
 معماري سازمانینتایج پیاده سازي ارائه روش و 
مبارکهشرکت فوالد در 

پریسا کارشناس
مدیر دفتر فنی شرکت ایریسا



درباره فوالد مبارکه



)MENA(آفریقا و شمال ایران، خاورمیانه کننده فوالد تخت در بزرگترین تولید •

 و خودروسازي صنایع در استفاده جهت کشور فوالد تولید از درصد 45 سهم دارنده•

 صنایع ،سیاالت انتقال لوله هاي و سنگین فلزي صنایع سبک، فلزي صنایع قطعه سازي،

پرفیل و لوله صنایع و الکتریکی و خانگی لوازم صنایع بسته بندي،

هفت مجتمع صنعتی در اقصی نقاط کشور داراي •

نفر پرسنل 20،000از بیش •

معرفی شرکت فوالد مبارکه



اعی ایفاي نقش محوري در توسعه صنعتی، اقتصادي و اجتم•
کشور و ارتقاي سطح فناوري صنعت فوالد، 

 ایرانو مادر در کشور صنایع استراتژیک فوالد از صنعت •
مقاومتیاد رشد اقتصبراي نفت بهترین جایگزین صنعت فوالد •
اخلیدناخالص تولید صنعت فوالد بر رشد تاثیر مستقیم •
گاز در کشورعظیم وجود ذخائر سنگ آهن و منابع •
نعتصزایی این سطح اشتغال دلیل توجه دولت به فوالد به •
  دستی پایین شرکت 1000 و باالدستی شرکت 2000 حدود•

تولید زنجیره در مبارکه فوالد
زیرمجموعهشرکت  50از بیش •
•...

اهمیت و گستردگی شرکت فوالد مبارکه





جهت گیري هاي راهبردي شرکت فوالد مبارکه
فظ تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه به منظور حمیلیون  25ریزي تولید برنامه •

 55 کشوردر راستاي تحقق چشم انداز تولیدفوالد تولید در درصدي  45سهم 
1404افق در کشور در تن فوالد خام میلیون 

فوالد مبارکهتشکیل هلدینگ •
هاهزینه در کاهش ارتقاء بهره وري تولید و سعی •
توسعه بازارهاي خارجی•
هاي زیرمجموعه شرکت مابین مشترك سرمایه هاي منابع و تسهیم •
•...



درباره ایریسا



درباره ایریسا
: ایریسا تاسیس تاریخچه

 منظور به و بود مبارکه فوالد مجتمع ارشد مدیران و فلزات و معادن وزارت وقت مدیریت تفکرات از حاکی که ملی استراتژیک اهداف با 1371 سال در•
 ایران وارد یاروپای کشورهاي از مبارکه فوالد مجتمع اندازي راه و ایجاد طرح طی در که اطالعاتی هاي سیستم و صنعتی اتوماسیون فناوري انتقال
.گردید تشکیل بود، شده

 اطالعات هاي سیستم سازي پیاده تجربه که مبارکه فوالد شرکت متخصصین و کارشناسان از نفر یکصد حدود به نزدیک شرکت، تشکیل با همزمان•
,SIEMENS نظیر اروپایی هاي شرکت  با همکاري طریق از را مبارکه فوالد عظیم طرح صنعتی اتوماسیون و مدیریت ILVA, GTI کسب ...و 

.نهادند بنیان را ایریسا شرکت بودند، نموده
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تاریخچه تاسیس
ایریسا

اچشم انداز ایریس اجایگاه ایریس

:جایگاه ایریسا 
.باشدی مکشور بندي شوراي عالی انفورماتیک رده  اطالعات درزمینه فناوري رتبه در داراي باالترین 

تجارتایران به انتخاب وزارت صنعت ، معدن و اقتصادي شرکت برتر  500جمع در حضور 

:ماموریت ایریسا 
ور با ارائه سیستم ها و خدمات قابل خلق دانش و ارزش در سازمان ها و صنایع کش

ریت رقابت در حوزه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات،اتوماسیون صنعتی و مشاوره مدی
مبتنی بر دانش و فناوري نوین و آزموده شده جهانیکسب و کار



درباره ایریسا
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سال تجربه 25بیش از •
  در ایعصن و هاسازمان به ارتباطات و اطالعات فناوري یکپارچه و جامع راهکارهاي کننده ارائه•

عملیاتی و مدیریتی راهبردي، سطوح از اعم سازمان سطوح تمامی
نامحدود اجرائی ظرفیت با انفورماتیک عالی شوراي 1 رتبه•
متخصص نیروي 450 از بیش•



تمام سطوحاتوماسیون براي ، راهکارهاي ایریسا
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بزرگ کشورحضور در صنایع 

