاصولی را برای 

 و هر خروجی را در حوزه کالن معماری مربوط به سازمان قرار می دهد. 

نیازهایی که می  ADMبه کار برده شود.  ADMاز این رو چارچوب محتوا می بایست به همراه 

بایست جهت ایجاد یک معماری برآورده شوند را توصیف می کند، و چارچوب محتوا نیز توصیف می 

 کند که معماری زمانی که انجام شد باید به چه شکلی باشد.

 موجودیت های اصلی فرامدل. 5-2

را به عنوان پایه ای برای یک فرامدل رسمی به کار  ADMفرامدل محتوا واژگان فنی مورد بحث در 

 :فرامدل به شرح زیر می باشنداصطالحات مورد استفاده  می برد.

 یک شخص، سازمان، یا سیستم که خارج از حوزه مدل معماری است، اما با  :18نقش آفرین

 آن تعامل می کند.

 تلفیقی از عملکرد برنامه کاربردی که با پیاده سازی ساختاری  :19مولفه برنامه کاربردی

 همراستا شده است.

 توانمندی های کسب و کار را از طریق یک واسط 20کسب و کار /سرویس هایتاخدم :

 تعریف شده پشتیبانی می کند و به صورت کامل توسط سازمان مدیریت می شود.

                                         
18 Actor 
19 Application Component 
20 Business Service 
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 بسته ای از داده ها که توسط یک متخصص حوزه کسب و کار به عنوان  :21موجودیت داده

با برنامه های  یک مفهوم گسسته شناسایی شده است. موجودیت های داده می توانند

کاربردی، مخزن ها، و خدمات مرتبط باشند و ممکن است بر طبق مالحظات پیاده سازی، 

 سازماندهی شوند.

 توانمندی های کسب و کار همراستا با سازمان را ارائه می دهد، اما به طور صریح  :22عملکرد

 توسط سازمان مدیریت نمی شود.

 خودکار مربوط به یک خدمت کسب  عناصر :23سیستم اطالعاتی /سرویس هایتاخدم

و کار. یک خدمت سیستم اطالعاتی ممکن است بخشی یا تمامی یک یا چند خدمت کسب 

 و کار را پشتیبانی کند یا تحویل دهد.

 یک واحد جامع از منابع همراه با اهداف، مقاصد و معیارها. واحدهای  :24واحد سازمان

 های همکار کسب و کار نیز باشند. سازمان ممکن  است شامل اعضای خارجی و سازمان

 یک قابلیت فنی مورد نیاز برای فراهم کردن این امکان  :25پلتفرم /سرویس هایتاخدم

 تحویل برنامه های کاربردی را پشتیبانی می کند. ،که زیرساخت

 یک نقش را برای انجام یک وظیفه به عهده می گیرد. ،یک نقش آفرین :26نقش 

 زیرساخت فناوری که دسته ای از محصول فناوری یا یک تلفیقی از  :27مولفه فناوری

 محصول ویژه فناوری را نشان می دهد.

 گردشی از تعامالت بین عملکردها و خدمات است و نمی تواند به صورت فیزیکی  :28فرایند

 گسترش یابد.

                                         
21 Data Entity 

22 Function 
23 Information System Service 
24 Organization Unit 
25 Platform Service 
26 Role 
27 Technology Component 
28 Process 
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 :برخی از مفاهیم کلیدی ارتباطی مربوط به موجودیت های فرامدل اصلی در ادامه تشریح شده اند

 .فرآیند بایستی به صورت عادی برای تشریح روند گردش کار استفاده شود 

تمامی فرآیندها بایستی گردش اجرایی را برای یک عملکرد تشریح کنند و از این رو گسترش 

یک فرآیند از طریق عملکردی است که پشتیبانی می کند؛ یعنی یک برنامه کاربردی، 

سازی می کند، نه اینکه برنامه کاربردی یک فرآیند  عملکردی را که یک فرآیند دارد پیاده

 را پیاده سازی کند.

