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 مقدمه -1
معماری سازمانی را باید بهبود روشها و فرایندداا در   دلیل استفاده از مهمترین 
اای سازمانی، ایجداد نادامی یسدسدت و لابدل مهایردت در تو دی        ماموریت
کداا   دیگدر مزایدای معمداری سدازمانی     ی دانردت   ادا و یسپدار گ  سیرتم
ادا، ذد     اای فناوری اطالعات، کداا  ازیندت مددیریت يیگیددگی    ازینت

اای فناوری اطالعات، ياسخ بت نرخ تغییرات ذرفت، افزونگی، گرترش سیرتم
ادا اسدت  بدت خداطر     سرویس برون سپاریو  نیاز بت اشتراك گ اری اطالعات

در  دد کارا کردن استاندارداا،  یادیز یهاتتحهی اامیت زیاد معماری سازمان
ولدی  وجدود دارد    مربوط بت آن در سراسر دنیدا  ااییشناساا و روش ار وب

 سوال استفاده از یک روش لاطع و مهایرت جامع امگنان در ذال انجام است 
ساختار، دستورالعمل،  کنندهی تو  [1] یرانا یسازمان ی ار وب معمار
 یادا در سطح دولت و دسدتگاه  یسازمان یانجام معمار یااالگواا و استاندارد

 یاسدت و بدرا   ی ار وب دربردارنده  هار بخ  ا ل ینکشور است  ا ییاجرا
 ادای سدی سدال برر  ینبراسدا   ندد   و است شده یتروه از مخاطبان تهدو گ
کشوراا و انطبدا  آن   یگردر د یمعمار یاااا و تجربتنمونت  ار وب یلیتحل

  ار وب کدامال  یناز ا ییاا  بخ شودیو منتشر م یکشور طراذ ااییازبا ن
 یدران ا در یسدازمان  یاز دودات معمدار  ی ب یااو براسا  تجربت بوده یبوم
 ادای یردتم س ادای  یمعمدار  یگدر رغدم مشدابهت بدا د    یعلد  وشده  یطراذ

 یدت کداربران، مولع  یدر سازمان نا یااتمام جنبت یسازمان یمعمار ی،اطالعات
کارادا،   یدزه ذرفدت، انگ  ادای یندد آنهدا، فرآ  یدع نحدوه توز  اا،یرتمس یاییجغراف

دیگدر    با این وجودگیرد  یرا در نار م یرهسازمان و غ ااییتراابرداا، مأمور
ادا، افدراد،   اا، مسدان یندد شد  جنبدت اطالعدات، فرآ   دنیا مرجع  یاا وبرا 
کت معروفترین  [2]   جان زکمندادیو اادا  را تحت يوش  لرار م یداداارو

ذدل  "معمداری سدازمانی را    رده اسدت معماری سازمانی را معرفی ک  ار وب
می  "اای اطالعاتی و بهبود مدیریت بر آنمشسل مربوط بت يیگیدگی سیرتم

اا بلسدت مربدوط بدت    داند  وی يیگیدگی را نت فهط از جنبت بزرگ شدن سیرتم
اا، نیاز بت تغییرات سدریع  عوامل متعددی نایر توزیع شدگی جغرافیائی سیرتم

یع بازار تجارت، نیازمندیهای خاص و کلیدی شددن  اا بت دلیل رشد سرسیرتم
 داند جایگاه فناوری اطالعات در سازمانها می

 بدرای  می تواند یسازمان ی گونت معمار ینستدرباره ا [3]و امساران  تام
، آنهدا بیدان   ارائت کردند  بت طور خال ت اایییشنهادي افزار باشدسازمان ارزش

 ادای سدت یاسازمان بدا س  ییامراستا عاملی برای یسازمان یمعمار کردند کت
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 ییادا راه یدافتن منابع و  سازیینتبت اطالعات، به یسازمان، دسترس یراابرد
جهدت توسدعت و تحدول     یا دول  [4] یدر منابع اسدت  آ  یریتمد یلجهت تسم

کارا بدودن   یرا برا یفرانگ سازمان یداده است  و يیشنهاد یسازمان یمعمار
اسدا  بسدار و    یدن   بدر ا داندد یمد  یضدرور  یسدازمان  یمعمدار  ااییشنهادي

