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 فصل چهارم

 تشریح مؤلفه روش توسعه معماري
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  توسعه معماريروش  مؤلفهتشریح  4 

است که دربردارنده مراحل و نحوه  »چارچوب و متدولوژي« بخش هاي اصلیمؤلفهروش توسعه معماري، یکی از 
 »سازيپیاده«و  »تدوین معماري«، »سازيآماده«تدوین معماري سازمانی است. این روش از سه مرحله اصلی 

  است.شدهصورت چرخه توسعه تکاملی طراحی بهباشد، میمشخص  1-4 شکلطور که در تشکیل شده و همان

  
  روش توسعه معماري 1- 4 شکل
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  شود:میو نکات مربوط به روش توسعه معماري ارائه  هافرضپیشدر ابتدا برخی  

سازي سازي و سادههاي چابکگاهدشده و سپس با توجه به دیاقتباستوگف  ADMروش توسعه معماري، از  §
اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات  خصوصبهداخلی کشور،  هايتجربهاست. دانش و شده معماري سفارشی

 تأثیرسازي این بخش در تدوین و سفارشی ،زه معماري سازمانی کشوردانشگاهی و تجربه عملی در حو
  است.داشتهسزایی هب
نکات مهم در اجراي معماري را  ها وها، خروجیها، وروديروش) معرفی شده در این بخش فعالیت( فرآیند §

توگف و  ADMکند و شامل اطالعات مهم و کاربردي براي انجام معماري است، جزئیات بیشتر در تشریح می
 سایر مراجع معماري قابل دسترس است.

از مشاور خبره و  شودمیشود در همه مراحل انجام معماري که در ادامه تشریح میها اکیدا توصیه به سازمان §
هاي کاربردي مناسب در مراحل مختلف الحیت استفاده نموده و از نظر داخلی نیز تیم خود را با آموزشباص

  باشند. داشتههاي معماري را سازي خروجیتوانمند سازند تا توانایی مدیریت طرح و پیاده
رهنمودها، «بخش  ها و رهنمودهاي کاربردي براي اجراي معماري سازمانی درها، نمونه مثالها، قالبتکنیک §

هاي چارچوب معماري سازمانی ایران است قرار دارد و در که یکی دیگر از بخش »هاها و نمونه مثالتکنیک
 شود.این بخش تکرار نمی

صنایع) مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش ( دولتی) و بخشی( هاي مرجع ملیالگوها و مدل §
هاي چارچوب معماري سازمانی ایران است قرار دارد یکی دیگر از بخشکه  »هاي مرجع ملی و بخشیمدل«

 شود.و در این بخش تکرار نمی

که یکی  »برنامه ترویج و استقرار«ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش  §
 شود.کرار نمیهاي چارچوب معماري سازمانی ایران است قرار دارد و در این بخش تدیگر از بخش
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 سازي:مرحله آماده 

است، پیش از آغاز رسمی طرح معماري  )1- 4 شکل( سازي که اولین مرحله از روش توسعه معماريآماده مرحله
سازي در جهت تعریف صحیح سازي و فرهنگسنجی، آمادهصورت کلی هدف آن امکانشود و بهسازمانی انجام می

  است: زیرهاي اصلی آن به قرار طرح معماري است. در این مرحله تنها یک فاز وجود دارد که فعالیت

 ازمانیسنجی انجام معماري سنیازسنجی و امکان §

 سازي براي ذینفعان کلیديآموزش و فرهنگ §

 هاي معماري و محدوده سازمانی تعیین نیازمندي §

 سازي چارچوب و متدولوژيسفارشیانتخاب و  §

 اندازي تیم معماري سازمانیتجهیز و راه §

 یه شروع معماري سازمانی از مدیریت سازمانتأییداخذ  §

  مرحله تدوین معماري:

، قلب روش توسعه معماري )1- 4 شکل( شودصورت یک چرخه توسعه تکاملی اجرا میهب مرحله تدوین معماري که
  معماري سازمانی، این مرحله است.  فرآینداست و در بیشتر متون نیز منظور از روش یا 

کند. سپس در انداز یک چرخه معماري را تعیین میانداز معماري است که هدف و چشمشروع این مرحله با فاز چشم
معماري  در نهایتافزارهاي کاربردي و وکار، معماري اطالعات و داده، معماري نرمفازهاي بعدي معماري کسب

در فاز طرح گذار، با انجام تحلیل شکاف بین شود. ت موجود و مطلوب تدوین مییزیرساخت فناوري براي دو وضع
 مهاجرت) به وضعیت مطلوب مشخص( سازي معماري و گذارراه پیادهوضعیت مطلوب با وضعیت موجود نقشه

سازي معماري) است پیاده( ست، خود شروع کننده مرحله بعديا هاشود، خروجی این فاز که شامل سبدي از پروژهمی
  شود. که در بخش بعد تشریح می

فاز حاکمیت معماري جهت استقرار نظام حاکمیت معماري و اطمینان از نگهداشت و توسعه معماري است و فاز 
تواند فراخوانی شود جهت تعریف و زمان در همه چرخه معماري میصورت همها نیز که بهمدیریت نیازمندي

  هاي ذینفعان معماري است.روزرسانی نیازمنديهب

خه معماري، در فاز سنجش بلوغ معماري، سطح بلوغ معماري سازمانی براساس تعدادي شاخص و پس از طی یک چر
هاي معماري یا فرآوردهتک هدف این فاز ارزیابی فنی و کیفی تک .شودگیري میبه روش خودارزیابی، اندازه

انمندي و افزایش بلوغ معماري هاي گذار نیست، بلکه میزان موفقیت در استقرار توگیري میزان پیشرفت پروژهاندازه
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ها و مقایسه امتیازات دوره گیردصورت میاي صورت دوره. سنجش سطح بلوغ معماري بهدکنمیسازمانی را محاسبه  

  دهنده میزان پیشرفت در بلوغ برنامه معماري سازمانی است.نشان

  سازي معماري:مرحله پیاده

هاي تعریف ، دربردارنده سبدي از پروژهاستتدوین معماري) ( از چرخه قبلی يصورت فرزنداین مرحله که به
شود. این مرحله تعامالت ها منجر به گذار سازمان از وضعیت موجود به مطلوب میسازي آنکه پیاده استشده

منجر به  ،سازيراه پیادهین صورت که هرگونه تغییر در معماري و نقشها ه، ب)1-4 شکل( متقابلی با مرحله قبلی دارد
سازي بینی نشده در طی پیادههاي در حال اجرا شده و از طرف دیگر شرایط و رخدادهاي پیشتغییراتی در پروژه

  .شودمرحله قبلی) ( هاي معماريها ممکن است منجر به تغییراتی در نقشهپروژه

  سازيسنجی و آمادهفاز امکان 4-1

سازي و سازي، فرهنگسنجی، آمادهشود و هدف آن امکانهاي معماري انجام میاین فاز پیش از شروع فعالیت
تصویب شروع چرخه معماري سازمانی است. نتایج این فاز نقش مهمی در موفقیت معماري دارد که  درنهایت

هاي شود و همین موضوع از عوامل اصلی عدم موفقیت طرحصورت اصولی انجام نمیها بهاندر بیشتر سازمسفانه أمت
  آید. میحساب بهها معماري در سازمان

هاي این فاز است که ممکن است در قالب اسناد شرح خدمات، الزامات و مشخصات طرح معماري از دیگر خروجی
RFP انتخاب مشاور مورد استفاده  فرآیندشود یا به سایر اشکال اجرایی در دادهگران قرار تهیه شده و در اختیار مناقصه

مشاور کلیدي است و اشتباه در انتخاب مشاور باصالحیت منجر به گذاشتن سنگ  تأثیرقرار گیرد. از آنجا که نقش و 
  شود:ها توصیه میبنایی کج خواهد شد، به سازمان

شده و در پورتال چارچوب صالحیتاحراز ول ؤمسشده که توسط نهادهاي یتصالح تأییداز مشاوران خبره، باسابقه و  
  اند، استفاده نمایند.شدهمعماري سازمانی ایران معرفی 