 با جزئیات تشریح می کند. و عملکرد، قابلیت های کسب و کار را در تمامی سطوح 

برای تشریح یک قابلیت کسب و کار در تمامی سطوح جزئیات استفاده  "عملکرد"عبارت 

ر بایستی به عنوان یک عملکرد تعریف می شود. هر واحد و حدودی از عملکرد کسب و کا

 شود.

  خدمات کسب و کار اهداف سازمانی را پشتیبانی می کنند و در سطح جزئی همسان

 با سطح کنترلی مورد نیاز تعریف می شوند.

 تایک خدمت کسب و کار به عنوان مرزی برای یک یا چند عملکرد عمل می کند. ابعاد خدم

د کسب و کار دارد ) همانطوری که توسط محرک ها، کسب و کار بستگی به توجه و تاکی

اهداف و مقاصد انعکاس داده می شود(. یک خدمت در حوزه معماری خدمت/سرویس گرا 

(29SOAدر حقیقت ( )یعنی یک واحد قابل گسترش مربوط به ع )ه بملکرد برنامه کاربردی

که ممکن است، یک یک خدمت برنامه کاربردی، مولفه برنامه کاربردی، یا مولفه فناوری 

 خدمت کسب و کار را پیاده سازی یا پشتیبانی کند، گفته می شود.

 .خدمات کسب و کار در مولفه های برنامه کاربردی گسترش می یابند 

خدمات کسب و کار ممکن است بواسطه فعالیت کسب و کاری که ارتباطی با فناوری اطالعات 

ت پشتیبانی شود، تحقق یابند. خدمات کسب ندارد یا اینکه ممکن است توسط فناوری اطالعا

و کاری که توسط فناوری اطالعات پشتیبانی می شوند در مولفه های برنامه های کاربردی 

گسترش می یابند. مولفه های برنامه های کاربردی می توانند به صورت سلسله مراتبی تجزیه 

                                         
29 Service Oriented Architecture 
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 . یک خدمت کسب وشوند و ممکن است یک یا چند خدمت کسب و کار را پشتیبانی کنند

کار می تواند توسط چندین مولفه برنامه کاربردی پشتیبانی شود، اما این مسئله از نقطه نظر 

مدیریتی مناسب نیست. این مساله نشان دهنده خدمات کسب و کاری است که بسیار بزرگ 

 هستند، یا مولفه های برنامه های کاربردی که بسیار جزئی می باشند.

 های کاربردی در مولفه های فناوری گسترش می یابند. مولفه های برنامه 

یک مولفه برنامه کاربردی توسط دنباله ای از مولفه های فناوری پیاده سازی می شود. برای 

 معموالً بر روی چندین "سیستم مدیریت منابع انسانی"نمونه، یک برنامه کاربردی همچون 

رور، و خدمات برنامه کاربردی، پیاده مولفه فناوری شامل سخت افزار، نرم افزار سمت س

 و ارتباطات آنها را نشان می دهد. فرامدل موجودیت های اصلی 7شکل  سازی می شود.

 

 موجودیت های اصلی و ارتباطات آنها 
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 مفهوم کاتالوگ، ماتریس و نمودار. 5-3

ود، می ر فرامدل محتوا به عنوان تکنیکی برای سازماندهی اطالعات معماری به شکلی مرتب به کار

به طوری که می تواند جهت برآوردن نیازی های ذینفعان پردازش شود. اکثر ذینفعان معماری نیازی 

دی این برنامه کاربر "به دانستن اینکه فرامدل معماری چیست ندارند و تنها به مباحث خاصی همچون 

 ثیر قرار خواهندچه فرآیندهایی توسط این پروژه تحت تا"، "چه عملکردی را پشتیبانی می کند؟

و غیره، اهمیت می دهند. به منظور برآورده کردن نیازهای این ذینفعان، توگف مفاهیم  "گرفت؟