 یکت خدمات عموم ییااسازمان یکت برا اایییتو اول اایتلابل [5]امساران
بیردت و    AHPبا اسدتفاده از روش    امگنینرا برشمرده است داندمیارایت 
 یدک  ادای یدت و اولو اایتو لابل ندکرد ی سازمان آزما 3 یرا رو یارمعافت 
بت  دورت  د را بت ذدالل برسان سازییادهي یرککت ر را الیدها یسازمان یارمع

 یمعمدار  یاجدرا  یدابی ارز یبدرا  یزن یگریمهاالت د یرانشان دادند  اخ یتجرب
روش  یدک [6]و امسداران  یيد  یدک منتشر شده است  بت طور مثال ن یسازمان
مهداالت و   یبررسد  یدز و ن یسدازمان  یمصاذبت با  داذبناران معمدار   یبیترک
 یسازمان یمعمار یتموفه یابیارز یبرا یدینشر شده موجود متد جد یاامدل
مرور مهداالت موجدود اکتفدا     بتتنها [7]  اما يوترو و امساران اندکرده یشنهادي

اطالعات با اادا   ااییکردن فناور یسروعامل  یرتاند باند و توانرتتکرده
 بنددی یممربوطت تهرد  یاادر دستتو آنها را  یندسازمان استخراج نما یراابرد
 یمعمدار  یریترا در مدد  یدادگیری  یددگاه مهداالت د  یدر مهابدل بع د    یندنما

مشدسل   [8]و امسداران   یو   بت طدور مثدال بروسد   اندیدهد یضرور یسازمان
  دند دانیمد  یسدازمان  یمعمدار  یریتمدد  یاارا در مرکزگرا بودن روش یا ل
انجدام   ییاو باال بردن کار ییتمرکززدا یرا برا یتعامل یادگیریروش  ینبنابرا
 کل سدازمان  ییکارا یبترت ین  بت اداندیم یشنهادي یاا بت  ورت محليروژه
فراوان بت امدراه   یاامدل یسازمان یانجام معمار یبرا  یافتخوااد  ی افزا
بدت  دورت    [9]شدده اسدت  فراندک و امسداران      یشنهادمتنوع ي ااییاگرامد

بهتدر از    MODAFمدل  یبررس ینااند  در اا را ترت کردهمدل ینا یتجرب
مع لک سدرعت   یول شودیاز سازمان م یمنجر بت درك بهتر یسنت یاامدل
برآمده  یبهتر یااانداز شم یافتن یدر ي یراستا مهاالت ینندارد  در ام یکاف

تدا   2010 ینبد  یادا تمدام روش  [10]و امسداران   ینمونت الخرو  یاند  برا
مصداذبت بدا    یادا از روش یدر اندد غ و مشخص کرده اندکرده یرا بررس 2016

اطالعدات   یآورجمدع  یگدر د یادا استفاده از روش در ،بعکارشنا  و مرور منا
در  یزیندا   یاربت مهددار برد   یکورئت یاااز روش ینضع  وجود دارد  امگن

  شودیاا سود جرتت مروش ینا
 یفدی مطالعدت ک  یک [11]و امساران  یوس  ی،تئور یاادر مهابل روش

 مورد 40 ینمحهه ین  ااندانجام داده  یسازمان یمعمار یااروش یابیارز یبرا
 ی،راابدرد  یریتی،مدد  یداتی، را در يدن  گدروه عمل   یسازمان یاز محاسن معمار

 یادا را در گدروه  یگرفاکتور د 37 یزو ن یاطالعات و سازمان یفناور یرساختز
اند کرده یبنددستت یلخدمات تحو یفیتک یرساخت،ز یفیتمحصول، ک یفیتک

 یادا روش یدابی ارز یندت اندد  در زم را عرضدت کدرده   یشدنهاداتی و ي اایتو تو 
 یادا روش یدیکل یاامولفت [12]از موسرت رو رتر  ییبو ،یسازمان یمارمع

را  یسازمان یمعمار ینتزم رگوناگون را استخراج کرده و اشت روش معرو  د
 ی را یاا ار وب ینب اییرتمها [13]و امساران  یروذان است کرده یرتمها

،  EAPیاددا ددار وبمطالعددت  یددنانددد  در ادادهانجددام  یسددازمان یمعمددار
TOGAF ،DODAF ،Gartner ،FEA مولد  در   یناند  امد شده یابیارز