چون پزشک هاي مشاور همگیران سازمان پس از انتخاب مشاور خبره و باصالحیت، به توصیهمدیران و تصمیم
  .کنندارشناسی پرهیز گیري فردي و غیرکو از تصمیمنموده تخصصی عمل 

فاز) نیز ( فازهاي بعدي) استفاده از مشاور الزم است، بلکه در این مرحله( سازي معمارينه تنها براي تدوین و پیاده
استفاده از مشاور معماري که با مشارکت تیم سازمان تعریف درست و قابل تحققی از اهداف، محدوده و دستاوردهاي 

  شود.میمعماري ارائه نماید، توصیه 
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  اهداف فاز 1- 1- 4 

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 سنجی معمارينیازسنجی و امکان §

 سازي سازمان براي شروع چرخه معماريآماده §

 سازي و آموزش اولیه براي شروع چرخه معماريفرهنگ §

 اندازي ابزارها و تیم معماري براي شروع چرخه معماريراه §

 نیاز)در صورت ( انتخاب مشاور معماري §

  هاي فازورودي 2- 1- 4

  پشتیبان) این فاز به قرار زیر است.( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 هاي راهبردي سازمانمؤلفه §

 انداز و ماموریت سازمانچشم §

 وکارهاي کسباصول و پیشران §

 اهداف و راهبردهاي سازمان §

 هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

 معماري سازمانی ایرانچارچوب  §

 الزامات و ضوابط قانونی معماري سازمانی §

 معماري هايتجربهها، استانداردها و بهترین تکنیک §

  هاي فازفعالیت 3- 1- 4

  هاي اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 هاي معمارياولیه ذینفعان، انتظارات و پیشران شناسایی §

 هامحدودیتها و ها، مقاومتشناسایی اولیه ریسک §

 سنجی و تحلیل هزینه/فایده انجام معماريامکان §

 تهیه نسخه اولیه اصول، محدوده و شرح خدمات معماري §
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 شناسی معماريروش و چارچوب سازيسفارشی § 

 سازي در سطوح مختلف سازمانیفرهنگ و آموزش §

 تعریف و استقرار نظام راهبري معماري  §

 تصویب شروع چرخه معماري §

 داخلی با مشارکت مشاور)( تعیین نحوه اجرا §

 در صورت استفاده از خدمات مشاور)( تهیه سند درخواست براي پیشنهاد طرح معماري §

 در صورت استفاده از خدمات مشاور)( ارزیابی و انتخاب مشاور باصالحیت §

  هاي فازخروجی 4- 1- 4

  این فاز به قرار زیر است:هاي قابل تحویل خروجی

 نسخه اولیه):( شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهاي مرجع ملی مدل 

o شدهسفارشیهاي مرجع بخشی مدل 

o شدهاندازيابزارهاي تهیه و راه 

 نسخه اولیه)( نظام راهبري معماري §

o ها و اصول معماريسیاست 

o تیم معماريهاي ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o اختیارات و مجوزها 

o ابالغیه انجام طرح معماري از طرف مدیریت سازمان 

 در صورت استفاده از خدمات مشاور) ( سند درخواست براي پیشنهاد §

o شرح خدمات مورد انتظار از مشاور 

o  مورد انتظار  بنديزمانمحدوده سازمانی و 
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 o شدهچارچوب و متدولوژي سفارشی 

o استانداردها و الزامات مورد انتظار 

o  و سایر موارد مربوط به اسنادRFP  

  هاي معماري این فاز به قرار زیر است:فرآورده، شدهاشره هايخروجیتعالوه بر 

 ها:شناسنامه

 نسخه اولیه)( اصول معماريشناسنامه  §

 نسخه اولیه)( ذینفعانشناسنامه  §

  انداز معماريفاز چشم 4-2

بنابراین وقتی این فاز در سازمان اجرا  .رسمی چرخه معماري استانداز معماري، اولین فاز بعد از تعریف و شروع چشم
 سازي) پایان یافته و لذا نحوه انجام طرحسنجی و آمادهامکان( که اقدامات مربوط به مرحله پیش از شروع شودمی

هاي آیندفرچنین در صورت استفاده از خدمات مشاور، هم. باشدشدهتوسط تیم داخلی یا با مشارکت مشاور) مشخص (
سازمان آماده  درنهایتو  شدهچارچوب معماري تعیین و سفارشی  ؛باشدیافتهاداري و قراردادي انتخاب مشاور پایان 

  . باشدشروع یک چرخه معماري 

ترین نوعی مهمبهشود. سند چشم انداز معماري که تهیه می »انداز معماريچشم«و  »منشور پروژه«در این فاز 
و در د کنمیکه این فاز اولین فاز آن است) را توصیف ( انداز چرخه فعلی معمارياست، هدف و چشمخروجی این فاز 

مستمر و  فرآیندشود. از آنجا که معماري یک گیري میانداز اندازهانتهاي چرخه میزان موفقیت در تحقق این چشم
توان تعیین اهداف و مقصد مشخصی را می تکرار هر براي نخواهد رسید و پایانتکاملی است در یک چرخه به نقطه 

وضعیت  »مستندسازي و استانداردسازي« تنهانمود، براي مثال یک سازمان ممکن است در چرخه اول معماري 
 نهایی باشدهدف  »بازطراحی اساسی معماري«سازمان دیگري در اولین چرخه براي و  قرار دهد موردنظرموجود را 

  ها است.ها و جزئیات خروجیین شده مبناي تعیین محدوده، فعالیتانداز تعیکه در هر حالت، چشم

ها، ذینفعان، نیازمندي براي چرخه فعلی معماري، نسخه اولیه از مشخصات انداز تعیین شدهدر این فاز با توجه به چشم
ها ، اصول، محدوده و شرح خدمات معماري که در فاز قبل ها، محدودیتها، مقاومتهاي معماري، ریسکپیشران

چارچوب معماري «و  »نظام راهبري معماري«هاي چنین نسخه اولیه تحویل دادنی. همدشومیتهیه شده بود، تکمیل 
  .دشومیصورت نیاز بازبینی نیز تکمیل و در  »شدهسازمانی سفارشی
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  اهداف فاز 1- 2- 4 

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 انداز و اهداف چرخه فعلی معماريتعیین چشم §

 سازي نظام راهبري معماري و سازمان تیم پروژه معماريتکمیل و نهایی §

 چارچوب معماري درنهایتسازي محدوده، اصول، ذینفعان، شرح خدمات، دامنه و نهایی §

  هاي فازورودي 2- 2- 4

  پشتیبان) این فاز به قرار زیر است.( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 نظام راهبري معماري §

 ابالغیه انجام طرح معماري از طرف مدیریت سازمان §

 در صورت استفاده از خدمات مشاور)( سند درخواست براي پیشنهاد §

 هاي راهبردي سازمانمؤلفه §

 هاي فرعی:ورودي

 هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

 قبلی مرتبط با معماري سازمانی  هايتجربهمنابع موجود و مستندات  §

  اي فازهفعالیت 3- 2- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 هاها و پیشرانذینفعان، نیازمندي تکمیل §

 هاها و محدودیتها، مقاومتکتکمیل ریس §

 تکمیل اصول، محدوده و شرح خدمات معماري §

 تکمیل نظام راهبري معماري §

 پایان چرخه)( شروع چرخه) و هدف( تعیین سطح بلوغ معماري جاري §

 انداز و اهداف چرخه جاري معماري)چشم( انداز معماريتهیه چشم §
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 هاها و دغدغهکار ، محدودیتوهاي کسبشناسایی اهداف، پیشران § 

 شدهسفارشیمعماري  سازي چارچوبنهایی §

 استقرار نظام مدیریت پروژه معماري §

 هاو خروجی بنديزمانها، سازي فعالیتنهایی §

  سازي، مدیریت پروژه، مخزن معماري، ...)ابزارهاي مدل( اندازي ابزارهاي معماريتعیین و راه §
 تهیه و تصویب سند منشور پروژه معماري  §

