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تدوین طرح معماری سازمانی سرویس گرای مرجع جهت دانشگاه 

 9توگف های آموزش الکترونیک ایران بر اساس چارچوب 
 

 به كوشش

 امیر درجه

 

 یتوسعهبزرگ، نیاز به طراحي و  یهاسازمان افزون میالدی با توجه به گسترش روز 90از اوايل دهه 

مفهومي به نام ، هاسازمانبا اهداف خاص در جهت پاسخ به نیازهای  اطالعاتي پیچیده هاییستمس

مهمي هستند  یهامحرکمعماری سازماني پديدار شد. كیفیت مناسب ارائه خدمات و كسب درآمد 

تن ريزی دقیق و داشمديران هر سازمان دارند. لذا برنامه هاییریگبااليي در تصمیم یرتأثكه ضريب 

  ذكر شده. یهامحرکسازماني يكپارچه و منسجم گامي است در جهت پاسخگويي به 

ده كه لزوم استفا گیرنديمبزرگي قرار  یهاسازماننیز در زمره  هادانشگاه ،با توجه به مطلب فوق

. همچنین با باشديمبه شدت ملموس  هاآناطالعاتي پیچیده با كاركردهای خاص در  هاییستمساز 

یاز اد در ارتباط هستند؛ نكه با اين نه ييهاسازمانتغییرات سريع محیط كسب و كار و افزايش تعداد 

 هاالشچاطالعاتي انعطاف پذير و ساختار سازماني بهینه جهت پاسخ به اين  هاییستمسبه  هادانشگاه

 .استكامالً واضح 

بدهد.  پاسخ ی ذكر شدهبه خوبي به نیازها توانديمكه  باشديممعماری سازماني يكي از ابزارهايي 

ن سنگی یهانهيهزدر رابطه با اين مبحث در سطح كشور و  اما به علت نبود تخصص و دانش كافي

 .برندينمای بهره اين ابزاراز مزايای  هاسازمانمعماری سازماني، اكثر  یهاطرحاجرای 



 

 

 ط

 

جهت بهره برداری مناسب از  هاسازماندر راستای كمک به  توانيمكه  ييهاتیفعالاز جمله 

ی مرجع هایمعمار. باشديممرجع مختص صنعتي خاص  یهایمعمارمعماری سازماني كرد، تدوين 

با  توانديم. هر سازمان دهنديمآل جهت يک صنعت خاص را در قالبي استاندارد ارائه عناصر ايده

صرف حداقل منابع، معماری مرجع مختص حوزه فعالیت خود را سفارشي سازی نمايد و از مزايای 

 آن بهره بگیرد.

گرای مرجع جهت ا اين است تا با تدوين طرح معماری سازماني سرويسنامه هدف مدر اين پايان

برای را مشي مشخصي مبتني بر چارچوب توگف، خط آموزش الكترونیكي ايران یهادانشگاه

با  ندتوانيم ی آموزش الكترونیكيهادانشگاهش الكترونیكي ايران ايجاد نمايیم. آموز یهادانشگاه

ر مرتفع نمايند. عالوه ب ين نحوبهتربه استفاده از عناصر اين معماری، با حداقل منابع نیازهای خود را 

 .نمايديممرجع جهت ساير صنايع ايجاد  هاییمعمارای را برای ايجاد اين، معماری پیشنهادی پايه

 یهاآموزشدانشكده  ی اصلي معماری پیشنهادی درهاقسمتدر گام آخر با اجرايي سازی برخي از 

الكترونیكي دانشگاه شیراز و ارزيابي آنها با استفاده از روش دلفي، كارايي معماری پیشنهادی مورد 

ها نمايانگر كارايي باالی معماری مرجع پیشنهادی يابيارزسنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از 

 باشند.يم

 

گرا، چارچوب ماری سازماني سرويسگرا، معمعماری سازماني، معماری سرويس واژگان کلیدی:

 های الكترونیكيتوگف، معماری مرجع، چارچوب معماری، دانشگاه آموزش
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 معرفی .1
 

 مقدمه )تشریح و بیان مسئله( 

سازمان های بزرگ، نیاز به طراحي و توسعه  میالدی با توجه به گسترش روز افزون 90از اوايل دهه 

ی سیستم های اطالعاتي پیچیده، ظهور سیستم های اطالعاتي با اهداف خاص، اهمیت انعطاف 

پذيری سازمان ها در برابر فشارهای بیروني نظیر تغییرات كسب و كار، ماموريت ها، ساختارهای 

م معماری سازماني پديدار شد. در سال های سازماني و تغییرات سريع فناوری، نیاز به مفهومي به نا

بعد نیز با پررنگ شدن نیازهای فوق و پیشرفت تكنولوژی مفاهیمي نظیر معماری سرويس گرا و 

 [. 1معماری سازماني سرويس گرا نیز پديدار گشتند]

كیفیت مناسب ارائه خدمات و كسب درآمد محرک های مهمي هستند كه ضريب تاثیر بااليي در 

یری های مديران هر سازمان دارند. لذا برنامه ريزی دقیق و داشتن سازماني يكپارچه و تصمیم گ

 منسجم گامي است در جهت پاسخگويي به محرک های ذكر شده.

با توجه به مطلب فوق دانشگاه ها نیز در زمره سازمان های بزرگي قرار مي گیرند كه لزوم استفاده 

كردهای خاص در آنها به شدت ملموس مي باشد. همچنین از سیستم های اطالعاتي پیچیده با كار

با تغییرات سريع محیط كسب و كار و افزايش تعداد سازمان هايي كه با اين نهاد در ارتباط هستند؛ 

نیاز دانشگاه ها به سیستم های اطالعاتي انعطاف پذير و ساختار سازماني بهینه جهت پاسخ به اين 

 چالش ها كامالً واضح مي باشد. 
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از سوی ديگر اغلب دانشگاه های بزرگ و معتبر دنیا در راستای ارائه خدمات بهتر و كسب درآمد 

)مجازی( كرده اند. همچنین  1بیشتر اقدام به راه اندازی دانشكده های آموزش های الكترونیكي

دانشگاه هايي نیز به وجود آمده اند كه به صورت اختصاصي به امر ارائه خدمات آموزش های 

 كترونیكي اشتغال دارند. ال

دانشگاه های آموزش های الكترونیكي اگر چه خدمات خود را به صورت الكترونیكي و از طريق 

بستر اينترنت ارائه مي دهند، اما در دل خود پیچیدگي های فراواني دارند تا بتوانند خدمات خود را 

ه ای نیاز اين دانشگاه ها نیز به برنام با بهترين كیفیت و بیشترين میزان بهره وری ارائه نمايند. لذا

مدون و دقیق جهت سیستم های اطالعاتي و كسب و كار خود نیاز دارند تا بتوانند به نحو مطلوب در 

 راستای اهداف خود گام بردارند.

در حال حاضر در سطح ملي و بین المللي سیستم های جامع دانشگاهي بسیاری جهت مديريت 

وجود دارند كه هر كدام نقاط ضعف و قدرت فراواني دارند. اين سیستم ها آموزش های الكترونیكي 

برای نیازهای موجود طراحي شده اند و قالباً قدرت پاسخگويي به نیازهای جديد و تعامل با ساير 

سیستم های خارج از سازمان را ندارند. از طرف ديگر ساختار دروني سازمان ها)دانشگاه ها( نیز دارای 

 شده نیاز به بازنگری مجدد دارند. اواني هستند كه جهت پاسخ به نیازهای ذكرمشكالت فر

مشكالت ذكر شده در باال باعث شده تا بسیاری از دانشگاه ها)دانشگاه های حضوری و آموزش 

های الكترونیكي( به جای استفاده از چنین سیستم های آماده ای خودشان اقدام به توسعه و نگهداری 

ع دانشگاهي كنند. اين كار باعث شده تا بسیاری از نیازهای مرتبط به دانشگاه سیستم های جام

مربوطه به شكل بسیار كاراتری برآورده شوند، ولي اينجا چند سوال اساسي مطرح مي شوند كه طراح 

 سیستم مسئول پاسخگويي به اين سواالت مي باشد؛ اين سواالت عبارتند از:

 ارند؟ هر كدام چه وظايفي دارند؟چه نقش هايي در دانشگاه وجود د .1

 دانشگاه چه بخش هايي دارد؟ هر بخش چه نیازهايي دارد؟ .2

 چه فرايندهايي در دانشگاه وجود دارند؟ چگونه مي توان آنها را به شكل سرويس ارائه كرد؟ .3

                                         
1 Online Universities 
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 ارتباطات نقش ها، بخش ها و فرايندها به چه صورت است؟ .4

 شند بهتر است؟در نهايت، هر كدام از اينها به چه شكلي با .5

پاسخ به سواالت باال مي تواند طراح/طراحان سیستم را مدت ها گرفتار سازد تا وضع موجود 

دانشگاه را استخراج نمايند و سپس با پاسخ به سوال آخر وضع ايده آل دانشگاه را ترسیم نمايند. با 

كرد و در طي آن  مشخص شدن وضع ايده آل دانشگاه مي توان يک برنامه گذار برای دانشگاه وضع

عالوه بر توسعه سیستم های اطالعاتي دانشگاه به تغییرات مديريتي از قبیل: تغییر فرهنگ سازماني، 

 تغییر سطوح مديريتي و ... پرداخت.

 پژوهشاهداف  

در اين پايان نامه هدف ما ترسیم وضع ايده آل معماری سازماني سرويس گرا بر اساس چارچوب 

ی آموزش های الكترونیكي ايران مي باشد. خروجي اين پايان نامه كه به جهت دانشگاه ها 9توگف 

صورت يک سند منتشر مي شود، مي تواند در اختیار افرادی كه مسئولیت طراحي/معماری سیستم 

های اطالعاتي دانشگاه را بر عهده دارند قرار داده شود؛ و سپس آنها بر اساس اين سند كه به نحوی 

ي شود مي توانند اكثر نیازهای خود را مرتفع با حداقل هزينه و زمان مرتفع يک سند مرجع حساب م

 سازند. 

به گونه ای كه برای استفاده در دانشگاه های آموزش های الكترونیک  ADMبهینه سازی مراحل 

راحت باشند و حتي مديران فناوری اطالعات دانشگاه ها خودشان بتوانند با حداقل نیروی الزم در 

 تدوين برنامه معماری سازماني جهت دانشگاه خود گام بردارند. راستای 

( جهت دانشگاه های آموزش Dتا   Aتدوين ورودی ها و خروجي های هر فاز)جهت فازهای

 الكترونیكي ايران.

كمک رساني به دانشگاه های آموزش های الكترونیكي كشور كه قصد بهبود و ارتقا زير  .1

 دارند.ساخت مديريتي و فني خود را 
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 كمک رساني به مراكزی كه قصد ارائه خدمات آموزش های الكترونیكي را دارند. .2

 تولید راهنمای فارسي جهت استفاده از چارچوب معماری سازماني توگف .3

 پژوهشمراحل انجام  

همانطور كه پیشتر ذكر شد اساس اين پايان نامه بر اساس چارچوب معماری سازماني توگف مي 

 "2روش توسعه ی معماری"به منظور توسعه سريعتر و راحتتر معماری سازماني  باشد. چارچوب توگف

فاز مي باشد كه در شكل  10را ارئه كرده است. اين متدولوژی كه يک ساختار تكرار پذير دارد دارای 

 ترتیب قرار گیری اين فازها در متدولوژی نمايش داده شده است. 1

 
 (ADMروش توسعه معماری ) 

با توجه به اينكه در اين پژوهش هدف ما ارائه معماری وضع مطلوب مي باشد، لذا تنها فازهای 

 را مورد بحث و بررسي قرار خواهیم داد: ADMزير از 

                                         
2 ADM: Architecture Development Method 
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چشم انداز معماری: تعیین كردن حوزه كار، محدوديت ها و انتظارات پروژه، تايید ساختار  .1

 .كسب و كار و تدوين دستور كار معماری سازماني

معماری كسب و كار: توسعه معماری كسب و كار. شرايط فعلي سازمان و شرايط ايده آل و  .2

 تحلیل فاصله موجود.

معماری سیستم های اطالعاتي: توسعه معماری سیستم های اطالعاتي. شرايط فعلي سیستم  .3

 های اطالعاتي سازمان و شرايط ايده آل و تحلیل فاصله موجود.

ماری فناوری. شرايط فعلي فناوری سازمان و شرايط ايده آل و معماری فناوری: توسعه مع .4

 تحلیل فاصله موجود.

هر فاز يكسری ورودی و به تبع آن يكسری خروجي دارد. مجموعه خروجي ها و تحلیل آنها 

معماری وضع موجود، تحلیل فاصله و معماری وضع مطلوب سازمان را تصوير مي كنند. ما در اين 

مراحل زير را جهت رسیدن به معماری  ADMبه ترتیب فازهای قرار گرفته در پايان نامه با توجه 

 وضع مطلوب جهت دانشگاه های آموزش های الكترونیكي ايران دنبال خواهیم كرد:

 تدوين چشم انداز معماری .1

 تدوين معماری كسب و كار .2

 تدوين معماری سیستم های اطالعاتي .3

 تدوين معماری فناوری .4

حتوای معماری توگف بر اساس خروجي های حاصل از گام های سفارشي سازی چارچوب م .5

 قبل

 پژوهشروش انجام  

 جهت رسیدن به مراحل ذكر شده در باال گام های زير انجام پذيرفته اند:
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جمع آوری اولیه داده های مورد نیاز جهت تدوين نمونه اولیه طرح: پس از مسلط شدن بر  .1

داده هايي نیاز داريم. از اين پس مي بايست طي چارچوب توگف تقريباً مي دانیم كه به چه 

نشست هايي با خبرگان چندين دانشگاه معتبر و تحلیل ساختارهای موجود دانشگاه هايي 

كه مي توانیم به آنها دسترسي داشته باشیم، در صدد جمع آوری اطالعات جهت تدوين 

 طرح اولیه باشیم.

بوه داده های جمع آوری شده را تحلیل تحلیل داده ها: در اين مرحله مي بايست حجم ان .2

 كنیم و از روی آنها اطالعات مورد نیاز را استخراج نمايیم. 

تدوين اولیه طرح پیشنهادی: حال با در اختیار داشتن اطالعات بدست آمده از قسمت قبل  .3

و تسلط بر چارچوب توگف قادر هستیم تا نمونه اولیه طرحمان را تدوين نمايیم. اين نمونه 

یه مي بايست توسط متخصصان امر مورد بازبیني قرار بگیرد و ضعف هايش شناسايي شود اول

 تا بتوان در نهايت به طرحي جامع رسید.

جمع آوری مجدد داده ها: در جهت رفع نواقص مدل اولیه نیاز است تا تجديد نظری در  .4

ديگر در جهت ارتباط با داده ها و البته برخي از قسمت های طرح شود كه در اينجا بار 

 تكمیل طرح از روش مصاحبه با متخصصان و برداشت میداني بهره مي جويیم. 

تدوين نهايي معماری پیشنهادی: با در اختیار داشتن داده های جديد، نمونه اولیه طرح و  .5

 نظرات متخصصان اكنون مي توان نمونه ای دقیقتر و كاملتر ارائه كرد. 

مي شود كلیات طرح و به خصوص فاز معماری كسب  ارزيابي طرح و مطالعه موردی: سعي .6

و كار از طريق مطالعه موردی و اجرايي سازی برخي از قسمت های معماری ارزيابي شوند. 

متخصصان  ساير قسمت ها نیز از طريق ارزيابي بوسیله پرسشنامه و مصاحبه با 

 .انجام مي پذيرد مرتبط)معماران سازماني و متخصصان آموزش الكترونیكي(

در حین انجام شدن مراحل انجام كارهای مربوط به نظرسنجي در خصوص طرح مرحله 

پیاده سازی آزمايشي طرح در دانشكده آموزش های الكترونیک دانشگاه شیراز)به عنوان 

نمونه مورد مطالعه( نیز پیگیری مي شود و سعي مي شود خالصه ای از نتايج انجام پیاده 

های الكترونیكي دانشگاه شیراز در پايان نامه قرار گیرد. در سازی طرح در دانشكده آموزش 
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اين راستا مي بايست با توجه به معماری پیشنهادی خود تمامي ورودی های مرتبط با هر 

قرار داده و سپس با توجه به ايده آل های ذكر شده در  ADMفاز را استخراج كرده و در 

دانشگاه شیراز، معماری نهايي خود جهت  معماری و اهداف دانشكده آموزش های الكترونیک

 اين دانشكده را ارائه دهیم.

 پژوهشمحدوده  

اين پژوهش بر اساس نیازهای دانشگاه ها و دانشكده های آموزش های الكترونیكي ايران انجام پذيرفته 

ام ظاست. در اين پژوهش سعي بر آن بوده تا تمامي موارد مربوطه از قبیل: اسناد باال دستي)نظیر: ن

، قوانین و مقررات حاكم بر كشور، محدويت های موجود )نظیر نامه يادگیری الكترونیكي كشور(

 سرعت اينترنت، محدوديت پهنای باند و ...(، استانداردهای ملي و بین المللي و ... در نظر گرفته شوند.

ا و اين پژوهش فازهای تدوين معماری چارچوب محتوای معماری توگف را جهت دانشگاه ه

 دانشكده های آموزش های الكترونیكي ايران سفارشي سازی مي سازد. 

جزئیات مربوط به ساير بخش های توگف و بحث های مرتبط با پیاده سازی معماری و مدلسازی 

 در حوزه اين پژوهش نمي گنجند.

 خروجی ها 

 خروجي های اين پژوهش عبارتند از:

 محتوای توگفكاتالوگ ها و ماتريس های سازنده چارچوب  .1

 بررسي دانشگاه ها و دانشكده های آموزش های الكترونیكي در سطح ايران .2

 تولید راهنمای چارچوب توگف به زبان فارسي .3
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 ساختار پایان نامه 

 فصل تشكیل شده است كه عبارتند از: 6اين پايان نامه از 

 در اين فصل به بیان مسئله و اهداف كلي آن اشاره شد. :معرفی –اول  فصل

در اين فصل مسائل مقدماتي مربوط به معماری  مفاهیم پایه و پیشنیه پژوهش: –فصل دوم 

سازماني و سرويس گرايي شرح داده مي شوند. همچنین مروری خواهیم داشت بر كارهای مشابه 

 انجام شده در اين حوزه.

شرح مختصری بر قسمت های  آشنایی با چارچوب معماری سازمانی توگف: –فصل سوم 

 وری چارچوب توگف كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.ضر

در اين فصل معماری پیشنهادی ارائه و شرح  معماری پیشنهادی: جزئیات –فصل چهارم 

 داده شده است.

در اين فصل به شرح چگونگي ارزيابي معماری  :و ارزیابی مطالعه موردی–فصل پنجم 

 پیشنهادی پرداخته ايم.

در اين فصل با بررسي میزان تحقق اهداف پژوهش  :بندی و کارهای آیندهجمع –فصل ششم 

به بررسي میزان نوآوری و مشكالت پیش رو پرداخته ايم. همچنین به شرح كارهای آينده و قابل 

 انجام بر اساس اين پژوهش نیز نگاهي داشته ايم.
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 فصل دوم

 

 

 مفاهیم پایه و پیشنیه پژوهش
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 مفاهیم پایه و پیشنیه پژوهش .2
 

 مقدمه 

ضوع مرتبط با مو یهاحوزهانجام پذيرفته در  تحقیقاتو  كارها پژوهش،اين فصل به شرح مفاهیم پايه 

 پرداخته است. پژوهش

 معماری سازمانی هیپا میمفاه 

 شد. در اين قسمت مفاهیم پايه ای معماری سازماني شرح داده خواهند

 یک سازمان چیست؟  

. شوديمتعريف  ،به عنوان مجموعه ای از واحدها كه مجموعه اهداف مشتركي دارند "سازمان"يک 

يک آژانس دولتي، يک شركت مستقل، بخشي از يک شركت، يک  توانديمبرای نمونه، يک سازمان 

جدا از لحاظ جغرافیايي و بهم پیوسته به واسطه مالكیت  یهاسازمانواحد تنها، يا زنجیره ای از 

 . [1] مشترک، باشد
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 معماری سازمانی چیست؟ 

فناوری اطالعات، منعكس كننده  یهاساختمنطق سازماندهي برای فرآيندهای كسب و كار و زير 

  .[2] است هاسازمانلیاتي مربوط به مدل عم هاییازمندینيكپارچگي و استانداردسازی 

 چرا به معماری سازمانی نیاز داریم؟ 

 هدف معماری سازماني بهینه سازی كل سازماني است كه از فرآيندهای چند بخشي و غیر منسجم

تشكیل شده است. برای رسیدن به سازماني بهینه و پربازده، معماری سازماني، سازمان را به سمت 

. مديريت ندكيممحیطي يكپارچه كه پاسخگوی تغییر و پشتیبان استراتژی كسب و كار است هدايت 

و  بو بهره برداری از اطالعات از طريق فناوری اطالعات يک فاكتور كلیدی برای موفقیت كس مؤثر

كار و يک مفهوم ضروری برای دستیابي به مزيت رقابتي است. يک معماری سازماني به واسطه فراهم 

كردن يک مفهوم راهبردی در جهت تكامل سیستم فناوری اطالعات در پاسخ به نیازهای در حال 

وب ي خمزايايي كه از يک معماری سازمان .كنديمتغییر مداوم محیط كسب و كار به اين نیاز اشاره 

 مزايای رقابتي مهمي را به همراه داشته باشد، از جمله: توانديم شوديمحاصل 

 اجرای كارآمدتر فناوری اطالعات 

  آتي هاییگذاربازگشت بهتر سرمايه، كاهش يافتن ريسک برای سرمايه 

  [1] ترارزان، ساده تر و تريعسرآماده سازی 

 چیست؟ چارچوب معماری 

مختلف بكار  هاییمعماربرای توسعه گستره وسیعي از  توانديمچارچوب معماری ابزاری است كه  

روشي را برای طراحي يک سیستم اطالعاتي به صورت مجموعه ای از  بايستيمبرود. چارچوب 

يح شر، تشونديمسازنده با همديگر تركیب  یهابخشسازنده و برای نمايش اينكه چگونه  یهابخش
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شامل مجموعه ای از ابزارها باشد و يک فرهنگ واژگان مشترک  بايستيمكند. همچنین چارچوب 

چارچوب بايد شامل فهرستي از استانداردهای پیشنهادی و محصوالت  هاينارا فراهم كند. عالوه بر 

  .[1] سازنده استفاده شوند، باشد یهابخشبرای پیاده سازی  تواننديمسازگاری كه 

 چرا به یک چارچوب برای معماری سازمانی نیاز داریم؟ 

 : [1] با استفاده از چارچوب معماری

 .توسعه معماری سريع و ساده خواهد شد 

 .پوشش كامل راه حل طراحي شده تضمین بهتری خواهد داشت 

  انتخاب شده به بهبود پاسخگويي به نیازهای كسب و يقین حاصل خواهد شد كه معماری

 كار كمک خواهد كرد.

 (3SOAمعماری سرویس گرا ) 

خوش تعريف، استاندارد و قابل استفاده  هایيسسروسبكي در فناوری اطالعات كه مبتني بر تعامل 

ريف تعكسب و كار خوش  عملكردمجدد است. سرويس در اينجا به معنای پیاده سازی نرم افزاری يک 

يا نرم افزارهای مختلف مورد استفاده و فراخواني قرار گیرد. هدف  يندهافرادر  توانيماست كه 

توسعه و يكپارچه سازی  هایينههزمعماری سرويس گرا چابكي فناوری اطالعات و كاهش 

 .[3] اطالعاتي است هاییستمس

مختلف قابل بررسي است. هر فرد يا ذينفع طبق جايگاه خود،  هایيدگاهدمعماری سرويس گرا از 

تصويری از معماری سرويس گرا دارد. در ادامه سه ديدگاه كارشناسان كسب و كار، معماران و طراحان 

 .شوديمبررسي 

                                         
3  Service Oriented Architecture 
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  به مشتريان  هاآنكه سازمان مايل به ارائه  هايسسروكارشناسان كسب و كار: مجموعه ای از

 .يا شركای خود است

  معماران: سبكي از معماری كه حاوی قوانین، الگوها و ضوابطي است كه به ايجاد خصايصي

 و از نظر شوديممانند محصور سازی، اتصال سست، استفاده مجدد و تركیب پذيری منجر 

 سرويس تشكیل شده است. یكنندهساختار از يک ارائه دهنده و درخواست 

 4 ,و پیاده سازان: يک سبک برنامه نويسي كه از استانداردهايي مانند:  طراحانSOAP

6, WSDL5UDDI  وب استفاده و قابلیت تعامل پذيری  هایيسسرومانند  هاييیفناورو

پشتیباني  ،هاآننرم افزاری را بدون توجه به سكو و فناوری پیاده سازی  یهامؤلفهبین 

 .كنديم

 امزایای معماری سرویس گر 

 بهبود بازگشت سرمايهمبحث  آورديممزيتي كه معماری سرويس گرا با خود به ارمغان  ينترمهم

كسب  هایيسسروصرف شده برای فناوری اطالعات و  یينههزاست. معماری سرويس گرا مجموع 

اختصاصي و  هاییفناورمیان افزارها و  هایينههز. اول با حذف دهديمو كار را به دو روش كاهش 

استاندارد مانند وب سرويس و دوم با تركیب كاركردهای كسب و  هاییفناورجايگزين كردن آن با 

 .[3] كه توسط واحدهای مختلف قابل استفاده باشند هايييسسروكار در قالب 

 اطالعات در برابر تغییرات دستاورد معماری سرويس گرا انعطاف پذيری و چابكي فناوری ينترمهم

 .[3] باشديمكسب و كار 

                                         
4  Simple Object Access protocol 

5  Universal Description, Discovery and Integration 

6  Web Services Description Language 
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 معماری سازمانی سرویس گرا 

 یافتهيكه تكامل  شوديماطالعاتي گفته  هاییستمسمفهوم معماری در سرويس گرايي به سبكي از 

مانند: خدمت دهنده / خدمت گیرنده يا چند اليه است. اين سبک به نوعي مشخص  ييهانمونه

اطالعاتي  هاییستمسدر توسعه و طراحي  هاپروتكلمجموعه ای از الگوها، استانداردها و  یكننده

نگاهي همه جانبه و باال  یكنندهاست. اين در حالي است كه واژه معماری در معماری سازماني بیان 

متفاوت سازمان اشاره دارد كه در نهايت به طور  یهاجنبهمختلف به  هایيدگاهدین است و از به پاي

 . معماری سازمانيشوديمهمه جانبه و فراگیر به طبقه بندی و توصیف عناصر و اجزای سازمان منجر 

 .آيديمفناوری دارد، اما معماری سازماني از حوزه مديريت سازمان بر  یحوزهريشه در 

 معماری سازماني تعیین وضعیت موجود يكي از اولین مراحل در معماری سازماني به حساب  در

. شروع معماری سرويس گرا شودينم، اما در معماری سرويس گرا چندان به آن توجه آيديم

 .شوديمبا يک پروژه در اندازه ِ كوچک آغاز 

  معماری سازماني بر موضوعات بر وضعیت مطلوب است، با اين تفاوت كه  هاآنتمركز هر دوی

سطح باال تاكید دارد، اما معماری سرويس گرا مبتني بر استانداردهای سطوح پايین و فناوری 

 است.

 شناخته شده ای مانند زكمن است، در حالي  یهاچارچوبمعماری سازماني بر اساس  یشالوده

 كه معماری سرويس گرا بر متدولوژی و ابزار تاكید دارد.

 سرويس گرا بر سطوح  خر كه معموالً مربوط به انجام يكپارچگي است، معماریآ در مراحل

 .پردازديمبه سطوح باالتر سازماني پايین و فني تمركز دارد در حالي كه معماری 

  پذيری بین كسب و كار و فناوری تاكید دارد، در حالي كه معماری  تأملمعماری سازماني بر

 .[3] با فناوری متمركز شده است سرويس گرا بر تعامل بین فناوری

معماری سرويس گرا بخشي از پارادايم سرويس گرايي است و اين پارادايم همانطور كه در اليه 

شود، در كسب و كار سازمان نیز يممنجر  "معماری سرويس گرا"ی كاربردی به سبک هابرنامه
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تواند در اليه زير ساخت يمرا تعريف نمايد. همچنین  "7سرويس گراسازمان "باشد و  مؤثرتواند يم

توان پارادايم سرويس گرايي را در سه حوزه زير يممنجر شود. بنابراين  "8زيرساخت سرويس گرا"به 

 تعريف كرد.

ين و پرچالش ترين بخش حركت به سمت ترمهمسازمان سرويس گرا،  كسب و كار: یحوزه .1

یر مستقیمي بر تمامي وجوه كسب و تأثزمان سرويس گراست، زير سرويس گرايي تحقق سا

 كار و ذينفعان سازمان دارد.

