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  ازمانیمعرفی معماري س 1

  چیستمعماري  1.1
واژه ناشناخته اي نیست، الاقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه  "1معماري"

معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کالن بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون 
جامعیت، یکپارچگی،  مستلزم داشتن توجه ویژه اي بهآن  پیچیدگی و پویائی بوده و تهیه و نگهداشت

واژه معماري بیشتر در رشته هاي مرتبط با علوم ساختمانی شنیده . انعطاف پذیري و تعامل پذیري است
مندي از بهترین تجارب  با نگاهی جامع به کلیه عوامل تاثیرگذار بر بنا و با بهره 2شود، آنجا که معمار می

کند، عالوه بر این  قطعات سازنده اولیه ترسیم میگذشته، طرحی از چگونگی ساخت عمارت با استفاده از 
  . طول مراحل طراحی و ساخت نیز حضور داشته و همه جوانب را تحت کنترل خود دارد معمار در تمامی 

مفهوم در محدوده سخت افزار اهمیت  فناوري اطالعات و ارتباطات نیز ابتدا این مباحثدر حوزه 
وال که ئشده مورد توجه واقع شد و این س دد از قطعات از پیش ساختهزمانیکه موضوع استفاده مج ،دکرپیدا 

طراحی نمود، موضوع معماري نیز به عنوان  توان سیستم جدید را با چه ترکیب و تلفیقی از عناصر موجود می
این مبحث به تدریج در سایر حوزه هاي فناوري . گردید مطرح افزار یکی از موضوعات مهم در حوزه سخت

، قرار گیرند مد نظرساختار و رفتار بطور توأم که جایی که نیاز بود  و ارتباطات نیز وارد شد و هر اطالعات
  . مورد توجه قرار گرفتمعماري 

تجربه سایر رشته هاي علوم و مهندسی ثابت کرده است که عواملی نظیر توان گفت  بطور خالصه می
مهمترین پارامترهاي تصمیم گیري در رابطه با لزوم ابعاد، پیچیدگی، قابلیت گسترش و نیازمندیهاي خاص، 

باشد که   به عبارت دیگر هر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی. آیند  هر نوع معماري به حساب می
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از یک حد معینی فراتر رفته، یا نیازمندیهاي خاصی را تحمیل نماید، نگرش ویژه و آن  ابعاد یا پیچیدگی
معماري ترکیبی است از . شود گفته می» معماري « آن  از خواهد داشت که در اصطالح بههمه جانبه اي را نی

  .علم، هنر و تجربه که در رشته هائی نظیر ساختمان داراي قدمتی چند هزارساله است

  معماري سازمانیتعریف  1.2
حقق ماموریت د و تنی که داراي محدوده کاري متنوع و توزیع شده باشئاه یک سازمان عبارتست از مجموعه

نظیر نیروي انسانی،  يدر این صورت سازمان شامل منابع متعدد. دناي را دنبال نمای پیش تعریف شده از
و اطالعات مشترك  هدرهماهنگ کاین امور را  ستبای است که می ها فناوريسیستم ها و مرتبط و  تشکیالت

 :را بصورت زیر تعریف نموده است 3یمعماري سازمانزکمن،  .نمایدشر تنرا م ماموریت جهت تحقق

  
 
 
 

طراحی و توسعۀ سیستمهاي اطالعاتی  در ظهور سازمانهاي بزرگ، نیاز بهتوان  میلزوم معماري سازمانی را 
خاص و اهمیت انعطاف پذیري سازمانها در برابر فشارهاي  پیچیده، ظهور سیستمهاي اطالعاتی با منظورهاي

  .یابی کردتغییر مأموریتها و ساختارهاي سازمانی و تغییرات سریع فناوري ارز بیرونی نظیر تغییر کسب و کار،
ها،  هاي توسعه و استفاده بهینه از فناوري اطالعات در سازمان حل در حال حاضر، یکی از برترین راه

هاي  این راهکار که بر طبق تحقیقات موسسه توسعه. است» معماري سازمانی فناوري اطالعات«استفاده از 
ها  الی و مدیران رده باالي سازمانبه صدر موضوعات مورد توجه مدیران ع 2003از سال  4معماري سازمانی

هاي بزرگ و کوچک قرار گرفته  ها و شرکت ها، سازمان رسیده است، هم اکنون مورد توجه بسیاري از دولت
ناتوانی سازمان در ها به منزله  در سازمانآن  تا بدانجا است که عدم استفاده ازسازمانی معماري تاثیر . است