آهن و فوالد
صنایع 
دارویی

سازيخودرو 
 و فلزاتمعادن 

غیر آهنی

صنایع  صنایع شویندهپتروشیمی

نفت و گاز

مخابرات



حضور در صنایع آهن و فوالد کشور

آهن ذوب 
اصفهان

فوالد 
خراسان

فوالد
غرب آسیا 

فوالد 
کاوه جنوب 

کیش

صنایع فوالد فوالد 
فوالد هرمزگان

خوزستان

همبارکفوالد 

صبا فوالد 
فارسخلیج 

فوالد بافقفوالد ارفع

فوالد 
ورق خودرو اکسین

چهارمحال و بختیاري

فوالد بوتیا سیرجانفوالد 

فوالد
زرند

ذوب آهن
نطنز

فوالد تاراز



معماري سازمانیتعریف  



؟معماري چیست

از نی توصیفی فارائه یعنی  معماري•
ختارِ که نشان دهندة سایک سیستم 

 آنها و اصول وبین اجزاء آن، ارتباط 
 و تکامل آنهاطراحی قواعد حاکم بر 

.در گذر زمان باشد



کندالزامی می را معماري که وجود عواملی 
ابعاد بزرگ•
پیچیدگی هاي زیاد•
تغییراتدر مقابل پذیري انعطاف •
زیادبه طول عمر نیاز •
خاصنیازمندي هاي •
زمانمحدودیت •
محدودیت هزینه•
•...



1970s thru early 1990s

Significant Process
Change Initiated

Significant Process
Change Initiated

7 Years

PRESSURES BUILDING
THAT REQUIRE CHANGE STABLE STATE PERIODSTABLE STATE PERIODPRESSURES BUILDING

THAT REQUIRE CHANGE

Significant Process
Change Initiated

18 Months

Significant Process
Change Initiated

Significant Process
Changes Initiated

Today & Tomorrow

وضعیت سازمان هاي امروز
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In a recent IBM survey, 8 out of 10 CEOs said that their organizations were facing 

substantial change over the next three years.

فرکانس تغییرات روز به روز زیادتر می شود



:دالیل تغییر
نیازهاي مشتریان •
رقابت•
هاها و ادغامتغییر مالکیت•
هامحدودیتاعمال •
شرکاي تجاري•
تکنولوژي•
توسعه•
هاهزینه کنترل •
•...

دالیل تغییر
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وضعیت مطلوب همگرایی



جنبه هاي مختلف سازمان
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تعریف معماري سازمانی
و از  کیفیت هر یک، هامولفه جامعیت اي از مولفه هاي سازمانی است که در آن ها  مجموعه» معماري سازمانی«•

. میان آن ها از اهمیت برخوردار استیکپارچگی و همسوئی همه مهم تر، 
هینه، با ها در وضعیت بمولفه کردن در سازمان است که وظیفه آن فراهم فرایند مستمر معماري سازمانی یک •

.کیفیت و یکپارچه و همسو با یکدیگر است
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الیه هاي معماري سازمانی



تاریخچه فناوري اطالعات و  
هشرکت فوالد مبارکدر ارتباطات 
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مزایاي  شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک سازمان پیشرو، بخش عمده اي از مساعی خود را به کسب
، زیرساخت ها 1370همزمان با راه اندازي این کارخانه در سال . فناوري اطالعات معطوف داشته است

و  Siemensو  ILVA(خارجی و سیستم هاي اطالعاتی آن سازمان، با مشارکت شرکت هاي مطرح 
Software AG (به انجام رسید  .

کهتاریخچه زیرساخت ها و سیستم هاي اطالعاتی فوالد مبار



دوره اول
استقرار و بکارگیري

1993

1372

2001

1380

Time1380

مبارکه فوالددوره هاي زمانی توسعه فاوا در 



فوالد مبارکه  MISتاریخچه

ماه 4 –ایتالیا  – 1368 –کلی ساختار 

ماه 6 –ایتالیا  – 1369 –کالن طراحی 

ماه 9 –ایتالیا  – 1369 –طراحی تفضیلی 

ماه 12 –ایران  – 1370 –پیاده سازي 

ماه9 –ایران–1371–اندازي نصب و راه 

سیاست گذاریهاي ها ، مشی ، خط کلی اهداف تعیین 
اتوماسیون، خرید، تعمیرات ، فروش، تولید

تشکیل تیمهاي کاري، تعیین فانکشنهاي اصلی 
سخت افزار و نرم افزارتعیین ، زیرسیستمهر 

و توابعموجودیها ارتباط دیاگرام هر فانکشن، تشریح تفصیلی 
برنامه هاتهیه کیت شبکه، تست گردشکارها، طراحی گردش اطالعات  

تست، یونیت ، هاي کاربردي نوشتن برنامه 
کاربران ، آموزش کاربرانیکپارچگی تهیه راهنماي تست  