 :توان به موارد زير اشاره كرديماز اهداف اصلي سازمان سرويس گرا 

 افزايش تعامل پذيری در عین استقالل واحدهای كسب و كار 

 ت در پاسخ به نیازهای كسب و كاراارتقای چابكي فناوری اطالع 

  هایفناورسازمان و كاهش پیچیدگي سكوها و  يتمأمورتمركز به 

، شناخته شده ترين بخش پارادايم سرويس معماری سرويس گرا اطالعاتي: هاییستمسحوزه  .2

های گسترده ای در خصوص ی اخیر تجارب و پژوهشهاسالرود كه طي يمگرايي به شمار 

 آن انجام شده است.

 :اصلي از معماری سرويس گرا شامل اين موارد است اهداف

 يكپارچه سازی نرم افزار و سكوهای فناوری اطالعات 

  مؤثرانعطاف پذير و  هاییستمسايجاد 

  مختلف یهاسازمانو  هایستمستسهیل و استاندارد سازی تبادل اطالعات بین 

عاتي به معماری های اطالیستمسنیاز سازمان سرويس گرا در اليه  ساخت:ی زيرحوزه .3

ها، يسروسسرويس گرا به نوبه خود به زير ساخت سرويس گرا نیاز دارد تا مسئولیت تبادالت 

 ها را به عهده گیرد.يهالها، پايش و مديريت اين یامپامنیت و كیفیت 

 :اصلي از زيرساخت سرويس گرا شامل موارد زير است اهداف

 زيرساخت مطمئن، امن و انعطاف پذير ینتأم 

  كیفیت سرويس هایيژگيوپشتیباني از 

                                         
7 SOE: Service Oriented Enterprise 

8 SOI: Service Oriented Infrastructure 
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  هايسسرواستقرار، اجرا و مديريت 

  9مديريت میزان رضايت ازSLA 

 ی سازمان سرویس گراهایژگیوو مبانی  

 سرویس کسب و کار .2-4-1-1

ها از كسب و كار سازمان استخراج يسسرودر راستای رضايت خاطر ذينفعان سازمان، فهرست كامل 

ها دارای ذينفع هستند، هر سرويس شامل مراحلي است و ارزش افزوده ای را يسسروشوند. اين يم

برای سرويس گیرنده در بر دارد تا موجبات رضايتش را فراهم آورد. سرويس از ديد شخص خارج از 

شود )نگاه بیروني به سازمان/واحد سازماني(. منظور از ذينفع، يمواحد ارائه دهنده سرويس مطرح 

 .[3] گیرديمحقوقي است كه از سازمان سرويس  فرد حقیق يا

 ی از سرويس:هامثال

o سفارش غذا از رستوران 

o دريافت و پرداخت وجه از بانک 

o دريافت گذرنامه 

 يک مدل سرويس از چهار عنصر كلیدی تشكیل شده است:

o رستورانسفارش غذا از "، مانند: رستوران در مثال سرويس دهنده" 

o سفارش غذا از رستوران  "، مانند: مشتری در مثال سرويس گیرنده" 

o سفارش غذا از رستوران "، مانند: دريافت سفارش غذا از مشتری در مثال سرويس" 

o سفارش غذا از رستوران  "، مانند: تلفن در مثال كانال ارائه سرويس" 

                                         
9 Service Level Agreement 
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، ديد افقي، در ديد عمودی يا ساختاریدو نوع ديد/مدل وجود دارد، ديد عمودی و  هاسازماندر 

. در ديد افقي يا ديد فرايندی سازمان بر اساس شونديمپايین بین واحدها منتقل  وظايف از باال به

لكه ب ،. نگاه فرايندی جايگزين نگاه ساختاری نیستكنديمگردش كار بین واحدهای مختلف كار 

در كنار اين دو مدل، مدل ديگری نیز هست كه و نشان از پويايي سازمان دارد.  باشديممكمل آن 

. مدل سرويس بر اساس نگاه نتیجه گراست. دهديمنتیجه عملكرد سازمان را از منظر ذينفعان نشان 

و قوانین مشخص،  هاشرط، هایتفعالمدل فرايندی روش اجرايي رفتار واحدهای سازماني را در قالب 

 .كنديميافت نتیجه را از نگاه ذينفع ترسیم درخواست سرويس و در یيقهطرو مدل سرويس 

 های سازمان سرویس گرایژگیو .2-4-1-2

 "چگونه"سر و كار دارند و نه  "یزچه چ" اذينفعان ب .1

 استاندارد و شفاف بودن ورودی و خروجي .2

 مخفي كردن پیچیدگي داخلي از ديد ذينفعان .3

 "مراحل انجام"به جای كنترل  "نتیجه"تاكید ذينفع بر كنترل كیفیت  .4

 هادهندهامكان شناسايي آسان و انتخاب بین سرويس  .5

 هايسسروقابلیت استفاده مجدد  .6

 هايسسروقابلیت تركیب پذيری  .7

 در عین قابلیت فراخواني توسط ذينفعان مختلف هايسسرواستقالل  .8

 اصول حاکم بر سرویس گرایی .2-4-1-3

 قابلیت استفاده مجدد .1

 داد رسمي برای تعاملارقر .2

 هايسسرواتصال سست  .3

 سازی پیاده سازی داخلي پنهان .4
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 قابلیت تركیب پذيری: چگونگي ايجاد يک سرويس كالن از تلفیق چند سرويس ديگر .5

 هايسسروخودمختاری  .6

ارائه تمامي كاركردهای يک سرويس در قالب چندين عملیات  ها،يسسروبي وضعیتي  .7

 اصلي بي وضعیتي است. یهاضرورتاز  "مستقل از هم و تک تراكنشي"

 ايي و كشفقابلیت شناس .8

 معماری مرجع 

ارچگي وری، يكپهای بزرگ و پركاربرد جهت اينكه بتوانند به باالترين سطوح از بهرهصنايع و سازمان

ا های اتخاذ مي كنند. از جمله تدابیر مهمي كه اين سازمانو قابلیت همكاری دست يابند، تدابیری ويژه

 های مرجع مي باشد.ها و معماریمدلو صنايع اتخاذ مي كنند، استفاده از استانداردها، 

های مرجعي باشد كه در يک چارچوب معماری مي تواند در بردارنده، مدل 1-2با توجه به شكل 

ها مي توانند با استفاده از معماری مرجع های مرجع از آنها استفاده مي شود. سپس سازمانمعماری

 به معماری مختص خود دست يابند.

 
 های مرجع و معماری مرجعچارچوب معماری، مدل نمايش ارتباط میان 

مدل مرجع چارچوبي انتزاعي جهت درک ارتباطات میان موجوديت های يک حوزه و توسعه 

. مدل مرجع به عنوان قالبي [4] استانداردها يا مشخصات سازگار جهت پشتیباني آن حوزه مي باشد
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توانند با استفاده گیرد. معماران ميمعماری مورد استفاده معماران قرار ميجهت استفاده در كارهای 

های مرجع و نیازهای ويژه يک صنعت خاص، معماريي در سطح كالن جهت آن صنعت ارائه از مدل

توانند های فعال در آن صنعت نیز ميگويند. سازماندهند، به اين نوع از معماری، معماری مرجع مي

دادن، معماری مرجع صنعت خود و تطابق نیازهای خود با آن، به معماری سازماني  با الگو قرار

 اختصاصي خود دست يابند.

های مرجع عمالً راه را برای معماران هموارتر ساخته و باعث صرفه جويي قابل ها و معماریمدل

 های معماری سازماني مي شوند.های مالي و زماني انجام طرحای در هزينهمالحضه

 یمعماری سازماناصلی های چارچوب 

 ينترمعروفاند، به وجود آمده يبرای معماری سازمان گذشتهبیست سال  طيزيادی در  یهاچارچوب

 از: اندعبارت هاچارچوباين 

 (Zachmanچارچوب زکمن ) 

برای برای صنعت و تجارت ارائه كرد. اين چارچوب  1987در سال  10اين چارچوب را جان زكمن

. چارچوب زكمن از دو بعد اصلي تشكیل شده كنديمايجاد  سازماني يک ساختار منطقي معماری

. باشديمچه چیز؟ چگونه؟ كجا؟ چه كسي؟ كي و چرا؟  یهاجنبهكه بیانگر  ا(هستوناست. بعد اول )

، سازمان است )برنامه ريز، مالک يا دارنده، طراح، سازنده بعد دوم )سطرها( مبین ديدگاه ذينفعان در

 .(پیمانكار و كاربر

                                         
10 John Zachman 
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اطالعاتي  هاییستمس ممكن در رابطه با هایيدگاهدو  هاجنبهاين چارچوب با پوشش دادن تمامي 

  .[5] كنديم يک سازمان، به ساختاری كامالً مناسب در اين رابطه دست پیدا

 (11TOGAFچارچوب توگف ) 

، 1995. اولین نسخه توگف، در سال شوديمتوسعه و نگهداری  Open Group موسسهتوگف توسط 

( 12TAFIMبر پايه چارچوب معماری فني وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا برای مديريت اطالعات )

موفقي از توگف  یهانسخه Open Group موسسهايجاد شد. با شروع كردن از اين پايه بي نقص، 

منتشر  Open Groupكرده و هر يک را بر روی وب سايت جامع زماني معین ايجاد  یهادورهرا در 

 .سازديم

معماری سازماني  یهاطرحتوگف ابزاری برای كمک به پذيرش، تولید، استفاده و نگهداری 

، كه توسط بهترين باشديم ADM13. توگف بر پايه يک مدل فرآيندی تكرار پذير به نام باشديم

ف . توگگردديمجزای معماری با قابلیت استفاده مجدد، پشتیباني راهكارهای عملي و مجموعه ای از ا

 یهابرنامهاز: معماری كسب و كار، معماری داده، معماری  اندعبارتاز چهار حوزه اصلي معماری كه 

 .[1] كنديمكاربردی، معماری فناوری پشتیباني 

  

                                         
11  The Open Group Architecture Framework 

12 TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management  
13 Architecture Development Method 
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 )14FEAFچارچوب معماری سازمانی فدرال ) 

فدرال آمريكا، تحت اداره مديريت و بودجه دولت آمريكا آغاز  يتوسعه معماری سازمان 2002در سال 

و يكسان سازی كار از راه  فرايندهاها برای ساده سازی شد. هدف از اين تالش، شناسايي فرصت

كسب و كار دولت فدرال بود. خروجي اين تالش، يک دولت مشتری  یهاشاخه یهمه در ،خدمات

 یهايرا برای رسیدن به خروج مبتني بر فناوری یهایگذار هيكه سرما باشدميمدار و شهروند مدار 

 .[6] سازدميسازمان است، بیشتر  تيبهتر كه آرمان و مأمور

ها، تكنیک الگوی مرجع است كه عبارتند از: كسب و كار، خدمات، مؤلفهاين چارچوب دارای پنج 

 و داده. همه اين پنج الگو برای ايجاد يک زبان مشترک هستند.

استاندارد و  یهابه طور خالصه، اهداف پنج الگوی مرجع در چارچوب فدرال عبارتند از: عبارت

همكاری و ارتباط بین دولت فدرال را آسان سازد. ای كه ، به گونهيبرای ابعاد معماری سازمان هافيتعر

 اند از:اين الگوها عبارت

 دهديئه ماكسب و كار دولت فدرال را ار از مدل مرجع كسب و كار: يک ديد. 

 جنبه عملیاتي كسب  تواننديكه م ييهاستمیاز س ها: ديد فناوری اطالعاتمدل مرجع مؤلفه

 .دهديكنند را ارائه م يبانیو كار را پشت

 برای ساخت  تواننديو استانداردهای مختلفي را كه م هافناوری: هایمدل مرجع فناور

 .كندياستفاده شوند را تعريف م فناوری اطالعات یهاستمیس

 كندياستاندارد توصیف داده را تعريف م یهامدل مرجع داده: روش. 

 استاندارد از توصیف میزان ارزش به وجود آمده به وسیله  یهامدل مرجع ارزيابي: روش

 .كنديمعماری سازمان را تعريف م

                                         
14  Federal Enterprise Architecture Framework 
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 (Gartner(چارچوب گارتنر   

مثل زكمن و نه يک چارچوب فرايندی مثل توگف و نه  یاين چارچوب نه يک چارچوب طبقه بند

مركز شناخته  يک است؛ بلكه يک چارچوب كاربردی است. گارتنر يک چارچوب كامل مثل فدرال

ها در جهان است. چارچوب معماری سازماني فناوری اطالعات و مشاور سازمان هایشده پژوهش

لي ك يداخلي را كه مفهوم یهاشيگارتنر يک مفهوم كسب و كار، شامل استراتژی كسب و كار و گرا

 .كندي، تعريف مآوردين فراهم ميبرای معماری سازما

سب اند از: ديدگاه ك. اين سه ديدگاه عبارتباشديه به هم وابسته مگارتنر مدعي توسعه سه ديدگا

گارتنر باور دارد كه هیچ معماری سازماني مؤثر نخواهد بود  و كار، ديدگاه اطالعات و ديدگاه فناوری.

مگر چشم انداز آينده سازمان، رهنمودها و  شوديمگر اجرا شود و هیچ معماری سازماني اجرا نم

گارتنر يک  ر فرايندهای تصمیم گیری سازمان لحاظ شوند. معماری سازماني از ديداستانداردها د

 استراتژی است.

گارتنر اين است كه يک سازمان به كدامین سو در حال حركت  نكته از نظر نيتربه عبارتي، مهم

  .[7] اسم کيفعل است، نه  کي ياست و چگونه به آنجا خواهد رسید؟ بنابراين معماری سازمان

 هامقایسه چارچوب 

 :ميپردازيها متا كنون چهار چارچوب معماری را تشريح كرديم. حال به مقايسه آن

 اندعبارت، كه اندشدهمعماری سازماني چندين معیار در نظر گرفته  یهاچارچوبجهت مقايسه 

 :[9]، [8]، [5] از

از  كدام هر كه است متفاوتي هایيدگاهد و هاجنبه دارای سازماني معماری جامعیت: .1

قرار  پوشش تحت را هايدگاهد و هاجنبه اين از بخشي تنها قادرند معماری یهاچارچوب

  .دهند
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 شدن در سفارشي قابلیت حد چه تا معماری چارچوب يعني سازی: سفارشی قابلیت .2

 .دارد را كاربران خاص نیازهای با هماهنگي جهت

امروزه بحث معماری سرويس گرا و به دنبال آن  پشتیبانی از معماری سرویس گرا: .3

معماری را دستخوش  یهاچارچوبمعماری سازماني سرويس گرا مفاهیمي هستند كه 

ارائه عملكردهای هر اليه معماری به شكل سرويس امری است كه . قابلیت اندكردهتغییراتي 

 ارائه نمايند. تواننديمكه قابلیت سرويس گرايي را دارند،  ييهاچارچوبتنها 

معماری نیازمند  یهاچارچوب از استفاده فنی: مستندات بودن دسترس در و کیفیت .4

 نیز مشخصات و كار، مراحل دقیق توصیف ،هاآن سازی پیاده روش در راهنمای مناسب منابع

به  منابع راهنما، چیزی اين بدون معماری چارچوب هر است بديهي .است هاآن محصوالت

 .بود دنخواه تئوری مفاهیم از ای مجموعه جز

 يا تجربه و نشده واقع استفاده مورد كس هیچ توسط كه چارچوبي موفق: تجربیات وجود .5

 ينبنابرا .بود نخواهد مناسبي چارچوب باشد، نداشته وجود آن كاربرد با رابطه در موفقي

 به هاآن برای خوبي امتیاز معماری یهاچارچوب بكارگیری در موفق یهاتجربه وجود

 .آيديم حساب

اينكه چارچوب روش انجام كار را نیز بیان كند نكته حائز اهمیتي  دارا بودن متدولوژی: .6

 .باشديم

كاربرد  مناسب معموالً معماری چارچوب هر سازمان: هاییتمأمور و محیط با تناسب .7

كاربرد  DoDAF ،C4ISR یمعمار یهاچارچوب مثال عنوان به .است يا سازمان خاصي

 اثبات به نیز غیرنظامي یهاحوزه در هاچارچوب اين اثر بخشي با اينكه و نظامي داشته

يک  انتخاب در بنابراين است. نظامي هاآن اصلي ساختار پايه و هر صورت به رسیده، ولي

با  متناسب چارچوبي امكان حد تا و نموده توجه نیز موضوع اين به بايد معماری چارچوب

 .نمود انتخاب سازمان هایيتمأمور محیط
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مشابه مورد مرتبط با منابع آموزشي و راهنما، وجود افراد  فنی: دانش و تخصص وجود .8

. عدم باشديممتخصص در زمینه استفاده از چارچوب معماری مورد نظر نیز امری ضروری 

سازمان  توانديمطرح معماری سازماني توسط افراد غیر متخصص  یوجود اين افراد و راهبر

 را به سمت يک شكست بزرگ سوق دهد.

 يک چارچوب در شده طرح یهاروش اصول و مفاهیم، چه هر آموزش: و مفاهیم سادگی .9

 .بود خواهد ترراحت نیز آن بكارگیری و آموزش باشند، تر ساده معماری

 روز رساني به و پشتیباني مستقلي مؤسسات طرف از كه معماری یهاچارچوب فني: پشتیباني .10

 .آمد نخواهند شمار به مناسبي انتخاب ،شوندينم

تولید  با توأم كه است فرايندی سازماني، معماری يندفرا :ابزارها طرف از پشتیبانی .11

 یکگرافو  متون از متشكل فني اسناد شامل عمدتاً محصوالت ينا .است متعددی محصوالت

 بوده مديريت و تولید جهت مناسب ابزاری نیازمند مدل( هستند. تولید محصوالت معماری)

 ممكن غیر موارد ای پاره در و گیر وقت بسیار كاری به معماری، ابزار از استفاده بدون و

 .شد خواهد تبديل

مختلف معماری امری ضروری و  یهاقسمتمدلسازی  مدلسازی: یهاپشتیبانی از زبان .12

. پشتیباني چارچوب معماری از زباني يكپارچه و منسجم كه قابلیت باشديماجتناب ناپذير 

 .باشديمرا داشته باشد بسیار حائز اهمیت مدلسازی تمامي عناصر معماری 

د از استفاده شو خواهديمبا توجه به شرايط سیاسي ايران اينكه ابزاری كه  عدم وابستگی: .13

ه اين . چراكباشديمنظر سیاسي وابستگي به دولت خاصي نداشته باشد بسیار حائز اهمیت 

مسائلي از قبیل امنیت معماری سازمان و پشتیباني را بیش از هر چیز ديگر تحت  توانديمامر 

 قرار دهد. یرتأث

، [6]، [10]مورد بحث  یهاچارچوبمفاهیم ذكر شده در مراجع رسمي و  با توجه به معیارها

مقايسه ای میان چهار چارچوب مطرح شده انجام داده است. در اين جدول به هر  1-2جدول  [11]
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باشد، چارچوب مورد  تريکنزد 5تعلق گرفته است. هر چه امتیاز حاصله به  5تا  1معیار امتیازی از 

 .باشديمنظر در آن معیار قدرتمندتر 

 مقايسه چارچوب های مطرح معماری سازماني  

 گارتنر فدرال توگف زکمن   چارچوب                               معیار  شماره

 3 5 5 3 جامعیت  1

 4 4 5 4 سازی سفارشي قابلیت  2

 2 5 5 4 پشتیباني از معماری سرويس گرا  3

 2 3 5 5 فني مستندات بودن دسترس در و كیفیت  4

 5 5 5 5 موفق تجربیات وجود  5

 3 5 5 1 دارا بودن متدولوژی  6

 4 3 5 5 سازمان هایيتمأمور و محیط با تناسب  7

 3 5 5 5 فني دانش و تخصص وجود  8

 4 4 2 5 آموزش و مفاهیم سادگي  9

 5 3 5 5 فني پشتیباني  10

 1 5 5 5 ابزارها طرف از پشتیباني  11

 3 4 5 4 مدلسازی یهاپشتیباني از زبان  12

 5 1 5 5 عدم وابستگي  13

 44 53 62 56 جمع کل

 جمع بندی 

چارچوب توگف را به عنوان چارچوب  توانيمبا توجه به معیارهای فوق و امتیازات بدست آمده 

 برگزيد. سازماني معماری یهاطرحبرگزيده جهت انجام 
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، اما چارچوب زكمن به علت نداشتن اندگرفتهاگر چه چارچوب زكمن و فدرال نیز نمرات خوبي 

 توانندينمي دولتي و كمبود منابع و مستندات فني متدولوژی و چارچوب فدرال هم به علت وابستگ

 برای تدوين يک طرح معماری سازماني كامل برای سازماني در ايران مناسب باشند.

 پژوهشپیشینه  

 یهادانشگاهجهت  ی مرجعارائه معماری سازماني سرويس گرا"با توجه به عنوان پايان نامه كه 

حوزه كارهای انجام  سه؛ ما در باشديم "9الكترونیكي ايران بر اساس چارچوب توگف  یهاآموزش

 شده را مورد بررسي قرار دهیم. 

 گرا و چارچوب توگف، معماری سازماني سرويسحوزه معماری سازماني -1

 دانشگاهي حوزه های انجام پذيرفته درفعالیت -2

ی معماری هابرنامههان جهت اجرای ی معتبر جهادانشگاههای انجام پذيرفته در یتفعال -3

 سازماني

 های مرجع ها و معماریمدل -4

گرا و ، معماری سازمانی سرویسحوزه معماری سازمانیکارهای انجام شده در  

 چارچوب توگف

  صورت گرفته در حوزه معماری سازماني در ايران  یهابه بررسي پژوهش [12]در مقاله ای

سال اخیر جمع آوری شده است.  10پرداخته شده است و تمامي كارهای صورت گرفته طي 

، عدم توجه جامعه دانشگاهي ايران به چارچوب شوديآنچه كه از اين پژوهش استنتاج م

 .باشديهمچون توگف م مطرحي
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  به بررسي مفاهیم موجود در توگف و  [13]آقای اسماعیل زاده و همكارانش در مقاله ای

اتشان مشخص پژوهشبر اساس  .اندپرداخته 15با مفاهیم موجود علم سايبرنتیک هاآنرابطه 

ر علم توسط مفاهیم موجود د تواننديمشد كه بسیاری از مفاهیم كسب و كار در توگف 

 سايبرنتیک آزموده شوند.

  كه از سمت موسسه  [14]در مقاله ایOpen Group  منتشر شده است، موسسه به ارائه

كه يک چارچوب جهت امنیت معماری  SABSAراه كاری جهت همگام سازی چارچوب 

سازماني است با چارچوب معماری سازماني توگف پرداخته است. نتیجه اين مقاله نیز اكنون 

برروی امنیت و  تواننديمدر قالب سندی در اختیار كاربران قرار دارند و بوسیله آن 

ريت موجود در معماری سازمان خود كه بر اساس چارچوب توگف است مدي هایيسکر

 بهتری داشته باشند.

  به بیان مشكالتي كه معماران دولت برای معماری  [15]آقای پالگرين در مقاله ای

آقای پالگرين  پژوهش. در اين پردازديممواجه هستند،  هاآنوابسته به دولت با  یهاسازمان

 .كنديمبسیاری از اين مشكالت بیان چارچوب توگف را به عنوان راهكاری برای غلبه بر 

  جهت فائق آمدن بر مشكل عدم وجود يک مدل مرجع برای  [16]بوكادی و همكارانش

 هاآنمعماری سرويس گرا اقدام به ارائه مدلي مستقل از سكو كردند. مدل ارائه شده توسط 

معماری سرويس گرای كسب و كار را در باالترين سطح انتزاء و بدون در نظر گرفتن 

ديگر روش  هایيژگيو. از جمله دهديم، ارائه های كاربردیبرنامهموجود در  هاییکتكن

 اين است كه حالت عمومي دارد و وابستگي خاصي به سرويس وب مشخصي ندارد. هاآن

 كسب  هاییازمندینبر مبنای معماری سازماني و مدلسازی  [17]كوارتل و همكارانش  آقای

. اندكردهسازمان ارائه  های كاربردیبرنامهو  هاپروژهو كار روشي را جهت ارزش گذاری برروی 

خود را ارزش  یهاپروژهو  های كاربردیبرنامهتا بتوانند  كنديمكمک  هاسازماناين روش به 

                                         
15 Cybernetics 
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گذاری نمايند و تصمیمات بجايي جهت سرمايه گذاری در حوزه فناوری اطالعات انجام 

 دهند.

 ي تا بتوانند محصوالت كننديمضمن بیان اينكه صنايع با همديگر تعامل  [18] در مقاله ای

لت باشند؛ اما به ع جديد ايجاد نمايند و بتوانند مديريت بهتری برروی فرايند طراحي داشته

اين تعامل را به خوبي  توانندينماينكه مديريت چرخه حیات محصول امری مستقل است 

برقرار نمايند. با توجه به همین موضوع در اين مقاله روشي بر مبنای معماری سرويس گرا 

ارائه شده است كه مديريت چرخه حیات محصوالت را انعطاف پذير كرده است و باعث شده 

 صنايع بتوانند در اين زمینه به صورت بهتری با همديگر تعامل نمايند.تا 

 حوزه دانشگاهیهای انجام پذیرفته در یتفعال 

 يک مدل مرجع فناوری اطالعات و ارتباطات برای  [19] شآقای علي احمدی و همكاران

 ايران، سند یهادانشگاهبا توجه به شرايط  هاآن. در اين مدل اندكردهايران ارائه  یهادانشگاه

 یهادانشگاهوزارت علوم و ... مدل خود را تنها جهت مصوبات چشم انداز توسعه چهارم، 

 .اندكرده. جهت ارزيابي مدلشان نیز از پرسشنامه استفاده اندكردهايران ارائه 

  برنامه ريزی منابع سازماني انجام پذيرفته  هاییستمسكه در هند برروی  [20]در پژوهشي

در سطح دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است.  هایستمساست. تاثیرات پیاده سازی اين 

 هاتمیسسمیداني نظرات كاربران در مورد اينكه اين  یهابرداشتبا استفاده از نظر سنجي و 

 ، جمع آوری شده است.كننديمفرايندهای دانشگاهي كمک تا چه حد به يكپارچه سازی 

  پیاده سازی معماری سرويس گرا در نظام  یهاضرورتبه  [21]آقای تئو و همكارانش

نیاز روزافزون به استفاده از معماری سرويس گرا در  هاآن. اندپرداختهآموزشي استرالیا 

حكم برای تربیت متخصصاني در سطح دانشگاهي جهت توسعه اين را دلیلي م هاسازمان

 .  داننديم هایمعمارگونه 
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  هادانشگاهيک طرح پیشنهادی جهت پیاده سازی معماری سرويس گرا در  [22]ای در مقاله 

موجود در يک  هاییستمسمطرح شده است. اين مقاله بر اين موضوع تاكید دارد كه بتوان 

دانشگاه را از يک مركز به صورت متمركز مديريت كرد. نويسندگان به صورت كالن 

 .انددادهشان را در اين معماری قرار تاصلي دانشگاهي و ارتباطا هاییستمس

  با دانشگاهي ارائه شده است. اين سند  هاییستمسمعماری مطلوب جهت  [23]در سندی

در نظر گرفتن اهداف كوتاه مدت و بلند مدت جهت پشتیباني از وظايف مديريتي، آموزشي 

 و پژوهشي معماری پیشنهادی خود را ارائه كرده است.