را ارائدت   یسدازمان  یموجود معمدار  یااروش ییمدل کارا [14] یگریمهالت د
 یدزان م یبدرا  یروش کمد  یکو امساران از  یمهالت روذان یناست  در اکرده

 یونرگرسد  یدل استفاده کرده اسدت  تحل  ینوآور و یبانیيشت ،یقتطب، یامخوان
 یروش معمدار  ییفدو  و کدارا   ادای یاراز مع یکار یناست کت ب دهنشان دا

 یمعمدار  سدازی یداده روش ي یک یتانهانتخاب شده وجود دارد و در  یسازمان
 یدرا راسدتا اخ  ینشدده اسدت  در امد    یشدنهاد بت  ورت کامال موثر ي یسازمان
 یینشدان داده اسدت کدت کدارا     [15]آلمدان   یشدبورگ از دانشدگاه دو  ینگرار
آن در  یدد متفاوت اسدت و کل  یارورد بت مورد براز م یسازمان عماریم یریتمد

 یدت والع یدا   یمجداز  یدت اا است  با استفاده از والعاز فرآورده یحاستفاده  ح
و  کدرد  سدازی یتشدب  یسدازمان را بدت  دورت مناسدب     یطمح توانیم یبیترک
 یدار مع بدا  یناا را در بخ  مختل  سدازمان مددل کدرد  امگند    داده یریتمد

 کرد   یابیارز توانیرا م یمختلف یاامدلمهرون بت  رفت بودن  

 چارچوب های معماری مورد ارزیابی -1-1

در این مهالت برای رتبت بندی و مهایردت،  دار وب ادای معمداری سدازمانی      
FEAF [18[ زکمددددن ،]20 ،]TOGAF [19 ،]TEAF [12 و ]DoDAF 

 ار وب معمداری سدازمانی فددرال     اد  [ مورد بررسی لرار گرفتت است 13]
(FEAF)  ترهیل توسعت شورای مدیران ارشد اطالعاتی فدرال آمریسا ایجداد ،

بدت اشدتراك   سدازماندای و تدروی    و منتشر شد  اد  نهایی ایدن  دار وب،   
گ اری اطالعات در کل دولت فدرال آمریسا بدود  بخد  ادای مختلد  ایدن      
معماری بت  ورت جداگانت توسعت داده شده اند و ار یک دارای رانمودادای  

 ریافتت برای مدلرازی و يیاده سازی معماری سازمانی ارتند ساختا
منتشدر شدد کدت یسدی از      1987 ار وب زکمن توسط جان زکمدن در سدال   

این  ار وب مبتنی   [20]يیشگامان ذوزه معماری سازمانی محروب می شود
بر ا ول معماری کالسیک است کدت یدک زبدان مشدترك و مجموعدت ای از      

ایدن  سیرتم اای سازمانی يیگیده ارائت مدی کندد      شم اندازاا برای تو ی 
 ار وب دارای ش  دیدگاه یا  شم انداز برنامت ریز، مالک، طراح، يیاده سداز،  
يیمانسار و کاربر است و مرائل معماری را بر اسا  ش  سدوال کلیددی  دت    

  یزی،  گونت، کجا،  ت کری،  ت مولع و  را مدلرازی می کند 
و بدر اسدا     1995در سال  [19] (TOGAFوپ ) ار وب معماری اوين گر

 ار وب معماری سازمانی وزارت دفاع آمریسا ایجاد شد  تمرکز این  دار وب  
بر کاربرداای ذیاتی کرب وکار است و از بلوك اای سازنده سیرتم اای باز 

( ADMاستفاده می کند  جزء کلیدی این  دار وب، روش توسدعت معمداری )   
سدت سدطح از ا دول    توسعت معماری ارائت می کند  است کت فرآیندی را برای 

يیشنهادی توگ  از تصمیم گیری در سطوح مختلد  سدازمان يشدتیبانی مدی     
 کند 

 2000در سدال   [13] (TEAF ار وب معماری سازمانی خزانت داری آمریسا )
توسط وزارت خزاندت داری آمریسدا ارائدت شدد  وزارت خزاندت داری متشدسل از       