بصورت بهینه از منابع فناوري مطمئناً سازمانی که نتواند . شود حسوب میممدیریت بهینه فناوري اطالعات 
  . آینده براي خود تصور نمایدشرایط رقابتی تواند جایگاهی را در  ، نمیاستفاده کندخود اطالعات 

 
قانون دولت الکترونیک امریکا . تعریف معماري سازمانی در طول سالهاي اخیر دچار تغییر و تکامل شده است

  :ناي معماري سازمانی را اینگونه تشریح می کندمع
  یک پایگاه از اطالعات راهبردي که ماموریت را تعیین می کند §
 اطالعاتی که براي انجام ماموریت الزم است §

                                                 
3 Enterprise Architecture 
1 Institute of Federal Enterprise Architecture Development (IFEAD) 

چندان  در ارتباط با تشریح یک سازمان) مدل ها(مجموعه اي از ارائه هاي توصیفی 
و در دورة باشد تولید شده  ،)کیفیت(بتواند منطبق بر نیازمندي هاي مدیریت  که

 ).تغییرکند(باشد نگهداشت حیات مفیدش قابل
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 فناوري هایی که براي انجام ماموریت مورد احتیاج است §

هاي انتقالی که براي پیاده سازي فناوري هاي جدید در پاسخگویی به تغییر نیازها الزم فرآیند §
 است 

 :و شامل سه قسمت کلیدي می شود

 5معماري موجود §

  6معماري مطلوب §

  7یک برنامه انتقالی §
 

 بر روي کلیات معماري سازمانی وجود دارد به این گونه که معماري سازمانی شاملمشترکی برداشت  امروزه
و همچنین  کسب و کارها ، داده ها، سیستم هاي پشتیبانی کننده فرآیندمدل هاي کسب و کار، 

زیرساختارهاي فناوري براي هر دوي معماري موجود و مطلوب تعریف می شود، همچنین در معماري 
  .سازمانی نیاز به استانداردها، مالحظات امنیتی و یک طرح انتقال می باشد

  ازمانیس چارچوب هاي معماري 2

وسیله اي براي طبقه بندي اشیاء است و از آنجاکه موضوع ما مربوط به سازمان  8بطور کلی چارچوب
توسط ) مدل ها(این توصیفات. حوزه هاي سازمان هستند واست، اشیاء مورد نظر نیز توصیفاتی از جنبه ها 

داشته به آنها را به شرطی که اجازه دسترسی  ندهر فردي که به آنها احتیاج داشته باشد، قابل استفاده ا
 . مدل هستندآن  ، متخصصان در زمینه مربوط بهچنین توصیفاتیتهیه کننده  .باشد

، به عنوان مثال در نظر بگیریماگر ساخت یک ملک را  ،تشبیه کرد یتوان سازمان را به ساختمان می
 دگوی به معمار ساختمان می) خصوصیات ساختمانتوصیف کلی از شکل و (نچه را در ذهن خود دارد مالک آ

از ساختمان به گونه  مالکحال تصورات . ساختمانی درآورد "اشکال و نقشه هاي"تا این توصیفات را بصورت 
به این ترتیب فرآیند معماري ساختمانی منجر به ، باشد اي تبدیل شده که قابل ساخت توسط سازنده می

   .شود تولید ساختمان می
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دو چارچوب وجود دارد، یکی چارچوبی از مدل هاي پایه که توصیف کننده حداقل هر سازمان براي 
پس از ( و دیگري که وضعیت آینده گویند 9چارچوب معماري موجودآن  و به وضعیت فعلی سازمان است

  . نامند می 10را چارچوب معماري مطلوبآن  و کند را مشخص می) اعمال معماري سازمانی
چارچوب . رچوب تفاوت دارد، اگرچه در خیلی جاها این دو مفهوم با هم ترکیب شده اندمعماري با چا

یک ساختار منطقی براي دسته بندي و سازماندهی اطالعات پیچیده است، بنابراین چارچوب معماري 
. سازمانی یک ساختار سازماندهی شده از اطالعاتی است که براي توصیف معماري سازمان استفاده می شود

دسته مدل هاي متنوعی آن  که دراستفاده می کنند بومی سازي شده سیاري از سازمانها از یک چارچوب ب
  : ، از جمله ارائه شدهمعروفی تا کنون چارچوب هاي  .بندي و نگهداري می شوند

• Zachman Framework 
• Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
• The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
• Command, Control, Communications, computers, Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance (C4ISR) 
• Department of Defense Architecture Framework (DODAF) 
• Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) 
• Extended Enterprise Architecture Framework (E2F) 
• Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF) 
• Integrated Architecture Framework (IAF) 
• Joint Technical Architecture (JTA) 