)این مفاهیم به مربوط به بخش های سازنده، کاتالوگ ها، ماتریس ها، و نمودارها را ارائه کرده است

فصیلی به شرح آنها می مورد بحث قرار گرفتند، اما در ادامه به صورت ت 2صورت مختصر در بخش 

 .پردازیم(

بخش های سازنده موجودیت هایی از یک نوع خاص در فرامدل هستند )برای نمونه، یک خدمت 

(. بخش های سازنده با توجه به فرامدل حاوی فراداده ها می "سفارش خرید"کسب و کار با عنوان 

اده دمات کسب و کار ویژگی فرادباشند، که پرس و جو و تحلیل را پشتیبانی می کنند. برای مثال، خ

ای برای مالک دارند، که به یک ذینفع اجازه پرس و جوی تمامی خدمات قابل ارائه توسط کسب و 

کار یک سازمان خاص را می دهد. همچنین بخش های سازنده ممکن است شامل موجودیت های 

دمت د )برای نمونه، یک خوابسته یا تحت کنترل نیز باشند، طوری که با حوزه معماری متناسب باشن

ممکن است به صورت ضمنی شامل تعدادی از فرآیندها،  "سفارش خرید"کسب و کار با عنوان 

 موجودیت های داده ای، مولفه های برنامه های کاربردی و غیره باشد(.

کاتالوگ ها فهرستی از بخش های سازنده از یک نوع خاص یا یک نوع مرتبط هستند، که برای 

رل یا ارجاع استفاده می شوند )برای مثال، یک چارت سازمانی، نقش ها و نقش آفرینان اهداف کنت

را نشان می دهد(. همانند بخش های سازنده، کاتالوگ ها فراداده ها را مطابق با فرامدل در خود جای 

می دهند. مشابه بخش های سازنده کاتالوگ های نیز قابلیت های پرس و جو و تحلیل را پشتیبانی 

 می کند.
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ماتریس ها شبکه هایی هستند که ارتباطات بین دو یا چند موجودیت)غالباً موجودیت ذکر شده 

نشان می دهد که مولفه های  30CRUDدر کاتالوگ ها( را نشان می دهند. برای مثال، یک ماتریس 

 دارند.برنامه های کاربردی چگونه)ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف( و با چه داده هایی تعامل 

نمودارها ارائه های گرافیکی مربوط به محتوای معماری، جهت کمک به ذینفعان برای استخراج 

بهتر اطالعات مورد نیاز هستند. همچنین نمودارها می توانند به عنوان تکنیکی برای انتشار گرافیکی 

 بروند. توگف محتوای معماری یا برای بررسی کامل بودن اطالعاتی که جمع آوری شده است، به کار

مجموعه ای از نمودارهای معماری را جهت ایجاد نمودارها تعریف می کند )مانند، نمودار سازمانی(. 

هر یک از این نمودارها ممکن است چندین بار برای یک معماری با شیوه های مختلف یا پوشش 

 محتوای مختلف برای تناسب با نیازهای ذینفعان، ایجاد شوند.

کاتالوگ ها، ماتریس ها، و نمودارها همگی مفاهیمی هستند که توسط ابزارهای  بخش های سازنده،

مدیریت معماری سازمانی به خوبی پشتیبانی می شوند. این ابزارها معموالً مکانیزم هایی برای 

جستجو، فیلتر کردن و پرس و جوی مخزن معماری را پشتیبانی می کنند. پرس و جوهایی که بر 

ن از مخزن معماری صورت می گیرد، می تواند منجر به تولید کاتالوگ ها، حسب تقاضای ذینفعا

ماتریس ها، و نمودارهای خاص و غیر متعارف شود. از آنجایی که این نوع از پرس و جوها بایستی 

  انعطاف پذیر باشند، بنابراین در فرامدل محتوا محصور و تعریف نمی شوند.