است کت بت  ورت سازمان اای مجزا عمل می کنند  از مجموعت ای از دفاتر 
این رو، معماری سازمانی نیازمند نگاشت روابط بین سازمان اا جهت مدیریت 

امانند سایر  ار وب اا، مجموعت ای از محصوالت  TEAFاست   ITمنابع 
 TEAFرا جهت مرتندسازی و مدلرازی معماری سدازمانی ارائدت مدی کندد      

و  FEAFد کت فرآورده اای خروجدی آن بدا مددل ادای      راذتا بیان می کن
DoDAF  سازگار است 

 هاتحلیل پوششی داده -2

ادا  ل يوششدی داده تسنیک مهایردت يیشدنهادی یعندی تحلید     بتدر این بخ  
ینت مهایرت کدارایی و  مناسب و کارآمد در زم یاز ابزاراا یسی شود يرداختت می
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روش  یدک کت بت عنوان  باشدیاا مداده یيوشش یلتحل ،اا ار وباثربخشی 
اسدتفاده   یرندده گ یمتصدم  یواذدداا  ییبت مناور محاسبت کدارا  یيارامتر یرغ
  دار وب  ،ادا شناسی تحلیل يوششدی داده از اینجا بت بعد با ا طالح  شودیم

گیرنده استفاده خواایم بت جای واذد تصمیممعماری سازمانی مورد آزمای  را 
داشدتت   اییندده رشدد فزا  ی نیزاا از بعد تئورداده یيوشش یلتحل یکتسنکرد  

شده است   یلتبد یاتدر عمل یقفعال در علم تحه یاااز شاخت یسیاست و بت 
بدت شددت    یابارز ینارات شخص AHPامگون  یگرد یابیارز یاادر روش

 یروش معمدار  یشدفر  ي یچبددون اد   یمموثر بوده است  مدثال اگدر بخدواا   
 یارادا مع یبا  ت وزن ی ت کر ینستت شدت بت اب یمکن یابیرا ارز یمل یسازمان

مهالدت مدا روش    یدن خداطر در ا  ینارتباط دارد  بت امد  کندیم یگ اررا ارزش
و ل داوت   یندی کامال ع یدد یکتا  کنیمیم یشنهاداا را يداده یيوشش حلیلت

   یمموجود داشتت باش یسازمان یمعمار یاا ار وبعادالنت بت 
 یيوششد  یلتحل یدر مدلها یو کاربرد یتئور از جنبت یادیز یااتوسعت

 یهتدر دل یریبت کارگ یاا اتفا  افتاده کت شناخت جوانب مختل  آن را براداده
 یدزان م ییناا عالوه بر تعداده یيوشش یلتحل ی  استفاده از مدلهاکندیم الزم
مختل   یرا در شاخصها معماری سازمانی  ار وبنهاط ضع   ی،نرب ییکارا
کداری گیدری   انتخاب و بت یمطلوب آنها، خط مش یزانو با ارائت م کرده یینتع
 ادای  دار وب  یکدارا  ی  الگوادا کندد یمشخص مد  بهینگی یرا بت سو آنها
 ادای  دار وب بدا  مشدابت   ادای یارتند کت با ورودی آنهایی سازمان یمعمار
 اند کرده یدتولارزیابی بهتری  ی ناکارآمد، معیاراایسازمان یمعمار

ندوع   m ادای معمداری سدازمانی    دار وب ابی ارکدام از این برای ارزی
نوع مختل  معیاری کت باید بیشینت شود وجود  nمعیاری کت باید کمینت شود و 

مهایردت داشدتت   ی سدازمان  یمعمدار  یاا ار وبتا از این  sدارد  بنابراین اگر 
خروجی آنهدا   Yورودی و ماتریس  Xباشیم، نمای  مرألت بت  ورت ماتریس 

 نشان داده شده است  (1)ااد شد کت در رابطت خو

(1) 

   

 

11 12 1 11 12 1

21 22 2 21 22 2

1 2 1 2

s s

s s

m m ms n n ns

x x x y y y

x x x y y y
X Y

x x x y y y

   
   
    
   
      
   

 

را با ذدل   kشماره ی سازمان یمعمار  ار وب مطلقکارائی : 1تعریف 

  آوریمبت دست می (5) تا  (2) مدل بهینت سازی در روابط

(2) 