کار حین توسط کاربران، آموزش بکارگیري سیستمها 
و اصالحات فانکشنهابروزرسانی کاربران ، 



دوره اول
استقرار و بکارگیري

1993

1372

دوره دوم
بهبود، جوابگویی به

توسعه هاي فیزیکی و افزایش تولید 

2001

1380

2011

1390

2001

1380

Time1380 1390

مبارکه فوالددوره هاي زمانی توسعه فاوا در 



افزايش توليد  §

جديدتوسعه خطوط  §

تغيير فناوري§

هاي جديد کاربرانخواسته  §

ها زيرساخت توسعه و ارتقاء   §

  هاي نياز نمودن برآورده   در MIS بهسازي و توسعه  §
توسعه

  روند و جديد هاي خواسته و نيازها به پاسخگويي §
  تکنولوژي

افزایش ظرفیتو آوري تکنولوژي، سیستم ها  بروز ضرورتها

ضرورت هاي بهبود در دوره دوم
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MIS
ML

OLAP

SEM

SMS CMMS

KSCo. Slabs 
Accounts

SABA weghting 
sys.

OLAP

SABA weghting 
sys.

KSCo. Slabs 
Accounts

CMMS
SMS

SEM

ML

نیازمندي هاي توسعه سیستم در پایان دوره دوم

MIS
Total  

Solution



o تغيير در وظايف و عدم بروز رساني فرايندها

o و کارنيازکسب مورد مديريت فرايندهاي جديد به نياز

oميليون تن و پشتيباني خطوط جديد 11پشتيباني توليد نياز به سيستمهاي اطالعاتي جهت

o غيريکپارچهو ايجاد سيستم هاي جزيره اي از نگراني

o نياز به جايگزيني زير ساخت تکنولوژيIT جهت پشتيباني از فرايندهاي کسب و کار

oنگراني از ايجاد زيرساخت هاي غيريکپارچه

oنگراني از توسعه نامتوازن در اليه هاي مختلف

o....

نیازمندي ها در پایان دوره دوم



چه باید کرد؟

آغاز بازنگري در معماري الیه هاي مختلف 
سازمان 

با رویکرد معماري سازمانی



دوره اول
استقرار و بکارگیري

1993

1372

دوره دوم
بهبود، جوابگویی به

توسعه هاي فیزیکی و افزایش تولید 

2001

1380

دوره سوم
توسعه و ارتقا

2011

1390

2011

1390

2001

1380

Time1380 1390

مبارکه فوالددوره هاي زمانی توسعه فاوا در 

1396

2017
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 هاي ينیازمند تغییر و توسعه همچنین و تکنولوژي رشد روند به توجه با 1390 سال در
 همچنین و کاربردي هاي سیستم معماري کار، و کسب معماري در بازنگري ،سازمان
  دیریتم کار دستور در عظیم کارخانه این ضروریات از یکی عنوان به ها زیرساخت معماري
.گرفت قرار سازمان ارشد

  مبارکه فوالد شرکت تکنولوژي معاونت در ) ساله 5 ( مدت بلند اي برنامه راستا، همین در
 .گردید تدوین سازمان آن معماري مختلف هاي الیه بهبود براي

جهت گیري توسعه سیستم ها در دوره سوم
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الیه هاي معماري در فوالد مبارکه



q

q

q

q

q

q

q

پروژه دانشی منابع 



وضعیت در پایان دوره سوم



حاصل شده در معماري کسب و کارنتایج و روش 

حسین نوریان
سامدیر مشاوره سازمانی شرکت ایری



چرخه مدیریت استراتژیک

همسوسازي 
استراتژیک

تدوین 
استراتژي

اجراي 
استراتژي 

123

ارزیابی و بازنگري استراتژي

5

 

  

 

ترجمه 
استراتژي
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چرخه مدیریت فرایندها



چرخه مدیریت فرایندها
تیم مدیریتی

تیم فرآیندي

 ها تعریف استراتژي
کلیدي و عوامل 
(CSF)موفقیت 

اهداف تعریف 
و استراتژیک 

 انحرافاتشناسایی 
عملکرد

شناسایی
فرآیندهاي کلیدي 

بر ارزیابی خود 
مدلهاي اساس 

تعالی

و اولویت بندي، بودجه بندي 
برنامه ریزي

بنیادي رتغیی

یسیستم

هاجهشی فرآیند/ بهبود مداوم 
هدف گذاري
اندازه گیري
بهبود
بازنگري

جهشی/ بهبود مداوم

سیستمیبهبود پروژه هاي 

  متوازنامتیازي کارت 
(BSC)

 و انتخابشناسایی 
بهبود پروژه هاي 

 و انتخابشناسایی 
بهبود پروژه هاي 

تدریجی

ارزشهاي ، چشم انداز و تعریف ماموریت
سازمانی

(BPR)فرآیندها مجدد مهندسی 

ذي نفعانانتظارات 



افزایش سطح بلوغ فرایندي



شیوه استفاده از مدل هاي مرجع در طرح ریزي فرایندها



شیوه استفاده از مدل هاي مرجع در طرح ریزي فرایندها



همسوئی فرایند و سازماندهی

p. 45

§ Start from a mission, vision, values.