ی هابرنامهی معتبر جهان جهت اجرای هادانشگاههای انجام پذیرفته در یتفعال 

 معماری سازمانی

در حال حاضر با توجه به توسعه روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و آشكار شدن استفاده از 

 یهابرنامهبسیاری در جهان اقدام به پیاده سازی  یهادانشگاهبزرگ  یهاسازمانمعماری سازماني در 

یشرو در اين پ یهادانشگاه. از جمله اندكردهمعماری سازماني در سطوح مديريتي و فناوری داخلي 

با استفاده از چارچوب توگف،  [25] 16دانشگاه بیرمنگهام ،MIT [24]دانشگاه  توان بهيمحوزه 

با استفاده از  [27] 18با استفاده از چارچوب توگف، دانشگاه آكسفورد [26] 17دانشگاه هاروارد

با استفاده از چارچوب توگف، كینگز كالج  [28] 19چارچوب توگف، دانشگاه جان مورس لیورپول

با استفاده از چارچوب توگف،  [30] 21با استفاده از چارچوب توگف، دانشگاه كارديف [29] 20لندن

                                         
16 Birmingham 

17 Harvard 

18 Oxford 

19 Liverpool John Moores 

20 Kings College London 

21 Cardiff  
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با  [33] 24مديسون-، دانشگاه ويسكانسین[32] 23، دانشگاه میشیگان[31] 22دانشگاه واشنگتن

 .اشاره كرد، استفاده از چارچوب توگف

 های مرجعو معماری هامدل 

، در اندشدهی مرجعي برای برخي از صنايع خاص تدوين هامدلو  هایمعمارتا كنون در سطح جهان 

 :اندشدهی فهرست هامدلاين  نيترمطرحزير 

 IFW  [34]ی و بازارهای مالي ربانكداجهت 

  مدل مرجعIBM  [35] بیمهارائه خدمات  یهاسازمانكاربردی  یهابرنامهجهت 

  مدل مرجعIBM  [35]خدمات درماني ی مركاز هادادهجهت 

  مدل مرجعeTOM  [36] يمخابراتجهت فرايندهای صنايع 

 جمع بندی 

دريافت كه معماری سازماني جايگاه خود را در  توانيمبا توجه به مطالب ذكر شده در اين بخش 

معتبر جهان به  یهادانشگاهجوامع علمي دانشگاهي به خوبي باز كرده است. از سمت ديگر توجه 

ده شاهاستفاده از معماری سازماني به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف فناوری اطالعات نیز به خوبي م

 .شوديم

ر بديگر معتبر دنیا از چارچوب معماری سازماني توگف نیز خود مدعايي  یهادانشگاهاستفاده 

 یهاگاهدانش. لذا با توجه به مطالب ذكر شده در اين فصل، استفاده باشديم توگف چارچوب یهايژگيو

                                         
22 Washington 

23 Michigan 

24 Wisconsin–Madison  
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ارچوبي مطرح و كاربردی، معتبر دنیا از اين چارچوب معماری و نیاز جامعه ايران به استفاده از چ

 .باشديمپیشنهادی توگف  معماری مرجعچارچوب انتخابي ما نیز برای ارائه 

 خالصه 

در اين فصل ابتدا مفاهیم پايه معماری سازماني را مطرح نموديم و پس از آن مروری داشتیم به چهار 

معماری سازماني  یهاچارچوبچارچوب مطرح معماری سازماني و كاربردهايشان. در انتهای بخش 

مورد بحث با همديگر مقايسه كرديم و ديديم كه چارچوب  یهاچارچوببر مبنای چندين معیار را 

 توگف بیشترين امتیاز را كسب كرد.

پژوهشي و عملیاتي مرتبط با معماری  یهاحوزهمروری داشتیم بر  پژوهشدر قسمت پیشینه 

 یهااستفادهمعتبر دنیا. در اين قسمت نیز ديديم كه میزان  یهادانشگاهسازماني و اجرای آن در 

 .باشديممعتبر بسیار زياد  یهادانشگاهاز چارچوب توگف در سطح  ياتیعلم

با توجه به مطالب ذكر شده در اين فصل قطعاً برگزيدن چارچوب توگف جهت ارائه يک الگوی 

.باشديمآموزش الكترونیكي ايران، انتخابي مناسب  یهاشگاهدانمعماری سازماني سرويس گرا جهت 
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 فصل سوم

 چارچوب معماری سازمانی توگف
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 چارچوب معماری سازمانی توگف .3
 

 مقدمه 

در اين فصل به شرح مفاهیم و مباحث مرتبط با چارچوب توگف كه در اين تحقیق مورد استفاده قرار 

 .[1] گرفته اند، مي پردازيم

 مفاهیم پایه چارچوب توگف 

 ( چیست؟25TOGAFتوگف ) 

 Open Groupتوگف يک چارچوب معماری سازماني است. چارچوب معماری سازماني كه توسط 

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

سازماني مي باشد. توگف بر پايه يک مدل فرآيندی تكرار پذير مي باشد، كه توسط بهترين راهكارهای 

 عملي و مجموعه ای از اجزای معماری با قابلیت استفاده مجدد، پشتیباني مي گردد. 

                                         
25 The Open Group Architecture Framework 
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توسعه و نگهداری مي شود. اولین نسخه توگف، در  Open Groupف توسط انجمن معماری توگ

، بر پايه چارچوب معماری فني وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا برای مديريت اطالعات 1995سال 

(26TAFIM ايجاد شد. با شروع كردن از اين پايه بي نقص، انجمن معماری )Open Group  نسخه

توگف را در دوره های زماني معین ايجاد كرد و هر يک را بر روی وب سايت جامع های موفقي از 

Open Group .منتشر ساخت 

مي تواند برای توسعه گستره وسیعي از معماری های سازماني مختلف بكار برود. توگف  9توگف 

 مكمل ديگر چارچوب هايي است كه به صورت متمركز بر خروجي های خاص برای بخش های ويژه

ای )نظیر: مخابرات، صنايع دفاع و خزانه داری و...( كه در راس يک كشور هستند، در نظر گرفته شده 

اند. توگف همچنین مي تواند در تركیب با اينگونه چارچوب های خاص نیز استفاده شود. هسته توگف 

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

Development Method و برای توسعه يک معماری سازماني كه به نیازهای سازمان اشاره كامل )

 .[3] مي كند، به كار مي رود

 معماری در حوزه توگف چیست؟ 

 معماری را اينگونه تعريف مي كند:ISO/IEC 42010:2007 27استاندارد 

ول محیط، و اصسازمان پايه يک سیستم، مشتمل بر مولفه هايش، ارتباطاتشان با همديگر و با "

 .كنترل طراحي و سیر تكاملیش مي باشد

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

 نیست. در توگف، معماری بسته به حوزه دو معني دارد:

                                         
26

TAFIM: Technical Architecture Framework for Information Management  
27 ISO/IEC 42010:2007 وابسته به معماری  ات، مهندسي نرم افزار و سیستم ها، راهكارهای عملي پیشنهادی برای توصیف

 (. ANSI/IEEE 1471-2000)از لحاظ فني برابر با استاندارد  1سیستم های متمركز بر نرم افزار، ويرايش 
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مايي نتوصیف رسمي از يک سیستم، يا طرح تفصیلي از يک سیستم در سطح مولفه جهت راه .1

 پیاده سازی آن سیستم

ساختار مولفه ها، ارتباطات داخلیشان، اصول و راهنمای كنترل طراحي و سیر تكاملشان در  .2

 [1]طول زمان 

 چرا توگف به عنوان یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟ 

شركت عضو انجمن معماری و برخي از فروشندگان  300توگف به واسطه تالش های مشترک بیش از 

و مشتريان فناوری اطالعات دنیا ايجاد شده و بهترين راهكارهای عملي در توسعه معماری را ارائه مي 

 كند. استفاده از توگف به عنوان چارچوب معماری به معماری هايي اجازه توسعه مي دهد كه: 

 .سازگار هستند 

 .نیازهای ذينفعان را منعكس مي كنند 

 . بهترين راهكارهای عملي را بكار مي گیرند 

 .توجه را هم به سمت نیازمندی های جاری و هم به نیازهای آتي كسب و كار مي دهند 

توسعه معماری سازماني از لحاظ فني يک فرآيند پیچیده است و به طور ويژه طراحي معماری 

 و چند عامله، كار پیچیده ای است. های ناهمگن

توگف نقش مهمي را در كمک به آشكار سازی و حذف ريسک فرآيند توسعه معماری بازی مي 

كند. همچنین بستری را برای ارزش آفريني فراهم مي كند؛ و كاربران را در ساخت راه حل های 

 ارشان توانمند مي سازدمبتني بر سیستم های باز در جهت رسیدن به اهداف و نیازهای كسب و ك

[1]. 

نیز مي توان به اين نتیجه رسید  5-5-2همچنین با توجه به مقايسه صورت پذيرفته در قسمت 

كه توگف به عنوان چارچوبي مناسب جهت انجام فعالیت های معماری سازماني، از ساير چارچوب ها 

 مناسب تر مي باشد.
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 چیست؟توگف شامل  

 1-3توگف ساختار و محتوی يک توانمندی معماری را درون يک سازمان همانطوری كه در شكل 

 نشان داده شده، منعكس مي كند.

 
 نمايي كلي از محتويات توگف و ارتباطاتشان 

قرار  28(Architecture Development Methodدر هسته توگف روش توسعه معماری)

روش توسعه معماری را به اجرا در مي  29(ture CapabilityArchitecدارد. توانمندی معماری)

                                         
  ADM بخش TOGAF 9  :2 مستند شده در راهنمای 28

  بخش 6: چارچوب توانمندی معماریTOGAF 9 مستند شده در راهنمای 29
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. اين دستورالعمل 30بوسیله تعدادی از دستورالعمل ها و تكنیک ها پشتیباني مي شود ADMآورد. 

( Repository( را جهت ذخیره شدن در مخزن)Architecture Contentها، محتوای معماری)

( دسته بندی Enterprise Continuumازماني). محتوای معماری طبق زنجیره س31تولید مي كنند

 بیان شده اند. 1-3در جدول  1-3. شرح بخش های ذكر شده در شكل 32مي شود

 ساختار سند توگف 

 خالصه بخش توگف

: روش توسعه معماری 2بخش 

(ADM – Architecture 

Development Method) 

 توگفاين بخش هسته اصلي توگف است. اين بخش روش توسعه معماری 

(ADM .را تشريح مي كند )ADM  يک رويكرد گام به گام برای توسعه

 يک معماری سازماني مي باشد.

: دستورالعمل ها و 3بخش 

 ADMتکنیک های 

اين بخش شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها و تكنیک های قابل دسترس 

 مي باشد. ADMبرای استفاده و اعمال بر 

: چارچوب محتوای 4بخش 

 Architecturalمعماری )

Content Framework) 

اين بخش، چارچوب محتوای توگف را تشريح مي كند، كه شامل يک فرا 

مدل ساختار يافته برای اشیای معماری، استفاده از بخش های سازنده قابل 

 ABB – Architectural Building Blocksاستفاده مجدد معماری )

 ولِ معماری مي باشد.ها( و ديدی كلي از خروجي های معم

: زنجیره سازمانی و 5بخش 

 ابزارها

اين بخش طبقه بندی و ابزارهای مناسب برای دسته بندی و ذخیره خروجي 

 های فعالیت معماری در درون يک سازمان را تشريح مي كند. 

: مدل های مرجع توگف 6بخش 

(TOGAF Reference 

Model) 

( TRMای مدل مرجع فني توگف )اين بخش دو مدل مرجع معماری به نام ه

 III-RM – Integratedو مدل مرجع يكپارچه زيرساخت اطالعات )

Information Infrastructure Reference Model را ارائه مي )

 كند.

                                         
 ADM: خطوط راهنما و تكنیک های 3بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 30

 ی معماریا: چارچوب محتو5بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 31

 : زنجیره سازماني و ابزارها4بخش  TOGAF 9 راهنمای مستند شده در 32
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: چارچوب توانمندی 7بخش 

 Architectureمعماری )

Capability Framework) 

مسئولیت های مورد نیاز اين بخش سازمان، فرآيندها، مهارت ها، نقش ها و 

برای ايجاد و اجرای يک راهكار عملي معماری در درون سازمان را تشريح 

 مي كند.

 

 حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سر و کار دارد چیستند؟ 

توسعه چهار حوزه معماری را پوشش مي دهد. اين حوزه ها مشتركاً به عنوان زيرمجموعه  9توگف 

معماری سازماني كلي پذيرفته مي شوند، تمامي حوزه هايي كه توگف برای پشتیباني از هايي از يک 

 شرح داده شده اند. 2-3آنها طراحي شده است، در جدول 

 حوزه های معماری، كه بوسیله توگف پشتیباني مي شوند 

 شرح حوزه  معماری

 فرآيندهای كلیدی كسب و كارراهبرد كسب و كار، كنترل، سازماندهي و  معماری کسب و کار

 ساختار منطقي و فیزيكي داده ها و منابع مديريت داده های سازمان معماری داده ها

معماری برنامه های 

 کاربردی

طرح اولیه ای برای سیستم های كاربردی اختصاصي كه بايستي تولید شوند، تعامالت 

 و ارتباطاتشان با فرآيندهای اصلي كسب و كار سازمان

توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری كه برای پشتیباني توسعه كسب و كار، داده  معماری فناوری

ها و خدمات برنامه های كاربردی مورد نیاز هستند. اين توانمندی ها شامل زيرساخت 

 فناوری اطالعات، میان افزار، شبكه ها، ارتباطات، پردازش و استانداردها مي باشند.

 چارچوب توگف مفاهیم اصلی 

در اين بخش به شرح مفاهیم اصلي چارچوب توگف كه پايه های تدوين طرح های معماری سازماني 

 را تشكیل مي دهند، مي پردازيم.
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 و اهداف هر یک از این مراحل چیستند؟ ADMعناوین مراحل  

(، هسته توگف را شكل مي دهد و روشي جهت تدوين معماری سازماني ADMروش توسعه معماری )

حاصل مشاركت بسیاری از خبرگان معماری  ADMبا توجه به نیازهای سازمان مورد نظر مي باشد. 

 مي باشد.

ADM  .يک فرآيند تست شده و تكرار شدني را برای توسعه معماری ها فراهم مي كندADM 

، توسعه محتوای معماری، انتقال و كنترل تحقق معماری ها مي شامل ايجاد يک چارچوب معماری

باشد. تمامي اين فعالیت ها در درون يک چرخه تكراری تعريف مي شوند. تحقق مستمر معماری كه 

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

 خه انجام مي شود.كسب و كار مي دهد، نیز در اين چر

ADM  به عنوان يک فرآيند چند مرحله ای توسط چرخه گرافیكيADM  .تشريح مي شود

 به شرح زير هستند: ADMمراحل 

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

رحله خود شامل سازگاری با مسیر كسب و كار مربوط به معماری سازماني جديد. اين م

 تعريف يک چارچوب معماری ويژه سازمان و تعريف اصول اولیه كار مي باشد.

  مرحلهA : .چشم انداز معماری، مرحله آغازين يک چرخه توسعه معماری را تشريح مي كند

اين مرحله شامل اطالعاتي در مورد تعريف حوزه، شناسايي ذينفعان، ايجاد ديد معماری، و 

 شد.اخذ مجوزها مي با

  مرحلهB:  معماری كسب و كار، توسعه يک معماری كسب و كار را برای پشتیباني از يک

 چشم انداز معماری پذيرفته شده، تشريح مي كند.

  مرحلهC:  معماری های سیستم های اطالعاتي، توسعه معماری های سیستم های اطالعاتي

برنامه های كاربردی مي را برای يک پروژه معماری، كه شامل توسعه معماری داده ها و 

 باشد را تشريح مي كند.

  مرحلهD : معماری فناوری، توسعه معماری فناوری را برای يک پروژه معماری، تشريح مي

 كند.
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  مرحلهE : راه حل ها و فرصت ها، برنامه ريزی پیاده سازی اولیه و شناسايي رسانه های

 مي كند. تحويل را برای معماری تعريف شده در مراحل قبل، هدايت

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

 پشتیباني طرح انتقالي و پیاده سازی، مورد توجه قرار مي دهد.

  مرحلهG :.كنترل پیاده سازی، طرح يک نظارت دقیق برای پیاده سازی را فراهم مي كند 

  مرحلهH : ،روش هايي را برای مديريت تغییرات در معماری مديريت تغییرات معماری

 جديد، ايجاد مي كند.

 ،فرآيند مديريت نیازمندی های معماری را در سرتاسر  مدیریت نیازمندی هاADM 

 بررسي مي كند.

 را نمايش مي دهد. ADMچرخه  2-3شكل 

 

 ADM –توسعه معماری  روش 
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 خروجی ها، مصنوعات و بخش های سازنده چیستند؟ 

، تعدادی خروجي تولید مي شوند؛ برای نمونه: گردش های ADMدر طول استفاده از فرآيند 

فرآيندی، نیازمندی های وابسته به معماری، طرح های پروژه، ارزيابي مطلوبیت پروژه، و غیره از اين 

 ،دسته هستند. به منظور جمع آوری و ارائه خروجي های مهم كاری به شكل پايدار و ساختار يافته

 را تعريف مي كند. "33چارچوب محتوای معماری توگف"توگف يک مدل ساختاری تحت عنوان 

 از سه دسته زير برای تشريح نوع محصول/خروجي مطابق با زمینه كاربرد، بهره مي برد: توگف

 يک محصول كاری است كه به صورت قراردادی مشخص مي شود و به طور 34خروجي ،

ازنگری شده، تصويب شده و به امضاء مي رسد. خروجي رسمي توسط ذينفعان به ترتیب ب

ها، خروجي های پروژه ها را نشان مي دهند، و آن خروجي هايي كه در قالب سند هستند 

به طور معمول در تكمیل يک پروژه، بايگاني خواهند شد؛ يا به يک مخزن معماری به عنوان 

در يک نقطه زماني، منتقل مي  يک مدل مرجع استاندارد يا تصويری از چشم انداز معماری

 شوند.

 )محصول كارِی جزئي تری است، كه يک معماری را از 35شي يا محصول مصنوعي)مصنوع ،

نقطه نظر خاصي تشريح مي كند. نمونه هايي از يک شي شامل يک نمودار شبكه، مشخصات 

يس ، فهرستي از نیازمندی های معماری و يک ماتر36استفاده-يک سرور، مشخصات يک مورد

تعامل كسب و كار مي باشد. مصنوعات معموالً در قالب كاتالوگ ها)فهرستي از اشیا(، ماتريس 

ها )نشان دهنده ارتباط بین اشیا( و نمودارها )تصوير اشیا( دسته بندی مي شوند. يک 

خروجي معماری ممكن است شامل بسیاری از مصنوعات باشد و مصنوعات محتوای مخزن 

 د داد.معماری را شكل خواهن

                                         
33 TOGAF Architecture Content Framework 

34 Deliverable 

35 Artifact –  برای ترجمه اين كلمه استفاده شود. "مصنوع –مصنوعات "در متن بیشتر سعي شد از معادل فارسي 

36 Use-Case 
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 مولفه ای از كسب و كار، فناوری اطالعات يا توانمندی معماری مي باشد؛ 37بخش سازنده ،

 كه مي تواند با ديگر بخش های سازنده برای تحويل معماری ها و راه حل ها تركیب شود.

بخش های سازنده مي توانند در سطوح مختلفي از جزئیات تعريف شوند و هم مي توانند مربوط 

ها( به طور 38ABBها و هم مربوط به راه حل ها باشند. توسط قطعات سازنده معماری ) به معماری

ها( تشريح مي  39SBBمعمول توانمندی مورد نیاز به منظور شكل دهي قطعات سازنده راه حل )

 ها مولفه های مورد استفاده برای پیاده سازی توانمندی مورد نیاز را ارائه خواهند كرد.SBBشوند. 

 نشان داده شده اند. 3-3بین خروجي ها، مصنوعات و بخش های سازنده در شكل  ارتباطات

 
 ارتباطات بین خروجي ها، مصنوعات و قطعات سازنده 

  

                                         
37 Building Block بخشقطعه"مي شود، اما با توجه به متن معادل فارسي  "بالک/واحد ساختماني": اگر چه ترجمه اين كلمه/ 

 معنای بهتری ايجاد مي كند. "سازنده

38 Architecture Building Blocks 

39 Solution Building Blocks 
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 مخزن معماری چیست؟ 

يک مخزن معماری مي تواند برای ذخیره كالس های مختلف خروجي های معماری در سطوح مختلف 

كار برود. به اين شكل، توگف درک و اشتراک عملیاتي ايجاد شده اند، به  ADMانتزاع كه توسط 

بین ذينفعان و خبرگان را در سطوح مختلف تسهیل مي بخشد. ساختار مخزن معماری توگف در 

 نشان داده شده است. 4-3شكل 

 
 ساختار مخزن معماری توگف 

 مولفه های اصلي موجود در يک مخزن معماری به شرح زير هستند:

  ،كاربرد مناسب يک چارچوب معماری در سازمان را تشريح مي كند؛ كه فرا مدل معماری

 شامل يک فرا مدل برای محتوای معماری مي باشد.

  توانمندی معماری، پارامترها، ساختارها و فرآيندهايي كه كنترل مخزن معماری را پشتیباني

 مي كنند، تعريف مي كند.



 

45 

 

  سازنده كه امروزه در درون سازمان در حال چشم انداز معماری، ديدی معمارانه از قطعات

استفاده هستند را نشان مي دهد)مثالً: فهرستي از برنامه های كاربردی در حال اجرا(. چشم 

 انداز احتماال در چندين سطح انتزاع به منظور تهیه اهداف مختلف معماری وجود دارد.

 (40استانداردهای مبتني بر اطالعاتSIBاستانداردهايي كه مع ،) ماری های جديد مي بايست

كند؛ اين استانداردها ممكن است شامل: استانداردهای صنعتي، برآورده كنند را كنترل مي

خدمات و محصوالت انتخاب شده تولیدكنندگان، يا خدمات به اشتراک گذاشته شده ای كه 

 قبالً در درون سازمان توسعه داده شده اند، باشند.

 ا، قالب ها، الگوها، و ديگر قالب های مربوط به اصول مرجعي كتابخانه مرجع، دستورالعمل ه

كه مي توانند به منظور تسريع در ايجاد معماری های جديد برای سازمان به كار گرفته شوند 

 را فراهم مي كند.

 .ثبت وقايع نظارتي، پیشینه مربوط به فعالیت كنترلي در سراسر سازمان را ارائه مي كند 

 (DMA)روش توسعه معماری  

 اين بخش به شرح روش توسعه معماری اختصاص دارد. 

 مجموعه گام های معمول موجود در یک مرحله چیستند؟ 

به گام هايي تقسیم مي شوند، كه اجرای اين گام ها برای تكمیل و به سر  ADMمراحل چرخه 

شترک ( گام ها مDتا  Bانجام رساندن آن مرحله ضروری است. در مراحل تدوين معماری )مراحل 

نشان داده شده  5-3مي باشند؛ برای مثال گام های مربوط به مرحله معماری كسب و كار در شكل 

 .اند

                                         
 وجود دارد. www.opengroup.org/sibبه نشاني  Open Groupدر وب سايت  SIBمثالي از  16
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 گام های مربوط به مرحله معماری كسب و كار 

مكن ، خروجي ها تولید مي شوند. يک خروجي در هر مرحله مADMدر سراسر فرايند اعمال 

نیز ذكر شد، به صورت كاتالوگ، . خروجي های همانطور كه پیشتر است در مرحله بعدی اصالح شود

 خروجي های ضروری و مورد نیاز شرح داده شده اند. 5-3ماتريس و نمودار مي باشند. كه در قسمت 

 با دیگر بخش های توگف چیست؟ ADMارتباط  

 و ديگر بخش های توگف را تشريح مي كند. ADMاين بخش ارتباط بین 

 ADM  پایهو معماری 

ADM  در حین تدوين معماری پايه مربوط به يک سازمان نیز مفید است. نیازهای كسب و كار يک

سازمان ممكن است برای شناسايي تعاريف و انتخاب های ضروری در معماری پايه، استفاده شوند. 

فاده تاين نیازها مي توانند مجموعه ای از مدل ها، قوانین و تعاريف كنترلي مشترک با قابلیت اس
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مجدد يا حتي به اندازه لغو انتخاب های فناوری خاصي باشند )به طور مثال اگر توسط قانون حكم 

 شده باشند(.

 ADM و دستورالعمل ها و تکنیک های پشتیبانی کننده 

مجموعه ای از: دستورالعمل ها، قالب ها، فهرست ها، و ديگر  ADMدستورالعمل ها و تكنیک های 

 را پشتیباني مي كنند. ADMكه به صورت مستقیم كاربرد  وسايل تفصیلي هستند،

مي تواند  ADMدستورالعمل های ارائه شده توسط توگف تشريح مي كنند كه چگونه فرايند 

برای تعامل با چندين سناريوی كاربردی مختلف تطبیق داده شود. اين دستورات شامل شیوه های 

مچنین معماری های خاص تخصصي )همچون امنیت( مختلف فرايندی )مانند: استفاده از تكرار( و ه

 .مي باشند

 ADMنکات کلیدی مربوط به چرخه  

 ADM:يک فرآيند تكراری است. تصمیمات جديد مي بايست در هر تكرار اتخاذ شوند 

 پوشش سازمان .1

 سطوح مربوط به جزئیات .2

 بازه زماني .3

 استفاده محدود از دارائي های معماری .4

  تكرارهای قبليADM  

  چارچوب ها، مدل های سیستم، مدل های صنايع و ...ديگر 

تصمیمات گرفته شده مي بايست بر پايه كارايي و/يا در دسترس بودن منابع و افزودن ارزش به 

 سازمان، باشند.
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ADM  محدوده فعالیت را مشخص نمي كند؛ اين مسئله مي بايست توسط خود سازمان تعیین

م معماری حیاتي است. دستورالعمل های اصلي به ترتیب شود. انتخاب محدوده برای موفقیت انجا

برای تمركز بر اينكه چه چیزی برای سازمان ارزش خلق مي كند؟ برای انتخاب محدوده افقي و 

عمودی وظايف سازماني و زمانبندی های پروژه ها، ايجاد مي شوند. اين خطوط همچنین گستره و 

 عمق بزرگتری را به معماری اضافه مي كنند.

مي بايست متناسب با برآورده كردن نیازهای سازمان  ADMدر هر جا كه الزم باشد، استفاده از 

باشد. به اين معنا كه، برخي  مراحل ممكن است حذف شوند، اصالح شوند يا حتي روال های اضافي 

 افزوده شوند.

 را با سازمانتان وفق دهید؟ ADMچگونه  

ADM ؛ كه برای رسیدگي به اغلب نیازمندی های يک روش كلي برای توسعه معماری است

سیستمي و سازماني طراحي شده است. به راحتي با جغرافیاهای متغیر، بخش های عمودی و گونه 

جهت تناسب با  ADMهای صنعتي همراستا مي شود. با اين وجود ، اغلب الزم خواهد بود كه 

، بازبیني ADMی قبل از اعمال نیازهای خاص، توسعه داده شود يا اصالح گردد. يكي از كارها

فرآيندها و خروجي هايشان جهت كاربردی بودن و سپس بهینه سازی آنها به طوری كه با اوضاع 

مختص  ADMمربوط به سازمان مورد نظر مناسب است، مي باشد. اين فعالیت ممكن است يک 

 سازمان را به خوبي تولید كند.

سازمان منحصر بفرد وجود دارند. برخي از برای يک  ADMچندين دلیل برای بهینه سازی 

 داليل به شرح زير مي باشند:

بسته به بلوغ نظم معماری در  ADMيک مساله مهم اين است كه ترتیب اجرای مراحل در  .1

سازمان مربوطه، متفاوت است. برای مثال، اگر مورد كسب و كار برای انجام معماری به خوبي 

شم انداز معماری ضروری است. يک معماری كسب شناسايي نشده باشد، پس ايجاد يک چ
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و كار تفصیلي مي بايست در كنار تعريف مورد كسب و كار و در جهت ادامه كار معماری و 

 ايمن سازی مشاركت فعال ذينفعان كلیدی در آن كار آورده شود.

ترتیب مراحل ممكن است توسط كسب و كار و اصول معماری مربوط به يک سازمان تعريف  .2

برای مثال، اصول كسب و كار ممكن است الزام كنند، كه سازمان برای تنظیم  شود.

فرآيندهای كسب و كارش در جهت برآورده كردن نیازهای يک راه حل جامع، آماده شود. 

اين آمادگي بايد به گونه ای باشد كه، به سرعت جهت فعال سازی پاسخ به تغییرات بازار 

معماری كسب و كار )يا حداقل قسمتي از آن( ممكن پیاده سازی شود. در چنین حالتي، 

 است به خوبي تكمیل معماری سیستم های اطالعاتي را ادامه دهد.

با ديگر چارچوب های معماری سازماني  ADMيک سازمان ممكن است نیاز به استفاده از  .3

كه مجموعه ای از خروجي های خاص را برای يک بخش اصلي)دولتي( تعريف كرده است، 

ه باشد. برخي از اين بخش های اصلي عبارتند از: دولت، وزارت دفاع، كسب و كار داشت

 الكترونیک، مخابرات و ارتباطات و غیره.

4. ADM  يكي از فرآيندهای مشتركي است كه مدل كنترلي يكپارچه را برای يک سازمان

نامه رمكمل و پشتیباني كننده ديگر فرآيندهای استاندارد مديريت ب ADMايجاد مي كند. 

را جهت آشكار كردن ارتباطات و وابستگي ها با ديگر فرآيندهای  ADMاست. سازمان 

 مديريتي، بهینه سازی مي كند.

5. ADM  برای استفاده توسط پیمانكار در حالت برون سپاری تبديل به يک دستور شده است؛

و نیازمند اين است كه برای رسیدن به توافق مناسب بین راهكارهای فعلي پیمانكار و 

 نیازمندی های ذكر شده سازمان، بهینه سازی شود.

 ADMنسخه خالصه  سازمان، يک سازمان كوچک تا متوسط است؛ و نیازمند استفاده از يک .6

مي باشد. اين نسخه مي بايست، متناسب با ابعاد سازمان و پیچیدگي سیستمي معمول 

 چنین محیطي باشد.