   

 subject to 

 

(3) 

   

 

1 1 2 2

1 1 2 2

1

( 1, , )

j j n nj

j j m mj

u y u y u y

v x v x v x

j s

  


  



 

(4) 

 
0,,, 21 mvvv  

(5) 

 1 2, , , 0nu u u  

 (5)و د نشدو  یندت کم یدکت بااایی است کت برای معیاراای وزن (4)کت در آن 
وااد آمدد   بت دست خد نشو بیشینت یدکت با یاراایمع یاست کت برا ییااوزن

اا از لبل معلوم نیرت بلسدت مهددار اامیدت آنهدا بعددا بدا       توجت شود این وزن
سازی بت عنوان خروجی برنامت محاسبت خوااند شد  استفاده از ذل مرالت بهینت
توان بت امدین  امگنان می (6) و افزودن لید (2)با ثابت گرفتن مخرج رابطت 

سازی خطدی شدده اسدت و    اا دست یافت با این تفاوت کت مرالت بهینتجواب
اای متداول مثل سیمپلسس یا نهطدت دروندی ذدل    با روشتوان بت راذتی می
  کرد 

(6) 

   

 

1 1 2 2

1 1 2 2

j j n nj

j j m mj

u y u y u y

v x v x v x

  

   
 

عبارت  یسازمان یمعمار یاا ار وب نربی : شاخص کارایی2تعریف 

 مطلق یک ((5)و  (4)یی )متغیراای کارا ینتبه اایاست از گ اشتن وزن
 یمعمار یاا ار وب ییمحاسبت کارا یبرای سازمان یمعمار  ار وب
را برای  kی سازمان یمعمار  ار وباای بهینت گر  مثال اگر وزندیی سازمان

استفاده کنیم برای ی سازمان یمعمار یاا ار وبمحاسبت کارایی نربی دیگر 
j=1,2,…,n دیگر خواایم داشت:ی سازمان یمعمار یاا ار وب 

(7) 

   

 

1 1 2 2

1 1 2 2

k k k

j j n njk

j k k k

j j m mj

u y u y u y
h

v x v x v x

  


  
 

kرا بدت  دورت بیشدنت کدردن      (2)بنابراین رابطت 

kh     بدت شدرط اینسدت

1k

jh    ذا دل  یس ماترباشد در نار گرفت k

j
s s

h h


 را مداتریس 

ا اسدتفاده از  بنددی بد  اای متعددی بدرای رتبدت  نامیم  روشیی میمتهاطع کارا
وجود دارد و ما در اینجا یسی از رایجترین آنهدا کدت از    ییمتهاطع کاراماتریس 

ایم  این روش میانگین تمام اطالعات این ماتریس استفاده کند را انتخاب کرده
 گیرد در نار می ار سطر را بت عنوان شاخص یک واذد

(8) 

   

 

Subroutine  hDEA k   

return 












 

n

h
n

i

i

k1
; 

end Subroutine 
 

بت طور خال ت مهدار  hDEA k  ون میانگین ذرابی است در بازه  

 0 1hDEA k   شود می 1لرار خوااد گرفت و در  ورتی برابر

 شود  1دفعت محاسبت کارایی مهدار آن بیشینت کارایی یعنی  nکت در ار 

 یمعمار یهاچارچوب معیارهای مقایسه -3

  یسازمان
در  دد کارا کردن  یادیز یهاتتحهبت خاطر اامیت زیاد معماری سازمانی 

وجود  مربوط بت آن در سراسر دنیا ااییشناساا و روشاستاندارداا،  ار وب
ولی سوال استفاده از یک روش لاطع و مهایرت جامع امگنان در ذال د  دار

ساختار،  کنندهی تو  [1]یران ا یسازمان ی ار وب معمارانجام است  

1 1 2 2

1 1 2 2

k k n nk

k k m mk

k

u y u y u y
Max

v x v x v x
h
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در سطح دولت و  یسازمان یانجام معمار یاادستورالعمل، الگواا و استاندارد
سال  ین ار وب براسا   ند ینکشور است  ا ییاجرا یاادستگاه

کشوراا و  یگردر د یمعمار یاااا و تجربتنمونت  ار وب یلیتحل اایسیبرر
بدین مناور الزم است   شودیشر مو منت یکشور طراذ ااییازانطبا  آن با ن
اای معماری سازمانی دیگر بندی برای مهایرت  ار وبکت یک رتبت