 مرور کلی فرامدل محتوا. 5-4

مفاهیم معماری  ،مجموعه ای از موجودیت هایی را تعریف می کند که اجازه می دهند فرامدل محتوا

ر ادامه دبه شکلی بدون تناقض، کامل و قابل پیگیری، ضبط، ذخیره، فلیتر، پرس و جو، و ارائه شوند. 

 نمایش داده شده اند می پردازیم. 6به شرح مصنوعاتی که در شکل 

  های معماریِ عملیات کسب و کار را ثبت می کنند. ، مدل معماری کسب و کارمصنوعات

 این مصنوعات به طور ویژه موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهد:

 .عواملی که سازمان را هدایت می کنند 

                                         
30 CRUD: Create, Read, Update, Delete 
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  چگونه سازمان به صورت ساختاریافته سازمان دهی شده است؟ 

 سازمان دارای چه قابلیت های عملکردی می باشد؟ 

  مدل های معماری سیستم های فناوری تم های اطالعاتیمعماری سیسمصنوعات ،

اطالعات را ثبت می کنند. این مصنوعات برنامه های کاربردی و داده های همراستا با مراحل 

ADM .را مد نظر قرار می دهند 

  دارایی های بدست آمده فناوری را که برای پیاده سازی و معماری فناوریمصنوعات ،

 یستم اطالعاتی به کار رفته است، ثبت می کنند.پشتیبانی راه حل های س

 مصنوعات اصلی معماری. 5-5

مورد انتظار ( 6محتوا )شکل برای همراهی با فرامدل اصلی  4ارائه شده در جدول مجموعه مصنوعات 

 هستند:

 فهرست مصنوعات قابل ارائه در هر فاز روش توسعه معماری :4 جدول

 مصنوعات ADMمرحله 

 کاتالوگ اصول  مقدماتی

 ماتریس نگاشت ذینفعان  انداز معماریچشم 

 نمودار زنجیره ارزش 

 نمودار مفهوم راه حل 

 کاتالوگ سازمان/ نقش آفرین  معماری کسب و کار

 کاتالوگ نقش 

 کاتالوگ خدمت/ عملکرد کسب و کار 

 ماتریس تعامل کسب و کار 

 ماتریس نقش افرین / نقش 

 کسب و کار 31نمودار تعامالت عالی 

 ت کسب و کارنمودار خدمت/ اطالعا 

 نمودار تجزیه کارکردی 

                                         
31 Business footprint Diagram 
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 نمودار چرخه حیات محصول 

سیستم های اطالعاتی 

 )معماری داده(
 کاتالوگ موجودیت داده/ مولفه داده 

 ماتریس موجودیت داده/ عملکرد کسب و کار 

 ماتریس برنامه کاربردی/ داده 

  نمودار مفهومی داده 

 نمودار منطقی داده 

 نمودار پخش داده 

العاتی سیستم های اط

 )معماری برنامه کاربردی(
 کاتالوگ موجودی برنامه کاربردی 

 32کاتالوگ رابط 

 ماتریس برنامه کاربردی/ سازمان 

 ماتریس نقش/ برنامه کاربردی 

 ماتریس برنامه کاربردی/ عملکرد 

 ماتریس تعامل برنامه های کاربردی 

 نمودار ارتباطات برنامه های کاربردی 

 امه های کاربردینمودار موقعیت کاربران و برن 

 برنامه کاربردی 33کاربرد-نمودار مورد 

 کاتالوگ استانداردهای فناوری  معماری فناوری

 کاتالوگ موجودی فناوری 

 ماتریس برنامه کاربردی/ فناوری 

 نمودار محیط ها و موقعیت ها 

 نمودار تجزیه پلتفرم 

 نمودار حوزه  پروژه  فرصت ها و راه حل ها

 نمودار مزایا 

 کاتالوگ نیازمندی ها  ازمندی هامدیریت نی

 

  

                                         
32 Interface Catalog 
33 Use-Case 
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 ADMدر فازهای  ایجادشرح مصنوعات به تفکیک . 5-6

ارائه داده است. مصنوعاتی که  ات معماری رامصنوع از چارچوب محتوای توگف جهت هر فاز تعدادی

 به دو صورت زیر می باشند:بیشتر در هر فاز حاصل می شوند 

یک  8شکل شده با توجه به دامنه کاتالوگ.  شرحی دقیق از موجودیت های درخواست کاتالوگ:

 نمونه کاتالوگ را نمایش می دهد.