سازمان خیلي بزرگ و پیچیده است؛ شامل چندين سازمان جدا ولي مرتبط كه در داخل  .7

برای شناسايي و  ADMيک چارچوب كلي مشاركتي كسب و كار مي باشند. در اين حالت 

ابق با اين مدل كسب و كار مي بايست بهینه سازی شود. چنین سازمان هايي معموالً تط
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نمي توانند به راحتي و مانند قبل معماری شوند، برای اينگونه سازمان ها رويكردی كاماًل 

 يكپارچه نیاز مي باشد.

 .همچنین مي تواند برای رسیدگي به چندين سناريوی مختلف بهینه سازی شود ADMفرآيند 

اين سناريوها شامل: شیوه های مختلف فرآيند )مثالً استفاده از تكرار( و همچنین معماری های 

 مورد بحث قرار گرفته اند. 7تخصصي خاص )همچون امنیت( مي باشند. اين موارد در فصل 

 تعیین حوزه فعالیت های معماری برای سازمانتان 

اری كه مي بايست پذيرفته شوند، وجود چندين دلیل برای محدود كردن حوزه فعالیت های معم

 دارند. بیشتر اين داليل مربوط به محدوديت ها در:

 .نفوذ سازماني تیم تدوين كننده معماری 

 .اهداف و نگراني های ذينفعان كه مي بايست در معماری مد نظر قرار گیرند 

 در دسترس بودن افراد، امور مالي و ساير منابع 

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

، 3-3دسترس بودن منابع و در تحلیل نهايي معموالً وابسته به موضوع امكان سنجي است. جدول 

 چهار بعد كه حوزه معماری را تعريف و محدود مي كنند، نشان مي دهد.

 

 ابعاد محدود كننده فعالیت معماری 

 مالحظات بعد

کانون توجه یا 

 حوزه سازمان

حوزه كامل سازمان چیست؟ و چه مقدار از اين حوزه در اجرای معماری مي بايست مورد 

 توجه قرار گیرد؟
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بسیاری از سازمان ها بسیار بزرگ هستند، و بطور كارآمدی شامل مجموعه ای از بخش های 

مختص خودشان در  سازماني هستند؛ كه به طور صحیح مي توانند سازمان هايي با حقوق

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

سازمان پیشرفته به طرز چشمگیری برای قبول تركیبي مبهم از كسب و كار سنتي سازمان 

 با تامین كنندگان، مشتريان و شركا، فراتر از مرزهای سنتیش گسترش مي يابد. 

دامنه های 

 معماری

ی سازماني مي بايست شامل تمامي چهار دامنه معماری)كسب و يک توصیف كامل معمار

كار، داده ها، برنامه كاربردی، فناوری( باشد. اما واقعیت های مربوط به محدوديت منابع و 

زمان اين معني را مي دهند كه، زمان و بودجه توان كافي برای ايجاد يک توصیف معماری 

ر دامنه معماری، ندارند. حتي اگر حوزه سازماني از باال به پايین و دربردارنده تمامي چها

 كمتر از وسعت كلي سازمان انتخاب شده باشد. 

اجرای معماری تا چه سطحي از جزئیات مي بايست پیش برود؟ چه مقدار معماری كافي  سطح جزئیات

است؟ مرزبندی مناسب بین اجرای معماری و ديگر فعالیت های مربوطه )طراحي سیستم، 

 سیستم، توسعه سیستم( چیست؟مهندسي 

چه بازه زماني الزم است كه چشم انداز معماری مشخص شود؟ و آيا اين دوره زماني برای  بازه زمانی

دوره زماني مشابهي كه بايد در توصیف تفصیلي معماری پوشش داده شود قابل 

مي  قبول)برحسب  عملي بودن و منابع( است؟ اگر نه، چه تعداد معماری مطلوب میاني

 بايست تعريف شوند و دوره های زماني آنها چیست؟
 

معموالً، حوزه يک معماری ابتدا بر حسب حوزه سازمان، دوره زماني و سطح جزئیات بیان مي 

شود. يكبار كه حوزه سازماني تعیین شود، تركیبي مناسب از دامنه های معماری كه متناسب با مسئله 

 شوند.مورد نظر هستند، مي توانند انتخاب 

 چارچوب محتوا 

چارچوب محتوا تعريفي از تمامي انواع بخش های سازنده كه ممكن است در يک معماری وجود 

داشته باشند را ارائه مي كند. همچنین نشان مي دهد كه چگونه اين بخش های سازنده مي توانند 
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برنامه های كاربردی، توصیف و به يكديگر مرتبط شوند. برای مثال، زمان ايجاد يک معماری، معمار 

موجوديت های داده ای استفاده شده در درون برنامه های كاربردی، و فناوری هايي كه آن برنامه 

های كاربردی را اجرا مي كنند، شناسايي خواهد كرد. اين برنامه های كاربردی به ترتیب گروه های 

فاده است "خدمات كسب و كار"ی خاصي از ذينفعان كسب و كار را پشتیباني خواهند كرد و برای اجرا

 خواهند شد.

چارچوب محتوا تمامي اين موجوديت ها را شناسايي مي كند )يعني، برنامه كاربردی، موجوديت 

داده، فناوری، نقش آفرين، و خدمت كسب و كار(، روابط ممكن بین آنها را نمايش مي دهد )مانند: 

مي كنند(، و نهايتاً مصنوعاتي كه مي توانند برای چه ذينفعاني چه خدماتي از كسب و كار را استفاده 

نمايش آنها استفاده شوند را شناسايي مي كند. چارچوب محتوا در هسته خود بخشي تحت عنوان 

و ارتباطاشان به شكلي  ADMدارد، نقش اصلي فرامدل نمايش مصنوعات هر فاز  41فرامدل محتوا

 نمايي كلي از فرامدل محتوا را نشان مي دهد. 6-3شكل  معنادار مي باشد.

                                         
41 Content Meta-Model 
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 مرور كلي فرامدل محتوا 

 ADMچارچوب محتوا و فازهای  

ADM  .فرآيند انتقال از وضع موجود سازمان به وضع مطلوب را توصیف مي كندADM  به يک

نیاز كسب و كار از طريق فرآيند مربوط به چشم انداز، تعريف معماری، طرح انتقال، و حاكمیت 

نیازمند اطالعاتي به عنوان ورودی  ADMمعماری اشاره خواهد كرد. در هر مرحله از اين فرآيند، 
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است و خروجي هايي را به عنوان نتیجه اجرای هر گام ايجاد خواهد كرد. چارچوب محتوا، ساختاری 

كند كه ورودی ها و خروجي ها را با جزئیات بیشتر تعريف مي كند فراهم مي  ADMاصولي را برای 

 و هر خروجي را در حوزه كالن معماری مربوط به سازمان قرار مي دهد. 

نیازهايي كه مي  ADMبه كار برده شود.  ADMاز اين رو چارچوب محتوا مي بايست به همراه 

بايست جهت ايجاد يک معماری برآورده شوند را توصیف مي كند، و چارچوب محتوا نیز توصیف مي 

 انجام شد بايد به چه شكلي باشد.كند كه معماری زماني كه 

 موجودیت های اصلی فرامدل 

را به عنوان پايه ای برای يک فرامدل رسمي به كار  ADMفرامدل محتوا واژگان فني مورد بحث در 

 مي برد. اصطالحات مورد استفاده فرامدل به شرح زير مي باشند:

 معماری است، اما با  : يک شخص، سازمان، يا سیستم كه خارج از حوزه مدل42نقش آفرين

 آن تعامل مي كند.

 تلفیقي از عملكرد برنامه كاربردی كه با پیاده سازی ساختاری 43مولفه برنامه كاربردی :

 همراستا شده است.

 توانمندی های كسب و كار را از طريق يک واسط تعريف 44كسب و كار /سرويس هایتاخدم :

 مديريت مي شود. شده پشتیباني مي كند و به صورت كامل توسط سازمان

 بسته ای از داده ها كه توسط يک متخصص حوزه كسب و كار به عنوان 45موجوديت داده :

يک مفهوم گسسته شناسايي شده است. موجوديت های داده مي توانند با برنامه های 

                                         
42 Actor 

43 Application Component 

44 Business Service 

45 Data Entity 
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كاربردی، مخزن ها، و خدمات مرتبط باشند و ممكن است بر طبق مالحظات پیاده سازی، 

 سازماندهي شوند.

 توانمندی های كسب و كار همراستا با سازمان را ارائه مي دهد، اما به طور صريح 46عملكرد :

 توسط سازمان مديريت نمي شود.

 عناصر خودكار مربوط به يک خدمت كسب و كار. 47سیستم اطالعاتي /سرويس هایتاخدم :

يک خدمت سیستم اطالعاتي ممكن است بخشي يا تمامي يک يا چند خدمت كسب و كار 

 را پشتیباني كند يا تحويل دهد.

 يک واحد جامع از منابع همراه با اهداف، مقاصد و معیارها. واحدهای سازمان 48واحد سازمان :

 ممكن  است شامل اعضای خارجي و سازمان های همكار كسب و كار نیز باشند.

 كه : يک قابلیت فني مورد نیاز برای فراهم كردن اين امكان 49پلتفرم /سرويس هایتاخدم

 تحويل برنامه های كاربردی را پشتیباني مي كند. ،زيرساخت

 يک نقش را برای انجام يک وظیفه به عهده مي گیرد. ،: يک نقش آفرين50نقش 

 تلفیقي از زيرساخت فناوری كه دسته ای از محصول فناوری يا يک محصول 51مولفه فناوری :

 ويژه فناوری را نشان مي دهد.

 بین عملكردها و خدمات است و نمي تواند به صورت فیزيكي  گردشي از تعامالت :52فرايند

 گسترش يابد.

 برخي از مفاهیم كلیدی ارتباطي مربوط به موجوديت های فرامدل اصلي در ادامه تشريح شده اند:

 .فرآيند بايستي به صورت عادی برای تشريح روند گردش كار استفاده شود 

                                         
46 Function 

47 Information System Service 

48 Organization Unit 

49 Platform Service 

50 Role 

51 Technology Component 

52 Process 
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برای يک عملكرد تشريح كنند و از اين رو گسترش تمامي فرآيندها بايستي گردش اجرايي را 

يک فرآيند از طريق عملكردی است كه پشتیباني مي كند؛ يعني يک برنامه كاربردی، 

عملكردی را كه يک فرآيند دارد پیاده سازی مي كند، نه اينكه برنامه كاربردی يک فرآيند 

 را پیاده سازی كند.

 با جزئیات تشريح مي كند. و امي سطوحعملكرد، قابلیت های كسب و كار را در تم 

برای تشريح يک قابلیت كسب و كار در تمامي سطوح جزئیات استفاده  "عملكرد"عبارت 

مي شود. هر واحد و حدودی از عملكرد كسب و كار بايستي به عنوان يک عملكرد تعريف 

 شود.

 مسان با سطحخدمات كسب و كار اهداف سازماني را پشتیباني مي كنند و در سطح جزئي ه 

 كنترلي مورد نیاز تعريف مي شوند.

 تايک خدمت كسب و كار به عنوان مرزی برای يک يا چند عملكرد عمل مي كند. ابعاد خدم

كسب و كار بستگي به توجه و تاكید كسب و كار دارد ) همانطوری كه توسط محرک ها، 

دمت/سرويس گرا اهداف و مقاصد انعكاس داده مي شود(. يک خدمت در حوزه معماری خ

(53SOAدر حقیقت ( )يعني يک واحد قابل گسترش مربوط به ع )ه بملكرد برنامه كاربردی

يک خدمت برنامه كاربردی، مولفه برنامه كاربردی، يا مولفه فناوری كه ممكن است، يک 

 خدمت كسب و كار را پیاده سازی يا پشتیباني كند، گفته مي شود.

  برنامه كاربردی گسترش مي يابند.خدمات كسب و كار در مولفه های 

خدمات كسب و كار ممكن است بواسطه فعالیت كسب و كاری كه ارتباطي با فناوری اطالعات 

ندارد يا اينكه ممكن است توسط فناوری اطالعات پشتیباني شود، تحقق يابند. خدمات كسب 

 های كاربردی و كاری كه توسط فناوری اطالعات پشتیباني مي شوند در مولفه های برنامه

گسترش مي يابند. مولفه های برنامه های كاربردی مي توانند به صورت سلسله مراتبي تجزيه 

شوند و ممكن است يک يا چند خدمت كسب و كار را پشتیباني كنند. يک خدمت كسب و 
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كار مي تواند توسط چندين مولفه برنامه كاربردی پشتیباني شود، اما اين مسئله از نقطه نظر 

ريتي مناسب نیست. اين مساله نشان دهنده خدمات كسب و كاری است كه بسیار بزرگ مدي

 هستند، يا مولفه های برنامه های كاربردی كه بسیار جزئي مي باشند.

 .مولفه های برنامه های كاربردی در مولفه های فناوری گسترش مي يابند 

وری پیاده سازی مي شود. برای يک مولفه برنامه كاربردی توسط دنباله ای از مولفه های فنا

 معموالً بر روی چندين "سیستم مديريت منابع انساني"نمونه، يک برنامه كاربردی همچون 

مولفه فناوری شامل سخت افزار، نرم افزار سمت سرور، و خدمات برنامه كاربردی، پیاده 

 مي دهد.موجوديت های اصلي فرامدل و ارتباطات آنها را نشان  7-3سازی مي شود. شكل 

 
 موجوديت های اصلي و ارتباطات آنها 
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 مفهوم کاتالوگ، ماتریس و نمودار 

فرامدل محتوا به عنوان تكنیكي برای سازماندهي اطالعات معماری به شكلي مرتب به كار مي رود، 

به طوری كه مي تواند جهت برآوردن نیازی های ذينفعان پردازش شود. اكثر ذينفعان معماری نیازی 

دی اين برنامه كاربر "نستن اينكه فرامدل معماری چیست ندارند و تنها به مباحث خاصي همچون به دا

چه فرآيندهايي توسط اين پروژه تحت تاثیر قرار خواهند "، "چه عملكردی را پشتیباني مي كند؟

و غیره، اهمیت مي دهند. به منظور برآورده كردن نیازهای اين ذينفعان، توگف مفاهیم  "گرفت؟

ربوط به بخش های سازنده، كاتالوگ ها، ماتريس ها، و نمودارها را ارائه كرده است)اين مفاهیم به م

مورد بحث قرار گرفتند، اما در ادامه به صورت تفصیلي به شرح آنها  2-3-3صورت مختصر در بخش 

 مي پردازيم(.

نه، يک خدمت بخش های سازنده موجوديت هايي از يک نوع خاص در فرامدل هستند )برای نمو

(. بخش های سازنده با توجه به فرامدل حاوی فراداده ها مي "سفارش خريد"كسب و كار با عنوان 

باشند، كه پرس و جو و تحلیل را پشتیباني مي كنند. برای مثال، خدمات كسب و كار ويژگي فراداده 

رائه توسط كسب و ای برای مالک دارند، كه به يک ذينفع اجازه پرس و جوی تمامي خدمات قابل ا

كار يک سازمان خاص را مي دهد. همچنین بخش های سازنده ممكن است شامل موجوديت های 

وابسته يا تحت كنترل نیز باشند، طوری كه با حوزه معماری متناسب باشند )برای نمونه، يک خدمت 

ها، ممكن است به صورت ضمني شامل تعدادی از فرآيند "سفارش خريد"كسب و كار با عنوان 

 موجوديت های داده ای، مولفه های برنامه های كاربردی و غیره باشد(.

كاتالوگ ها فهرستي از بخش های سازنده از يک نوع خاص يا يک نوع مرتبط هستند، كه برای 

اهداف كنترل يا ارجاع استفاده مي شوند )برای مثال، يک چارت سازماني، نقش ها و نقش آفرينان 

نند بخش های سازنده، كاتالوگ ها فراداده ها را مطابق با فرامدل در خود جای را نشان مي دهد(. هما

مي دهند. مشابه بخش های سازنده كاتالوگ های نیز قابلیت های پرس و جو و تحلیل را پشتیباني 

 مي كند.
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ماتريس ها شبكه هايي هستند كه ارتباطات بین دو يا چند موجوديت)غالباً موجوديت ذكر شده 

نشان مي دهد كه مولفه های  54CRUDدر كاتالوگ ها( را نشان مي دهند. برای مثال، يک ماتريس 

 برنامه های كاربردی چگونه)ايجاد، خواندن، بروزرساني و حذف( و با چه داده هايي تعامل دارند.

مودارها ارائه های گرافیكي مربوط به محتوای معماری، جهت كمک به ذينفعان برای استخراج ن

بهتر اطالعات مورد نیاز هستند. همچنین نمودارها مي توانند به عنوان تكنیكي برای انتشار گرافیكي 

ف توگمحتوای معماری يا برای بررسي كامل بودن اطالعاتي كه جمع آوری شده است، به كار بروند. 

مجموعه ای از نمودارهای معماری را جهت ايجاد نمودارها تعريف مي كند )مانند، نمودار سازماني(. 

هر يک از اين نمودارها ممكن است چندين بار برای يک معماری با شیوه های مختلف يا پوشش 

 محتوای مختلف برای تناسب با نیازهای ذينفعان، ايجاد شوند.

ها، ماتريس ها، و نمودارها همگي مفاهیمي هستند كه توسط ابزارهای  بخش های سازنده، كاتالوگ

مديريت معماری سازماني به خوبي پشتیباني مي شوند. اين ابزارها معموالً مكانیزم هايي برای 

جستجو، فیلتر كردن و پرس و جوی مخزن معماری را پشتیباني مي كنند. پرس و جوهايي كه بر 

ن معماری صورت مي گیرد، مي تواند منجر به تولید كاتالوگ ها، حسب تقاضای ذينفعان از مخز

ماتريس ها، و نمودارهای خاص و غیر متعارف شود. از آنجايي كه اين نوع از پرس و جوها بايستي 

 انعطاف پذير باشند، بنابراين در فرامدل محتوا محصور و تعريف نمي شوند. 

 مرور کلی فرامدل محتوا 

ای از موجوديت هايي را تعريف مي كند كه اجازه مي دهند، مفاهیم معماری فرامدل محتوا مجموعه 

به شكلي بدون تناقض، كامل و قابل پیگیری، ضبط، ذخیره، فلیتر، پرس و جو، و ارائه شوند. در ادامه 

 نمايش داده شده اند مي پردازيم. 6-3به شرح مصنوعاتي كه در شكل 

                                         
54 CRUD: Create, Read, Update, Delete 
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  معماریِ عملیات كسب و كار را ثبت مي كنند. مصنوعات معماری كسب و كار، مدل های

 اين مصنوعات به طور ويژه موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهد:

 .عواملي كه سازمان را هدايت مي كنند 

  چگونه سازمان به صورت ساختاريافته سازمان دهي شده است؟ 

 سازمان دارای چه قابلیت های عملكردی مي باشد؟ 

 ای اطالعاتي، مدل های معماری سیستم های فناوری اطالعات مصنوعات معماری سیستم ه

 ADMرا ثبت مي كنند. اين مصنوعات برنامه های كاربردی و داده های همراستا با مراحل 

 را مد نظر قرار مي دهند.

  مصنوعات معماری فناوری، دارايي های بدست آمده فناوری را كه برای پیاده سازی و

 اطالعاتي به كار رفته است، ثبت مي كنند. پشتیباني راه حل های سیستم

 مصنوعات اصلی معماری 

( مورد 6-3برای همراهي با فرامدل اصلي محتوا )شكل  4-3ارائه شده در جدول مجموعه مصنوعات 

 انتظار هستند:

 فهرست مصنوعات قابل ارائه در هر فاز روش توسعه معماری 

 مصنوعات ADMمرحله 

 كاتالوگ اصول  مقدماتی

 ماتريس نگاشت ذينفعان  انداز معماریچشم 

 نمودار زنجیره ارزش 

 نمودار مفهوم راه حل 

 كاتالوگ سازمان/ نقش آفرين  معماری کسب و کار

 كاتالوگ نقش 

 كاتالوگ خدمت/ عملكرد كسب و كار 

 ماتريس تعامل كسب و كار 

 ماتريس نقش افرين / نقش 
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 كسب و كار 55نمودار تعامالت عالي 

  /اطالعات كسب و كارنمودار خدمت 

 نمودار تجزيه كاركردی 

 نمودار چرخه حیات محصول 

سیستم های 

 اطالعاتی )معماری داده(

 كاتالوگ موجوديت داده/ مولفه داده 

 ماتريس موجوديت داده/ عملكرد كسب و كار 

 ماتريس برنامه كاربردی/ داده 

  نمودار مفهومي داده 

 نمودار منطقي داده 

 نمودار پخش داده 

های سیستم 

اطالعاتی )معماری برنامه 

 کاربردی(

 كاتالوگ موجودی برنامه كاربردی 

 56كاتالوگ رابط 

 ماتريس برنامه كاربردی/ سازمان 

 ماتريس نقش/ برنامه كاربردی 

 ماتريس برنامه كاربردی/ عملكرد 

 ماتريس تعامل برنامه های كاربردی 

 نمودار ارتباطات برنامه های كاربردی 

 و برنامه های كاربردی نمودار موقعیت كاربران 

 برنامه كاربردی 57كاربرد-نمودار مورد 

 كاتالوگ استانداردهای فناوری  معماری فناوری

 كاتالوگ موجودی فناوری 

 ماتريس برنامه كاربردی/ فناوری 

 نمودار محیط ها و موقعیت ها 

 نمودار تجزيه پلتفرم 

فرصت ها و راه حل 

 ها

 نمودار حوزه  پروژه 

 نمودار مزايا 

 كاتالوگ نیازمندی ها  مدیریت نیازمندی ها

                                         
55 Business footprint Diagram 

56 Interface Catalog 

57 Use-Case 
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 ADMشرح مصنوعات به تفکیک ایجاد در فازهای  

چارچوب محتوای توگف جهت هر فاز تعدادی از مصنوعات معماری را ارائه داده است. مصنوعاتي كه 

 در هر فاز حاصل مي شوند بیشتر به دو صورت زير مي باشند:

يک  8-3شكل كاتالوگ: شرحي دقیق از موجوديت های درخواست شده با توجه به دامنه كاتالوگ. 

 نمونه كاتالوگ را نمايش مي دهد.

 

 يک نمونه كاتالوگ 

يک نمونه  9-3شكل ماتريس: نمايش روابط میان موجوديت های مرتبط با توجه به دامنه ماتريس. 

 ماتريس را نمايش مي دهد.

 

 ريسيک نمونه مات 

در ادامه شرح هر يک از كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه قرار است در اين تحقیق تهیه شوند، 

 آورده شده است.
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 اصلیشرح فازها و مصنوعات  

 فاز مقدماتی .3-5-1-1

مرحله مقدماتي يک سازمان برای انجام سرمايه گذاری موفق در پروژه های معماری آماده مي كند. 

 از:اهداف اصلي اين فاز عبارتند 

 يبررسي زمینه های سازمان جهت هدايت معماری سازمان 

 شناسايي ذينفعان، نیازمندی هايشان و اولويت های آنها 

 اطمینان از تعهد ذينفعان 

 شناسايي و حوزه بندی عناصر تحت تاثیر سازمان، تعريف محدوديت ها و مفروضات 

 های كسب و كار و كنترل راه اندازی يک چارچوب كنترل و حمايت، جهت فراهم آوردن فرآيند

 ADMامور معماری در چرخه 

  انتخاب و پیاده سازی ابزارهای پشتیباني و ساير زيرساخت ها، جهت حمايت از فعالیت های

 معماری

 در ادامه مصنوعاتي كه در فاز مقدماتي ايجاد مي شوند، تشريح مي گردند.

 اصولکاتالوگ قواعد/ 

كار را در بر مي گیرد؛ و قواعد معماری اينكه كاتالوگ قواعد، قواعد مربوط به كسب و 

يک راه حل يا معماری خوب چگونه به نظر بیايد را تشريح مي كنند. قواعد برای ارزيابي 

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

اده ات ابتكاری استفبه عنوان ابزاری برای كمک كردن در كنترل معماری مربوط به تغییر

 مي شوند. 
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 : چشم انداز معماریAفاز  .3-5-1-2

اين فاز درباره استقرار پروژه و آغازگر يک تكرار از روش توسعه معماری مي باشد؛ تعیین حوزه، 

اهداف اصلي اين فاز عبارتند  محدوديت ها و انتظارات برای تكرارهای بعدی نیز در اين فاز مي گنجند.

 از:

  اخذ تعهد مديريت برای اين تكرار به خصوص از چرخهADM 

 تعريف و سازماندهي روش توسعه معماری 

  اعتبارسنجي اصول كسب و كار، اهداف، پیشران ها/گردانندگان و شاخص های عملكرد كلیدی

(KPI - Key Performance Indicator) 

 تعريف دامنه و اولويت بندی كارهای معماری 

  ،نگراني هايشان و اهدافشانشناسايي ذينفعان 

 تعريف نیازهای كسب و كار و محدوديت ها 

)ديد معماری( ايجاد مي شوند، تشريح  Aدر اين بخش كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه در فاز 

 مي گردند.

 

 ماتریس نگاشت ذینفعان 

هدف از ماتريس نگاشت ذينفعان، شناسايي ذينفعان برای به كارگیری معماری، توانايي 

ا در مشاركت و سواالت كلیديشان، مباحث يا نگراني های آنهاست، كه بايستي توسط آنه

 چارچوب معماری مورد اشاره قرار گیرند.

 نمودار زنجیره ارزش 

يک نمودار زنجیره ارزش نمايش جهت گیری سطح باالی يک سازمان و اينكه چگونه با 

دنیای خارج تعامل دارد را ارائه مي كند. در مقايسه با نمودار تجزيه كاركردی كه در فاز 

B  معماری كسب و كار( توسعه داده مي شود، نمودار زنجیره ارزش بر روی اثر نمايش(

 متمركز است.
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 ری کسب و کار: معماBفاز  .3-5-1-3

در مورد توسعه معماری كسب و كار برای حمايت از چشم انداز معماری توافق شده، مي باشد.  Bفاز 

 اهداف اصلي اين فاز عبارتند از:

 شرح معماری وضع موجود كسب و كار 

  توسعه معماری وضع مطلوب كسب و كار 

  تجزيه و تحلیل فاصله میان معماری موجود و معماری مطلوب 
 

)معماری كسب و كار(ايجاد مي شوند، Bدر اين بخش كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه در فاز 

 تشريح مي گردند.

 کاتالوگ سازمان/ نقش آفرین 

هدف از كاتالوگ سازمان/ نقش آفرين ايجاد لیستي از تمامي شركت كنندگاني است كه با 

ان و صاحبان سیستم های فناوری اطالعات تعامل دارند، مي باشد. اين لیست شامل كاربر

فناوری اطالعات مي باشد. كاتالوگ سازمان/ نقش آفرين مي تواند حین توسعه نیازمندی ها 

 به منظور بررسي تكمیل بودن آن ارجاع داده شود.

  /استراتژیک / هدف هدف عملیاتیکاتالوگ محرک 

نه اينكه چگو يک مرجع متقابل سازماني ازاستراتژيک هدف  هدف عملیاتي/كاتالوگ محرک/ 

يک سازمان محرک هايش را به شكل عملي از طريق مقاصد، اهداف و معیارها )به طور 

 اختیاری( بدست مي آورد، فراهم مي كند.

 کاتالوگ نقش 

هدف از كاتالوگ نقش فراهم كردن لیستي از تمامي سطوح مجوز يا نواحي درون يک سازمان 

 مي باشد.
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امه های كاربردی بر خالف درک عمومي از مفاهیم مجوز غالباً، سطوح دسترسي يا رفتار برن

تعريف مي شوند؛ كه اين امر نتايج پیچیده و غیر قابل انتظاری را زماني كه كاربر با آنها 

 تعامل مي كند، ايجاد مي كند.

 کاتالوگ خدمت/ عملکرد کسب و کار 

بین خدمات ی هدف از كاتالوگ خدمت/ عملكرد كسب و كار فراهم كردن يک تجزيه كاركرد

به شكلي كه بتواند فیلتر شود و در مورد آن گزارش كسب و كار و عملكردهای كسب و كار، 

 .تهیه شود، مي باشد

  کاتالوگ موقعیت 

كاتالوگ موقعیت فهرستي از تمامي موقعیت هايي كه يک سازمان عملیات های كسب و كار 

انه جای مي دهد فراهم مي كند، را اجرا مي كند يا دارايي های مربوطه را به صورت معمار

 همچون مراكز داده يا ابزار محاسباتي كاربر نهايي.