§ Translate into strategic and operational objectives.

§ Processes/Projects are the means to realize these objectives.

§ Indicators help us to see whether we are realizing our objectives.

Mission / Vision

Objectives

Processes/Projects

Performance indicators

Where are we going ?

What do we need to 
accomplish to get there?

How can we accomplish 
those objectives?

Are we 
accomplishing 
what we need to 
accomplish ?

Who should ensure these 
objectives are being realized?

Accountability
• Targets

Responsibility

• Timing
• Budget
• Quality 
• Results

Who should ensure these 
processes/projects
are being executed?

Data source

continuous proces

Do

CheckAct

Plan



همسوئی فرایند و مدیریت عملکرد سازمانی

p. 46

Mission, Vision, Values

Strategic objectives

Operationele operational

Processes/Projects Indicators

Where are we going ?

What do we need to
accomplish to get there?

How can we accomplish
those objectives?

Strategic
KPI

Operational
KPI

Process
indicator



همسوئی فرایند و مدیریت عملکرد سازمانی

ñ SKPI = Strategic Key Performance Indicator - Strategic Scorecard

ñ OKPI = Operational Key Performance Indicator- Operational Scorecard

ñ PI = Process/Project Indicator

ñ Metric = data

OKPIOKPI

SKPI

PIPIPI PIPI

MetricMetricMetric Metric MetricMetricMetricMetric



ایجاد همسوئی میان فرایند و استراتژي

Key Processes

P3
P2 P1



نقشه فرایندي



درختواره فرایندها
فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها

مدیریت استراتژي و تحول سازمانی

مدیریت استراتژي

مدیریت فرآیندها

مدیریت تحول

ارزیابی و بهبود تحول سازمانی

مدیریت بهره وري و بهینه کاوي

مدیریت دانش سازمانی

مدیریت فعالیت هاي پژوهشی و تحقیق و توسعه



درختواره فرایندها
فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها

بازاریابی، فروش و مدیریت مشتري

شناخت بازار و مشتریان

توسعه استراتژي بازاریابی و فروش

اجراي برنامه هاي فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان

ارزیابی فروش و رضایت مشتریان

برنامه ریزي بلند و میان مدتبرنامه ریزي و کنترل تولید و سفارشات

برنامه ریزي عملیاتی

کنترل موجودي ها و سفارشات



درختواره فرایندها

فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها

مدیریت تامین
برنامه ریزي تامین

تامین مواد، کاال و خدمات

مدیریت فیزیکی کاال

مدیریت منابع تامین

مدیریت پشتیبانی تولید
تولید و توزیع انرژي و سیاالت

نگهداري و تعمیرات

ترمیم، تعمیر و بازسازي نسوز تجهیزات

بومی سازي و جایگزینی قطعات و تجهیزات

حمل و جا به جایی مواد



درختواره فرایندها
فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها

مدیریت عملیات تولید

آهن سازي سبا

فوالدسازي سبا

ریخته گري پیوسته سبا

نورد تختال نازك سبا

آهن سازي

فوالدسازي و تولید تختال

تولید محصوالت گرم

تولید محصوالت سرد و پوشش دار

آزمون



درختواره فرایندها

فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها
شناسایی پیامدهاي ایمنی، بهداشت و محیط زیستمدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ایمنی و بهداشت و محیط زیستهايتدوین استراتژي ها و برنامه 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست هاياجراي برنامه 

تدوین و مدیریت استراتژي ها و برنامه هاي منابع انسانیمدیریت و توسعه سرمایه انسانی
تدوین و به روز رسانی ساختار سازمانی

پیش بینی و تامین منابع انسانی
توسعه و توانمندسازي سرمایه انسانی

نگهداري و قدردانی از کارکنان
ارائه خدمات عمومی و رفاهی
مدیریت اطالعات کارکنان
توسعه ارتباطات با کارکنان



درختواره فرایندها
فرآیندهاي سطح یککالن فرآیندها

مدیریت نقشه راه و برنامه هاي فناوري اطالعاتمدیریت فناوري اطالعات
مدیریت امنیت اطالعات

مدیریت توسعه خدمات فناوري اطالعات
مدیریت نگهداري و پشتیبانی خدمات فناوري اطالعات

توسعه تکنولوژيهتوسعه ظرفیت، تکنولوژي و محصول و مطالعات کارخان
توسعه ظرفیت
توسعه محصول