  
 .معماري سازمانی را معرفی می کنیممعروف در ادامه تعدادي از چارچوب هاي 

  چارچوب زکمن 2.1
 آید، چارچوب که به نوعی جدول مندلیف مدل هاي معماري به حساب می 11زکمنچارچوب معماري 

شکل (دهد و اهداف را تحت پوشش قرار میزمان ، مکان، افراد، فرآینداست که شش جنبه اطالعات،  مرجعی
. ارچوب معماري فدرال داشته است، مانند چچارچوب زکمن نقشی کلیدي در ایجاد چارچوبهاي دیگر ،)1

به حساب آمده و امروزه او را  معماري سازمانیپیشکسوتان  ازکه ارائه کننده چارچوب فوق،  ،جان زکمن
  .داند معماري سازمانی را ضرورتی غیرقابل اجتناب براي سازمانهاي بزرگ میدانند،  این علم می بعنوان پدر

                                                 
9 As-is Architecture 
10 To-be Architecture 
11 Zachman Framework 
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چارچوب زکمن، یک چارچوب جامع و عمومی است که با ویژگی هاي انعطاف پذیرخود در حوزه هاي 
این چارچوب یک مدل پایه براي توسعه متدولوژي برنامه ریزي معماري 

آن  نبالو به د) 1999(چارچوب فدرال  مبنایی براي ارائه

  
  چارچوب زکمن

را بازي می کند، بطوریکه به  "یک ابزار تفکر
چارچوب معماري زکمن . معماران و مدیران کمک می کند حوزه ها و جنبه ها را جداسازي و مرتب کنند

  .داشته استسازمانی 

، همه آنکلینگر کوهن در کنگره آمریکا به تصویب رسید که مطابق 
مسئولیت . کنند ایجادرا  وزارتخانه ها و سازمانهاي فدرال آمریکا ملزم شدند معماري فناوري اطالعات خود

آن  12تدوین، اصالح و اجراي معماري فناوري اطالعات یکپارچه در هر سازمان بر عهده مدیر ارشد اطالعاتی
قانون شوراي مدیران ارشد اطالعاتی موظف شدند که 

راهکار واحدي را ارائه  ،هاي دولتی تماطالعات سیس
12 Chief Information Officer 
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چارچوب زکمن، یک چارچوب جامع و عمومی است که با ویژگی هاي انعطاف پذیرخود در حوزه هاي 
این چارچوب یک مدل پایه براي توسعه متدولوژي برنامه ریزي معماري . استمختلفی استفاده شده 

مبنایی براي ارائهبود و مجموعه این دو خود  1992سازمانی درسال 
 .بودند) 2000(چارچوب خزانه داري 

چارچوب زکمن:  1شکل 

یک ابزار تفکر"زکمن معتقد است چارچوب وي نقش  جان
معماران و مدیران کمک می کند حوزه ها و جنبه ها را جداسازي و مرتب کنند

سازمانی چارچوب هاي بعدي و مفاهیم معماري تاثیر مستقیمی بر اکثر 

  FEAFچارچوب 
کلینگر کوهن در کنگره آمریکا به تصویب رسید که مطابق موسوم به قانونی  1996

وزارتخانه ها و سازمانهاي فدرال آمریکا ملزم شدند معماري فناوري اطالعات خود
تدوین، اصالح و اجراي معماري فناوري اطالعات یکپارچه در هر سازمان بر عهده مدیر ارشد اطالعاتی

قانون شوراي مدیران ارشد اطالعاتی موظف شدند که  بر اساس همین 1998در سال . سازمان قرار گرفت
اطالعات سیس سازي معماري جهت توسعه، پشتیبانی و تسهیل پیاده

                                         

  

  
 

 

چارچوب زکمن، یک چارچوب جامع و عمومی است که با ویژگی هاي انعطاف پذیرخود در حوزه هاي 
مختلفی استفاده شده 

سازمانی درسال 
چارچوب خزانه داري 

جانامروزه 
معماران و مدیران کمک می کند حوزه ها و جنبه ها را جداسازي و مرتب کنند

تاثیر مستقیمی بر اکثر 

چارچوب  2.2
1996در سال 

وزارتخانه ها و سازمانهاي فدرال آمریکا ملزم شدند معماري فناوري اطالعات خود
تدوین، اصالح و اجراي معماري فناوري اطالعات یکپارچه در هر سازمان بر عهده مدیر ارشد اطالعاتی