 کاتالوگ فرآیند 

كاتالوگ فرآيند سلسله مراتبي از فرآيندها، رويدادهايي كه فرآيندها را راه مي اندازند، 

خروجي های حاصله از فرآيندها و كنترل های اعمال شده به اجرای فرآيندها را فراهم مي 

 ند.ك

اين كاتالوگ مكملي را برای هر نمودار گردش فرآيندی كه ايجاد مي شود ارائه مي كند 

و به يک سازمان اجازه فیلتر كردن، گزارش گیری و پرس و جو در میان سازمان ها و فرآيندها 

 را برای شناسايي محدوده، اشتراكات يا تاثیر مي دهد.
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 ماتریس تعامل کسب و کار 

نمايش تعامالت ارتباطي بین سازمان ها و كاركردهای كسب و كار در هدف اين ماتريس 

 میان يک سازمان است.

 ماتریس نقش/ نقش آفرین 

هدف از اين ماتريس، نمايش اينكه كدام نقش آفرين كدام نقش را بازی مي كند، مي باشد. 

 اشد.باين ماتريس همچنین پشتیبانِ تعريف مربوط به امنیت و نیازمندی های مهارتي مي 

 : معماری داده هاCمرحله  .3-5-1-4

در مورد مستند سازی ساختار اساسي سیستم های فناوری اطالعات سازمان ها مي باشد. اين  Cفاز 

اين دو مولفه )داده ها و برنامه  Cسیستم ها شامل: داده ها و برنامه های كاربردی مي باشند. فاز 

 اهداف اصلي اين فاز عبارتند از: ش مي كند.های كاربردی( و روابطشان با يكديگر و محیط را پرداز

o  معماری داده ها: تعريف منابع و انواع داده های الزم برای حمايت از كسب و كار، به روشي

 كه ذينفعان بتوانند درک كنند.

o  معماری برنامه های كاربردی: تعريف انواع برنامه های كاربردی مورد نیاز برای پردازش داده

 و كار.ها و حمايت از كسب 

)معماری داده ها(، ايجاد مي شوند،  Cدر اين بخش كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه در مرحله 

 تشريح مي گردند.

  کاتالوگ موجودیت داده ها/ مولفه داده ها 

هدف از كاتالوگ موجوديت داده ها/ مولفه داده ها شناسايي و نگهداری فهرستي از 

تمامي داده های استفاده شده در سازمان، شامل موجوديت های داده ها و نیز مولفه 
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های داده ها در جايي كه موجوديت های داده ها ذخیره مي شوند، است. كاتالوگ 

داده ها تعريف كاربرد مديريت اطالعات و پذيرفته شده موجوديت داده ها / مولفه 

سیاست های كنترل داده ها را پشتیباني مي كند و همچنین به اشتراک گذاری و 

 استفاده مجدد موثر داده ها را ترغیب مي كند.

يک نوع موجوديت انتزاعي از داده ها كه توسط افراد خبره كسب و  موجودیت داده:

كار شناسايي مي شود. اين موجوديت ها مي توانند در برنامه های كاربردی، انبارهای 

 داده و خدمات كسب و كار مورد استفاده قرار گیرند. 

يک منطقه مشخص كه موجوديت های داده مرتبط را به صورت يک  مولفه داده ها:

 وجوديت فیزيكي واحد ارائه مي كند.م

  /کرد کسب و کارعملماتریس موجودیت داده ها 

كرد كسب و كار نمايش رابطه میان موجوديت عملهدف ماتريس موجوديت داده ها / 

های داده و كاركردهای كسب و كار در يک سازمان است. كاركردهای سازمان به وسیله 

ی مشخص پشتیباني مي شوند، و توسط خدمات كسب و كار با مرزهای تعريف شده 

 فرآيندهای كسب و كار، درک و پشتیباني خواهند شد. 

  ماتریس برنامه کاربردی/ داده 

هدف از ماتريس برنامه كاربردی / داده ها نمايش رابطه بین برنامه های كاربردی )مثالً 

ترس و به مولفه های برنامه( و موجوديت های داده هايي است كه توسط آنها قابل دس

 روز مي شوند.
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 : معماری برنامه های کاربردیCمرحله  .3-5-1-5

)معماری برنامه های كاربردی(، ايجاد مي  Cدر اين بخش كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه در مرحله 

 شوند، تشريح مي گردند.

 کاتالوگ برنامه های کاربردی 

های كاربردی سازمان هدف از اين كاتالوگ شناسايي و نگهداری فهرستي از تمامي برنامه 

است. اين فهرست به تعريف محدوده افقي مربوط به تغییرات نوين كه ممكن است نوع 

خاصي از برنامه های كاربردی را تحت تاثیر قرار دهند، كمک مي كند. يک كاتالوگ تصويب 

شده برنامه های كاربردی اجازه مي دهد، مجموعه ای استاندارد از برنامه های كاربردی 

 ف و كنترل شوند.تعري

 ماتریس برنامه کاربردی/ واحدهای سازمانی 

هدف اين ماتريس نمايش رابطه بین برنامه های كاربردی و واحدهای سازماني در درون 

سازمان است. كاركردهای كسب و كار توسط واحدهای سازماني اجرا مي شوند. برخي از 

توسط برنامه های كاربردی  كاركردها و خدمات اجرا شده توسط اين واحدهای سازماني

 پشتیباني خواهند شد. 

  ماتریس نقش/ برنامه کاربردی 

هدف ماتريس نقش/ برنامه كاربردی نمايش رابطه بین برنامه كاربردی و نقش های كسب و 

كاری است كه آنها را در سازمان به كار مي برند. افراد يک سازمان با برنامه های كاربردی 

طول تعامل، اين افراد يک نقش خاص را برای اجرای يک وظیفه به عهده تعامل مي كنند. در 

 مي گیرند؛ برای مثال خريدار محصول.
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  /کردعملماتریس برنامه کاربردی 

هدف ماتريس برنامه كاربردی/ كاركرد نمايش رابطه بین برنامه های كاربردی و كاركردهای 

ر توسط واحدهای سازماني اجرا كسب و كار در درون سازمان است. كاركردهای كسب و كا

مي شوند. برخي از كاركردها و خدمات كسب و كار توسط برنامه های كاربردی پشتیباني 

 خواهند شد. 

 : معماری فناوریDمرحله  .3-5-1-6

 در مورد مستند سازی اساسي سیستم فناوری اطالعات سازمان مي باشد:  Dفاز

o شامل: سخت افزار، نرم افزار و تكنولوژی ارتباطات 

o وابط آنها با يكديگر و محیطر 

o هااصول حاكم بر طراحي و تكامل آن 

توسعه معماری فناوری وضع مطلوب مي باشد. اين معماری اساس اجرای هدف اصلي اين فاز، 

 بعدی و برنامه ريزی گذار را تشكیل خواهد داد.

)معماری فناوری( ايجاد مي شوند،  Dدر اين بخش كاتالوگ ها و ماتريس هايي كه در مرحله 

 تشريح مي گردند.

   کاتالوگ استانداردهای فناوری 

كاتالوگ استانداردهای فناوری، استانداردهای پذيرفته شده برای فناوری را در سراسر سازمان 

با پوشش فناوری ها و نسخه ها، چرخه های حیات فناوری و چرخه های تجديد قوا برای 

ند. بسته به سازمان ممكن است شامل اطالعات مكاني و استانداردهای فناوری مستند مي ك

 مختص دامنه كسب و كار باشد.
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 کاتالوگ فناوری ها 

هدف اين كاتالوگ شناسايي و نگهداری فهرستي از تمامي فناوری های مورد استفاده در 

د. يک سراسر سازمان، شامل سخت افزار، نرم افزار، زيرساخت و برنامه كاربردی مي باش

موجودی فناوری پذيرفته شده، مديريت چرخه حیات محصوالت و نسخه های فناوری را 

 پشتیباني مي كند و همچنین پايه ای را برای تعريف استانداردهای فناوری شكل مي دهد.

 فناوری -ماتریس برنامه کاربردی 

ماتريس برنامه كاربردی/ فناوری، نگاشت برنامه های كاربردی به چارچوب فناوری را مستند 

 مي كند. اين ماتريس بايستي مكمل و مطابق با يک يا چند نمودار تجزيه چارچوب باشد. 
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 فصل چهارم
 

 

جزئیات معماری پیشنهادی
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 پیشنهادیجزئیات معماری  .4
 

 

 مهدمق 

تشريح جزئیات معماری پیشنهادی جهت معماری سازماني سرويس گرا جهت فصل به اين 

 .پردازديمی مجازی ايران هادانشگاه

معماری پیشنهادی با در نظر گرفتن استانداردهای ملي، جهاني و اسناد باالدستي تدوين 

 ی آموزشهادانشگاهی ذينفعان هایازمندینگرديده است. در اين معماری سعي شده تا به تمامي 

 پاسخ داده شود.الكترونیک كشور 

 درباره معماری پیشنهادی 

باشد كه شود يک معماری سازماني سرويس گرا مرجع ميمعماريي كه در اين تحقیق ارائه مي

 دهد.ارائه مي 58های آموزش الكترونیكي ايران را در قالب منطقيهای دانشگاهتمامي نیازمندی

 معماری پیشنهادی سعي كرده تا با استفاده از: 

 اصول معماری سازماني 

 اصول معماری سرويس گرا 

 تلفیق اين دو معماری در قالب معماری سازماني سرويس گرا 

 چارچوب معماری سازماني توگف 

                                         
58 Logical 
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  اسناد باالدستي 

 استانداردهای جهاني مرتبط 

 های معتبر داخلي و خارجيالگوبرداری از دانشگاه 

های آموزش ترين طرح را جهت بهینه سازی، يكپارچه سازی و راه اندازی دانشگاهمعجا

توانند از های آموزش الكترونیكي ايراني ميها/ دانشكدهالكترونیكي در ايران ارائه نمايد. دانشگاه

اين معماری به عنوان الگويي جهت ارتقاء بهره وری خود استفاده نمايند. همچنین اين معماری 

های تدوين وضع مطلوب معماری را جهت دانشگاه آموزش الكترونیک به شدت كاهش ينههز

 دهد.مي

های هر فاز در روش توسعه معماری در اين پژوهش سعي شده تا عالوه بر ارائه خروجي

(ADMتوگف، گام )ند ها بتوانهای ضروری و مفاهیم مورد نیاز هر فاز نیز ذكر شوند، تا دانشگاه

ستفاده از نیروهای خارجي و با تكیه بر نیروهای خود معماری پیشنهادی را جهت با حداقل ا

 نیازهای خود سفارشي سازی و اجرا نمايند.

 پردازيم.در ادامه اين فصل به ذكر جزئیات معماری پیشنهادی مي

 جزئیات معماری پیشنهادی 

ني سرويس گرا، روش با توجه استانداردها و اسناد باالدستي ذكر شده، اصول معماری سازما

را جهت معماری  ADMی مورد نیاز هر فاز هايخروجتوسعه معماری و فرامدل محتوای توگف 

 پردازيم.ها مياند، در ادامه به شرح اين خروجيپیشنهادی ايجاد شده

 فاز مقدماتی 

 دهد.ميهای اولیه ای را كه بايد قبل از شروع به تدوين معماری طي شوند را ارائه اين فاز گام
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 اصول معماری .4-3-1-1

بايست اصول معماری را مشخص نمائیم. اصول به نحوی قسمتي از محدود در اين فاز ابتدا مي

های معمولي هستند كه به ندرت های اصلي معماری هستند. اصول قوانین و دستورالعملكننده

ت بايسميگردند. جهت توسعه اصول كنند و در راستای مأموريت سازمان تعريف ميتغییر مي

 موارد زير در نظر گرفته شوند:

 يت سازمانمأمورو  هابرنامه .1

 جهت گیری استراتژيک سازمان .2

 های خارجييتمحدود .3

 هایفناورهای موجود و یستمس .4

 های فناوریینوآور .5

 . [38]، [37] اندآورده شده 1-4اصول اساسي برای معماری پیشنهادی در جدول  

، باشنداهداف كالن جهت يک دانشگاه آموزش الكترونیكي مي 1-4ستون سمت چپ جدول  5

 اند از:اند. اين اهداف عبارتاصول در جهت پاسخگويي به اين اهداف ايجاد شده

  :ارائه  و ي، آموزشاتيتحقیقامور  پیشرفت  برای هاييفعالیت انجامپیشرفت دانشگاه

  تجربیاتي متفاوت به دانشجويان.

  ذخیره سازی و ارائه بدست آوردن ،روی بر اين هدفاطالعات:  مؤثر برنظارت ،

 اطالعاتي متمركز است. هایمجموعهو امن به محدوده وسیعي از  مؤثردسترسي 

  :هایهاليكاهش پیچیدگي در دانشگاه مشتمل بر كاهش پیچیدگي فناوری اطالعات 

 های كاربردی و فناوری است.برنامهر، كسب و كا

  ی فناور هایقابلیتكوشش برای برتری در تمامي فناوری اطالعات:  عملكردیمزيت

های اطالعاتي سیستم كارمندان، توسعه هایمهارتت، ااطالعات شامل مديريت خدم

 .و ... منابع مالي مختلفجذب ، و زيرساخت
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  :در دانشگاه را بهبود  هابخش عملكردهای انجامچگونگي مزيت عملیاتي دانشگاه

 هایمهارت توسعهمرحله ای و  ،الزامي هایپیشرفتبر روی اين هدف  بخشد.مي

كاركنان متمركز است.  
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 كاتالوگ اصول معماری 

گاه علت اصل شماره
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 كسب و كار

BUS3 چابكي 

 دهد.چابكي كسب و كار و تطابق پذيری را ترويج مي

به كسب و كار جهت پاسخگويي سريع به 

 دهد.تغییرات محیط كسب و كار، قدرت مي
X 

 
X 

  

BUS5 سرويس گرايي 

دنیای واقعي هستند كه به های ها نمايي از فعالیتسرويس

هايي از فرايندهای داخل و خارج از كسب و صورت قسمت

 شوند.كار ارائه مي

سرويس گرايي چابكي كسب و كار و اشتراک 

 دهد.بهینه اطالعات را ارائه مي
X X X 

  

 ها(اطالعات)داده
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INF2 در دسترس بودن 

 از طريق اطالعات را در هر زمان يا مكاني كه مورد نیاز باشند،

چندين كانال، جهت بیشینه كردن میزان ارزششان به عنوان 

 دهد.يک دارايي، تحويل مي

كسب و كار دانشگاه نبايد به واسطه فقدان 

اطالعات در دسترس، در هر زمان و مكان كه 

 مورد نیاز بود، محدود يا محصور شود.

 

X X 

  

INF3 محرمانگي 

 كند.جلوگیری مياز دسترسي بدون مجوز به اطالعات 

های اطالعاتي دانشگاه محافظت از ارزش دارائي

 كند.مي

 
X X 

  

 كاربردی هایبرنامه

APP3  قابلیت همكاری 

 هایقابلیت همكاری را با استفاده از استانداردها و مكانیزم

 كند.رايج برای ارائه و استفاده از خدمات بیشینه مي

و كار با  ها و خدمات را قادر به ارتباطسیستم

 سازد.همديگر جهت همكاری و كارائي باالتر مي

   

X X 

APP4 تركیب پذيری 

ها و منابع در خدمات جديد را با سرهم كردن خدمات، مؤلفه

 كند.دسترس به جای نوشتن كد جديد، پیاده سازی مي

توسعه نسل بعدی برنامه كاربردی برپايه سرهم 

ها و خدمات اصلي است نه توسعه كردن مؤلفه

سفارشي نرم افزار. اين امر سرعت تحويل، 

 دهد. انعطاف پذيری، و قابلیت اتكا را افزايش مي

   

X X 

 فناوری

TEC6  استانداردسازی 

 استانداردها را برای بهبود قابلیت عملیاتي اتخاذ و اجرا

 كند.مي

دهد، استانداردسازی، پیچیدگي را كاهش مي

شود و انعطاف پذيری ها ميباعث كاهش هزينه

 بخشد.را بهبود مي

   

X X 
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TEC7 اليه بندی 

يک زير ساخت اليه ای را برای امنیت، قابلیت انعطاف و 

 كند.كارائي بیشتر اتخاذ مي

های زيرساخت، امنیت را تفكیک روابط بین اليه

بخشد و كارائي و انعطاف پذيری بیشتر مي بهبود

 سازد.را ممكن مي

   

X 

 

 

 آورده شده است. 1* شرح كامل اين جدول در پیوست الف، جدول 
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 غنی سازی اولیه مخزن معماری .4-3-1-2

های كتابخانه در رابطه با مخزن معماری گفته شد، قسمت 3-3-3مطالبي كه در بخش با توجه به 

مرجع و استانداردهای مبتني بر اطالعات را با استفاده از منابع مناسب غني سازی كرديم. موارد 

 اند.بیان شده 2-4مورد استفاده با شرح مختصر در جدول 

 

 



81 

 

 

 

 قسمت های اصلي غني سازی شده مخزن معماری  

 استانداردهای مبتنی بر اطالعات کتابخانه مرجع

 شرح نام دسته شرح نام دسته

اسناد 

 باالدستی

نامه جامع آیین

ها و مدیریت دانشگاه

مؤسسات آموزش 

عالی، پژوهشی و 

 فناوری

انقالب اين سند كه از مصوبات شورای عالي 

مند باشد جهت مديريت نظامفرهنگي مي

بازبیني و  1389های ايران در سال دانشگاه

 بروزرساني شده است.

مدل های 

 مرجع

چارچوب 

معماری 

سازمانی 

 زکمن

يكي از كاملترين چارچوب های معماری سازماني در حوزه 

های مختلف بر اساس نیازهای دسته بندی و ايجاد ديدگاه

 باشد.ذينفعان مي

نظام نامه یادگیری 

 الکترونیکی

هايي جهت سندی است شامل دستورالعمل

يكپارچه سازی مراكز آموزش عالي الكترونیكي 

 ايران

مطالعات 

 تطبیقی

 

 MITدانشگاه 

 

مستندات  2004در سال  MITدانشگاه 

معماری وضع موجود و برخي از مستندات 

معماری وضع مطلوب خود را در اختیار عموم 

 قرار داده است.

PCF 59  چارچوب دسته بندی فرايندها، يكي از محصوالت اصلي

مي باشد. اين چارچوب  60انجمن بهره وری و كیفیت آمريكا

ز صنايع طبقه مجموعه فرايندهای عمومي مورد نیا 5در 

 گوناگون را شرح مي دهد.

                                         
59 Process Classification Framework 
60 APQC: American Productivity and Quality Center 
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دانشگاه 

Birmangham 

 

كلیات معماری وضع  Birmanghamدانشگاه 

موجود و نقشه راه خود را جهت رسیدن به وضع 

در اختیار  2013مطلوب مبتني بر توگف در سال 

 عموم قرار داده است.

 

TRM61 

مدل مرجع فني، مدلي را جهت نمايش عناصر اصلي اليه 

 . ارائه مي دهدفناوری 

دانشگاه 

Wisconsin-

Madison  

 

اين دانشگاه مستنداتي در رابطه با معماری 

سرويس گرای خود مبتني بر چارچوب توگف در 

برروی سايت خود منتشر كرده  2013سال 

 است.

الگو برداری از 

دانشگاه های 

)حضوری و مجازی( 

 معتبر داخلی

 

 الكترونیكي برتربا مطالعه دانشگاه های آموزش 

، [44]، [43]، [42] ،[41]، [40] ،[39] كشور

ها، تجربیات و راه كارهای مناسب آن [45]

جهت استفاده در اليه های معماری استخراج 

 گرديدند.

  

                                         
61 Technical Reference Model 



 

 

83 

 

 استقرار تیم معماری .4-3-1-3

 های هر يک؛مسئولیتو  هانقشطراحي و استقرار اعضای تیم معماری و مشخص نمودن 

جهت استقرار تیمي ويژه  SOA CoE (Center Of Excellence)همچنین راه اندازی 

 معماری سرويس گرا.

 فاز چشم انداز معماری 

 شود.در اين فاز نمايي سطح باال از معماری مورد نظر ترسیم مي

 شناسایی ماهیت سازمان .4-3-1-4

آموزش افراد با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است. يک  ،منظور از آموزش الكترونیكي

كند تا فراگیر بتواند بدون نیاز به حضور محیطي مجازی فراهم مي الكترونیكيسیستم آموزش 

گیرد. آموزش الكترونیكي نوع جديدی از آموزش است كه در آن  فیزيكي ياد دهنده مطالب را فرا

های برنامه ريزی شده نیست. در واقع يک محیط آموزشي كالسنیازی به حضور دانشجويان در 

های درس شركت ت اينكه دانشجويان در اينگونه آموزش در كالسبه علمجازی در شبكه است. 

چنان طراحي  بايستميبرند، محتواهای درسي نداشته و از حضور مستقیم استادان بهره نمي

 .يي كنندشوند كه دانشجويان را به بهترين وجه راهنما

توان يک دانشكده/دانشگاه آموزش الكترونیكي را به با توجه به مطالب ذكر شده در باال، مي

 صورت زير تعريف كرد:

موسسه ای كه خدمات آموزش الكترونیكي را با استفاده از بسترهای نوين فناوری اطالعات و 

وظف است تا عالوه بر ارائه دهد. موسسه مارتباطات در اختیار دانشجويان/ذينفعان خود قرار مي
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خدمات آموزشي، خدمات برگزاری امتحانات، پشتیباني دانشجويان و ساير خدمات متداول 

 های حضوری را برای دانشجويان فراهم آورد.دانشگاه

در نظر معماری مرجع پیشنهادی جهت يک دانشگاه/موسسه آموزش الكترونیكي مستقل 

توانند با توجه به نیازهای به خود، معماری الكترونیكي ميهای آموزش دانشكده گرفته شده است.

 مرجع پیشنهادی را سفارشي سازی نمايند.

 سطوح جزئیات مشخصات پیاده سازی .4-3-1-5

سطح كالن از  پنج، جهت انجام يک طرح معماری با [46] با توجه به سطوح چارچوب زكمن

 . [47] جزئیات مواجه هستیم

 معروف است. جزئیات بسیار كم و بر روی نیازهای سازماني  62سطح اول به سطح سازماني

 متمركز است، در اين سطح ارتباطات اجزاء مهم نیست.

 و بیشتر  پردازديممشهور است. به جزئیات بسیار كمي  63سطح دوم به سطح مفهومي

 .ردازدپيم هاآنبه بیان مساله و نیازهای كلي سازمان از ديد مديران و ارتباطات كلي بین 

 مشهور است. به بیان جزئیات و ارتباطات منطقي اجزای  64سطح سوم به سطح منطقي

 .ابدييمپاسخ دهنده به نیازهای كلي سازماني كه در سطح دو مطرح شدند، اختصاص 

  مشهور است. اين سطح به بیان جزئیات پیاده سازی  65فیزيكيسطح چهارم به سطح

 .پردازديمی مطرح شده در سطح سوم هامؤلفهدقیق)مهندسي نرم افزار( 

  سطح پنجم به سطح جزئیات مشهور است. اين سطح بیشتر برروی جزئیات پیاده سازی

 و بحث تكنیكي كار)برای مثال بستر يا زبان برنامه نويسي( متمركز است.

                                         
62 Contextual 

63 Conceptual 

64 Logical 

65 Physical 
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های خواهد بتواند تمامي فعالیته عنوان مثال: رياست دانشكده ای)سفارش دهنده( ميب

اش را از طريق يک داشبورد مديريتي كامپیوتری رصد نمايد)يک كارمندان و واحدهای دانشكده

 های اطالعاتي با شروعنیاز با جزئیات كم در سطح مفهومي(. در گام بعد يک طراح/معمار سیستم

های اطالعاتي موجود در آن( مشخصات تحلیل كردن كل سیستم)دانشكده و سیستم به تجزيه و

های سازنده سیستم مورد نظر را و ارتباطات بخش 66كلي داشبورد مورد نظر، نیازهای كاركردی

شناسايي و پس از گرفتن تأيید نهايي سفارش دهنده، طراحي منطقي خود را در اختیار سازنده 

با توجه به طراحي منطقي انجام پذيرفته شروع به پیاده سازی فیزيكي دهد. سازنده قرار مي

 كند.های سازنده طرح ميها/بخشمؤلفه

 شود.عماری مرجع پیشنهادی در سطح منطقي انجام ميمبا توجه به تعاريف ذكر شده، 

 چشم انداز معماری .4-3-1-6

توانند، پس از اجرای های آموزش الكترونیكي ايراني بها/دانشگاهرود كه دانشكدهانتظار مي

 موفقیت آمیز تمام يا قسمتي از معماری پیشنهادی به موارد زير دست يابند:

 افزايش بهره وری سازماني 

 افزايش سهم خود در ارتقای آموزش الكترونیكي در مقاطع عالي تحصیلي كشور 

 حركت به سوی سازماني يكپارچه و منسجم 

 افزايش ارتقای رضايتمندی ذينفعان 

 ی اصليهایتوانمندتا سازمان )دانشكده/دانشگاه( بتواند،  روديمدر انتهای معماری انتظار 

 .اندشدهبیان  3-4در جدول  هاسيسروخود را در قالب سرويس ارائه نمايند. اين 
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 های اصلي مورد نیازفهرست و شرح سرويس  

 شرح نام سرویس ردیف

پذیرش/ثبت نام   1

 دانشجویان

مامي ت تواننديممتقاضیان ورود به دانشكده/دانشگاه از طريق اين سرويس 

ای از اين سرويس مراحل ثبت نام خود را انجام دهند. همچنین حالت ويژه

و  تا ثبت نام ردیگيمبرای دانشجويان در ابتدای هر ترم مورد استفاده قرار 

 انتخاب واحدشان در ترم جديد تكمیل گردد.

برگزاری   2

ی هاسکال

 آنالین/حضوری

ی درسي به صورت آنالين. با استفاده از هاكالسسرويسي جهت برگزاری 

با  با بستر برگزاری كالس آنالين تواننديماين سرويس دانشجويان و اساتید 

 توجه به سطح دسترسي خود تعامل نمايند.

ارزیابی   3

ی هاآموخته

 دانشجویان

ی هاتیفعالی مشخصي هازمانی دانشجويان در هاآموختهجهت ارزيابي 

 .رديپذيمارزيابي )عموماً امتحان( انجام 

برگزاری جلسات   4

 دفاع

ذ نیازهای اولیه جهت اخدانشجويان تحصیالت تكمیلي پس از گذراندن پیش

از پايان نامه يا سمینار خود در جلسه ای تحت عنوان  ستيبايممدرک خود، 

 دفاع نمايند. "جلسه دفاع"

پاسخگويي به مشكالت و درخواست دانشجويان و فراهم آوردن تسهیالت و  پشتیبانی   5

 امكانات رفاهي جهت آنان

 و هاطرحارتباط با صنايع مختلف جهت پروژه يابي، كارآفريني و ساخت  ارتباط با صنعت  6

 ی اساتید و دانشجويانهادهيا

 تولید دانش از طريق ارائه مقاالت، اختراعات، كتب و ....  پژوهشی  7

ايي( و  ی داخلي )دورن دانشكده/دانشگاههااستفادهاستفاده از دانش جهت 

 بومي

 تهیه و اجاره كتب و منابع مورد نیاز دانشجويان و اساتید کتابخانه  8

 كارمندان و اساتیدجذب، سنجش، بازنشستگي، تكريم، توبیخ و ....  منابع انسانی   9

ارتباط با فارغ   10

 التحصیالن

ارتباط با فارغ التحصیالن پس از فراغت از تحصیلشان و رسیدگي به نیازهای 

 و كارآفريني هاآنمرتبط 

طي بازه زماني مشخص  ستيبايمدانشجويان پس از اتمام مراحل تحصیل،  فارغ التحصیلی  11

 كارهای مربوط به فارغ التحصیلي را انجام دهند.

اعطای تسهیالت رفاهي نظیر: وام، خوابگاه، حج، اغذيه و .... به دانشجويان،  رفاهی  12

 اساتید و كارمندان

 اطالع رساني همه جانبه به ذينفعان اطالع رسانی  13

ارائه محتوای   14

 دیجیتال

ی مشخص جهت ارائه به دانشجويان به هافرمتتولید محتوای درسي در 

 عنوان منابعي جهت مطالعه آفالين محتوای دروس
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 کسب و کار یهایازمندینو  شانیهاینگرانذینفعان،  .4-3-1-7

انجام داد و تمامي نیازها را تا جای ممكن پاسخ گفت، شناختن جهت اينكه بتوان معماری بهتری 

فهرست و شرح  4-4باشد. جدول هايشان امری ضروری ميصاحبان نیازها )ذينفعان( و نگراني

دهد.ذينفعان دانشگاه را نمايش مي
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 فهرست و شرح ذينفعان دانشگاه )كاتالوگ ذينفعان(  

 هایازمندین هاینگران شرح نام ردیف

فردی كه در  دانشجو  1

دانشكده/دانشگاه به 

 تحصیل اشتغال دارد.