مهندسی و مطالعات کارخانه
مدیریت مخاطبینارتباطات بیرونی و مسئولیت هاي اجتماعی

مدیریت روابط با دولت و صنایع
مدیریت روابط با جامعه
مدیریت امور حقوقی



درختواره فرایندها



درختواره فرایندها



همسوئی فرایند و مدیریت عملکرد سازمانی



همسوئی فرایند و سیستم ها



حاصل شده در معماري داده ونتایج و روش 
سیستم هاي اطالعاتی

حیدر مسیبی
مدیر طرح ارتقاء سیستم هاي اطالعاتی
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هاي تغییر در الیه سیستم هاضرورت 
فنی غیر و فنی محدودیت هاي دلیل به  سیستم ها ساخت زیر تکنولوژي تغییر•
  کاربران جدید نیازهاي نمودن برآورده•
آن ها مزایاي از استفاده و اطالعاتی نوین فناوري هاي بکارگیري•
  شرکت کمی توسعه ظرفیت به پاسخگوئی•
کار و کسب فرایندهاي بهینه اجراي براي بروز و مناسب بستر ایجاد•
و انجام تراکنش هاپاسخگوئی بودن سرعت پائین •
تغییرات فرآیندي در قبال پذیري ضعیف انعطاف •
حوزه هاي کارکرديناکافی فرآیندهاي پوشش •
پیچیدگی زیاد سیستم •
سیستم و توسعه نگهداري عدم سهولت در •
دادها تحلیل و گزارشدهی موجود جهت ابزارهاي بودن ناکافی •
)کنندهتامین /مشتري(خارجیبا منابع ابزارهاي ارتباطی بودن ناکافی •



1

2

3
4

یکپارچگی  -7

مبتنی بر بهروشها   -4

پشتیبان راهبردهاي سازمان   -1

مر پشتیبان مدیران در ا -2
تصمیم گیري  

پشتیبان عملیات و  -3
فرایندهاي سازمان  

7

5

6

توسعه قابلیت  -5

بهره گیري از فناوریهاي  -6
نوین  

ویژگی هاي اساسی و انتظارات از سیستم هاي نوین اطالعاتی



نیازسنجی 
کاربران 

ممیزي و 
ارزیابی 

سیستم هاي 
موجود

بهینه کاوي و 
مقایسه با نرم 
افزارهاي برتر 

 

بررسی اسناد 
باالدستی و 
راهبردها

انتخاب راه کار 
 

معماري الیه هاي سیستمهاي اطالعاتیاهداف  توسعه و ارتقاء راه و نقشه 

  فعانذین و کار و کسب نیازهاي به پاسخگویی §

دتولی و توسعه هاي ظرفیت به پاسخگویی §

 در( توسعه قابلیت با بومی هاي سیستم ایجاد§

SOURCE داشتن اختیار CODE(

)یکیالکترون کار و کسب( روز تکنولوژي به دستیابی   §



q

q

q

q

q

q

اهم اقدامات اولیه انجام شده 
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کهفرازهایی از چشم انداز ، ماموریت و استراتژي هاي شرکت فوالد مبار
  فناوري، ،یتکیف در پیشتاز سازمانی بعنوان فوالد المللی بین و داخلی بازار در موفق حضور
.فوالد تن میلیون 25 اقتصادي تولید و ،پایدار توسعه

 و افزاري نرم افزاري، سخت هاي زمینه در شرکت در فناوري و دانش سطح ارتقاي
.بهره وري افزایش و گروهی و مشارکتی ساختارهاي توسعه و مغزافزاري

Øداخلی)مغزافزارها و افزارها نرم( منابع بر تمرکز با تکنولوژي ارتقاء  
Øزیرساخت هاي توسعهIT ، هاي سیستم MIS ، سیستمهاي ایجاد و الکترونیک سازمان 

شرکت آتی و حال نیازهاي به پاسخگوئی جهت در بومی
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Deloitteتوسط شرکت  SAPبهینه کاوي با سیستم هاي  
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POSCO Information systems
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معماري فرآیندهاي کسب و کار شرکت فوالد مبارکه 



کنندهسیستم هاي پشتیبانی کالن و فرآیندهاي 
ها پشتیبانی کننده فرآیند سیستم هاي جدید فرآیندهاي کالن  ردیف



ها پشتیبانی کننده فرآیند سیستم هاي جدید فرآیندهاي کالن  ردیف
فرآیندهاي کالن و سیستم هاي پشتیبانی کننده



ها پشتیبانی کننده فرآیند سیستم هاي جدید فرآیندهاي کالن  ردیف
فرآیندهاي کالن و سیستم هاي پشتیبانی کننده