  هاي فازخروجی 4- 2- 4

  زیر است: شرحاین فاز به  هايخروجی

  انداز معماري:چشم §
o  لهأمستوصیف 

o هاي اصلی و کالن ذینفعاننیازمندي  

o ها و محدوده معماريدیدگاه 

o هاي مورد انتظاراهداف و شاخص 

o پایان چرخه فعلی)( شروع چرخه) و هدف( سطح بلوغ معماري جاري 

 منشور پروژه معماري: §

o توجیه پروژهزمینه موضوع و پیش 

o شرح کلی و محدوده پروژه 

o انداز معماري خالصه چشم 

o هاو خروجی بنديزمانها، فعالیت 

o و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش 

o ها ها و ریسکمحدودیت 

o منابع و بودجه پروژه 

o معماري فرآیندصالح سازمان براي شروع مصوبه مقامات ذي  
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 شده):نسخه تکمیل( نظام راهبري معماري § 

o ها و اصول معماريسیاست 

o تیم معماريهاي ولیتؤمسها و نقش 

o منابع مورد نیاز 

o  اختیارات و مجوزها 

 شده):نسخه تکمیل( شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

o شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش 

o شدهسفارشیهاي مرجع ملی مدل 

o شدهسفارشیهاي مرجع بخشی مدل 

o شدهاندازيابزارهاي تهیه و راه  

  هاي معماري این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 شده)نسخه تکمیل( اصول معماري §

 شده)نسخه تکمیل( ذینفعان §

 نمودارها:

 نمودار چارت سازمانی §

 ها:ماتریس

 دغدغهو  ماتریس ذینفعان §

   وکارکسبفاز معماري  4-3

افزارهاي کاربردي، اطالعات و داده، نرم( اطالعاتمعماري فناوري کننده ران و تعیین، پیشوکارکسب معماري 
وکار هاي معماري مختص دامنه کسبدادنیها و تحویلفرآوردهزیرساخت فناوري) است و اولین فاز مرتبط با تهیه 

. با توجه به شودمیمطلوب) تدوین ( موجود) و مقصد( وکار براي دو وضعیت مبنااست. در این فاز، معماري کسب
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ها و خدمات در این فاز فرآیندهاي مهمی مانند ساختار سازمانی، کارکردها، فرآورده، »محتوایی معماري چارچوب« 

  د.شومیتدوین 

که اهداف و راهبردهاي سازمان هاي راهبردي سازمان است، در صورتیمؤلفهوکار منطبق بر ازآنجا که معماري کسب
هاي راهبردي مؤلفهع این فاز نسبت به تدوین و مستندسازي شفاف نبوده یا مستند نشده، نیاز است قبل از شرو

  اقدام شود.وکار کسب

، ISOها، استانداردهاي فرآیندیی مانند مهندسی مجدد هاهواسطه انجام پروژبهکه در سازمان چنین درصورتیهم
هاي مورد نظر این فاز قبال تولید فرآوردهي تحول سازمانی، بخشی از هاهو سایر پروژ وکارکسبریزي راهبردي برنامه

  .یابدمیهاي این فاز کاهش حجم فعالیت که در نتیجه هنها استفاده نمودآتوان از میشده باشند، 

هاي این فاز، باید توجه داشت در اسناد مرجع حوزه معماري به دو مسیر نیازها و جزئیات فعالیتمستقل از پیش
، اکثر متون و مراجع ابتدا توصیه به تدوین معماري موجود و سپس استدهشمتفاوت براي انجام این فاز اشاره 

این دیدگاه از گذشته وجود داشته و به نظر منطقی است). اما در برخی متون جدید که به ( معماري مطلوب نموده اند
اي باشد به گونهبر روي معماري مطلوب  تأکید شودمیهاي چابک و جسورانه در معماري معتقد هستند، توصیه روش

و وقت  تأکید، دشومیکه معماري مطلوب قبل از موجود تدوین شود یا در حالتی که ابتدا معماري موجود تدوین 
  وضع مطلوب باشد. روي بر تمرکز و  نشدهزیادي بر روي آن صرف 

  :نکته

بهبود مالیم «زمانی را انداز طرح معماري ساهایی که چشمتوان گفت، براي سازمانبه عنوان یک توصیه کلی می
تر است. اما براي مجدد معماري سازمان، رویکرد محتاطانه مناسباند و نه طراحیانتخاب کرده »وضعیت موجود

است، رویکرد جسورانه شدههایی که طرح معماري با هدف تغییرات اساسی و رادیکال در سازمان تعریف سازمان
براي انتخاب رویکرد مناسب، میزان مستندات آماده از وضعیت موجود ثر ؤمچنین یکی از عوامل تر است. هممناسب

تري موجود باشد نیاز به صرف زمان و هزینه براي معماري وضعیت سازمان است که هرچه اسناد بیشتر و کامل
  یابد.موجود کاهش می

  اهداف فاز 1- 3- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

کننده چگونگی رفتار سازمان منطبق بر اهداف و زمان که توصیفوکار ساطراحی معماري مطلوب کسب §
   .هاي راهبردي استمؤلفه
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   .شناسایی معماري وضعیت موجود در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب § 

  هاي فازورودي 2- 3- 4

  :پشتیبان) این فاز به قرار زیر است( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 ي سازمان هاي راهبردمؤلفه §

 هاي فرعی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماريتوصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 نظام راهبري معماري  §

 هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 3- 4

  هاي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:فعالیت

 وکارها و ابزارهاي مرتبط با معماري کسبهاي مرجع، قالبسازي مدلآمادهانتخاب و  §

 موجود وکارکسبمعماري  ی ازتهیه توصیف §

 مطلوب وکارکسبمعماري  ی ازتهیه توصیف §

 )وکارکسبدر دامنه ( هاي طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف اولیه  §

 انتشار نتایج فاز براي کسب نظرات ذینفعان §

 وکارکسبسازي معماري نقطه نظرات ذینفعان و نهاییاعمال  §

  هاي فازخروجی 4- 3- 4

  این فاز به قرار زیر است: هاي قابل تحویلخروجی

 وکار وضعیت موجود و مطلوبسند معماري کسب §
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 o هاي مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت 

o  مانی)هم براي کل سازمان و هم به تفکیک واحدهاي ساز( وکارکسباهداف و مقاصد 

o  مراتبی که کارکردهاي هر سطح به کارکردهاي دانه ریز تر در سلسلهصورت هب وکارکسبکارکردهاي
 .ودشتر شکسته میپایینسطوح 

o  سازمانیبرونو هم  سازمانیرونهم خدمات د( وکارکسبخدمات( 

o ها و نیازهاي اطالعاتیبه همراه سنجه وکارکسبهاي فرآیند 

o  ،هاي نگاشتیها در قالب ماتریسفرآیندوابستگی بین کارکردها، خدمات 

o هاي کلیدي ذینفعانهاي موردنیاز براي پوشش نیازمندي و دغدغهسایر دیدگاه 

o وکار)دامنه معماري کسب( تحلیل شکاف 

  درصورت نیاز)( ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماري به واسطه  §
  معماري این فاز شامل موارد زیر است:هاي فرآورده

 ها:شناسنامه

 شناسنامه عامل §

 شناسنامه کارکرد §

 فرآیندشناسنامه  §

 شناسنامه خدمت §

 نمودارها:

 يفرآیندارزش نمودار زنجیره  §

  فرآیندنمودار گردش  §

 اختیاري)( نمودار شکست کارکردها §

 ها:ماتریس

 اختیاري)( خدمت و ماتریس کارکرد §

 اختیاري)( فرآیند و ماتریس کارکرد §

 اختیاري)( خدمت و فرآیندماتریس  §
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 اختیاري)( عامل و ماتریس کارکرد § 

   فاز معماري اطالعات و داده 4-4

افزارهاي و نرم وکارکسبهاي معماري پشتیبان معماري عنوان بخش مهمی از دامنهبهمعماري اطالعات و داده 
هاي فوق در قالب معماري اطالعات و داده دراین فاز پوشش دامنهاي در که که نیازهاي دادهطوريهکاربردي است، ب