 شهريه 

  سرعت پايین اينترنت و عدم دسترسي با كیفیت به

 هاكالس

 عدم آشنايي با برخي از فرايندهای آموزشي 

 دروس مرتبط و با كیفیت 

 امكان دسترسي به اساتید 

 محتوای درسي آفالين و با كیفیت 

 پشتیباني مناسب و سريع 

  شانيهادرخواستامكان ره گیری 

دانشجويي كه دوران  فارغ التحصیل  2

تحصیلي خود را با 

موفقیت به اتمام رسانده 

 است.

 كم اعتبار بودن نسبي مدارک مراكز آموزش الكترونیكي 

 كمبود موقعیت شغلي 

  عدم توجه به دستاوردهای علمي ايشان توسط

 دانشكده/دانشگاه

  آموزش الكترونیكيافزايش اعتبار مدارک مراكز 

 ايجاد بسترهايي جهت ارتباط با صنايع و كارآفريني 

 ارج نهادن به دستاوردهای علمي و پژوهشي ايشان 

متقاضی ورود به   3

 دانشکده/دانشگاه

فردی كه با تازگي قصد 

ثبت نام در 

 دانشكده/دانشگاه را دارد.

  هاكالسعدم دسترسي به نحوه آموزشي و برگزاری 

  ی آموزش الكترونیكي و ماهیت هاوهیشعدم آشنايي با

 آن

  ساز و كارهايي جهت اطالع رساني صحیح از نحوه

 آموزش الكترونیكي

اشخاصي دارای  اساتید  4

صالحیت الزم جهت 

تدريس كه به صورت 

تمام وقت يا پاره وقت با 

  ی آموزش الكترونیكي و ماهیت هاوهیشعدم آشنايي با

 آن

  محدود جهت رسیدگي به حجم باالی تعداد زمان

 دانشجويان هر كالس

  ساز و كارهايي جهت آموزش اساتید جهت تدريس

 در دروه های مجازی

 آشنايي با فرايندهای مرتبط 

 های پژوهشي اساتیدی مالي طرحهاتيحما 
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سازمان همكاری 

 .كننديم

اشخاصي دارای  کارمندان  5

صالحیت الزم جهت 

انجام امور محوله در 

 سازمان

  نامناسبتخصیص وظايف 

 عدم شناخت مناسب فرايندهای ساير همكاران 

  ی اطالعاتي يكپارچه كه منجر به هاستمیسعدم وجود

 .شوديمو كاهش دقت  هادادهافزونگي 

  شانيهاتیفعالعدم توجه مديران به 

  ی مناسب جهت تخصیص وظايفهابرنامهاجرای 

  ی تكريم كارمندان و اعطای هاطرحاجرای

 تسهیالت

  يي يكپارچه و مكانیزه جهت انجام هاستمیسوجود

 امور

كارمنداني دارای  مدیران  6

صالحیت الزم جهت 

سازمان دهي و هدايت 

 سازمان و ساير كارمندان

 عدم اطالع دقیق از بهره وری مجموعه خود 

  ی ساير واحدهاهاتیفعالعدم اطالع دقیق از 

 كمبود اطالعات در مورد علم مديريت 

  قابلیت گزارش گیری داشبوردهای مديريتي با

 سفارشي

  ی هاتیفعالساز و كارهايي جهت رصد دقیق

 اعضای زير مجموعه خود

ی هاسازمان  7

 همکار

يي كه هاسازمان

 هاآندانشكده/دانشگاه با 

 تعامل دارد.

 عدم شناخت از ساز و كارهای داخلي دانشكده/دانشگاه  شفاف سازی فرايندهای تعامالتي 

  استاندارد جهت تعاملوجود بسترهايي مناسب و 
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 نمودار زنجیره ارزش .4-3-1-8

هايي است كه در يک صنعت )دانشگاه( به صورت پیوسته انجام زنجیره ارزش مجموعه عملیات

ی آموزش هادانشگاهزنجیره ارزش جهت  1-4تا به خلق ارزش منجر شود. شكل  ردیگيم

اين نمودار بر اساس چارچوب دسته بندی  .[49]، [48] دهديمايران را نمايش  الكترونیكي

 ( تدوين گرديده است.67PCFفرايندها )

 

 ی آموزش الكترونیک ايرانهادانشگاههت زنجیره ارزش ج 

باشد را به ذينفعان های عملیاتي، ارزش اصلي يک دانشگاه كه آموزش و پژوهش ميسرويس

ها نیز همانطور كه مشخص است در راستای قسمت مديريت و پشتیباني سرويس كند.ارائه مي

                                         
67  Process Classification Framework 
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های نمايش داده قسمت كنند. شرح كامل هر يک ازهای عملیاتي فعالیت ميحمايت از سرويس

  اند.بیان شده 5-4های كسب و كار در جدول تحت عنوان توانمندی 1-4شده در شكل 

 های آموزش الكترونیكي ايراندانشگاه های كسب و كارشرح توانمندی 

 شرح توانمندی ردیف

توسعه چشم انداز و  1

 استراتژی 

 

توسعه چشم انداز و استراتژی، مسیر و چشم انداز را برای يک سازمان 

. اين گروه شامل تعريف مفاهیم كسب و كار و چشم انداز دينمايممشخص 

ی كسب و كار و مديريت هایاستراتژ، همچنین توسعه باشديمبلند مدت 

ی استراتژيک. عملكردهای اين توانمندی برروی ايجاد چشم انداز، هاطرح

، اهداف استراتژيک و مشخص نمودن معیارهايي جهت اطمینان تيمأمور

 ، تمركز دارند.كنديماز اينكه سازمان در مسیر مناسب حركت 

توسعه، ارائه و  2

ارزیابی برنامه 

درسی، امتحانات و 

 آموزش

توسعه و ارائه برنامه درسي و كالسي و همچنین برنامه ريزی جهت انواع 

. برگزاری امتحانات و باشنديماز اهداف اين گروه فرايندی  هايابيارز

ی ی اين توانمندهاتیفعالی تدوين شده، از ديگر هابرنامهارزيابي مستمر 

 .باشديم

و ارائه  طراحی 3

پشتیبانی  خدمات

 دانشجویی

 

ارائه خدمات پشتیباني و حمايت از ذينفعان و به خصوص دانشجويان 

از جمله وظايف هر دانشكده/دانشگاهي باشد. اگر دانشجويان كه  ستيبايم

ذينفعان اصلي محیط آموزشي هستند احساس كنند كه از سمت مركز 

ی هانهیزمی تحصیلي و چه در هانهیزمی الزم را چه در هاتيحماآموزشي 

و اعتمادشان نسبت به  هازهیانگ، قطعاً كنندينمكاری و اجتماعي دريافت 

. لذا ارائه خدمات پشتیباني در جهت رفع شوديم/دانشگاه كم دانشكده

نیازهای تمامي ذينفعان به ويژه دانشجويان در تمامي ابعاد اهمیت ويژه 

 ای دارد.

طراحی و مدیریت  4

 عملیات

اين توانمندی، عملكردهايي را جهت اجرای مناسب امور اجرايي كه منجر 

، ارائه شوديمبه رساندن خدمات اصلي دانشگاه به دانشجويان خود 

 .دهديم

ا ب اتارتباط مدیریت 5

دانشجویان و 

ن و مشارکت ذینفعا

 هاآن

عملكردهای اجرايي در اين توانمندی منجر به افزايش ارتباطات با 

. اين امر موجب كمک به تحلیل گردديمدانشجويان و ساير ذينفعان 

. نتايج حاصل از اجرای عملكردهای اين شوديمرفتارها و بازخوردها 

به دانشگاه در باالبردن رضايت ذينفعان و افزايش سطح  توانديمتوانمندی 

انشجويان، كه منجر به ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه در سطح كشور علمي د

 ، كمک نمايد.شوديم

توسعه و مدیریت  6

 انسانی ییهسرما

ی هایاستراتژو  هااستیس، هابرنامهاين توانمندی به توسعه و مديريت 

منابع انساني اختصاص دارد. عملكردهای مرتبط با توسعه، پیاده سازی، 
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ی منابع انساني نیز در اين توانمندی قرار هابرنامهرساني نظارت و بروز 

 دارند.

مدیریت فناوری  7

 اطالعات

اين توانمندی در رابطه با، مديريت كسب و كار فناوری اطالعات جهت 

ن، سازما تيمأمورتعريف و نگهداری ارتباطات فناوری اطالعات با سازمان و 

. همچنین برقراری ارتباط استراتژيک و نقش فناوری اطالعات با باشديم

سازمان، استقرار معماری سازماني، تعريف سیستم مديريت فناوری 

ی استراتژيک كه باعث هاتیفعالاطالعات و مدل حاكمیت آن و مديريت 

، نیز از شوديمی فناوری اطالعات هاارزشكمک به اطمینان از تحقق 

 .باشديمبحث در اين توانمندی جمله موارد مورد 

 . باشديمشامل فرايندهای مديريت مالي سازمان  توانمندیاين  مدیریت منابع مالی 8

بدست آوردن،  9

ایجاد و مدیریت 

 امکانات

ی ثابت، انبارداری و نیروهای هاييدارااين توانمندی جهت مديريت اموال، 

 .باشديمخدماتي 

 

مدیریت ریسک  10

سازگاری و سازمان، 

 استمرار عملیات

اين توانمندی به مديريت ريسک يا به عبارت ديگر هر خطر احتمالي كه 

در  تواننديم هاسکير. پردازديمممكن است برای سازمان رخ دهد، 

ی استراتژيک، عملیاتي، مالي و ... دسته بندی شوند. جهت مديريت هارده

ازماني نیز امری مهم كنترل اجرای دقیق فرايندهای س هاسکيربهتر 

 ، كه اين توانمندی به آن پرداخته است. باشديم

مدیریت روابط  11

 خارجی

با تمامي ذينفعان دانشگاه  مؤثريي جهت ايجاد ارتباطات هاتیفعالشامل 

ی ارشد و دولتي، كه دانشگاه در راستای ارتقا و پیشرفت به هاسازمانو 

 .باشديمنیازمند  هاآن

توسعه و مدیریت  12

 هایتوانمند

برنامه ريزی بر اساس توانمندی يكي از اصول اصلي جهت افزايش بهره 

. اين گروه فرايندی بر توسعه و مديريت باشديموری هر سازماني 

 .باشديمی سازماني متمركز هایتوانمند
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 معماری کسب و کار 

اصلي مورد نیاز جهت مدل معماری توگف مصنوعات  فرابا توجه به  Dو  Cو فازهای در اين فاز 

 .شونديم، تدوين 68معماری مرجع پیشنهادی به صورت تركیبي

 

 فرا مدل معماری توگف 

دهیم، كه را ارائه مي 5-4ول در ابتدا جد 2-4با توجه به روابط نمايش داده شده در شكل 

قش ن –های نقش، نقش آفرين و نمايش روابط میان اين دو)ماتريس نقش تركیبي از كاتالوگ

های كسب و كار و باشد. پس از آن روابط دقیق میان عملكردها، فرايندها، سرويسآفرين( مي

                                         
 منظور از تركیبي: تلفیق مصنوعات ارائه شده توسط توگف در قالب هايي خاص مي باشد.  68
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تمامي عناصر اصلي اليه كنیم. با ارائه اين جدول بیان مي 5-5واحدهای سازماني را در جدول 

 كسب و كار در فرامدل توگف و روابط میانشان پوشش داده خواهد شد.

 واحد سازمانی –نقش آفرین  –نقش  .4-3-1-9

بايست پس از مشخص نمودن واحدهای سازماني، نقش مي 2-4با توجه به شكل 

ه نمايند را نیز بتوانند ايفا هايي كه ميآفرينان)كارمندان هر واحد( را نیز مشخص نموده و نقش

های آموزش الكترونیكي نمودار سازماني پیشنهادی جهت دانشگاه 3-4ها انتصاب داد. شكل آن

های و نقش آفرينان نیز شرح دقیق واحدهای سازماني، نقش 5-4دهد. جدول ايران را نمايش مي

 دهد.را ارائه مي

اساس زماني پیشنهادی بر های موجود در اين معماری و به تبع آن نمودار سانقش آفرين

، نمودار [50] یو فناور ي، پژوهشيها و مؤسسات آموزش عالت دانشگاهيرينامه جامع مدنيیآ

و نمودار  [52]، نمودار سازماني مصوب دانشگاه تهران [51]سازماني مصوب دانشگاه شیراز 

 باشد.مي [53]سازماني مصوب دانشگاه صنعتي شريف 

بر  5-4های كلیدی موجود در جدول های هر يک از نقش آفرين* شرح وظايف و ويژگي

 آمده است. یو فناور ي، پژوهشيها و مؤسسات آموزش عالت دانشگاهيرينامه جامع مدنيیآاساس 
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 ی آموزش الكترونیكي ايرانهادانشگاهنمودار سازماني پیشنهادی جهت  

 مراجعه بفرمايید. 1شكل  –به پیوست ج  3-4* جهت مشاهده جزئیات شكل 
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 ماتريس تلفیقي نقش، نقش آفرين، واحد سازماني –كاتالوگ   

 شرح نقش نقش آفرین واحد سازمانی ردیف

 هیات امنا  1

[54] ،[55] 

تركیبي از رياست 

سهامداران و دانشگاه 

 اصلي دانشگاه

 تصمیم گیرنده كالن 

 ناظر / حسابرس اصلي 

تركیبي است از رياست دانشگاه، سهامدارن و چندين  هیات امنا

های عضو خارجي)در بخش دولتي از وزرا و بعضاً روسای دانشگاه

 ديگر(. 

 ریاست  2

[56] 

 راهبر  رياست

 ناظر/حسابرس 

 تصمیم گیرنده 

 هماهنگ كننده 

 نماينده حقوقي/تام االختیار 

ز باشد كه بعد اباالترين مقام اجرايي موسسه مي دانشگاهرئیس 

در قبال كلیه  رياست .بود هیات امنا دومین ركن موسسه خواهد

امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماينده حقوقي 

 بود. موسسه در نزد مراجع ذيصالح خواهد

 هماهنگ كننده  مسئول دفتر

 تايپیستبايگان ، 

 و امور فرهنگی  3

 دانشجویی

[57] 

 و فرهنگي امور مدير

 دانشجويي

 هماهنگ كننده 

 هامسئول تهیه و مجری خط مشي 

 مسئول نظارت 

گذاری، برنامه ريزی و ارائه خدمات  اين معاونت عهده دار سیاست

به دانشجويان است. همچنین تعیین خط مشي های كلي در 

مسائل امور رفاهي، فوق برنامه، مشاوره ، بهداشت و درمان و امور 

 . به شمار مي رود واحدفرهنگي دانشجويان از ديگر وظايف اين 
 امور كارشناس

 فرهنگي و دانشجويي

 مجری 

 پشتیبان 

باشد.موجود مي 2جدول  –* شرح كامل اين جدول در پیوست الف 
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ها، ها به عملکردها، فرایندها، سرویسماتریس نگاشت توانمندی .4-3-1-10

 تولیدکنندگان/مصرف کنندگان سرویس 

باشد. اليه كسب و كار و هسته اصلي هر سازماني فرايندهای آن سازمان ميترين قسمت مهم

. كنندهای كسب و كار را ايجاد ميكنند و سرويسفرايندها هستند كه با همديگر همكاری مي

های اصلي يک واحد سازماني عملكردها نیز به عنوان والدی جهت فرايندها كه نمايانگر فعالیت

 هستند.

روابط میان عملكردها، فرايندها،  7-4جدول  2-5-3هیم مطرح شده بخش با توجه به مفا

های های استخراج شده را برای دانشگاهها و تولید كنندگان و مصرف كنندگان سرويسسرويس

-4ها، عملكردها و فرايندهای موجود در جدول دهد. توانمندیآموزش الكترونیكي ايران شرح مي

 اند.تدوين شده (PCF) [49] دسته بندی فرايندها با توجه به مفاهیم چارچوب 7
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 ها، تولیدكنندگان/مصرف كنندگان سرويسها به عملكردها، فرايندها، سرويسماتريس نگاشت توانمندی  

 مصرف کننده تولید کننده سرویس فرایند عملکرد توانمندی شماره
توسعه چشم  1

انداز و 

 استراتژی

 

شناسايي محیط 

 خارجي

بررسي مداوم عوامل محیطي نظیر: ساير  -1

و غیر فارسي  مجازی فارسي زبان یهادانشكده

 …و  کسیاسي، اجتماعي، تكنولوژيعوامل ، زبان

 دانشكده برها آن یرتأث و

 یهادرخواستتحلیل ذينفعان و شناسايي نیازها و  -2

 هاآن

: ظیرن) داخلي قوت و ضعف نقاط تحلیل وشناسايي  -3

 پشتیباني، هاییستمس آموزشي، برنامه

 (سازمان كلیدی هاییتقابل و اجرايي هایيسسرو

تعريف چشم انداز و همسو كردن ذينفعان با چشم  -4

 انداز دانشكده

سرويس تعامل داخلي.  -1

اين سرويس جهت اطالع 

رساني و دريافت 

ی ذينفعان هادرخواست

 كاربرد دارد.

-- 

معاونت توسعه + 

مديريت و برنامه 

 ريزی منابع

معاونین  –رياست 

و مديران ارشد 

 دانشگاه

توسعه، ارائه  2

و ارزیابی 

 یهابرنامه

درسی، 

امتحانات و 

 ی آموزش

 

 وريزی  برنامه

جذب مديريت 

 دانشجويان

فرايندهايي جهت جذب دانشجويان جديد )شامل:  -1

 یهارشتهشناسايي متقاضیان هر رشته، توسعه 

 جديد و ...(

 -- اطالع رساني )تبلیغات( -1

  معاونت+ 

 و آموزشي

 تحصیالت

 تكمیلي

 عمومي روابط + 

 الملل بین امور و
 

 

متقاضیان ورود به 

 دانشگاه
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 باشد.موجود مي 3جدول  –در پیوست الف  7-4* شرح كامل جدول 

توسعه برنامه 

 درسي

)برنامه ريزی 

 آموزشي(

 های توسعه برنامه درسييهروطراحي و تعريف  -1

همراستايي با استانداردهای منطقه ای )شامل  -2

لي ی مهاسازمانتطابق با استانداردهايي كه توسط 

تطابق با  -مانند وزارت علوم -اند توسعه يافته

استانداردهای برآورد عملكرد، اطمینان از همترازی 

 با برنامه درسي مصوب وزارت علوم(

ارائه برنامه درسي جهت اساتید، دانشجويان و ساير  -3

 ذينفعان

 تنظیم تقويم آموزشي -4

ی برنامه هتوسعانتخاب منابع آموزشي )شامل  -5

ريزی مواد آموزشي، تشكیل تیمي با عملكردهای 

متقابل شامل برنامه درسي و آموزشي، تكنولوژی 

ی كلي، همكاری با هبرنامو تداركات دفتری، ايجاد 

-یهلاوگان و پیمانكاران، شناسايي مواد عرضه كنند

ی ضروری و ظرفیت عرضه كنندگان و منظم 

 ی پیاده سازی(هبرنامسازی 

ی درسي)ارزيابي و بازنگری هبرناماجرای آزمايشي  -6

بودن برنامه درسي بر اساس بازخوردها و  مؤثر

 های دقیق(يابيارز

اطالع رساني )آئین  -1

، برنامه درسي، تقويم هانامه

 وزشي، منابع آموزشي و ...(آم

سرويس اجرای آزمايشي  -2

 برنامه درسي

نظر سنجي)جهت  -3

 دريافت بازخوردها( 

 

معاونت  -

 آموزشي

 معاونت+ 

 و آموزشي

 تحصیالت

 تكمیلي

معاونت  +

 پژوهشي

 

 دانشجويان -

 اساتید -

 رياست -

معاونین و  -

 مديران ارشد
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 ی اطالعاتیهاستمیسمعماری  

های كاربردی و بیان شد، اين فاز به معماری برنامه 7-5-3همانطور كه پیش تر در قسمت 

اينكه بتوان تمامي عناصر ضروری اين فاز را جهت معماری های مرتبط اختصاص دارد. جهت داده

 مرجع پیشنهادی به خوبي ارائه كرد، از سه مصنوع تركیبي زير استفاده شده است:

  نقش ،هاداده ،كاربردی برنامه سرويس ،برنامه كاربردی مؤلفه ماتريس -كاتالوگ 

 ی در تعامل هاستمیس آفرينان در تعامل و

 ی و ذينفعانكاربر هایواسط ها،داده ،كاربردی هایبرنامه هایمؤلفهمنطقي  نمودار 

 سرويس –برنامه كاربردی  مؤلفه ،سرويس كسب و كار - واحد سازماني ماتريس 

 كاربردی برنامه

 در ادامه به ذكر جزئیات هر يک از اين مصنوعات پرداخته شده است.

 ،هاادهد ،کاربردی برنامه سرویس ،برنامه کاربردی مؤلفه ماتریس -کاتالوگ  .4-3-1-11

 ی در تعامل هاستمیس نقش آفرینان در تعامل و

 های قابل ارائه توسطهای كاربردی، سرويساين ماتريس شرح كاملي از عملكردهای اصلي برنامه

كنند، تولیدكنندگان ها تعامل ميهايي كاربردی با آنهايي كه برنامههای كاربردی، دادهبرنامه

 دهد. جدولها و در نهايت مصرف كنندگان )نقش آفرينان( را نمايش ميسرويس )نقش آفرينان(

 .[63]، [62]، [37]، [61]، [60]، [59]، [58]دهد قسمتي از اين ماتريس را نمايش مي 4-8
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  كنندگان/مصرف تولیدها، داده ،كاربردی برنامه سرويس ی،برنامه كاربرد مؤلفه ماتريس  

نقش آفرينان در  هايسسرو هاداده عملكردها شرح نام شماره

 تعامل

های در یستمس

 تعامل

 یستمس  1

 ياطالعات

 ييدانشجو

اين سیستم تمامي 

های دانشگاهي یتفعال

دانشجويان از ابتدای 

شروع به تحصیل تا فارغ 

التحصیلي را پشتیباني 

كند. حوزه يم

عملكردهای اين 

سیستم از ثبت نام اولیه 

شود و يمدانشجو شروع 

با عملكردهايي نظیر 

، هاكالسمديريت 

امتحانات و در نهايت 

 پذيرش دانشجو:

  مديريت ثبت نام

 دانشجو

  مديريت شهريه

 دانشجويان

  مديريت برنامه

درسي/كالسي 

 دانشجويان

 مديريت ترم 

 مديريتي هایگزارش 

 هایداده 

 دانشجويان

 هایداده 

 هاپرداخت

 هایداده 

 هاكالس

 هاترم هایداده 

 های داده

 دانشجويان

 های اساتیدداده 

 ثبت نام دانشجويان 

  پرداخت آنالين

 شهريه

 انتخاب و حذف واحد 

 انتخاب و حذف ترم 

 مديريتي هایگزارش 

 دانشجويان 

  مديران

ارشد 

 سازمان

  سیستم

حسابداری 

 مالي

  سیستم

 گردش كار

 

 

 دانشگاهي:

  مديريت برگزاری

 هاكالس

  مديريت كارآموزان و

ی دانشجويان هاپروژه

 )مقطع كارشناسي(

 هایداده 

ی هامحل

 كارآموزی

 پايان  هایداده

نامه و 

 سمینارهای ويژه

 مدرک هایداده 

 ارائه برنامه كالسي 

  ارائه گردش كار فارغ

 التحصیلي

  درخواست برگزاری

 جلسات دفاع

 مديريتي هایگزارش 

 دانشجويان 

  مديران

ارشد 

 سازمان
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مدرک پايان صدور 

 پذيرد.يم

  و  هانامهمديريت پايان

سمینارهای ويژه )مقطع 

 كارشناسي ارشد(

 مديريت مدرک/دانشنامه 

 گزارشات مديريتي 

 های داده

 دانشجويان

 های اساتیدداده 

 امتحانات:

  مديريت زمان و مكان

 برگزاری امتحانات

  مديريت محل نشستن

 دانشجويان

  مديريت نمرات

 امتحانات/كارنامه

 گزارشات مديريتي 

 هایداده 

 امتحانات

 نمرات هایداده 

 های داده

 دانشجويان

 های اساتیدداده 

  صدور كارت

 امتحانات

 ارائه نمرات/كارنامه 

 مديريتي هایگزارش 

 دانشجويان 

  مديران

ارشد 

 سازمان

سیستم   2

كتابخانه 

 یکالكترون

، هاكتابجهت مديريت 

و مقاالت و  هانامهپايان 

به صورت  هاآنانتشار 

كنترل شده برای 

دانشجويان، اساتید و 

 كارمندان.

  ی هاكتابمديريت

 الكترونیكي

 مديريت اجاره كتب 

  مديريت محتوای

 ديجیتال

 مديريتي هایگزارش 

 كتب هایداده 

 های داده

 دانشجويان

 های اساتیدداده 

 های داده

 كارمندان

  ارائه كتاب به صورت

 آنالين

  ارائه محتوای

ديجیتال به صورت 

 آنالين

 دانشجويان 

 

  سیستم

مديريت 

 گردش كار

اند.به همراه جزئیات بیان شده 1جدول  –باشد كه در پیوست ب برنامه كاربردی مي 21* اين ماتريس شامل 
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ی و کاربر یهاواسط ،هادادهی، کاربرد یهابرنامه یهامؤلفهمنطقی  نمودار .4-3-1-12

 ذینفعان

های كاربری و ارتباطات میان ذينفعان، واسط 4-4شده در شكل  نمودار منطقي نمايش داده

دهد. هر های كسب و كار را نمايش ميها و اليههای كاربردی با دادهارتباط منطقي میان برنامه

های توانند از سرويسيک از ذينفعان از طريق واسط برنامه كاربردی مختص خودشان مي

.های كاربردی استفاده نمايندبرنامه
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ی كاربری و ذينفعانهاواسط، هادادهی كاربردی، هابرنامهی هامؤلفهنمودار منطقي  
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 –برنامه کاربردی  مؤلفه ،سرویس کسب و کار - واحد سازمانی ماتریس .4-3-1-13

 کاربردی برنامه سرویس

های كسب های كاربردی و تعامالت سرويسجهت نمايش روابط میان واحدهای سازماني با برنامه

قسمتي  9-4های كاربردی، ماتريسي تركیبي تدوين شده است. جدول های برنامهو كار با سرويس

از اين ماتريس را نمايش مي دهد.
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 سرويس برنامه كاربردی –اربردی، سرويس كسب و كار برنامه ك –ماتريس واحد سازماني   
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 معماری فناوری 

در اليه فناوری مصنوعات كمتری نسبت به ساير  7-5-3با توجه به مطالب ذكر شده در قسمت 

باشد، لذا مصنوعات زير سطح منطقي مي های وجود دارند. با توجه به جزئیات معماری كه دراليه

 شوند:جهت تكمیل معماری پیشنهادی در اين اليه ايجاد مي

 كاتالوگ استانداردهای فناوری •

 زيرساخت هایمؤلفهمنطقي  نمودار •

 یكاربرد هایبرنامه – فناوری هایسرويس –فناوری  هایمؤلفه ماتريس •

 کاتالوگ استانداردهای فناوری .4-3-1-14

های آموزش الكترونیكي ايران استانداردهای قابل استفاده در سطح دانشگاه به بیان 9-4جدول 

 پردازد.مي

 استانداردهای فناوری  .3-4 جدول

 شرح نام ردیف

1  SCORM 
[64] 

SCORM69  كه در برگیرنده يک مدل مرجع است، يک استاندارد جامع آموزشي

و نیز يک مدل تراكمي  70محیط زمان اجراپذير، يک برای عناصر آموزشي اشتراک

هايي است كه باشد. اين مدل، در برگیرنده مجموعه ويژگيمحتوای آموزشي مي

پذيری و قابلیت استفاده مجدد را برای محتواهای آموزشي پذيری، دسترستطبیق

، AICCسازد. اين استاندارد حاصل تحقیقات مؤسسات مبتني بر وب را فراهم مي

IMS،IEEE  وAriadne   بوده و استاندارد آموزش الكترونیكي مورد تأيید اكثر

 .باشدديگر در ايران و جهان مي آموزش الكترونیكي مراجع

                                         
69 Sharable Content Object Reference Model 

70  Runtime environment 
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2  ISO 27001 

[65] 
27001 ISO  تأمین امنیت اطالعات جهتبه طور رسمي يک سیستم مديريت را، 

 .سازدميتحت شرايط خاص امكان پذير 

3  SABSA 

[66] 
با نگاهي مستقل و در عین حال يكپارچه به تمامي  SABSA71معماری امنیتي 

مسائل امنیتي يک سازمان و داشتن قابلیت انعطاف پذيری باال در خصوصي سازی 

زير ساخت امنیتي مناسبي را برای تعامل  ،معماری بر اساس نیاز و ساختار سازمان

 كند. تمامي اجزای سازمان فراهم مي

4  CISCO 

WebEx 

[67] 

-های آنالين به صورت زمانجهت برگزاری كالس Ciscoنرم افزاری از شركت 

امكانات گوناگون . اين نرم افزار عالوه بر ارتباط صدا و تصوير، قادر به ارائه 72اجرا

) نمايش فیلم، وايت برد، چت، اشتراک انواع فايل، ريموت كنترل و ...( جهت برگزاری 

جلسات الكترونیكي )وبینار(، وب كنفرانس، كالس مجازی، سمینار، كارگاه آموزشي 

 باشد.مشاوره ، بازاريابي و ... مي

5  Adobe 

Connect 

[68] 

-های آنالين به صورت زمانجهت برگزاری كالس Adobeنرم افزاری از شركت 

اجرا. نرم افزار ادوبي كانكت عالوه بر ارتباط صدا و تصوير، قادر به ارائه امكانات 

گوناگون ) نمايش فیلم، وايت برد، چت، اشتراک انواع فايل، ريموت كنترل و ...( 

، وب كنفرانس، كالس مجازی، سمینار، جهت برگزاری جلسات الكترونیكي )وبینار(

 باشد.كارگاه آموزشي مشاوره ، بازاريابي و ... مي

6  MS Office 

[69]  
ها افزارهای يكپارچه با هم، سرورها و سرويسيک مجموعه اداری در برگیرنده نرم

ساخته شده  73اواسمک  و مايكروسافت ويندوز هایعاملاست كه برای سیستم

اين مجموعه امكانات از قبیل كار با متن، صفحات گسترده، ساخت اساليد و ...  .است

 دهد.را به كاربران خود ارائه مي

7  Open 

Office [70]  
افزارهای نرم یهيک مجموعه اداری رايگان، متن باز و مستقل از سكو در بر گیرند

ها است. اين مجموعه امكانات از قبیل كار با متن، يكپارچه، سرورها و سرويس

 دهد.صفحات گسترده، ساخت اساليد و ... را به كاربران خود ارائه مي

8  Adobe 

Flash 
[71] 

مستقل از سكو جهت ايجاد انواع محتوای آموزشي پويا  )برنامه كاربردی(نرم افزاری

 و متعامل.