 

 یک نمونه کاتالوگ 

یک نمونه  9شکل نمایش روابط میان موجودیت های مرتبط با توجه به دامنه ماتریس.  ماتریس:

 ماتریس را نمایش می دهد.

 

 یک نمونه ماتریس 

هایی که قرار است در این تحقیق تهیه شوند،  در ادامه شرح هر یک از کاتالوگ ها و ماتریس

 آورده شده است.
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 اصلیشرح فازها و مصنوعات . 5-7

 فاز مقدماتی. 5-7-1

مرحله مقدماتی یک سازمان برای انجام سرمایه گذاری موفق در پروژه های معماری آماده می کند. 

 اهداف اصلی این فاز عبارتند از:

 یزمانبررسی زمینه های سازمان جهت هدایت معماری سا 

 شناسایی ذینفعان، نیازمندی هایشان و اولویت های آنها 

 اطمینان از تعهد ذینفعان 

 شناسایی و حوزه بندی عناصر تحت تاثیر سازمان، تعریف محدودیت ها و مفروضات 

  راه اندازی یک چارچوب کنترل و حمایت، جهت فراهم آوردن فرآیندهای کسب و کار و کنترل

 ADMامور معماری در چرخه 

  انتخاب و پیاده سازی ابزارهای پشتیبانی و سایر زیرساخت ها، جهت حمایت از فعالیت های

 معماری

 در ادامه مصنوعاتی که در فاز مقدماتی ایجاد می شوند، تشریح می گردند.

 کاتالوگ قواعد 

کاتالوگ قواعد، قواعد مربوط به کسب و کار را در بر می گیرد؛ و قواعد معماری اینکه 

ل یا معماری خوب چگونه به نظر بیاید را تشریح می کنند. قواعد برای ارزیابی یک راه ح

و مطابقت نتیجه برای نقاط تصمیم گیری معماری استفاده می شوند. همچنین قواعد 

به عنوان ابزاری برای کمک کردن در کنترل معماری مربوط به تغییرات ابتکاری استفاده 

 می شوند. 
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 ی: چشم انداز معمارAفاز . 5-7-2

این فاز درباره استقرار پروژه و آغازگر یک تکرار از روش توسعه معماری می باشد؛ تعیین حوزه، 

اهداف اصلی این فاز عبارتند  محدودیت ها و انتظارات برای تکرارهای بعدی نیز در این فاز می گنجند.

 از:

  اخذ تعهد مدیریت برای این تکرار به خصوص از چرخهADM 

  روش توسعه معماریتعریف و سازماندهی 

  اعتبارسنجی اصول کسب و کار، اهداف، پیشران ها/گردانندگان و شاخص های عملکرد کلیدی

(KPI - Key Performance Indicator) 

 تعریف دامنه و اولویت بندی کارهای معماری 

 شناسایی ذینفعان، نگرانی هایشان و اهدافشان 

 تعریف نیازهای کسب و کار و محدودیت ها 

)دید معماری( ایجاد می شوند، تشریح  Aبخش کاتالوگ ها و ماتریس هایی که در فاز در این 

 می گردند.

 ماتریس نگاشت ذینفعان 

هدف از ماتریس نگاشت ذینفعان، شناسایی ذینفعان برای به کارگیری معماری، توانایی 

سط وآنها در مشارکت و سواالت کلیدیشان، مباحث یا نگرانی های آنهاست، که بایستی ت

 چارچوب معماری مورد اشاره قرار گیرند.