شوند. البته باید توجه داشت که دغدغه این فاز مربوط به نحوه طراحی پایگاه داده و مسائل فنی مربوط به آن داده می
هاي پایگاه هاي اطالعاتی وسازي باید موجودیتنیست، بلکه فارغ از مسائل فنی و ساختار فیزیکی منابع ذخیره

  شود.ها و منابع اطالعاتی موجود نیز بررسی میو در این راستا پایگاه شونداي مورد نیاز سازمان تعریف داده

افزارهاي کاربردي است که در بحث مهم در این حوزه، ترتیب و توالی تدوین معماري اطالعات و داده با معماري نرم
ریزي برنامه«، براي مثال آقاي استیون اسپیواك در کتاب معروف ستاشدهمتون معماري، نظرات متفاوتی ارائه 

افزار بر اساس معماري داده معماري نرم است کههنموده و معتقد بود تأکیدمحور به رویکرد داده »معماري سازمانی
توسعه معماري، افزار بر معماري داده معتقد هستند. روش یابد، در عوض برخی منابع بر تقدم معماري نرمتوسعه می

پوشانی و است، اگرچه همدانستهافزارهاي کاربردي صورت کلی مقدم بر معماري نرممعماري داده و اطالعات را به
از توالی مرحله  اجباري براي پیرويسازي معماري براي مرحله پیاده( داشت.خواهندوابستگی تنگاتنگی با یکدیگر 

  )نیستتدوین معماري 

گفته شد، در مراجع معماري به دو مسیر متفاوت براي تدوین معماري  »وکارکسبمعماري «طور که در فاز همان
. اما در کنندرا پیشنهاد میمتون و مراجع ابتدا تدوین معماري موجود و سپس معماري مطلوب  بیشتر، استشدهاشاره 

شده معماري مطلوب قبل از توصیههاي چابک و جسورانه در معماري معتقد هستند، برخی متون جدید که به روش
و وقت زیادي بر روي وضعیت موجود  تأکید، دشوموجود تدوین شود یا در حالتی که ابتدا معماري موجود تدوین می

متناسب  »معماريانداز چشم«اصلی بر وضع مطلوب باشد. بدیهی است هر سناریویی که در فاز  تأکیدصرف نشود و 
، افزارهاي کاربردينرم، اطالعات و داده، وکارکسب( هاي معماريبراي همه دامنه ،شودشرایط سازمان انتخاب  با

  .شودمیصورت یکسان اعمال ) بهامنیت، زیرساخت فناوري

  اهداف فاز 1- 4- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

وکار بوده و منطبق بر کننده معماري کسبکه پشتیبانی طراحی معماري مطلوب اطالعات و داده سازمان §
  .انداز معماري استچشم
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  شناسایی معماري وضعیت موجود اطالعات و داده در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب  § 

  هاي فازورودي 2- 4- 4

  پشتیبان) این فاز به قرار زیر است.( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 وکارمعماري کسب §

 هاي فرعی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 نظام راهبري معماري  §

 هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 4- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و ابزارهاي مرتبط با معماري اطالعات و دادههاي مرجع، قالبسازي مدلانتخاب و آماده §

 معماري اطالعات و داده موجودی از توصیفتهیه  §

 معماري اطالعات و داده مطلوب ی ازتهیه توصیف §

 دامنه اطالعات و داده)( هاي طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف  §

 )وکارکسبمعماري ( معماريهاي اعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه §

 انتشار نتایج فاز براي کسب نظرات ذینفعان §

 سازي معماري اطالعات و دادهنظرات ذینفعان و نهایی نقطهاعمال  §

  هاي فازخروجی 4- 4- 4

  این فاز به قرار زیر است: در تحویلهاي قابل خروجی
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 و داده وضعیت موجود و مطلوبسند معماري اطالعات  § 

o دادهي معماري هاهلفؤم 

o وکار)مستخرج از معماري کسب( هاي اطالعاتیموجودیت 

o هاي منطقی داده سازمانپایگاه 

o ها معماري به موجودیت يهاها نگاشت بین سایر مولفهماتریس 

o مدیریت داده 

o مهاجرت داده  

o حاکمیت داده 

o نیازمندهاي یکپارچگی داده 

o ل دادهنیازمندهاي فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقا 

o هاي معماري فناوري که باید در نظر گرفته شودمحدودیت. 

o هاي کلیدي ذینفعانهاي مورد نیاز براي پوشش نیازمندي و دغدغهسایر دیدگاه 

o دامنه معماري اطالعات و داده)( تحلیل شکاف 

 نیاز)درصورت ( ات جانبی این فازتأثیرواسطه به) وکارکسبمعماري ( بازبینی سایر اسناد معماري §

  هاي معماري این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 هاي اطالعاتیشناسنامه موجودیت §

 هاي دادهشناسنامه پایگاه §

 نمودارها:

 هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت §

 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت §

 سازمانینمودار تعامالت اطالعاتی بین §

 ها:ماتریس



و روش وب  یچار  ماری سازما  ی       نا 

  

 
59  

رم
چها

ل 
فص

 
 کارکرد معروف به ماتریس کراد و ماتریس موجودیت § 

 اختیاري)( فرآیند و ماتریس موجودیت §

 اختیاري)( خدمت و ماتریس موجودیت §

   اي اطالعاتیهفاز معماري سیستم 4-5

ها و خدمات و ثبت مکانیزه اطالعات سازمان فرآیندمکانیزاسیون گردش ولیت ؤمسافزارهاي کاربردي در سازمان نرم
داده  ووکار و اطالعاتافزارهاي کاربردي، وابستگی عمیقی با معماري کسببنابراین معماري نرم .را به عهده دارند

افزارهاي کاربردي مورد نیاز سازمان، مدل گیرد. دراین فاز مشخصات نرمها میرا از آنهاي اصلی دارد و ورودي
افزارهاي هاي معماري نرمیف نیازمنديشود. توصهاي بیرونی مشخص میها با یکدیگر و نیز سیستمتعامالت آن

  کاربردي و انتظارات از معماري زیرساخت فنی از دیگر نتایج این فاز است.

افزارهاي شود، بستگی به محدوده و هدف طرح معماري دارد. هرچه نرممیکار برده هسطح جزئیاتی که در این فاز ب
سازي است، د، در مرحله پس از معماري که نوبت به پیادهتر توصیف شونو مفصل ترکاربردي موجود و مطلوب دقیق

بود. خواهدي موجود به مطلوب نیاز به کار کمتري هاهلفؤمهاجرت) م( افزارهاي کاربردي جدید یا انتقالبراي تولید نرم
شود، بلکه نمی طورکلی معماري) انجامبهو ( ها در این فازافزارها و سیستمنرم »طراحی تفصیلی«اما باید توجه داشت 

مندي و وظیفه( هاي سیستمیها و نیازمنديافزارهاي کاربردي مورد نیاز و تعیین سرویستوصیف) نرم( تعریف
  نظر است. موردهاي اصلی معماري مؤلفهغیروظیفه مندي) و انتخاب سبک معماري سیستم و تعیین 

  

  اهداف فاز 1- 5- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

و داده وکار، اطالعاتکننده معماري کسبافزارهاي کاربردي سازمان که پشتیبانیمعماري مطلوب نرمطراحی  §
  .انداز معماري استبوده و منطبق بر چشم

  افزارهاي کاربردي در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب شناسایی معماري وضعیت موجود نرم §

  هاي فازورودي 2- 5- 4

  پشتیبان) این فاز به قرار زیر است.( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي
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 وکارمعماري کسب § 

 معماري اطالعات و داده §

 هاي فرعی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 نظام راهبري معماري  §

  ي معماريهاي مرجع و استانداردهاالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 5- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 افزارهاي کاربرديها و ابزارهاي مرتبط با معماري نرمهاي مرجع، قالبسازي مدلانتخاب و آماده §