9  Chamilo 

[72] 
يک سیستم متن باز و مستقل از سكوی مديريت محتوا و آموزش الكترونیكي با هدف 

 باشد.افزايش سطح دسترسي جهاني به آموزش و دانش مي

                                         
71  Sherwood Applied Business Security Architecture 

72  Run-Time 

73  Mac OS 
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10  Moodle 
[73] 

افزاری آموزش الكترونیكي آزاد است، با هدف كمک به مدرسان برای يک بستر نرم

 یمحتوا یهدروس برخط با تمركز بر روی ساخت تعاملي و همكارانو ارائه ساخت 

 ه.ساخته شد

11  LETSI 
[74] 

LETSI  موسسه ای غیرانتفاعي و جهاني با تمركز برروی قابلیت همكاری فني برای

ي های آموزشي است. فعالیت اصلهای مبتني بر كامپیوتر، تحصیالت و سیستمآموزش

LETSI باشد.های آموزشي ميپشتیباني از استانداردهای نرم افزاری باز در سیستم 

12  Experience 

API [75] 
باشد كه به محتواهای آموزشي يک واسط جهت نرم افزارهای آموزش الكترونیكي مي

 دهد.های آموزشي اجازه تعامل با همديگر را ميو سیستم

13  IEEE 830-

1998 [76] 
يكي از استانداردهای معتبر در زمنیه استخراج  IEEE 830-1998استاندارد 

جهت استخراج  IEEEتوسط  1984باشد كه برای اولین بار در سال ها، مينیازمندی

 افزار ارائه شد.سازی نرمنیازهای پیاده

14  IEEE 

Learning 

Technology 

Standards 

Committee 

(LTSC) 

[77] 

های جامعه كامپیوتری كمیته استانداردهای فناوری آموزشي يكي از زير مجموعه

IEEE جهت توسعه استانداردهای فني معتبر جهاني، تجربیات موفق و ،

 باشد.هايي برای تكنولوژی آموزشي ميراهنمايي

15  TIA-942 

[78] 
های سرور را جهت مراكز داده و اتاق TIA-942انجمن صنايع ارتباطات استاندارد 

های نرم افزاری، سخت افزاری ارائه كرده است. اين استاندارد شامل حداقل نیازمندی

 باشد.های سرور ميهای مرتبط جهت مراكز داده و اتاقو روال

 زیرساخت یهامؤلفهمنطقی  نمودار .4-3-1-15

ه است. اين مدل ساختاری يكپارچه استفاده شد (74TRM)جهت تكمیل اين گام از مدل مرجع فني 

دهد. مدل مرجع فني دو هدف های كاربردی نمايش ميهای فني سازمان و برنامهرا جهت زيرساخت

 دهد:اصلي را ارائه مي

 های كاربردیقابلیت حمل برنامه .1

 قابلیت همكاری .2

                                         
74  Technical Reference Model 
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 دهد.اين مدل مرجع را نمايش مي 5-4شكل 
 

 
 (TRMمدل مرجع فناوری ) 

های مختلف اين مدل مرجع و ارتباطات آن با معماری مرجع پیشنهادی شرح قسمت در ادامه به

 پردازيم.مي

 و اين د: های كاربردی()اليه برنامهبرنامه كاربردی كسب و كار، برنامه كاربردی زير ساخت

های اطالعاتي بیان های كاربردی بودند كه در قسمت معماری سیستمقسمت در واقع برنامه

 شدند.
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 75)كاربردی هایبرنامهپلتفرم  واسط
API): واسط كاملي را جهت تعامل میان  اين قسمت

 دهد.های كاربردی، ارائه ميهای ارائه شده توسط پلتفرم برنامههای كاربردی با سرويسبرنامه

به اين منظور اين واسط  كاربردی را ارتقا دهد. هایبرنامهحمل  تقابلی تواندمياين واسط 

 ها و ساختارهای داده ای نیز باشد.بايست شامل پروتكلهای برنامه نويسي ميطعالوه بر واس

 های كاربردی هايي را كه توسط برنامههای كاربردی: مجموعه ای از سرويسپلتفرم برنامه

های ارائه شده آورد. البته به طور معمول همه/اكثر سرويسشوند را فراهم ميمصرف مي

باشند. جزئیات ها موجود ميتوسط اين اليه، به صورت پیش فرض برروی سیستم عامل

 اند:تشريح شده 10-4های كاربردی، در جدول سط پلتفرم برنامههای ارائه شده توسرويس

 های كاربردیهای ارائه شده توسط پلتفرم برنامهسرويس  

 هازیر مجموعه شرح نام ردیف

های سرویس  1

پردازش تصویر و 

 گرافیک

هايي جهت عملكردهای مورد نیاز سرويس

جهت ايجاد، ذخیره، بازيابي و استفاده از 

 تصاوير

 های مديريت سرويس

 اشیاء گرافیكي

 سرويس رسم 

 .... 

های سرویس  2

 هامدیریت داده

های اصلي هر سیستمي يكي از قسمت

توانند با مديريت دادهايي است كه مي

 صورت مستقل ايجاد و استفاده شوند.

 های مديريت سرويس

 فايل

  عملكردهای پردازش

 پرس و جو

  عملكردهای ايجاد

 گزارش

  انبار دادهعملكردهای 

 ... 

سرویس رابط   3

 کاربری

كند كه چگونه اين سرويس بیان مي

توانند با برنامه كاربردی تعامل كاربران مي

 نمايند.

 های گرافیكي سرويس

 سمن كاربر/سرور

 های مديريت سرويس

 هاپنجره

 های چاپسرويس 

                                         
75  Application Platform Interface 
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 ... 

های سرویس  4

 عملیات بین المللی

 هاييها و واسطمجموعه ای از سرويس

دهند تا باشد، كه به كاربر اجازه ميمي

عوامل فرهنگي و زباني خود را ايجاد، 

 انتخاب يا تغییر دهد.

 ها های ارائه دادهسرويس

 های حروفو مجموعه

 های قوانین سرويس

 بومي

 های پشتیباني از سرويس

 زبان بومي

های سرویس  5

 راهنما و موقعیت

 اين سرويس پشتیباني ويژه ای برای يافتن

منابع مورد نیاز جهت ارتباطات میان 

تولید كنندگان سرويس و مصرف 

 دهند.كنندگان سرويس ارائه مي

 های راهنماسرويس 

 های موقعیتسرويس 

 های فیلترينگسرويس 

 .... 

های سرویس  6

 هاپردازش تراکنش

ها ايجاد كننده حمايتي جهت اين سرويس

های آنالين اطالعات در واحدهای پردازش

باشند. اين مجزايي به نام تراكنش مي

دهند كه در انتهای ها تضمین ميسرويس

پردازش اطالعات، نتیجه يا موفقیت آمیز 

ها جهت انجام است يا نیست. از تراكنش

ها انجام های مهم كه در آنپردازش

موفقیت آمیز تمامي مراحل اهمیت بسیار 

 شود.دارد استفاده مي

 های مديريت سرويس

  هاشتراكن

 

های سرویس  7

 امنیت

ها جهت محافظت از از اين سرويس

های استفاده اطالعات حساس سیستم

 شود.مي

 های اهراز هويت سرويس

 و تعیین سطوح دسترسي

 های كنترل ورودسرويس 

 های مديريت سرويس

 امنیت

 .... 

های سرویس  8

 مهندسی نرم افزار

های عملكردی يک برنامه كاربردی جنبه

برنامه نويسي كه با آن نوشته شده در زبان 

است نهفته است. همچنین توسعه 

دهندگان سیستم نیازمندی ابزارهايي 

مناسب جهت توسعه و نگهداری برنامه 

 كاربردی خود هستند.

 های های زبانسرويس

 برنامه نويسي

 های های زبانسرويس

 اسكريپت نويسي

 های های محیطسرويس

 اجرا-زمان

 ... 
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های سرویس  9

مدیریت سیستم و 

 شبکه

های اطالعاتي از منابع گسترده ای سیستم

بايست جهت اند، و ميتشكیل شده

دستیباني به اهداف يک محیط سیستمي 

 باز به خوبي مديريت شوند.

 های مديريت سرويس

 كاربران

 های مديريت سرويس

 خطا و دسترسي

 های مديريت سرويس

 شبكه

 .... 

های سرویس  10

 سیستم عامل

سرويس مسئول مديريت منابع پلتفرم اين 

ها و شامل: پردازنده، حافظه، فايل

 ها هستند.ها و خروجيورودی

 های عملیات سرويس

 كرنل

 های همگام سرويس

 هاسازی مسیرها و فايل

 های پردازش سرويس

 دسته ای

 .... 

ها جهت پشتیباني از برنامه اين سرويس های شبکهسرویس  11

های برروی شبكهكاربردی توزيع شده 

همگن و ناهمگن كه نیازمند دسترسي به 

های ها و همكاری با ساير برنامهداده

 اند.باشند، در نظر گرفته شدهكاربردی مي

 های ارتباطات سرويس

 هاداده

 های ايمیلسرويس 

  عملكردهای اشتراک

 گذاری صفحه نمايش

  عملكردهای ويدئو

 كنفرانس

 ..... 

 :ها وهای اصلي را جهت متصل كردن سیستماين زيرساخت سرويس زیرساخت ارتباطات 

توانند آورد. اين اليه شامل سخت افزارها و نرم افزارهايي كه ميتبادل اطالعات فراهم مي

اهم كنند، ها فربستر شبكه و خطوط ارتباط فیزيكي)برای مثال: فیبر نوری( را برای سیستم

تقال های انها، فراهم كنندگان سرويس و رسانهسوئیچ باشد. عناصر اصلي اين اليه شامل:مي

 باشد.ها ميفیزيكي داده

 :های اين اليه واسطي میان زيرساخت ارتباطات و پلتفرم برنامه واسط زیرساخت ارتباطات

بايست هايي را كه ميهايي از سرويسباشد. اين اليه ارتباطات میان مجموعهكاربردی مي

 .سازدميبرقرار  را، پشتیباني شوند IPهای مبتني بر توسط شبكه
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 :هايي كه در ها و مؤلفهتمامي سرويس کیفیتTRM وسط مجموعه ای از وجود دارند ت

 اند.باشند، احاطه شدهها يا معیارهايي كه قابل اعمال بر روی هر يک ميويژگي

اند. اليه بیان شده 11-4در جدول  TRMهای عناصر پیشنهادی جهت نگاشت به هر يک از اليه

كاربردی كسب  هایبه تفكیک برنامه 4-4در شكل  ،TRMنمايش داده شده در كاربردی های برنامه

 . [79] اندو كار يا برنامه كاربردی زير ساخت نمايش داده شده

 TRMهای برخي از عناصر استاندارد جهت نگاشت به اليه 

 استانداردها هاها/سرویسموجودیت نام الیه

 7-4و جدول  4-4شكل نمايش داده شده در  های کاربردی زیر ساختبرنامه برنامه کاربردی

های کاربردی کسب و برنامه

 کار

 7-4و جدول  4-4نمايش داده شده در شكل 

واسط پلتفرم برنامه 

 کاربردی

و  76REST هايي نظیروب سرويس واسط پلتفرم برنامه کاربردی
77SOAP 

  Apache Tomcat وب سرورهايي نظیر

پلتفرم برنامه 

 کاربردی

های پردازش تصویر و سرویس

 گرافیک

JPEG 

PNG 

 SQL هاهای مدیریت دادهسرویس

UTF-8 

 xHTML سرویس رابط کاربری

HTML4/5 

Adobe Reader 

Flash Player 

مرورگرهای اینترنت )فایرفاکس، کروم 

 و ...(

های عملیات بین سرویس

 المللی

-- 

 78LDAP های راهنما و موقعیتسرویس
Active Directory 

                                         
76  Representational State Transfer 

77  Simple Object Access Protocol 

78  Lightweight Directory Access Protocol 
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79ADAM 

پردازش های سرویس

 هاتراکنش

--- 

 SAML 80 های امنیتسرویس
Kerberos 

81AES 

 آنتی ویروس
ISO 27000 

های مهندسی نرم سرویس

 افزار

Archimate 

IEEE 1471 

ITIL 

Prince 2 

UML 

C# 

PHP 

Java 

AJAX 

های مدیریت سیستم سرویس

 و شبکه

82 SNMP 
83 SCOM 

 NET Framework. های سیستم عاملسرویس

JRE 

 DHCP 84 های شبکهسرویس
85 DNS 

86 HTTP/S 

87 SMTP 

                                         
79  Active Directory Application Management 

80  Security Assertion Markup Language 

81  Advanced Encryption Standard 

82  Simple Network Management Protocol 

83  System Center Operations Manager 

84  Dynamic Host Configuration Protocol 

85 DNS Domain Name Server 

86 Hyper Text Terminal Protocol/Secure 

87 Simple Mail Transfer Protocol 
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88 TCP/IP 

89 UDP 

واسط زیرساخت 

 ارتباطات

 90BSD سوكت های واسط زیرساخت ارتباطات

 اینترنت زیرساخت ارتباطات زیرساخت ارتباطات
Router 

Switch 

WAN 

LAN 

در ادامه پیاده سازی منطقي خواهیم داشت از  TRMبا توجه به مفاهیم ذكر شده در خصوص 

TRM  [80] دهداين پیاده سازی را نمايش مي 6-4جهت اليه فناوری يک دانشگاه. شكل . 

                                         
88 Transmission Control Protocol/Internet Protocol suite 

89 User Datagram Protocol 

90 Berkeley Socket (واسطي :APIاستاندارد برای دسترسي به سوكت )ها وجود دارد.عامل های اينترنت/شبكه، كه در اكثر سیستم 
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 ی آموزش الكترونیکهادانشگاهجهت  TRMپیاده سازی منطقي  

 است.قرار گرفته  2كیفیت بهتر در پیوست ج شكل  6-4* شكل 

 پردازيم:مي 6-4های اصلي شكل در ادامه به شرح قسمت

  تمامي كارمندان و ذينفعاني كه در محیط  شبکه داخلی: –سازمان مرکزی

از های كاربردی مورد نیتوانند از طريق اين بستر به برنامهدانشكده/دانشگاه هستند، مي

 يا اينترنت دسترسي پیدا كنند.

 :شعب هر دانشگاه از ساختار دروني، ساختاری كلي شبیه به سازمان مركزی دارند،  شعب

 بايستمي WANكاربردی، ابتدا از طريق  هایبا اين تفاوت كه جهت دسترسي به برنامه
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به  Core Routerبا سازمان اصلي ارتباط برقرار نمايند و سپس ارتباطشان از طريق 

 .گرددمي، برقرار دهدميرا  كاربردی هایبرنامهسي به ديوار آتش كه نهايتاً اجازه دستر

 :يک در مركز داده  مرکز داده / اتاق سرورServer Farm يک ديوار آتش و يک ،

Core Router  .وجود داردServer Farm  باشد، كه ميتعدادی سرور فیزيكي شامل

های مجازی برروی خود . ماشیناجرا نمايندتوانند چندين ماشین مجازی را هر كدام مي

های كاربردی كه قرار است برروی های مورد نیاز برنامهسیستم عاملي دارند كه سرويس

دهند. جهت امنیت بیشتر، يک يا چند ماشین مجازی درون ها اجرا شوند را ارائه ميآن

از طريق  توانندمي DMZمجازی درون هر  هایماشین. گیرندميقرار  91DMZيک 

ای ههای مجازی تراكنشماشین عالوه بر اينها ار آتش با يكديگر تعامل داشته باشند.ديو

در نهايت  دهند.انجام مي SANعامل ماشین مجازی با  ای خود را از طريق سیستمهداده

ای ههای مجازی نیز مسئول به اشتراک گذاری منابع میان ماشینكنترل كننده ماشین

 مجازی مي باشد.

 اين مركز معموالً در خارج از سازمان قرار دارد و با استفاده  بان گیری:مرکز پشتی

سازمان در برابر  هایدادهذخیره سازی و پشتیبان گیری اطالعات، از  ،روز هایتكنولوژی

 .كندميخطرات احتمالي پشتیبان تهیه 

 WAN92:  جهت اينكه شعب بتوانند از طريق بستری امن و سريع با سازمان مركزی

 .باشدميبسیار ضروری  WANارتباط برقرار كنند، وجود 

 :های كاربردی دانشكده/دانشگاه كاربران خارجي جهت دسترسي به برنامه اینترنت

ها نآ Core Routerبايست از طريق اين بستر وارد شبكه شوند. پس از وارد شدن مي

                                         
91 demilitarized zone  : ن نامطمئ یشبكهمنطقي يا فیزيكي است كه خدمات خارجي يک سازمان را در معرض يک  یزيرشبكهيک

محلي يک سازمان  یكهشبامنیتي بیشتر به  یيهال، اضافه كردن يک  DMZ هدف از يک .دهداست قرار مي اينترنت كه معموالً تربزرگ

 است

92 Network-Area-Wideدهد.ی جغرافیايي وسیعي )ارتباطات میان شهرها و كشورها( را پوشش مي: شبكه ای است كه ناحیه 
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های خود، دسترسي دهد و ديوار آتش نیز با توجه به سیاسترا به ديوار آتش ارجاع مي

 دهد.الزم را به كاربر مي

 Core Router :د انوظیفه اصلي هدايت كاربراني را كه از سمت شعب و اينترنت آمده

 باشد.را به سمت ديوار آتش دارا مي

 LAN Router: نشكده/دانشگاه )كارمندان( را به سمت وظیفه هدايت كاربران درون دا

 باشد.ديوار آتش دارا مي

 :ه ها بديوار آتش باعث جلوگیری از دستیابي غیر مجاز كاربران و سیستم دیوار آتش

 شود.های نرم افزاری و سخت افزاری ميسیستم

 جمع بندی 

شرح داده شد.  های آموزش الكترونیكي ايراندر اين فصل معماری مرجع پیشنهادی جهت دانشگاه

های روش توسعه معماری توگف معماری پیشنهادی با سفارشي سازی مصنوعاتي كه در هر يک از گام

اند، عناصر مورد نیاز را جهت رفع تمامي نیازهای مربوط به و چارچوب محتوای توگف بیان شده

نیكي ايران، ارائه های آموزش الكتروهای اطالعاتي و فناوری دانشگاههای كسب و كار، سیستماليه

نمود. عالوه بر اين معماری مرجع پیشنهادی با استفاده از مفاهیم چارچوب زكمن، با سطح جزئیات 

ها با منطقي بیان شد، تا بتواند بیشتر به بیان كلیات عناصر مورد نیاز در هر اليه و ارتباطات آن

 يكديگر بپردازد.

سايي انجام اقدامات عمومي اولیه در فاز مقدماتي، با توجه به معماری مرجع پیشنهادی، پس از شنا

رسد، در اين فاز هفت گروه ذينفع نوبت به شناسايي ذينفعان اصلي در فاز چشم انداز معماری مي

اصلي جهت دانشگاه آموزش الكترونیكي ايران شناسايي شدند. در فاز بعد، كه فاز معماری كسب و 

اند از: عملكردها، فرايندها، نقش آفرينان سب و كار كه عبارتهای كترين موجوديتباشد، اصليكار مي

 كنند، و روابطشان با يكديگر شناسايي شدند.هايي كه تولید/مصرف ميها به انضمام سرويسو نقش



 

 

120 

 

های كاربردی، های اطالعاتي با در نظر گرفتن تمامي نیازهای برنامهدر فاز معماری سیستم

ه كنند را شناسايي كرديم. با استفادها تعامل ميهايي كه با آن، و دادهكنندهايي كه تولید ميسرويس

های اين اليه را با همديگر نشان داديم. همچنین از دو ماتريس و يک نمودار روابط میان موجوديت

های های برنامههايشان را با مؤلفهها روابط میان واحدهای سازماني و سرويسدر يكي از ماتريس

 هايشان نمايش داديم.سرويس كاربردی و

های جهت دانشگاه TRMدر فاز آخر نیز معماری فناوری را با استفاده از يک پیاده سازی منطقي از 

آموزش الكترونیكي ايران پیاده سازی كرديم. همچنین در اين فاز سعي شد تا جای ممكن اكثر 

 استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقای فناوری نیز بیان شوند.
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 پنجمفصل 

 مطالعه موردی و ارزیابی
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 مطالعه موردی و ارزیابی .5
 

 مقدمه 

، جامع بودن و تطابق پذيری 93در اين فصل سعي شده تا از طريق مطالعه موردی و روش دلفي

 دانشگاه مورد بررسي قرار بگیرد.های الكترونیكي معماری پیشنهادی در دانشكده آموزش

 نحوه انجام کار 

پس از تكمیل معماری پیشنهادی، از طريق مصاحبه حضوری با رياست، معاونین، مديران و 

كارشناسان خبره دانشكده، موارد پیشنهاد شده معماری كه مرتبط با حوزه تخصصي هر يک بود، 

ها در مورد جامعیت آن قسمت جهت نظر آنشد. پس از شرح موارد مرتبط ها شرح داده ميبرای آن

 1 ها امتیازاتي بینشد. نظرات آنهای آموزش الكترونیكي كل كشور خواسته ميپوشش به دانشگاه

 اند.آورده شده 3-5كردند كه در جدول را كسب مي 4تا 

                                         
93 Delphi Method : .ابزاری جهت فرموله كردن نظرات خبرگان در مورد مساله ای خاص 
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 و های الكترونیكي دانشگاه شیراز، نمودارهاعالوه بر نظر سنجي از كاركنان دانشكده آموزش

ها و روش كلي انجام كار با متخصصان حوزه معماری كشور به اشتراک گذاشته شد، و نظرات ماتريس

 آورده شده است. 4-5ها در خصوص هر قسمت بیان شد. نايج اين نظر سنجي در جدول آن

جهت تعیین میزان قابلیت تطابق پذيری معماری پیشنهادی، با اخذ مجوز رسمي)عقد قرارداد( از 

دانشكده، طرح مديريت فرايندهای كسب و كار در دانشكده انجام پذيرفت. كه در فاز معماری  رياست

های اطالعاتي نیز سعي كسب و كار جزئیات آن بیان شده است. همچنین جهت اليه معماری سیستم

دی اربرهای كها با برنامههای كاربردی دانشكده شناسايي شوند و سپس تناظر آنشد تا تمامي برنامه

های اطالعاتي آورده شده معماری پیشنهادی بررسي گردد؛ شرح جزئیات در اليه معماری سیستم

است. در نهايت سعي شد تا با شناسايي كلیات معماری زيرساخت دانشكده، تناظر عناصر موجود در 

ئیات ززير ساخت دانشكده را با عناصر پیشنهادی در فاز معماری فناوری مقايسه نمائیم. شرح كامل ج

 اين گام نیز در فاز معماری فناوری آورده شده است.

 فاز مقدماتی 

شناخت كلي سازمان: مطالعه مستندات موجود سازمان، جهت بدست آوردن ديدی جامع از  .1

 دانشكده.

های الزم جهت ها و حمايتاخذ مجوزهای الزم: مذاكره با رياست دانشكده جهت اخد تأيیديه .2

 انجام پروژه معماری.

قوانیني كه دانشگاه شیراز  1-4سازی مخزن معماری: عالوه بر موارد ذكر شده در جدول غني  .3

های خود مد نظر قرار داده است در اين مخزن قرار داده شده است. از جمله نیز برای دانشكده

ای هتوان به محدوديت در تعداد معاونتدهند مياين قوانین كه معماری را تحت تأثیر قرار مي

 معاونت( اشاره كرد. 3)حداكثر  دانشكده
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نفر از كارشناسنان و  8استقرار تیم معماری: جهت انجام تدريجي اين طرح تیمي متشكل از  .4

كارشناسنان ارشد فناوری اطالعات و نرم افزار گرد هم آمدند. هر يک با توجه به زمینه 

 تخصصي خود وظايفي را جهت انجام پروژه معماری بر عهده گرفتند. 

 شم انداز معماریفاز چ 

ود خدانشگاه شیراز فعالیت های الكترونیكي ی آموزشدانشكده شناسایی ماهیت سازمان: .1

تحت عنوان مؤسسه آموزشي و تحقیقاتي دانشگاه شیراز آغاز  1382ماه سال را از بهمن

دانشجو دارد. همچنین اين  2600كارمند و  35ه است. اين دانشكده در حال حاضر نمود

های كشور همكاری دارد. اين استاد دانشگاه شیراز و ساير دانشگاه 60ا بیش از دانشكده ب

 باشد.رشته تحصیلي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مي 13دانشكده دارای 

با توجه به اينكه معماری مرجع پیشنهادی در  سطوح جزئیات مشخصات پیاده سازی: .2

در ابتدا با سطح منطقي كار شروع شد و باشد. در مطالعه موردی نیز سطح منطقي مي

 ها سطح فیزيكي و سطح جزئیات نیز پیاده سازی گرديدند.سپس در برخي از قسمت

دهد و همچنین نتايجي نتايجي كه معماری مرجع پیشنهادی ارائه مي چشم انداز معماری: .3

هرست زير را كه مديران ارشد سازمان از معماری انتظار داشتند، با همديگر ادغام شدند و ف

 ايجاد نمودند:

 مزايا جهت دانشجويان 

o  التحصیلي، دريافتمانند: فارغ  فرايندهاييكمک به تسريع زمان و سهولت انجام 

 گواهي اشتغال به تحصیل و ...

o  پذيرفتن سیستمي فرايندهایكاهش مراجعه حضوری دانشجويان از طريق انجام 

 الكترونیكيقابل انطباق به صورت 

  اساتیدمزايا جهت 
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o  الزحمه، مانند: پرداخت حق  فرايندهاييكمک به تسريع زمان و سهولت انجام

 و ... دريافت سؤاالت امتحاني

o  ابل ق پذيرفتن سیستمي فرايندهایكاهش مراجعه حضوری اساتید از طريق انجام

 الكترونیكيانطباق به صورت 

 های همكارمزايا جهت سازمان 

o  ها از طريق شفاف سازی و ارائه با سازمانايجاد بستری مناسب در جهت تعامل

 روال دقیق انجام امور

o  تعامل میان سازماني هایهزينهكاهش 

 رضايت كارمندان 

o ها، به واسطه مستند سازی و تعیین مرز میان وظايف كاركنان و ارتباط میان آن

 سازمان و روال دقیق انجام كارها فرايندهای مدلسازی

o  سازمان میان تمامي كاركنان و  فرايندهایبینش مشترک از چگونگي عملكرد

 مديران

o  حفظ به روز رساني و استفاده از دانش سازماني در صورت جانشیني كاركنان و

 مديران

o  كاری كه باعث تسهیل فرايندهایمديريت  هایسیستمايجاد بستری جهت توسعه 

 .گرددميكارمندان  انجام فرايندهای

o يي نقاط ضعف و قوت فرايندهای سازمانشناسا 

 رضايت مديران ارشد 

o ها، به واسطه مستند سازی و تعیین مرز میان وظايف كاركنان و ارتباط میان آن

 سازمان و روال دقیق انجام كارها فرايندهای مدلسازی

o  سازمان میان تمامي كاركنان و  فرايندهایبینش مشترک از چگونگي عملكرد

 مديران
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o ز رساني و استفاده از دانش سازماني در صورت جانشیني كاركنان و حفظ به رو

 مديران

o  كاری كه باعث تسهیل فرايندهایمديريت  هایسیستمايجاد بستری جهت توسعه 

 .گرددميكارمندان  انجام فرايندهای

o كمک به تصمیم سازی مديران 

o  سازمان فرايندهایشناسايي نقاط ضعف و قوت 

o شناسايي افراد كلیدی 

o  فراهم آوردن يک خط مبنای مشخص و تعريف شده به عنوان نقطه شروع هرگونه

 عملیات بهبود فرايند

o  جهت مديريت تغییرات فرايندهاايجاد ارتباط متقابل میان 

o ايجاد بستری در راستای مديريت بهتر ريسک 

 های ارائه شده در معماری در اين گام با توجه به سرويس های مورد انتظار:سرویس

 های زير انتخاب شدند:شنهادی جهت فاز اول معماری، سرويسپی

o پذيرش/ثبت نام دانشجويان 

o های آنالين/حضوریبرگزاری كالس 

o های دانشجويانارزيابي آموخته 

o برگزاری جلسات دفاع 

o پشتیباني 

o ارتباط با فارغ التحصیالن 

o فارغ التحصیلي 

و  3-4با استفاده از جدول  های کسب و کار:هایشان و نیازمندیذینفعان، نگرانی .4

 های انجام گرفته با مديران ارشد دانشكده موارد مرتبط با ذينفعان تغییری نداشتند.مصاحبه
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های انجام گرفته با مديران و اينكه مصاحبه 1-4با توجه به شكل  نمودار زنجیره ارزش: .5

 ارشد دانشكده موارد مرتبط با زنجیره ارزش تغییری نداشتند.