 نمودار زنجیره ارزش 

یک نمودار زنجیره ارزش نمایش جهت گیری سطح باالی یک سازمان و اینکه چگونه با 

دنیای خارج تعامل دارد را ارائه می کند. در مقایسه با نمودار تجزیه کارکردی که در فاز 

B ،نمودار زنجیره ارزش بر روی اثر نمایش  )معماری کسب و کار( توسعه داده می شود

 متمرکز است.
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 : معماری کسب و کارBفاز . 5-7-3

در مورد توسعه معماری کسب و کار برای حمایت از چشم انداز معماری توافق شده، می باشد.  Bفاز 

 اهداف اصلی این فاز عبارتند از:

 شرح معماری وضع موجود کسب و کار 

  توسعه معماری وضع مطلوب کسب و کار 

  تجزیه و تحلیل فاصله میان معماری موجود و معماری مطلوب 
 

)معماری کسب و کار(ایجاد می شوند، Bدر این بخش کاتالوگ ها و ماتریس هایی که در فاز 

 تشریح می گردند.

  /نقش آفرینکاتالوگ سازمان 

هدف از کاتالوگ سازمان/ نقش آفرین ایجاد لیستی از تمامی شرکت کنندگانی است که با 

فناوری اطالعات تعامل دارند، می باشد. این لیست شامل کاربران و صاحبان سیستم های 

فناوری اطالعات می باشد. کاتالوگ سازمان/ نقش آفرین می تواند حین توسعه نیازمندی ها 

 به منظور بررسی تکمیل بودن آن ارجاع داده شود.

  /استراتژیک / هدف هدف عملیاتیکاتالوگ محرک 

یک مرجع متقابل سازمانی از اینکه چگونه استراتژیک هدف  هدف عملیاتی/رک/ کاتالوگ مح

یک سازمان محرک هایش را به شکل عملی از طریق مقاصد، اهداف و معیارها )به طور 

 اختیاری( بدست می آورد، فراهم می کند.

 کاتالوگ نقش 

درون یک سازمان هدف از کاتالوگ نقش فراهم کردن لیستی از تمامی سطوح مجوز یا نواحی 

 می باشد.



WWW.IRANTOGAF.IR 
 چارچوب معماری سازمانی توگف

 

34 

 

غالباً، سطوح دسترسی یا رفتار برنامه های کاربردی بر خالف درک عمومی از مفاهیم مجوز 

تعریف می شوند؛ که این امر نتایج پیچیده و غیر قابل انتظاری را زمانی که کاربر با آنها 

 تعامل می کند، ایجاد می کند.

 کاتالوگ خدمت/ عملکرد کسب و کار 

بین خدمات اتالوگ خدمت/ عملکرد کسب و کار فراهم کردن یک تجزیه کارکردی هدف از ک

به شکلی که بتواند فیلتر شود و در مورد آن گزارش کسب و کار و عملکردهای کسب و کار، 

 .تهیه شود، می باشد

  کاتالوگ موقعیت 

ار ککاتالوگ موقعیت فهرستی از تمامی موقعیت هایی که یک سازمان عملیات های کسب و 

را اجرا می کند یا دارایی های مربوطه را به صورت معمارانه جای می دهد فراهم می کند، 

 همچون مراکز داده یا ابزار محاسباتی کاربر نهایی.

 کاتالوگ فرآیند 

کاتالوگ فرآیند سلسله مراتبی از فرآیندها، رویدادهایی که فرآیندها را راه می اندازند، 

ها و کنترل های اعمال شده به اجرای فرآیندها را فراهم می خروجی های حاصله از فرآیند

 کند.