 افزارهاي کاربردي موجودمعماري نرم ی ازتوصیفتهیه  §

 افزارهاي کاربردي مطلوبمعماري نرم ی ازتوصیفتهیه  §

 افزارهاي کاربردي)نرم( هاي طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف  §

 ، معماري اطالعات و داده) وکارکسبمعماري ( هاي معمارياعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه §

 انتشار نتایج فاز براي کسب نظرات ذینفعان §

  افزارهاي کاربرديسازي معماري نرمنظرات ذینفعان و نهایینقطهاعمال  §

  هاي فازخروجی 4- 5- 4

  ین فاز شامل موارد زیر است:ا تحویلهاي قابل خروجی

 وضعیت موجود و مطلوب)( افزارهاي کاربرديسند معماري نرم §

o ي معماري مطلوب بر اساس نگاه سرویس گراهاهمولف 

o  افزارهاي کاربرديهاي نرممؤلفهمدل ساختار شکست 

o سرویسافزارهاي کاربردي مبتنی بر مدل تعامالت بین نرم 
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 o افزارهاي کاربرديمدل کالن استقرار نرم 

o منديمندي و غیروظیفههاي وظیفهنیازمندي 

o گرا نیازمندهاي فنی مربوط به سبک معماري سرویس 

o هاي مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندي 

o استانداردهاي تولید، توسعه و نگهداشت 

o گرفته شود اي وارد بر معماري فناوري که باید در نظرهمحدودیت. 

o نتیجه تحلیل شکاف 

  درصورت نیاز)( ات جانبی این فازتأثیرواسطه داده) به و اطالعات ،وکارکسب( روزرسانی سایر اسناد معماريهب §
  این فاز به قرار زیر است: تحویلهاي قابل خروجی

 ها:شناسنامه

 افزارهاي کاربرديشناسنامه نرم §

 افزاريهاي نرمشناسنامه سرویس §

 نمودارها:

 افزارهاي کاربردينرم نمودار تعامل §

 اختیاري)( نمودار موارد کاربري §

 ها:ماتریس

 اختیاري)( افزارهاي کاربرديماتریس تبادالت بین نرم §

 اختیاري)( افزارهاي کاربردينرمو ماتریس کارکرد  §

 اختیاري)( افزارهاي کاربردينرمو  فرآیندماتریس  §

  اختیاري)( کاربرديافزارهاي نرمو ماتریس خدمت  §



و روش وب  یچار  ماری سازما  ی       نا 

  

 
62  

رم
چها

ل 
فص

 
  فاز معماري زیرساخت فناوري 4-6 

هاي سخت افزارها، مباحث شبکه، سرویسشامل ي مختلفی باید توجه داشت هاهدر معماري فناوري به جنب
هاي معماري مباحث امنیت که در همه دامنه .هاي مدیریت عملیات فاواو نقش فرآیندزیرساختی، سکوها و سرورها، 
  . گیردقرار میتر مورد توجه صورت برجستههمورد توجه است در این دامنه ب

شود. هاي زیرساختی انجام میهاي سیستمی در فازهاي قبل به سرویسمؤلفهها و در این فاز نگاشت سرویس
افزار سخت صورتبهممکن است سازي در زمان پیاده ،دشونمی و طراحی ي فناوري که در این فاز تعریفهاهلفؤم

. با توجه به اینکه معماري که باید تامین، نصب و پیکربندي شوندفناوري و ابزار بوده یک قابل خریداري باشند یا 
فناوري موضوعی فنی و وابسته به برند و شرکت سازنده است، از این جهت نیاز به تحلیل هزینه براي سناریوهاي 

عدم ( تأمینبا موضوع امکان  طور مستقیمبهها و ابزارها چنین بحث انتخاب فناوريهم .الزم است تأمینتلف مخ
سازي معماري با ها باید به این مورد توجه داشته باشند تا مبادا در مراحل پیادهتحریم) پیوند خورده است و سازمان

  سخت افزار و فناوري مواجه شوند. تأمینمشکل عدم امکان 

  اهداف فاز 1- 6- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

افزارهاي داده و نرم، کننده معماري اطالعاتطراحی معماري مطلوب زیرساخت فناوري سازمان که پشتیبانی §
  انداز معماري است.کاربردي بوده و منطبق بر چشم

  شناسایی معماري وضعیت موجود زیرساخت فناوري در جهت استخراج مسیر گذار به مطلوب  §

  هاي فازورودي 2- 6- 4

  پشتیبان) این فاز به قرار زیر است.( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 وکارمعماري کسب §

 و دادهاطالعات معماري  §

 افزارهاي کاربرديمعماري نرم §

 هاي فرعی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §
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 هاي معماري توصیف نیازمندي § 

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 نظام راهبري معماري  §

  هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 6- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و ابزارهاي مرتبط با معماري زیرساخت فناوريبهاي مرجع، قالسازي مدلانتخاب و آماده §

 معماري زیرساخت فناوري موجود ی ازتوصیفتهیه  §

 معماري زیرساخت فناوري مطلوب ی ازتوصیفتهیه  §

 زیرساخت فناوري)( هاي طرح گذارمؤلفهتحلیل شکاف و تعریف  §

اطالعات و داده، معماري ، معماري وکارکسبمعماري ( هاي معمارياعمال اثرات جانبی بر سایر دامنه §
 افزارهاي کاربردي)نرم

 انتشار نتایج فاز براي کسب نظرات ذینفعان §

  سازي معماري زیرساخت فناورياعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی §

  هاي فازخروجی 4- 6- 4

  این فاز به قرار زیر است: تحویلهاي قابل خروجی

 وضعیت موجود و مطلوب)( سند معماري زیرساخت فناوري §

o هاي امنیتی و فناوريسیاست 

o هاي فناوريمؤلفههاي زیرساختی و سرویس 

o ها، استانداردها و ابزارهاي الیه زیرساختفناوري 

o هاي امنیتیتهدیدها و کنترل 

o سازي مورد نیازظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر 

o ارتباطات شبکه داخلی و گسترده سازمان 
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 o سرور سازمانهاي مرکز داده یا اتاق نیازمندي 

o نتیجه تحلیل شکاف 

ات جانبی تأثیر) به واسطه افزارهاي کاربردينرم، اطالعات و داده، وکارکسب( روزرسانی سایر اسناد معماريهب §
  درصورت نیاز)( این فاز

  هاي معماري این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 هاي زیرساختیشناسنامه سرویس §

 / استانداردشناسنامه فناوري §

 هاي امنیتیشناسنامه کنترل §

 نمودارها:

 شبکه)( نمودار معماري ارتباطات §

 نمودار مرکز داده/اتاق سرور §

 ها:ماتریس

 افزارهاي کاربردينرمو  ماتریس سرویس زیرساختی §

 فناوري/استانداردو  ماتریس سرویس زیرساختی §

 فناوري/استانداردو  افزارهاي کاربرديماتریس نرم  §

   طرح گذارفاز  4-7

است.  هاهموضوع این فاز در خصوص تدوین نقشه راه پیاده سازي معماري، تعیین منابع مورد نیاز و اولویت بندي پروژ
و منابع را تعریف نماید. در  هاهطور کلی براي تحقق معماري نیاز به یک طرح اجرایی مشخص است که سبد پروژهب

هیچ سازمانی براي رسیدن به مطلوب از  زیرا شودوضعیت موجود تدوین  با توجه به بایدحوزه سازمانی، طرح گذار 
هایی که در وضعیت ها و فناوريها، اطالعات، سیستمفرآیندنقطه صفر حرکت نمی کند، بلکه بر اساس مجموعه 

دیگر در مسیر  سويو از  نهایت استفاده شدههاي موجود سازمانی از دارایی سوکند از یک می تالشموجود دارد 
ك ناگهانی به و. هرگونه ششودهاي فناوري اطالعات تضمین و سرویس وکارکسبتحقق وضعیت مطلوب، تداوم 

  .آوردمیبه بار  ايبراي مهاجرت از وضعیت موجود به مطلوب نتایج منفی گسترده ،سازمان
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هاي قدیمی ر این سند با روشدرخصوص تدوین طرح گذار باید توجه داشت که تفاوت مهمی بین روش پیشنهادي د 