 ب و کارمعماری کس 

ترين فاز در هم نشان داده شده است، فاز معماری كسب و كار اولین و مهم ADMهمانطور كه در 

باشد. لذا ما بیشتر تمركز خود را در تدوين دقیق تدوين طرح معماری سازماني جهت هر سازماني مي

 مصنوعات اين فاز قرار داديم. 

در گام اول الزم بود تا معماری وضع موجود كسب و كار دانشكده شناسايي شود تا سپس بتوان 

با استفاده از معماری مرجع پیشنهادی وضع مطلوب را برای دانشكده ترسیم كرد. لذا در اولین گام 

ازی سهايشان و عملكردهای اصلي دانشكده اقدام به پیاده جهت شناسايي دقیق نقش آفرينان، فعالیت

 كرديم.  "مديريت فرايندهای كسب و كار"طرح 

 های زير طي شدند:جهت اجرای اين طرح گام

 های اولیه از دانشكده ها و تحلیلبررسي .1

 برگزاری اولین كارگاه آموزشي + آموزش مستمر .2

 وارد كردن فرايندها توسط كارمندان .3

 فرايندBPM (1400 )بررسي اولیه و استاندارد سازی فرايندها توسط تیم  .4

 فرايند( 800) مصاحبه با كارمندان و نهايي سازی وضعیت فرايندهايشان .5

 BPMN 2فرايندهای استخراج شده با استفاده از زبان  اولیهمدلسازی تحلیل و  .6

فرايندهای استخراج شده با استفاده از زبان  نهاييمدلسازی و  تحلیل، مستند سازی .7

BPMN 2 (500 )فرايند 

 ود دانشكده با معماری پیشنهادیتطابق فرايندهای موج .8

 مدلسازی كالن فرايندهای مطلوب دانشكده با توجه به معماری پیشنهادی .9
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ها + ارائه ساختار سازماني جديد بر هايي جهت بهبود فرايندها و پوشش ضعفارائه راه حل .10

 اساس معماری پیشنهادی

 تهیه سند مرجع فرايندهای دانشكده .11

 های زير حاصل گرديدند:خروجيهای فوق با تكمیل گام

  فرايندیموجود در دانشكده در قالب شناسنامه  شرح كامل تمامي فرايندهای .1

 BPMN 2موجود در دانشكده بر مبنای زبان  های ساخته شده تمامي فرايندهایمدل .2

 )بستری جهت راه اندازی سیستم مديريت فرايندهای كسب و كار)گردش كار((

 هت تمامي واحدهای دانشكده و كل دانشكدهنمودارهای يک صفحه ای ج .3

ها به مصنوعات معماری مرجع پیشنهادی، نمودار های بدست آمده نگاشت آنبا توجه به خروجي

سازماني )ايجاد شده بر اساس تقسیم فرايندها بین كارمندان و قوانین دانشگاه شیراز( و همچنین 

پیوست الف ستون  3فرايند جهت دانشكده تدوين گرديد)تشريح شده در جدول  –ماتريس عملكرد 

 تولید كنندگان(.

 دهد.نمودار سازماني جديد )تصويب شده توسط هیات رئیسه دانشكده( را نمايش مي 1-5شكل 
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های اصلي ارائه شده در طرح مديريت فرايندهای كسب و كار، نمودارهای تقسیم يكي از خروجي

باشد. با استفاده از اين نمودارها و نگاشت فرايندها به فرايندها بر اساس ماهیت و واحد سازماني مي

زه فرايندها شناسايي نقاط ضعف فعلي دانشكده در حو 6-4عملكردها و فرايندهای موجود در جدول 

شدند. با توجه به نتايج بدست آمده و تحلیل فاصله انجام گرفته و مصاحبه حضوری با مديران ارشد 

و معاونین دانشكده، در اولین گام ضرورت ايجاد كمیته راهبردی دانشكده )به عنوان جايگزيني موقت، 

نداز دانشكده و اجرايي سازی ها( جهت تدوين چشم اهای كاربردی و بهبود روشجهت واحد طرح

توانمندیِ توسعه چشم انداز و استراتژی، به عملكردها و فرايندهای  6-4آن ايجاد گرديد)در جدول 

 كلي اين كمیته اشاره دارد(.

ها، با توجه به اينكه دانشكده هنوز در سطح فرايندی بلوغ الزم را در خصوص استفاده از سرويس

 ها را در اين مرحله به فرايندها انتصاب داد. توان سرويسندارد، لذا نمي

 ی اطالعاتیهاستمیسمعماری  

هر بخش،  های اطالعاتي دانشكده و مصاحبه حضوری با كارمنداندر اين فاز با تحلیل سیستم

تهیه شدند. پس از تهیه اين كاتالوگ، ماتريس نمايش  1-5های ارائه شده در جدول)كاتالوگ( سیستم

های كاربردی جهت مشخص نمودن روابط میان واحدهای سازماني و برنامه 2-5داده شده در جدول 

 ايجاد گرديد.

 اه شیرازهای الكترونیكي دانشگدانشكده آموزش های كاربردیبرنامه كاتالوگ 

 توضیح نام

مدیریت  سیستم

 یادگیری

ی نرم هابستهشامل  -آموزش الكترونیكي دانشجويي -سیستم مديريت يادگیری

افزاری تحت فن آوری اينترنت جهت مديريت ارتباط سه گانه بین ياد گیرندگان و 

. اين سیستم دارای امكانات زير است:   باشديمسیستم يادگیری و ياد دهندگان 

صندوق پیام جهت مكاتبه با اساتید دانشجويان -فرم اعتراض نمره -كتابخانه ديجیتال

ی مورد نیاز دانشجويان جهت ورود به افزارهاراهنمايي در مورد نرم  -و كارمندان 

 سیستم. 

http://217.219.250.135/lms/
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سیستم حضور و غیاب 

 اساتید

كه دارای امكاناتي همچون گزارش  باشديمجهت پیگیری حضور و غیاب اساتید 

ی مربوط به هاگزارش. از  باشديمی كالس خاتمهی زمان شروع و مشاهدهگیری، 

 .شوديمجهت پرداخت حق الزحمه اساتید استفاده  بعداًاين قسمت 

سیستم اتوماسیون 

آموزشی، دانشجویی و 

 پژوهشی دانشگاه شیراز

(SESS) 

انجام   :باشديمسیستم اتوماسیون آموزشي، دانشجويي و پژوهشي دارای امكانات زير 

انتخاب واحد، عملیات ثبت نام، برنامه كالسي نیمسال، تقويم آموزشي، امور مرتبط 

و  هاستیلی چک مشاهدهبا پايان نامه، امور مالي مانند: پرداخت اينترنتي شهريه، 

، هاخوابگاهجدول شهريه، امور فارغ التحصیلي و مرخصي و انصراف، و امور مربوط به 

 .باشديمدرخواست وام و خريد ژتون 

سیستم پاسخگویی به 

 مشکالت دانشجویان

اين سیستم دارای امكاناتي همچون ايجاد حساب كاربری ، ثبت  و ارسال مشكل، 

 .اشدبيمبايگاني مشكالت 

 واحد سازماني دانشكده –ه كاربردی ماتريس برنام 

 برگزاریواحد  

  هاکالس

واحد برنامه ریزی 

آموزشی و 

 امتحانات

واحد تحصیالت 

 تکمیلی

واحد 

 آموزش 

واحد امور 

 مالی 

LMS * * * *  

و  سیستم حضور

 غیاب اساتید
*    * 

Adobe 

Connect 
*     

SESS * * * * * 

سیستم 

 حسابداری
    * 

سیستم 

اتوماسیون اداری 

 )سوفا(مالی 

    * 

 * * * * * وب سایت



 

132 

 

های كاربردی و واحدهای سازماني در قالب و ماتريس ارائه شده برای برنامه 2-5با توجه به جدول 

به عنوان وضع مطلوب، تحلیل فاصله و انجام مصاحبه با كارمندان و مديران ارشد سازمان،  8-4جدول 

سیستم مديريت فرايندهای كسب و كار، به عنوان اولین اولويت دانشكده در فاز ضرورت راه اندازی 

توان سیستمي جامع تر را جهت مديريت وب سايت اطالع های اطالعاتي قرار گرفت. البته ميسیستم

یس های آفها و همچنین ويرايش فايلرساني، فروم، ويكي، مديريت اسناد، گردش كار و مديريت فايل

 جهت دانشكده راه اندازی كرد.  94نالين را با استفاده از مايكروسافت شیرپوينتبه صورت آ

های كاربردی دانشكده مؤلفه گرا هستند و تنها در با توجه به اينكه در حال حاضر قالب برنامه

كنند و اطالعات دقیقي از پیاده ها برای تعامالت داخلي خود استفاده ميبرخي موارد از وب سرويس

 هایهای برنامهتوان در اين گام در خصوص سرويسباشد؛ لذا نميها در دسترس نمياخلي آنسازی د

 كاربردی نیز اظهار نظر كرد.

 معماری فناوری 

و وضع موجود معماری زير ساخت  7-4در اين فاز با استفاده از مدل پیاده سازی شده در شكل 

فاصله انجام پذيرفت. در نهايت موارد زير نمايش داده شده است تحلیل  2-5دانشكده كه در شكل 

 گردند.جهت ارتقا زير ساخت فناوری دانشكده پیشنهاد مي

های دانشكده به تازگي تغییر يافته بودند و از نظر سطح كیفي و با توجه به اينكه زيرساخت

ا نشكده باستانداردهای جهاني رتبه خوبي را داشتند، اما مديران و كارشناسان واحد انفورماتیک دا

را امری بسیار مهم برای  95SANتوجه به معماری پیشنهادی استفاده از ذخیره سازهای موازی 

 دانشكده دانستند.

                                         
94  MS Sharepoint 

95  Storage Area Network 
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 ارزیابی و ارائه نتایج 

های انجام گرفته با مديران، معاونین، اساتید، دانشجويان، رياست و كارمندان پس از انجام مصاحبه

جهت  3-5 و مطالعه موردی، امتیازات موجود در جدولنفره(  30خبره دانشكده )جامعه آماری 

 معیارهای جامعیت و تطابق جهت مصنوعات تولید شده در معماری پیشنهادی بدست آمدند.

جهت اينكه معیارهای معماری از نظر فني نیز بررسي شوند، با استفاده از پرسشنامه از خبرگان 

ها و عوامل در نظر های ماتريسخصوص ويژگينفر( نیز در  5حوزه معماری سازماني)جامعه آماری 

 دهد.معیارها و امتیازات كسب شده را نمايش مي 4-5گرفته شده در معماری نظر سنجي شد. جدول 
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 های انجام پذيرفته در دانشكدهنتايج ارزيابي  

 قابلیت تطابق جامعیت معیار    مصنوعات  فاز معماری

 چشم انداز معماری

 4 4 ی كالنهاسيسرو

 4 4 ذينفعان

 4 4 نمودار زنجیره ارزش

معماری کسب و 

 کار

 3 4 عملكردهای كسب و كار

 3 5/3 فرايندهای كسب و كار

 5/2 3 ی كسب و كارهاسيسرو

 4 4 نقش آفرينان

 5/2 3 هانقش

 5/3 3 نمودار سازماني

معماری 

ی هاستمیس

 اطالعاتی

 4 4 ی كاربردیهابرنامه

 2 5/2 ی داده هاتيموجود

ی هابرنامهی هاسيسرو

 كاربردی
3 2 

 معماری فناوری

 1 3 استانداردهای فناوری

 3 3 ی زير ساختهامؤلفه

 3 4 ی زير ساختهاسيسرو

 45.5 52 (60نتایج )مجموع 

 

 های انجام پذيرفته از خبرگاننتايج ارزيابي 

 قابلیت کاربرد معیار                         عوامل  فاز معماری

چشم انداز 

 معماری

 4 ی كالنهاسيسرو

 4 ذينفعان

 4 نمودار زنجیره ارزش



 

135 

 

معماری کسب و 

 کار

نحوه نمايش ارتباطات عملكردها، 

و ذينفعان كسب و  هاسيسروفرايندها، 

 كار

5/3 

 3 ی كسب و كارهاسيسرونحوه ارائه 

 –نحوه ارائه ارتباطات نقش آفرينان 

 و واحدهای سازماني هانقش
3 

معماری 

ی هاستمیس

 اطالعاتی

ی كاربردی و هابرنامهنحوه نمايش 

ی داده و هاتيموجود، شانيهاسيسرو

 تولید/مصرف كنندگانشان

3 

 –نحوه نمايش ارتباطات برنامه كاربردی 

با واحدهای سازماني و  شانيهاسيسرو

  شانيهاسيسرو

4 

 معماری فناوری
 5/2 زير ساخت یهامؤلفه

 4 ی زير ساختهاسيسرو

 35 (40نتایج )مجموع 

، مشخص است كه معماری از نظر جامعیت و قابلیت 4-5و  3-5با توجه به نتايج حاصل از جداول 

ی آموزش اهدانشگاهو  هادانشكده. قطعاً اگر بشود از تجربیات ساير باشديمتطابق در حد بسیار خوبي 

به مرجعي كامل جهت مراكز آموزش عالي  توانديمالكترونیكي كشور نیز بهره برد، اين معماری 

 الكترونیكي ايران تبديل شود.

 جمع بندی 

 های زير طي شدند:جهت ارزيابي دقیق پژوهش گام
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های الكترونیكي دانشگاه شیراز به های معماری در دانشكده آموزشترين قسمتمهم .1

 مطالعه موردی پیاده سازی گرديدند.صورت 

ها در های حضوری با خبرگان دانشكده نظرات آنبا استفاده از روش دلفي و مصاحبه .2

جمع  "قابلیت تطابق"و  "جامعیت"مورد مصنوعات ارائه شده بر اساس دو معیار 

 آوری شدند.

رگان خبموارد فني مرتبط با معماری پیشنهادی نیز از طريق پرسشنامه ای كه توسط  .3

 معماری سازماني تكمیل شد، ارزيابي گرديدند.

 توان به خوبي دريافتهای انجام پذيرفته، ميبا توجه به نتايج حاصل از مطالعه موردی و ارزيابي

هد. دمعماری مرجع پیشنهادی از نظر جامعیت و تطابق پذيری سطح بسیار قابل قبولي را ارئه مي

هت تدوين معماری وضع مطلوب خود، راهي بسیار كوتاه را اين معماری باعث شد كه دانشكده ج

بپیمايد، و با صرف كمترين زمان و هزينه ممكن به نتیجه ای مطلوب جهت معماری سازماني سرويس 

 گرای خود دست يابد.
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 ششمفصل 

 جمع بندی و کارهای آینده
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 و کارهای آیندهجمع بندی  .6
 

 مقدمه 

در اين فصل ابتدا نگاهي خواهیم داشت به خالصه پژوهش؛ سپس به بررسي میزان تحقق اهداف 

و كارهای آينده  هاتيمحدود، نقاط ضعف، هايژگيو. در ادامه نیز به بیان ميپردازيماصلي پژوهش 

 خواهیم پرداخت.

 خالصه پژوهش 

ی هایمعماردر فصل يک اين پژوهش ابتدا به بیان مساله پرداخته شد و ضرورت نیاز به داشتن  

 یهاپژوهشی آموزش الكترونیكي ايران مطرح شد. در فصل دوم، با مروری بر هادانشگاهمرجع جهت 

ی دانشگاهي و هاستمیسانجام شده در حوزه معماری سازماني، معماری سازماني سرويس گرا، 

ی هاچارچوبچوب توگف به شناسايي نقاط ضعف موجود پرداخته شد. همچنین در فصل دوم چار

مطرح معماری سازماني با يكديگر مقايسه شدند و با توجه به معیارهای مورد نظر، چارچوب توگف 

بیشترين امتیاز را بدست آورد و به عنوان پايه و اساس اين پژوهش انتخاب گرديد. فصل سوم، بر 

 كلیدی چارچوب توگف تمركز داشت.مفاهیم 
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ی استاندارد چارچوب هاقالبدر فصل چهارم عناصر اصلي معماری پیشنهادی در 

و نمودارها( ارائه گرديدند، و بر اساس چارچوب محتوای توگف ارتباطات  هاسيماتر، هاكاتالوگتوگف)

و سفارشي سازی چارچوب  با همديگر نشان داده شد. با تدوين عناصر اصلي معماری پیشنهادی هاآن

ی آموزش الكترونیكي ايران به عنوان هادانشگاهتوگف معماری سازماني سرويس گرای مرجعي جهت 

 :باشنديمخروجي اصلي اين پژوهش ارائه گرديد. مراحل انجام كار به شرح زير 

از روش توسعه معماری توگف به عنوان فازهای تدوين معماری  ,B, C, D Aفازهای  .1

. در ابتدا عناصر اصلي اين فازها جهت انجام كار شناسايي و استخراج شونديم شناخته

 شدند.

ی تدوين معماری كه باعث شكل هايخروجچارچوب محتوای توگف به عنوان مرجع  .2

، كاربرد دارد. در اين شوديمگیری يک معماری سازماني و حتي به عبارتي يک سازماني 

هت معماری سازماني سرويس گرا كارايي دارند، گام عناصر اصلي چارچوب محتوا كه ج

 شناسايي شدند.

ی آموزش الكترونیكي ايران و جهان صورت پذيرفت، هادانشگاهبا مطالعه ای كه در حوزه  .3

 ی معتبر گردآوری و دسته بندی شدند.هادانشگاهبهترين تجربیات 

ی قبل، استانداردها و ابزارهای هاگامدر اين مرحله با توجه به موارد شناسايي شده در  .4

 ی معماری شناسايي و گردآوری شدند. هاهيالموجود جهت تكمیل هر يک از عناصر 

ی آموزش الكترونیكي ايران و مواردی كه در فاز چشم هادانشگاهبا توجه به نیازهای  .5

اندازی معماری مشخص شدند، استانداردها و ابزارهای مورد نظر انتخاب شدند، و جهت 

 ستفاده در معماری پیشنهادی سفارشي سازی گرديدند.ا

ی پیشنهادی همه در كنار هم هانهيگز، استانداردها و هادانشگاهتجربیات موفق ساير  .6

ی آموزش الكترونیكي ايران در هادانشگاهتحلیل شدند و هر يک با توجه به نیازهای 

 های مربوطه قرار گرفتند.و ماتريس هاكاتالوگ

و  هاسيماتردر قالب  هاكاتالوگبه چارچوب محتوای توگف ارتباطات  سپس با توجه .7

 نمودارها ايجاد شدند، و معماری نهايي تدوين گرديد.
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ی الكترونیكي هاآموزشی اصلي معماری پیشنهادی در دانشكده هاقسمتدر فصل پنجم نیز، 

ی ي از ارزيابي مدل پیشنهاديهاقسمتدانشگاه شیراز پیاده سازی گرديد، و بر اساس اين پیاده سازی 

انجام پذيرفت. جهت تكمیل ارزيابي، با استفاده از روش دلفي از دو گروه از متخصصان)متخصصان 

ز نی هايسنجحوزه آموزش الكترونیک و معماری سازماني( نظر سنجي به عمل آمد. با توجه به نظر 

 .باشديمر دو حوزه برخوردار دريافت كه معماری از مقبولیت خوبي در بین متخصصان ه توانيم

 نتایج پژوهش 

( به گونه Dتا  A فازهایتدوين معماری) بهینه سازی فازهای" با توجه به هدف اصلي پژوهش كه

و حتي مديران فناوری د نالكترونیكي راحت باش یهاآموزش یهادانشگاهای كه برای استفاده در 

خودشان بتوانند با حداقل نیروی الزم در راستای تدوين برنامه معماری سازماني  هادانشگاهاطالعات 

دستاوردهای اين  نيترياصلنتايج زير را از  توانيم. لذا باشدمي ".جهت دانشگاه خود گام بردارند

 پژوهش دانست:

سفارشي سازی مصنوعات مورد نیاز جهت تكمیل معماری سازماني سرويس گرا جهت  .1

 آموزش الكترونیک ايران در قالب معماری سازماني سرويس گرای مرجع  یهادانشگاه

 آموزش الكترونیكي ايران یهادانشگاهايجاد بستری مناسب جهت يكپارچه سازی  .2

 یهادانشگاهايجاد بستری مناسب جهت تدوين معماری سازماني سرويس گرا جهت  .3

 سازماني سرويس گراآموزش الكترونیكي، با حداقل دانش فني در حوزه معماری 

تدوين معماری سازماني سرويس گرا، از طريق ارائه معماری وضع  یهانهيهزكاهش  .4

 مطلوب

 مرجع جهت ساير صنايع یهایمعمارايجاد بستری مناسب جهت تدوين  .5

 ايجاد بستری مناسب جهت يادگیری چارچوب توگف به زبان فارسي .6



 

141 

 

كامالً مشخص است كه هدف اصلي پژوهش كاماًل  ،هايابيارزبا توجه به دستاوردهای فوق و نتايج 

 مرتفع شده است.

 جمع بندی 

 های پژوهشنوآوری 

تلفیق سطوح چارچوب معماری سازمان زكمن با چارچوب معماری توگف جهت تعريف  .1

 سطح منطقي در چارچوب توگف

ها، برای ( جهت دانشگاهPCFسفارشي سازی و پیشنهاد چارچوب دسته بندی فرايندها ) .2

 اولین بار در سطح كشور

 با مفاهیم چارچوب توگف PCFتركیب  .3

 اههای تركیبي برای نمايش هر چه بهتر روابط میان موجوديتماتريس –ايجاد كاتالوگ  .4

ايجاد اولین معماری مرجع بر اساس چارچوب توگف جهت يک صنعت خاص در سطح  .5

 كشور

 ی کلیدیهایژگیو 

اسناد توسعه يافته توسط وزارت علوم، نظام نامه توجه به تمامي اسناد باالدستي مرتبط ) .1

 ی الكترونیكي و ....(هاآموزش

ی معماری سازماني يعني توگف و تركیب آن با هاچارچوباستفاده از يكي از بهترين  .2

 چارچوب زكمن



 

142 

 

ی هر دو هايژگيوتركیب معماری سازماني و معماری سرويس گرا جهت بهره گیری از  .3

 سبک معماری

 یهاهيالدر تمامي  هاآناستانداردهای معتبر بین المللي و سفارشي سازی استفاده از  .4

 معماری 

 ديد كالن و جامع در سطح منطقي .5

 ی پژوهش هاضعف 

شايد بتوان گستردگي موضوع و عدم ورود به جزئیات را تنها ضعف اين پژوهش دانست. در اين 

ماری سازماني مبتني بر توگف، حوزه پژوهش چهار حوزه بزرگ مورد بحث قرار گرفتند. حوزه اول مع

دوم معماری سرويس گرا در حوزه توگف، حوزه سوم تركیب اين دو معماری در حوزه توگف و نهايتآً 

. هر يک از اين موضوعات باشديمی الكترونیكي ايران هاآموزشی هادانشگاهحوزه چهارم نیز ساختار 

 جا تلفیقي از اين چهار حوزه بیان شد.پژوهشي جداگانه باشند، كه در اين تواننديمخود 

 هاتیمحدود 

 كم بودن منابع)مالي و زماني( جهت اجرای كامل تمامي جزئیات طرح .1

 در دسترس نبودن نیروهای متخصص جهت پیاده سازی جزئیات طرح .2
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 کارهای آتی 

و كارهای اجرايي در اين حوزه  هاپژوهشبا توجه به گستردگي موضوع، نیازهای جامعه و كم بودن 

 :گردنديمموارد زير جهت تحقیقات پژوهشگران و عالقه مندان، در دو دسته زير پیشنهاد 

 تدوین معماری سازمانی/سازمانی سرویس گرا مرجع )مبتنی بر چارچوب توگف( 

 ی جامع و علوم پزشكي ايرانهادانشگاهتوسعه معماری مرجع ذكر شده جهت  .1

ی مرجع بومي جهت ساير صنايع نظیر: صنعت برق، صنعت نفت و گاز، اهیمعمارتوسعه  .2

 /مراكز درماني و ....هامارستانیبصنايع مخابرات و ارتباطات از راه دور، صنايع تولیدی، 

 هاسازمانسفارشي سازی چارچوب توگف در جهت چابک سازی  .3

ني سرويس بسط معماری امنیت در چارچوب توگف جهت پوشش نیازهای معماری سازما .4

 ی همراههایمعمارگرا و 

/استانداردهای مديريت و مديريت فناوری هاچارچوبتلفیق چارچوب توگف با ديگر  .5

و .... جهت پاسخ جامع به نیازهای  ITIL, COBIT, PRINCE, EFQMاطالعات نظیر: 

 ی ايراني هاسازمان

 چابک سازی/سفارشي سازی روش توسعه معماری جهت اجرايي سازی معماری .6

 ( جهت صنايع مختلفE, F, G, Hی هاگامپیشنهادی )تكمیل 

 حوزه دانشگاهی 

ی هاستمیسو  هارساختيزتدوين الگوهايي جهت تدوين معماری سرويس گرا جهت  .1

 اطالعاتي دانشگاهي
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ی معماری هاهيالتركیب استانداردها و الگوهای موجود جهت تكامل هر چه بهتر  .2

 ی ايرانهادانشگاه

 هادانشگاهی همراه در جهت تكامل خدمات رساني بهتر هایمعماراستفاده از  .3

يي جهت هاحلبرای ارائه راه  هاآنی معماری و جزئي كردن هاهيالباز كردن هر يک از  .4

 پیاده سازی)انجام معماری فیزيكي(

 دانشگاهي BYODو  هادانشگاهمعماری همراه در  .5

ی هایمعمارچابک سازی/سفارشي سازی روش توسعه معماری جهت اجرايي سازی  .6

ی جامع/آموزش الكترونیكي هادانشگاه( جهت E, F, G, Hی هاگامپیشنهادی )تكمیل 

 ايران
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 یوست الفپ

 : نگاشت اصول معماری به اهداف دانشگاه1جدول 

 ماتريس تلفیقي نقش، نقش آفرين، واحد سازماني –كاتالوگ : 2جدول 

 ها، تولیدكنندگان/مصرف كنندگان سرويسها به عملكردها، فرايندها، سرويسماتريس نگاشت توانمندی: 3جدول 

 

قابل دسترس از طريق آدرس اينترنتي دائم به نشاني: * 

http://darajeh.net/Thesis/AppendixA.pdf 

 پیوست ب

 سرويس ها و كاربران –داده ها  –: ماتريس نگاشت مولفه های برنامه كاربردی به عملكردها 1جدول 

 سرويس ها –سرويس ها به واحد های سازماني  –: ماتريس نگاشت مولفه های برنامه كاربردی 2جدول 

 

قابل دسترس از طريق آدرس اينترنتي دائم به نشاني: * 

http://darajeh.net/Thesis/AppendixB.zip 

 پیوست ج

 های آموزش الكترونیكي ايرانپیشنهادی جهت دانشگاه نمودار سازماني :1شكل 

 های آموزش الكترونیکجهت دانشگاه TRMپیاده سازی منطقي  :2شكل 

 

قابل دسترس از طريق آدرس اينترنتي دائم به نشاني: * 

http://darajeh.net/Thesis/AppendixC.pdf 

 