این کاتالوگ مکملی را برای هر نمودار گردش فرآیندی که ایجاد می شود ارائه می کند 

و به یک سازمان اجازه فیلتر کردن، گزارش گیری و پرس و جو در میان سازمان ها و فرآیندها 

 ا تاثیر می دهد.را برای شناسایی محدوده، اشتراکات ی

 ماتریس تعامل کسب و کار 

هدف این ماتریس نمایش تعامالت ارتباطی بین سازمان ها و کارکردهای کسب و کار در 

 میان یک سازمان است.
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 ماتریس نقش/ نقش آفرین 

هدف از این ماتریس، نمایش اینکه کدام نقش آفرین کدام نقش را بازی می کند، می باشد. 

 شتیبانِ تعریف مربوط به امنیت و نیازمندی های مهارتی می باشد.این ماتریس همچنین پ

 : معماری داده هاCمرحله . 5-7-4

در مورد مستند سازی ساختار اساسی سیستم های فناوری اطالعات سازمان ها می باشد. این  Cفاز 

نامه این دو مولفه )داده ها و بر Cسیستم ها شامل: داده ها و برنامه های کاربردی می باشند. فاز 

 اهداف اصلی این فاز عبارتند از: های کاربردی( و روابطشان با یکدیگر و محیط را پردازش می کند.

o :تعریف منابع و انواع داده های الزم برای حمایت از کسب و کار، به روشی  معماری داده ها

 که ذینفعان بتوانند درک کنند.

o :کاربردی مورد نیاز برای پردازش  تعریف انواع برنامه های معماری برنامه های کاربردی

 داده ها و حمایت از کسب و کار.

)معماری داده ها(، ایجاد می شوند،  Cدر این بخش کاتالوگ ها و ماتریس هایی که در مرحله 

 تشریح می گردند.

 مولفه داده هاکاتالوگ موجودیت داده ها /  

نگهداری فهرستی از هدف از کاتالوگ موجودیت داده ها/ مولفه داده ها شناسایی و 

تمامی داده های استفاده شده در سازمان، شامل موجودیت های داده ها و نیز مولفه 

های داده ها در جایی که موجودیت های داده ها ذخیره می شوند، است. کاتالوگ 

پذیرفته شده موجودیت داده ها / مولفه داده ها تعریف کاربرد مدیریت اطالعات و 

ده ها را پشتیبانی می کند و همچنین به اشتراک گذاری و سیاست های کنترل دا

 استفاده مجدد موثر داده ها را ترغیب می کند.
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یک نوع موجودیت انتزاعی از داده ها که توسط افراد خبره کسب و  موجودیت داده:

کار شناسایی می شود. این موجودیت ها می توانند در برنامه های کاربردی، انبارهای 

 ت کسب و کار مورد استفاده قرار گیرند. داده و خدما

یک منطقه مشخص که موجودیت های داده مرتبط را به صورت یک مولفه داده ها: 

 موجودیت فیزیکی واحد ارائه می کند.

  /کرد کسب و کارعملماتریس موجودیت داده ها 

کرد کسب و کار نمایش رابطه میان موجودیت عملهدف ماتریس موجودیت داده ها / 

داده و کارکردهای کسب و کار در یک سازمان است. کارکردهای سازمان به وسیله  های

خدمات کسب و کار با مرزهای تعریف شده ی مشخص پشتیبانی می شوند، و توسط 

 فرآیندهای کسب و کار، درک و پشتیبانی خواهند شد. 

  ماتریس برنامه کاربردی/ داده 

نمایش رابطه بین برنامه های کاربردی )مثالً هدف از ماتریس برنامه کاربردی / داده ها 

مولفه های برنامه( و موجودیت های داده هایی است که توسط آنها قابل دسترس و به 

 روز می شوند.