ها پشتیبانی کننده فرآیند سیستم هاي جدید فرآیندهاي کالن  ردیف
فرآیندهاي کالن و سیستم هاي پشتیبانی کننده



ها پشتیبانی کننده فرآیند سیستم هاي جدید فرآیندهاي کالن  ردیف

فرآیندهاي کالن و سیستم هاي پشتیبانی کننده



انتخاب راهکار 

موجود اطالعاتی هاي سیستم سازي مدرن و توسعه    .1

بازنویسی و تکنولوژي زیرساخت جایگزینی    .2

ERP با ها سیستم وجایگزینی نوسازي     .3

 فرایندي نیازهاي کردن اضافه و ها سیستم بهبود تکنولوژي، زیرساخت نوسازي   .4
)ترکیبی حل راه( جدید
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هاگزينه 

B

E

C

D

A افزارينرم بسته هاي 
صرف

ا بافزاري نرم بسته هاي 
ازيقابلیت سفارشی  س

سازمانیساخت داخل 

B+D ساخت به صورت 
سفارشی

A

ت گزینه انتخابی جه
ارتقاء سیستم هاي 
ه  شرکت فوالد مبارک

سیستم هاي اطالعاتیتوسعه رویکردهاي 



ترکیبیراه حل 

پروژه توسعه و ارتقاء•
هزيرساخت تکنولوژي وسيستم هاي اطالعاتي يکپارچ



)ایجاد سیستمهاي بومی(ترکیبیراه حل مزایاي 
توسعه قابل افزار سخت از استفاده و  کامپیوتر مرکز در Siemens شرکت افزار سخت تدریجی حذف §
    دسترس قابل افزارهاي نرم از استفاده و Software-AG، Siemens هاي شرکت افزار نرم به وابستگی حذف §
برتر تجربیات و کاربران نظرات ، MIS موجود دانش از بهینه  استفاده §
  کارخانه هاي توسعه به جوابگویی §
 سازي بومی و تکنولوژي انتقال امکان برقراري §
  کاربران پذیرش سهولت ، سازي پیاده از ناشی ریسک کاهش §
Source( ها برنامه کد  بودن دسترس در و ها سیستم پشتیبانی   § code(
ها جنبه تمامی در توسعه و نگهداري و پشتیبانی قابلیت§
  مدیریتی و صنعتی اتوماسیون سیستمهاي کلیه بین یکپارچگی حفظ§
  کاربران و سازمان نیازهاي کلیه دهنده پوشش§
  اقتصادي صرفه§
)ایریسا شرکت(داخلی وتجربیات ها ظرفیت از استفاده§
)داده انتقال و تبدیل(نوین هاي سیستم داده پایگاه در موجود هاي سیستم اطالعات از استفاده§
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در الیه سیستم هادست آوردهاي مورد انتظار 
  روز هاي فناوري بر مبتنی نوین هاي سیستم بکارگیري•
سازمان هاي سیستم تمامی بین کامل یکپارچگی ایجاد•
  ها سیستم نگهداري هاي هزینه کاهش•
 ویژه هاي قابلیت با پسند کاربر عملیاتی هاي محیط ایجاد•
 یسیستم فرآیندهاي و کار و کسب بهینه فرآیندهاي بین ارتباط برقراري•
  سازمان نیازهاي با متناسب ها، سیستم توسعه در سهولت•



سیستم ها در الیه هاي مختلفمعماري  
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پروژهدانشی منابع 

APQC SAP.Deloitte E.Bussiness
Suite.Oracle

تجارب اجرائی 
شرکت فوالد 

مبارکه 

تجارب اجرائی 
شرکت ایریسا در 

سایر صنایع
مشاوران تخصصی 

ت طرح ارتقاء سیستم هاي اطالعاتی شرک
فوالد مبارکه مبتنی بر راه کار

 IS-Suite
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حاصل شده در معماري تکنولوژينتایج و روش 

مهدي سیروس
طرح ارتقاءمدیر زیرساخت 

اایریسو فروش شرکت مدیر بازاریابی 



v ي مي باشد معماراز توصيف كننده عناصري سازمان فني سيستم هاي اطالعاتي يك / تکنولوژیمعماري
.  ضروري مي باشدآن، الزم و نگهداري و راه اندازي سيستم توسعه، نصب و براي كه 

v بينالزم است تا مشخصات و ارتباطات براي تهيه معماري فني
vسخت افزار
v شبكه
v نرم افزارهاي پايه نظير و

vسيستم عامل
vسيستم مديريت پايگاه داده
v کاربردي سرور برنامه

.گرددبكارگيري سيستم ها تعريف و نياز براي ايجاد مورد 

معماري تکنولوژي



84



85



86



( Functional Requirements )سيستمي / عملکردي/ نيازمندي هاي کارکردي 

مکانيزه سازمان پشتيبان فرايندهاي

 ( Technical Requirements )زيرساختي / فني / نيازمندي هاي غيرکارکردي 
سازمان پشتيبان سيستم هاي مکانيزه