اای دنیا برای طراذی یک  ار وب کشوراای ارائت شود تا بتوان از بهترین
 بومی بهره برد 
ارجاع را مهاالت يرمعرو  معماری سازمانی در   ار وب 5دراین مهالت ما 

با استفاده از روش تحلیل يوششی  را بندیبین آنها رتبتکنیم و مهایرت می

، FAEF ،ZACHMANاا عبارتند از کنیم  این مدلاا برلرار میداده

TOGAF ،TEAF و نهایتا ،DoDAF اای کت با توجت بت ریرک
اای اریک از این ریرک [16بر اسا  مهالت زندی و توانا ] 1دول ج

 ج شده است اای فازی استخرااا با روش ار وب
 اای معماری سازمانی اای استفاده از  ار وبریرک -1جدول 

 aX توضیح

 ریرک سازمانی ریرک ذمایت سازمانی از ایجاد معماری

 ریرک کاربر درگیرنشدن کاربران در روند ایجاد معماری سازمانی

 ریرک نیازمندی اانداشتن و نا حیح بودن نیازمندی

 ریرک ساختاری نیاز بت تغییر فراوان دارد اا و فراینداای درگیربخ 

 ریرک تیمی اع ای تیم دان  کافی در اختیار ندارند

 ریرک يیگیدگی فراینداایی کت باید تحلیل شوند يیگیده ارتند

 ریرک رلابت ریرک عسس العمل رلبا 

 ریرک بازار ریرک تغییرات بازار و  شرکا و تغییرات خروجیها

  ار  ت يیشنهاد شده است 2جدول  وب اا مطابقریرک اای  ار مهادیر 
تر است ار وب این مهادیر کمتر باشد ریرک  ار وب يایینکت برای یک  

اا در تحلیل يوششی داده اا را مانند يارامتراای ورودیبنابراین این ریرک
 گیریم نار می

 اای معماری سازمانی اای استفاده از  ار وبریرک -2جدول 
DoDAF TEAF  زکمن توگ FEAF  X 

280 42 150 90 144 
ریرک 
 1x سازمانی

144 224 320 324 450 
ریرک 
 2x کاربر

126 40 32 80 108 
ریرک 
 نیازمندی

3x 

567 224 320 576 486 
ریرک 
 ساختاری

4x 

320 192 320 245 196 
ریرک 
 تیمی

5x 

140 80 144 98 189 
ریرک 
 يیگیدگی

6x 

378 200 280 240 270 
ریرک 
 رلابت

7x 

 8x ریرک بازار 192 175 105 105 315

ادای مثبدت   بدت جنبدت   [7]از طر  دیگر در مهالت دیگری اودنگو و امساران 
توانند بت اند  بنابراین این معیاراای می ار وب اای معماری سازمانی يرداختت

اا لحاظ شوند کت در گیری در تحلیل يوششی دادهعنوان خروجی واذد تصمیم
 آید لیرت آنها می 3جدول 

 
 اای معماری سازمانی معیاراای مثبت مهایرت  ار وب -3جدول 

1y 2y 3y 4y 5y 6y 

Goals Inputs 
Outcome

s 
Views 

Abstractio
ns 

SDLC 

7y 8y 9y 10y 11y 

Guide 
Qualit

y 
Miscella
neous 

Requir
ements 

Principles 

 
 اای معیاراای مثبتداده -4جدول 

Y 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y 11y 

FEAF 16 11 16 10 6 11 21 20 17 4 14 

ZACHMAN 8 6 14 12 12 5 16 20 15 9 20 

TOGAF 21 12 21 4 2 5 27 18 15 12 23 

TEAF 15 10 15 8 6 9 24 15 19 5 15 

DoDAF 19 11 18 8 8 9 28 18 18 13 23 

 پیاده سازی و ارزیابی -4

نرم افزار اکرل استفاده  solverاا از وششی دادهسازی تحلیل يبرای يیاده
شد و يس از محاسبت و نرمال کردن میانگین ار سطر ماتریس متهاطع کارایی 

 نتای  زیر بت دست آمد:
بندی با نرمال کردن میانگین ار سطر ماتریس نحوه محاسبت رتبت -5جدول 