 : معماری برنامه های کاربردیCمرحله . 5-7-5

)معماری برنامه های کاربردی(، ایجاد می  Cدر این بخش کاتالوگ ها و ماتریس هایی که در مرحله 

 د، تشریح می گردند.شون
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 کاتالوگ برنامه های کاربردی 

هدف از این کاتالوگ شناسایی و نگهداری فهرستی از تمامی برنامه های کاربردی سازمان 

است. این فهرست به تعریف محدوده افقی مربوط به تغییرات نوین که ممکن است نوع 

می کند. یک کاتالوگ تصویب خاصی از برنامه های کاربردی را تحت تاثیر قرار دهند، کمک 

شده برنامه های کاربردی اجازه می دهد، مجموعه ای استاندارد از برنامه های کاربردی 

 تعریف و کنترل شوند.

 ماتریس برنامه کاربردی/ واحدهای سازمانی 

هدف این ماتریس نمایش رابطه بین برنامه های کاربردی و واحدهای سازمانی در درون 

دهای کسب و کار توسط واحدهای سازمانی اجرا می شوند. برخی از کارکر سازمان است.

کارکردها و خدمات اجرا شده توسط این واحدهای سازمانی توسط برنامه های کاربردی 

 پشتیبانی خواهند شد. 

  ماتریس نقش/ برنامه کاربردی 

و  بهدف ماتریس نقش/ برنامه کاربردی نمایش رابطه بین برنامه کاربردی و نقش های کس

افراد یک سازمان با برنامه های کاربردی  کاری است که آنها را در سازمان به کار می برند.

تعامل می کنند. در طول تعامل، این افراد یک نقش خاص را برای اجرای یک وظیفه به عهده 

 می گیرند؛ برای مثال خریدار محصول.

  /کردعملماتریس برنامه کاربردی 

دی/ کارکرد نمایش رابطه بین برنامه های کاربردی و کارکردهای هدف ماتریس برنامه کاربر

کارکردهای کسب و کار توسط واحدهای سازمانی اجرا  کسب و کار در درون سازمان است.
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می شوند. برخی از کارکردها و خدمات کسب و کار توسط برنامه های کاربردی پشتیبانی 

 خواهند شد. 

 : معماری فناوریDمرحله . 5-7-6

 ورد مستند سازی اساسی سیستم فناوری اطالعات سازمان می باشد:در م  Dفاز

o شامل: سخت افزار، نرم افزار و تکنولوژی ارتباطات 

o روابط آنها با یکدیگر و محیط 

o هااصول حاکم بر طراحی و تکامل آن 

توسعه معماری فناوری وضع مطلوب می باشد. این معماری اساس اجرای هدف اصلی این فاز، 

 ه ریزی گذار را تشکیل خواهد داد.بعدی و برنام

)معماری فناوری( ایجاد می شوند،  Dدر این بخش کاتالوگ ها و ماتریس هایی که در مرحله 

 تشریح می گردند.

   کاتالوگ استانداردهای فناوری 

کاتالوگ استانداردهای فناوری، استانداردهای پذیرفته شده برای فناوری را در سراسر سازمان 

ری ها و نسخه ها، چرخه های حیات فناوری و چرخه های تجدید قوا برای با پوشش فناو

بسته به سازمان ممکن است شامل اطالعات مکانی و استانداردهای  فناوری مستند می کند.

 مختص دامنه کسب و کار باشد.

 کاتالوگ فناوری ها 

تفاده در هدف این کاتالوگ شناسایی و نگهداری فهرستی از تمامی فناوری های مورد اس

سراسر سازمان، شامل سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و برنامه کاربردی می باشد. یک 
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موجودی فناوری پذیرفته شده، مدیریت چرخه حیات محصوالت و نسخه های فناوری را 

 پشتیبانی می کند و همچنین پایه ای را برای تعریف استانداردهای فناوری شکل می دهد.

 فناوری -بردیماتریس برنامه کار 

ماتریس برنامه کاربردی/ فناوری، نگاشت برنامه های کاربردی به چارچوب فناوری را مستند 

 این ماتریس بایستی مکمل و مطابق با یک یا چند نمودار تجزیه چارچوب باشد.  می کند.