تدوین طرح «هاي معماري، در فاز هاي قدیمی پس از تدوین نهایی دامنهو کالسیک در معماري وجود دارد. در روش
، اولویت، ..) انجام بنديزمانمنابع، ( هاهتهیه مشخصات پروژ درنهایتتحلیل شکاف بین مطلوب با موجود و  »گذار
جدید و از جمله روش توسعه معماري، نسخه اولیه تحلیل شکاف در فازهاي قبلی تهیه شد، اما در رویکردهاي می

هاي مربوط به شود. این موضوع باعث می شود تمامی تصمیمات و تحلیلشده و در این فاز تجمیع و نهایی می
تدریج تکمیل و نهایی بهو در طول چرخه تدوین معماري نشده جا انجام فشرده و یک صورتبهسازي معماري پیاده
 داده  و براي مثال تحلیل شکاف معماري اطالعات .شودمیانجام  يترتخصصی صورتبه. از طرف دیگر کار شود

پذیرد و به مرور نیز میو توسط متولیان و ذینفعان مربوطه انجام شده اختصاص دادهمطلوب با موجود) در فاز (
  .شودمیبازنگري و تکمیل 

  اهداف فاز 1- 7- 4

  اف اصلی این فاز به قرار زیر است:اهد

 راه معماري بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب با موجودتهیه نقشه §

  اطمینان از تطابق طرح گذار با آمادگی، محدودیت و منابع سازمان §

  هاي فازورودي 2- 7- 4

  :پشتیبان) این فاز به قرار زیر است( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 وکارمعماري کسب §

 داده و معماري اطالعات §

 افزارهاي کاربرديمعماري نرم §

 معماري زیرساخت فناوري §

 هاي فرعی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
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 منشور پروژه معماري § 

 نظام راهبري معماري  §

  معماري هاي مرجع و استانداردهايالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 7- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 ها و آمادگی سازمان براي گذارشناسایی محدودیت §

زیرساخت ، افزارهاي کاربردينرم، اطالعات و داده، وکارکسب( تحلیل شکاف بین وضعیت موجود با مطلوب §
 )امنیت، فناوري

 شناسایی و تحلیل سناریوهاي گذار §

 ها و اقداماتراج پروژهاستخ §

 هاتخمین) منابع مورد نیاز براي پروژه( تعیین §

 ها و اقدامات، فناوري، پیش نیازي) براي پروژهوکارکسباز جنبه ( گذاريارزش §

 هاها با توجه به تحلیل هزینه به فایده و ارزیابی ریسکبندي پروژهاولویت §

 در شرایط بلندمدت بودن طرح گذار)( تدریجیبندي زمانی طرح گذار با رویکرد توسعه مرحله §

فازهاي پروژه، فرسنگ  بنديزماننیازي، زمان شروع، زمان پایان، پیش( هابراي پروژه بنديزمانتهیه برنامه  §
 شمارهاي مهم)

 سازي معماري و تدوین راهکارهاي مقابلههاي پیادهسازي ریسکبازبینی و نهایی §

 نظرات ذینفعانانتشار نتایج فاز براي کسب  §

  سازي طرح گذاراعمال نقطه نظرات ذینفعان و نهایی §

  هاي فازخروجی 4- 7- 4

  این فاز به قرار زیر است: تحویلهاي قابل خروجی

 سند طرح گذار §

o هاي گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت 

o تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب 
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 o سناریوهاي گذار 

o ت گذار به وضع مطلوبها و اقداماتعریف مشخصات پروژه 

o ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه 

o ها گذاري پروژهارزش 

o تخمین)( منابع مورد نیاز 

o ها و اقداماتوابستگی بین پروژه 

o هابندي پروژهاولویت 

o  طرح گذار بنديزمانبرنامه 

o ا و راهکارهاي مقابلههریسک  

  در چرخه فعلی)( نهایی شده وکارکسبمعماري  §
  در چرخه فعلی)( اطالعات و داده نهایی شدهمعماري  §
  در چرخه فعلی)( افزارهاي کابردي نهایی شدهعماري نرمم §
  در چرخه فعلی)( معماري زیرساخت فناوري نهایی شده §
 در چرخه فعلی)( هاي معماري نهایی شدهسایر اسناد و تحویل دادنی §

  

  

  هاي معماري این فاز شامل موارد زیر است:فرآورده

 ها:شناسنامه

 شناسنامه پروژه §

 نمودارها:

 هاهنمودار گانت چارت پروژ §

 ها:ماتریس

 هاماتریس وابستگی پروژه §
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  فاز حاکمیت معماري 4-8 

سازي است، در فاز در یک جمله هدف از این فاز، تثبیت و تحکیم ارتباط بین مرحله تدوین معماري با مرحله پیاده
سازي نیاز به یک نظام پیادهبراي شروع  شد.امل تهیه برنامه اجرایی آماده قبل آخرین اقدامات مربوط به معماري ش

ي معماري را مطابق برنامه تعیین شده به نتیجه هاهدرستی نقشبهمدیریتی و اجرایی است که از یک طرف بتواند 
ین اهیا بازبینی نماید. ببرساند و از طرف دیگر با توجه به بازخوردهاي مرحله پیاده سازي، مستندات معماري را تکمیل 

اندازي شده بود، در این فاز طور موقتی و اولیه راههمنظور باید نظام راهبري معماري که در ابتداي چرخه معماري ب
ها براي نقش شود.ساختار سازمانی راهبري معماري سازمانی تثبیت و تکمیل باید تکمیل و تحکیم شود. در این راستا 

ها و ، روالشدهها و اصول معماري نهایی سیاست .گیري شودتصمیم ،متولی طرح گذار هستندکه هایی ولیتؤمسو 
  .شوداندازي هاي کنترلی نهایی و راههاي مدیریت طرح گذار طراحی و سرانجام ابزارها و سنجهفرآیند

. دشومیپیاده سازي معماري) است و با پایان این فاز مرحله بعد آغاز ( دهنده ساختار مرحله بعدشکلنتیجه این فاز 
تدوین معماري)  ( گفته شد، استقرار نظام مدیریت پروژه »انداز معماريچشم«هاي فاز طور که در تشریح فعالیتهمان

نظام ( ان نوع اقداماتشود، اما در این فاز هممیکه تمام چرخه تدوین معماري را شامل  شودمیدر فاز مذکور انجام 
اي، هاي مدیریتی، مشاورهپروژه( هاي گذار) و متنوعاي از پروژهمجموعه( ترها) در محدوده بزرگمدیریت پروژه

هاي گذار با یکدیگر و تطابق آنها با معماري که هماهنگی بین پروژهد شومیافزاري، ...) انجام افزاري، سختنرم
  افزاید.سازي میپیاده تدوین شده بر پیچیدگی مرحله

  اهداف فاز 1- 8- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 تثبیت و استقرار دائمی نظام راهبري معماري سازمانی براي مدیریت تغییرات و توسعه معماري  §

  طرح گذارو اقدامات تعریف شده در  هاسازي پروژهاطمینان از تحقق معماري مطلوب با پیاده §

  هاي فازورودي 2- 8- 4

  :پشتیبان) این فاز به قرار زیر است( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 نظام راهبري معماري §

 طرح گذار §
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 هاي فرعی:ورودي 

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 وکارمعماري کسب §

 داده و معماري اطالعات §

 افزارهاي کاربرديمعماري نرم §

 معماري زیرساخت فناوري §

  هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §

  هاي فازفعالیت 3- 8- 4

  اي اصلی این فاز شامل موارد زیر است:هفعالیت

 مطلوب)( سازي معماريتدوین نظام راهبري پیاده §

سازي براساس شرایط مدیریت مرحله پیادههاي تعامل بین تیم متولی معماري با تیم تهیه مدل و روال §
 سازي)و تعیین میزان حضور تیم معماري در تیم مدیریت پیاده( سازمانی