معماري فني، و استقرار طراحي و اساس پايه 
.تاسغير كاركردي و تحليل نيازهاي فني و شناسايي 

نیازمندي هاي سیستم هاي اطالعاتی



( Connectivity ) نيازهاي ارتباطي

( Security and Auditing )و مميزي   نيازهاي امنيتي

( Availability ) پذيريدسترس نيازهاي 

( Manageability ) نيازهاي مديريتي

( Extensibility ) نيازهاي توسعه پذيري

( User Interface )واسطه کاربري نيازهاي 

( Distribution )توزيع پذيري نيازهاي 

نیازمندي هاي فنی سیستم هاي اطالعاتی



ارتباطيامکانات سايتآدرس سايتعنوان 

LANشرکت فوالد مبارکه –مبارکه فوالد مبارکهمرکزي ساختمان 

LANشرکت  فوالد مبارکه –مبارکه فوالد مبارکهد يت هاي توليسا

WANذوب آهن –شهر ن يزرفوالد سبات يسا

WANسعادت آبادابان  يخ –اصفهان اصفهانمرکزي دفتر 

WANژه اقتصادييومنطقه  -بندرعباسانبار بندرعباس

نفعان خارجي يذ
INTERNETران ياکل )کنندگان ن يتام، سهامداران، انيمشتر( 

توزیع یافتگی



.  ندمي شوو مرور زمان عوض نياز کسب و کار بر اساس فرايند هاي بزرگ معموال سازمان هاي و محيط ها در 
:سيستم هاي اطالعاتي مي شود در تغييرهاي زير عامل باعث بوجود آمدن اين 

سرويس هاو سيستم ها تعداد افزايش •
پاسخ گويي موردنياز فرايند هاو زمان اجراي فرايندها در نحوه تغيير •
تعداد کاربران افزايش •
کردن اطالعات آرشيو حجم و نحوه افزايش ناگهاني •

شده است پوشش داده اين نياز بخوبي  Clusteringمکانيزم شرکت فوالد مبارکه، با استفاده از معماري در 
)  موجودتقويت سرورهاي (  Scale-Upکار بصورت اين 

)سرويسبه سرورهاي جديد اضافه کردن (  Scale-Outو 
.مي باشدقابل انجام نياز  تا حد  

پذیريتوسعه 



)  Oracle Software Framework(مرجع اوراکل الگوي مطلوب، از تدوين وضعيت در همچنين ها و شناسايي نيازمندي در 
.شده استاستفاده افزارهاي زيرساختي نرم براي 

)ESF )Oracle Enterprise Software Frameworkساختار 



 سيستم هاي براي شده گرفته درنظر معماري دور، راه دفاتر و كارخانه كل در سيستم ها يافتگي  توزيع به توجه با
Web مدل دو از ترکيبي و متمرکز ،چند اليه صورت به اطالعاتي Enabled/Web Basedمي باشد.  

معماري تکنولوژي

اوراکل اليه پيشنهادي سه معماري بر مبتني 



Oracle مبارکه فوالد شرکت  داده پايگاه مديريت سيستم Database 11g R2 – Enterprise Editionتحت  
Oracle( اوراکل شرکت لينوکس  عامل سيستم Enterprise Linux( باشد  می.  

•Oracle Real Application Clusterring : قابليت اضافه شدن هدف با High Availability و  Scalability 
Active بصورت اوراکل داده پايگاه  کالستر براساس – Active

•Oracle Data Guard : قابليت هدف با High Availability و Disaster Recovery بصورت Active Passive

•Use RMAN Backup & Recovery : گیری پشتیبان متمرکز مديريت هدف با

•Storage Area Network (SAN) : محدوديت به وابستگي بدون ذخيره سازي فضاي پذيری توسعه هدف با 
سرورها سخت افزاري

•Network Attach Storage (NAS): فايل هاي چهارچوب از خارج خروجي هاي و فايل ها ذخيره سازي هدف با 
 پايگاه داده

دادهمعماري پایگاه 



Oracle ابزارهاي از افزار ميان اليه در Fusion Middleware 11g اوراکل شرکت لينوکس  عامل سيستم تحت 
)Oracle Enterprise Linux( در سيستم ... و ارتباطي سرويس هاي گزارش ها، برنامه ها، کليه .شود می استفاده 

 .مي شوند اجرا اليه اين
 Weblogic پايه بر محصوالت کل در مشترک کاربردي برنامه هاي سرور عنوان به Oracle Fusion