 متهاطع کارایی
*EAF Efficiency 

Average Cross 
Efficiency 

Normalized 

FEAF 1 0.803116592 0.731722 

ZACHMAN 1 0.766874936 0.698702 

TOGAF 1 1.072940631 0.97756 

TEAF 1 0.870710167 0.793307 

DoDAF 1 1.097570128 1 

 
مشخص است روش ماتریس تهاطعی توانرت بین  1در شسل  امانطور کت

ایدن   متمدایز نمایدد    را ااای مورد بررسی تفسیک ایجداد کندد و آنهد    ار وب
ادای معمداری    دار وب بنددی بدین   برای اینست برتدری و رتبدت   متمایزسازی

 رسد  بت نار میکافی سازمانی ایجاد کند 
( مدی  9در لرمت بعد بت بررسی اثر محدود کردن وزن بر اسا  فرمدول ) 
 يردازیم  در این مهایرت بر اسا  رابطت فرضی زیر عمل شده است:

(9) 

   
 

1
3.   3. , 1,2, ,8.i

i

x
i

y



  

 

در روش ارائت شدده کدت ترکیبدی از دو روش مداتریس متهداطع کدارایی و       
نشان داده شده اسدت بدا    2اا است امانطور کت در شسل محدوده کردن وزن

رود  امدا ار دت   افزای  يارامتر کنترلدی اثدر محددود کدردن وزن از بدین مدی      
شود لدرت تفسیک الگدوریتم  بیشتر می با افزای اا محدودیت روی وزن

شود  نتیجدت  کت در اینجا انحرا  معیار استاندارد نشان داده شده بود بیشتر می
اا برای عدو  کدردن مهددار کدارایی مطلدق      اینست اگر ت محدود کردن وزن
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تهاطع استفاده کنیم تاثیرگ ار است ولی اگر بخواایم از روش ماتریس کارایی م
گیری نیز نربت بت معیاراا زیاد نباشد اثدر منفدی بدر    و تعداد واذداای تصمیم

لدرت تفسیک خوااد گ اشت  مع لک بدا در نادر گدرفتن انحدرا  اسدتاندارد      

10000مناسددب بددرای ذتددی مهدددار بددزرگ    اگددر در مددواردی کددت
فسیدک امگندان بدت لدوت خدود      اا ضروری است، این تمحدودیت روی وزن

ادا  بالیرت  در کاربرداای معمداری سدازمانی گ اشدتن محددودیت روی وزن    
 بریار مفید است کت گاای وجود آن ضرورت دارد 

 

 
 اای معماری سازمانی نمودار مهایرت  ار وب -1شسل 

 

 
 نمودار انحرا  میانگین استاندارد يارامتر کنترلی محدود کردن وزن  -2شسل 

 

 گیری جهنتی -5

گیری  ند اا برای تصمیمدر این مهالت بت استفاده از تحلیل يوششی داده
معیاره يرداختیم  اگر ت این روش بت علت اینست ل اوت و يیشدداوری و  
یا دان  از لبل موجود روی وزن معیاراا را نیاز ندارد با این وجود تحت 

 دورت  گیری بدت  ار شرایطی بت خصوص آنست تعداد واذداای تصمیم
معنی داری کمتر از تعداد معیارادا باشدد ياسدخگو نخواادد بدود  بدرای       
ارزیابی، مورد مرالت مهم انتخاب و ارزیابی  ار وب معمداری سدازمانی   

اا و معیارادای مثبدت   بررسی شد  معیاراای ارزیابی بت دو دستت ریرک

تهریم بندی شد ولی با توجت بت اینست امت این معیارادا مهدم اردتند    
ادایی کدت ایدن مطالعدات روی آنهدا بدت  دورت        تعدداد  دار وب  ولی 

تواندد کدارایی الزم را   ای کم ارتند تحلیل يوششی مرسوم نمیمهایرت
داشتت باشدد  لد ا، ابتددا از روش مداتریس کدارایی متهداطع موفدق بدت         

اای معماری سازمانی شدیم  سپس بدا  بندی مناسبی برای  ار وبرتبت
اا لابلیت جدیددی  ن محدودیت روی وزنافزودن روش دیگر کت گ اشت
 بت الگوریتم اضافت کردیم 
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