سازي و انتخاب مدل وکار با فناوري اطالعات در مرحله پیادههاي تعامل بین واحدهاي کسببررسی مدل §
 مناسب بر اساس شرایط سازمان

 سازيمدیریتی براي مرحله پیادههاي فنی و تهیه رهنمودها و توصیه §

 استقرار نظام مدیریت ریسک §

 روزرسانی اسناد معماريهتدوین مکانیزم نگهداشت و ب §

 ها و نحوه سنجش ارزیابی نتایج معماري سازمانیتدوین سنجه §

 ها و ابزارهاي پایش و ارزیابیاندازي مکانیزمراه §

 انتشار نتایج فاز براي کسب نظرات ذینفعان §

  سازي طرح گذاره نظرات ذینفعان و نهاییاعمال نقط §
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  هاي فازخروجی 4- 8- 4 

  این فاز به قرار زیر است: تحویلهاي قابل خروجی

 نظام حاکمیت معماري §

o هاساختار و نقش 

o هافرآیندها و روال 

o ها و اصول اجراسیاست 

o ها و ابزارهاي کنترل و ارزیابیسنجه 

o نظام مدیریت ریسک 

o  سازيمرحله پیاده بایدهايراهنماها و 

o  سازيپیادهمدل تعامل بین واحدهاي کسب با فناوري اطالعات در مرحله 

o سازيپیادهمرحله هاي اي تعامل بین تیم معماري با تیمهمدل و روال 

  ات جانبی این فازتأثیربازبینی سایر اسناد معماري به واسطه  §

  فاز سنجش بلوغ معماري 4-9

امتیازات) بیانگر ( نوبت به سنجش نتایج رسیده است. نتایج این فازدر این فاز تقریبا یک چرخه معماري طی شده و 
  است.انداز معماري میزان توفیق در تحقق چشم

هر کدام هدف و روش خاص خود را دارد. سه نوع  کهشود در معماري سازمانی انواعی از سنجش و ارزیابی انجام می
  اصلی از سنجش و ارزیابی در معماري به قرار زیر است:

هاي ، روشفرآوردهشود و براي ارزیابی هر هاي معماري طی چرخه معماري انجام میفرآوردهارزیابی فنی  §
 »هاي پتريشبکه«توان با تکنیک براي مثال ارزیابی یک گردش کار سیستمی، را می .خاصی وجود دارد

  انجام داد. 
و انحراف  تأخیره و با محاسبه میزان هاي کنترل پروژي گذار بر اساس روشهاهسنجش میزان پیشرفت پروژ §

شود ممکن سازي محاسبه میهاي گذار که در فاز پیادهدر پروژه تأخیراما باید توجه داشت  ،شودانجام می
هاي خاطر تغییرات مدیریتی و سازمانی یا سایر عوامل جانبی باشد و لزوما به معناي اشتباه بودن نقشههاست ب

  فنی معماري نیست. 
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شود و اهمیت باالتري از گیري میاست که در این فاز اندازه »بلوغ معماري«سومین نوع سنجش مربوط به  § 

شود و نتیجه آن گیري میاندازهدو مورد قبلی دارد. سطح بلوغ معماري سازمانی براساس یک مدل چندبعدي 
دهد. اگر سطح بلوغ به ان میرا در سازمان نش »میزان موفقیت در توانمندي و استقرار معماري سازمانی«

عنوان به( سازيبرنامه پیاده تأخیرهاي معماري یا در برخی نقشه جزئی ایراداتباشد،  رسیدهامتیاز مطلوب 
  جاي نگرانی نیست. کاهش بودجه سازمان) قابل رفع بوده و دلیلهب نمونه:

صورت یک فصل بهها و روش فنی امتیازدهی نوع سوم) است. شاخص» (بلوغ معماري«موضوع این فاز سنجش 
هاي این فاز فعالیتوجود دارد و در ادامه تنها مراحل کلی و  »هارهنمودها، تکنیکها و نمونه مثال«در بخش  جداگانه

  .شودمیتوضیح داده 

توسط تیم  »خودارزیابی«روش در ابتدا سنجش بلوغ به .هاي این فاز منجر به دو نوع سنجش بلوغ خواهد شدفعالیت
و کمبودهاي جدي مشاهده شود،  ایراداتدست آمده اگر هو با توجه به امتیازات ب شودمیداخلی) انجام ( معماري

شود. در مرحله دوم و جهت انجام ارزیابی دقیق و تخصصی، اسناد معماري سازمانی به اقدام می هاآننسبت به رفع 
  شود.زمانی) ارجاع میهاي معماري ساآزمایشگاه( مراکز اعتبارسنجی

  اهداف فاز 1- 9- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 شناسایی و استخراج نقاط قوت، ضعف و نواقص احتمالی §

 اطمینان از استقرار و تثبیت نظام معماري سازمانی  §

 هاي مختلف اجراي معماري اطمینان از توسعه مستمر و متوازن بلوغ معماري طی چرخه §

 

  هاي فازورودي 2- 9- 4

  :پشتیبان) این فاز به قرار زیر است( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §
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 نظام راهبري معماري  § 

 وکارمعماري کسب §

 و دادهاطالعات معماري  §

 کاربردي افزارهايمعماري نرم §

 معماري زیرساخت فناوري §

 طرح گذار §

 هاي فرعی:ورودي

  هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل  §

  هاي فازفعالیت 3- 9- 4

  هاي اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 خودارزیابی سطح بلوغ معماري سازمانی: §

o  ت مورد نیاز براي خودارزیابیاها و اطالعشاخصبررسی 

o  در صورت نیاز)( سازي منابع و اطالعاتآمادهتکمیل و 

o رهنمودها، تکنیکها «روش و نحوه محاسبه در بخش ( صورت خودارزیابیمحاسبه سطح بلوغ معماري به
 )شود.آورده می »هامثالو نمونه 

o انداز معماريگذاري شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب 

o  اقدام جهت اصالح موارد و در صورت کسب امتیازات مطلوب در در صورت کسب امتیازات نامطلوب
 خودارزیابی، اقدام براي ارزیابی تخصصی توسط مراکز اعتبارسنجی معماري

 ارجاع اسناد معماري براي سنجش تخصصی بلوغ معماري توسط مراکز اعتبارسنجی §

o رتال چارچوب معماري اسامی مراکز مجاز اعتبارسنجی در پو( شناسایی و انتخاب مرکز اعتبارسنجی
 سازمانی ایران وجود دارد)

o شده و دریافت نتیجه اعتبارسنجیارجاع اسناد و مدارك براي مرکز اعتبارسنجی انتخاب 

o انداز معماري و نیز نتیجه خودارزیابیگذاري شده در سند چشمشده با مقدار هدفمقایسه امتیازات کسب 
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 o  اصالح موارد و در صورت کسب امتیازات مطلوب در صورت کسب امتیازات نامطلوب اقدام جهت

 رسانی امتیازات به ذینفعان موضوع اطالع

o  براي چرخه بعدي معماري »هاي آموخته شدهدرس«تحلیل امتیازات نهایی و استخراج 

  هاي فازخروجی 4- 9- 4

  این فاز به قرار زیر است: تحویلهاي قابل خروجی

 سند سنجش بلوغ معماري §

o ارزیابی بلوغ معمارينتایج و امتیازات خود 

o  بلوغ معماري توسط مراکز اعتبارسنجیی صتخصنتایج و امتیازات ارزیابی 

o شدهآموختههاي تحلیل نتایج و درس 

و اشکاالت در  ایراداتدرصورت شناسایی ( ات جانبی این فازتأثیرواسطه بهبازبینی سایر اسناد معماري  §
 هرکدام از اسناد معماري)

  هاي معماري این فاز به قرار زیر است:فرآوردههاي فوق، دادنیتحویلعالوه بر 

 ها:نمودار

  نمودار بلوغ معماري  §

  هافاز مدیریت نیازمندي 4-10

شوند بلکه در طی چرخه معماري به صورت پویا تعریف یا بازبینی بار تعیین نمییک تنهاهاي معماري نیازمندي
شود، بلکه در طی فازهاي مختلف این فاز برخالف فازهاي پیش با ترتیب مشخصی اجرا نمی همین دلیل،. بهشوندمی