Middleware است شده گرفته نظر در. 
 J2EE معماري پايه بر•
محصوالت آسان يکپارچه سازي•
قدرتمند کنترل و مانيتور ابزارهاي•
•Scalability  
•Availability  
  امنيت•
يکپارچه هويت احراز•
  آسان رساني روز به•
قدرتمند کاربري رابط•

افزارمعماري میان 



 توليد احلمر تمام كه است توسعه يكپارچه و جامع محيط يک از بهره گيري اصلي، ويژگي هاي از يكي
  .مي گردد انجام يكپارچه بصورت آن در ساخت و طراحي ،تحليل شامل سيستم

:است شده استفاده زير محيط هاي از مبارکه فوالد اطالعاتي سيستم هاي توسعه پروژه در
•Oracle Forms and Reports Developer 11g: های گزارش و ها فرم توليد ابزار 

سيستم
•Oracle JDeveloper 11g : با سيستم وب تحت بخش توسعه و طراحي ابزار ADF
•Oracle Designer 10g : سيستم طراحي و کارتحليل و کسب فرآيند مدلسازي ابزار
•Oracle Discoverer 11g : ها گزارش  توسعه ابزار
•Oracle BI Publisher 11g : ها گزارش توسعه ابزار
•PL SQL Developer : پايگاه داده کدهاي توليد ابزار
•Tortois SVN : نسخه بندي و دسترسي کنترل ابزار Source

توسعهابزارهاي 



سیستم هاي کاربردياستقرار معماري 



معماري تکنولوژي محیط عملیاتی



 Reportsو   Formsسرویس دو معماري داخلی 
 High Availabilityبصورت 



استقرارمعماري فیزیکی 



IS بين ارتباط برقراري منظور به Suite Fusion از آن، از خارج سيستم هاي با OSB )Oracle Service
Bus( گردد می استفاده.  

  طريق از را الزم ارتباط هاي OSB در آنها ثبت و موردنياز وب سرويس هاي ايجاد با سيستم ها روش، اين در
OSB مي کنند برقرار. 

OSBطریق تعامالت و یکپارچگی از 
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و انتقال اطالعاتزیرساخت تبدیل 



IRISA IS-Suite ، شامل افزاري نرم سیستم یک :

Technology)افزاري نرم زیرساخت • Stack)
)زیرساخت سیستم یک • Application Foundation )
) کاربردي هايسیستم مجموعه • Application Systems )

Oracle از آن اصلی ایده که دیدگاه این در E-Business Suite )ERP شده، گرفته  ) اوراکل شرکت 
IS-Suite  نام با زیرساخت یک روي بر کاربردي هايسیستم Foundation دشون می بنا.

IRISA IS-Suiteمعرفی 



v تولید ها در مراحل مختلف  انواع استانداردها و چارچوببکارگیري
هاتحویل دادنی ها، مستندات و فعالیتو استاندارد شدن یکنواختی به منظور 

v مختلفالیه هاي ها در  انواع استانداردها، کتابخانه ها و چارچوببکارگیري
ها  سیستمو استاندارد شدن یکنواختی محصول به منظور  

v به منظور سرعت تولید انواع ابزارها و امکانات در مراحل مختلف بکارگیري
و سهولت انجام کار

v  کاربري انواع ابزارها و امکانات در محصول به منظور سهولت بکارگیري
هاسیستم 

نيازهاي غيرکارکرديبر طراحي سيستم زيرساخت مبتني 

Application Foundationالیه 



           :تسهیالت امکانات و                

سیستمساختار و اجزاء مدیریت •
مدیریت امنیت دسترسی•
مدیریت ممیزي دسترسی•
الصاق مستنداتمدیریت •
ممیزي سوابق داده هامدیریت •
گزارشاتاجراي ثبت و مدیریت •
شدههاي زمانبندي برنامه مدیریت •
پایهاطالعات مدیریت •
دریافت پیامارسال و مدیریت •
کارمدیریت میز •
مدیریت تفویض اختیار•
مدیریت گردش کار•
مدیریت تغییرات•
گزارش ساز•

:هر فرم شامل روي امکانات خاص        

 Excelفرم به نرم افزار روي انتقال اطالعات •
فیلدفرم براساس هر روي اطالعات سازي امکانات مرتب •
خ  میالدي روي فیلد تاری/ نمایش تقویم شمسیامکانات •
روي فیلد محاسباتی  حساب نمایش ماشین امکانات •
... )و میله اي، خطی ( گراف اطالعات فرم نمایش امکانات •
اطالعاترات ییتغامکان مشاهده سابقه •
جاري مرتبط با برنامههاي به برنامه ع یدسترسی سرامکان •
فرمیک به فیلدهاي اطالعاتی جدید امکان افزودن •

Application Foundationالیه 



)  1396(آغاز دور جدید بازنگري در الیه هاي معماري 



وماسيونشرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و ات