در وسط چرخه  نیزشود و فاز اجرا میهاي این هاي معماري است، فعالیتهرکجا الزم به تعیین یا بازبینی نیازمندي
هاي براي ثبت و مدیریت نیازمندي استفاده از مخزن یکپارچه ،این فاز از اقدامات مهماست. گرفتهمعماري قرار 

چنین براي مستندسازي ، همباشد، میشودمعماري که طی فازهاي مختلف و توسط ذینفعان متنوعی ایجاد می
  . کردوکار استفاده هاي قیاسی یا سناریوهاي کسبتوان از تکنیکهاي معماري مینیازمندي

وکار و شود، سپس در فازهاي معماري کسبنداز معماري تهیه میاهاي معماري در فاز چشماولین نمونه از نیازمندي
هاي ضمن استفاده در فاز مربوطه به مخزن نیازمندي تعیین شده،هاي نیازمندي تمامیمعماري فناوري اطالعات، 

چرخه فعلی) نباشند ( شده ممکن است در محدوده و شرایط پروژهتعیین هاي شوند. نیازمنديمعماري نیز اضافه می
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هاي بعدي معماري مورد استفاده قرار گیرند. در سایر فازهاي ولی الزم است مستند و مدیریت شوند تا در چرخه 

  شود.هاي جدیدي تعریف شود یا نیاز به بازبینی داشته باشد، این فاز فراخوانی میتوسعه معماري نیز هرجا نیازمندي

هاي مختلف ، وابستگی بین نیازمنديشودمیها به صورت یک فاز جداگانه تعریف یکی از دالیل دیگري که نیازمندي
تنها توسط ذینفعان هاي معماري نهمعماري با یکدیگر و لزوم مدیریت اثرات جانبی آنها است. از طرف دیگر نیازمندي

محیط خارج از سازمان)، ( ها و تغییرات بازاردلیل پیشرانبه بلکه ،)شوندمی تکمیلکنند (میو در طی زمان تغییر 
  شود.تکلیف میشرایط و الزامات جدیدي به سازمان 

  اهداف فاز 1- 10- 4

  اهداف اصلی این فاز به قرار زیر است:

 .اندهاي معماري که طی فازهاي مختلف شناسایی شدهمدیریت نیازمندي §

 ي با یکدیگرهاي معماراطمینان از عدم تناقض بین نیازمندي §

  هاي فازورودي 2- 10- 4

  :پشتیبان) این فاز به قرار زیر است( الزامی) و فرعی( هاي اصلیورودي

  هاي اصلی:ورودي

 شدهچارچوب معماري سازمانی سفارشی §

  انداز معماريچشم §
 منشور پروژه معماري §

 نظام راهبري معماري  §

 هاي فرعی:ورودي

 وکارمعماري کسب §

 و دادهاطالعات معماري  §

 افزارهاي کاربرديمعماري نرم §

 معماري زیرساخت فناوري §

  هاي مرجع و استانداردهاي معماريالگوها، مدل §
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  هاي فازفعالیت 3- 10- 4 

  هاي اصلی این فاز به قرار زیر است:فعالیت

 هاي جدید معماريثبت و مدیریت نیازمندي §

 هاي معماريثبت مشخصات کامل نیازمندي در مخزن نیازمندي §

 ینفعان نیازمنديتعیین اولویت و ذ §

 ها و شناسایی تناقضات احتمالینیازمندي بر سایر نیازمندي تأثیربررسی  §

 در فاز جاري گرفتن نیازمندي اضافه شدهنظردر  §

 هاي معماريثبت و مدیریت تغییر در نیازمندي §

 هاي معماري و کنترل تطابق با شرایط و محدوده پروژهثبت تغییرات در نیازمندي §

 جدید براي نیازمندي تغییریافتهتعیین اولویت  §

 ها و شناسایی تناقضات احتمالیتغییرات بر سایر نیازمندي تأثیربررسی  §

 در فاز جاري گرفتن تغییراتنظر در §

 هاي معماري جهت اطمینان از جامعیت و عدم وجود تناقضاتاي مخزن نیازمنديکنترل دوره §

  هاي فازخروجی 4- 10- 4

  قرار زیر است:این فاز به  تحویلهاي قابل خروجی

 هاي معماري توصیف نیازمندي §

o هاي معماريمشخصات نیازمندي 

o هاي مرتبط با نیازمنديو محدودیت هافرضپیش 

o رمستقیم یذینفعان مستقیم و غ 

o سازياولویت نیازمندي براي پیاده 

o هاي معماري مرتبط)دامنه( فازهاي مرتبط 

o  ات نیازمندي معماريتأثیرتحلیل 

o هاي معمارينديوابستگی بین نیازم 

 درصورت لزوم)( ات جانبی این فاز تأثیربازبینی سایر اسناد معماري به واسطه  §



و روش وب  یچار  ماری سازما  ی       نا 
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  هاي معماري این فاز به قرار زیر است:فرآوردههاي فوق، دادنیعالوه بر تحویل 

 ها:شناسنامه

 هاي معماري نیازمندي §

 ها:ماتریس

  نیازمنديو  ماتریس ذینفعان §

  فاز اجراي طرح گذار 4-11

سازي) است. این مرحله فرزند مرحله تدوین معماري مرحله پیاده( فاز مربوط به مرحله سوم روش توسعه معمارياین 
ي هاهو فناوري اطالعات و استخراج طرح گذار، اجراي پروژ وکارکسباست که پس از تکمیل تدوین معماري 

ادامه  هاهزمان تکمیل و نهایی سازي این پروژشده و تا  آغازشده در طرح گذار به مانند یک مرحله مستقل تعریف
چنان پابرجا بوده و ي گذار ارتباط این مرحله با مرحله تدوین معماري همهاهچنین در طول مدت اجراي پروژ. همدارد

  شود.ات جانبی به مرحله دیگر منتقل میتأثیردر صورت تغییرات در هر مرحله، 

، نیاز است شوددیده یي گذار در زمان پیاده سازي از جنبه فنی و معماري مشکلهاهبراي مثال اگر اجراي یکی از پروژ
شرایط و  ،یا فناوري وکارکسبواسطه تغییرات هیا اگر ب قرارگیرد،اصالح یا بازبینی مورد تا معماري تدوین شده 

 توصیف، )سازي استهپیادي در حال هاهکه مرتبط با یکی از پروژ(هاي جدیدي در سازمان ایجاد شود نیازمندي
  شود. سازي منتقل به مرحله پیاده سرعتبه ،معماري اصالح شده یا تغییریافته

اجراي طرح گذار) و تعامل مستحکم و دوطرفه آن با تیم تدوین ( سازيسازمان) مدیریت مرحله پیاده( نقش تیم
فعالیت تیم تدوین معماري در مرحله چنین میزان و نحوه تضمین موفقیت معماري است. هم عواملمعماري از 

  مهم در این فاز است. هايتصمیمسازي از پیاده

روش  بنابراین، »ریزي و معماريبرنامه«است و نه  »مدیریت پروژه«هاي این مرحله از جنس آنجا که نوع فعالیت از
در  این روش، .یریت پروژه استهاي مورد استفاده نیز در حوزه دانشی معماري سازمانی نبوده و از جنس مدو تکنیک

شود، اما در چارچوب معماري سازمانی ایران جهت فهم بهتر تشریح نمی صورت مستقیمبهمتون معماري سازمانی نیز 
  . شودمیخوانندگان و درك ارتباط بین مرحله تدوین معماري و پیاده سازي توضیحات کلی آن آورده 

هاي این مرحله در استانداردهاي تخصصی ها و تکنیکباتوجه به توضیحات فوق، ازآنجاکه مشروح فعالیت نکته:
  شود.به تفصیل وجود دارد، در روش توسعه معماري تشریح نمی PRINCEو  PMBOKمدیریت پروژه از جمله 