سازمان قرار گرفت
جهت توسعه، پشتیبانی و تسهیل پیاده
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شوراي مدیران ارشد  توسط 1999سال  در سپتامبر )13FEAF(چارچوب معماري سازمان فدرال. دهد
  .اطالعاتی دولت ایاالت متحده آمریکا تهیه و تنظیم شد

، در سطوح باال طرح ها و راهبردهاي )2شکل (مولفه تشکیل شده است 8سطح و  4این چارچوب از 
کنیم با طرح ها و مشخصات  شود درحالیکه هر چه به سمت سطوح پائین تر حرکت می ن مطرح میکال

خوریم که همان  برمی FEAFبه ماتریس محصوالت  4کنیم تا سرانجام در سطح  جزئی تر برخورد می
نامه این ماتریس شامل سه جنبه داده، فرآیند و مکان است که در پنج دیدگاه بر(چارچوب اولیه زکمن است

  ).ریز، مالک، صاحب، سازنده و پیمانکار طبقه بندي شده است

  
  معماري سازمانی فدرال  مولفه هاي چارچوب:  2شکل 

پردازد، بلکه روش و  برخالف زکمن تنها به معرفی چارچوب و محصوالت نمیمعماري سازمانی فدرال 
برنامه ریزي "، از متدولوژي  FEAFدر مستندات . کند چگونگی برپاسازي معماري را نیز مشخص می

ماري، نامبرده شده است و چندین مستند آقاي اسپیواك به عنوان راهنماي انجام مع "14معماري سازمانی
  .راهنما و تکمیلی نیز براي انجام معماري سازمانی تدوین و منتشر نموده است

   C4ISRچارچوب  2.3
سامانه هاي اطالعاتی  چارچوب معماريولین ابه چارچوب زکمن به عنوان  با وجود اینکه در اکثر متون

جهت معماري سامانه هاي اطالعاتی و در ولی باید گفت که تالشی که در وزارت دفاع آمریکا  شود، میاشاره 
  .ودبآن  در مطرح شدهرت گرفت، مستقل از چارچوب زکمن و مسائل صو یطباترا

                                                 
13 Federal Enterprise Architecture Framework 
14 Enterprise Architecture Planning(EAP) 
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C4ISR15  تدوین   اطالعاتی در صحنۀ عملیات نظامی و که در ابتدا براي معماري سامانه هاي ارتباطی
در حوزه هاي دیگر  شده بود، رفته رفته جاي خود را به عنوان یک راه حل ممتاز براي پرداختن به معماري

شد از سه دیدگاه تشکیل شده که  بر خالف زکمن که شامل شش دیدگاه می C4ISRچارچوب  .نیز باز کرد
  :سه دیدگاه عبارتند از  این ،)3شکل (با هم تفاوت عمده دارند

v این دیدگاه توصیف کننده وظایف و عملکردهاي گره هاي عملیاتی و گردش : 16دیدگاه عملیاتی
توان گره  با استفاده از نمادهاي گرافیکی می. است اطالعات بین این گره ها در جهت انجام عملیات 

گردش و تبادل اطالعات بین گره ها ها و عناصر عملیاتی، چگونگی انجام و پشتیبانی عملیات، نحوه 
  .را مشخص نمود

v این دیدگاه توصیف کننده سیستمهاي اطالعاتی و چگونگی ارتباط بین آنها در : 17دیدگاه سیستمی
آنچه که نشان دهنده نقش فناوري در کمک به انجام بهتر . است جهت انجام یا پشتیبانی عملیات 

وارد   از دیدگاه عملیاتی که به دیدگاه سیستمی. شود می ماموریتهاي سازمانی بوده، در اینجا توصیف
شویم، گره هاي عملیاتی با سیستم هاي اطالعاتی و فواصل با خطوط انتقال اطالعات جایگزین 

 .شوند می

v این دیدگاه توصیف کننده قوانین، مشخصات و ملزومات تعیین شده براي هر : 18دیدگاه تکنیکی
در حقیقت هدف از این دیدگاه، . استآن  ظایف تعریف شدهسیستم در جهت نیل به اهداف و و

 .تضمین تطابق در عملکرد سیستم ها با انتظارات خواسته شده از آنهاست

 
 C4ISRدیدگاه هاي چارچوب :  3شکل 

                                                 
15 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
16 Operational View 
17 System View 
18 Technical View 
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  ظهور و بلوغ معماري سازمانی سرویس گرا 3
العاتی و فنی سازمانها که از اواخر دهه نود به فهرست اولویت هاي مدیران اط) EA(معماري سازمانی

به عنوان سبکی براي ) 19SOA(افزوده شده است، در چندسال اخیر قرابت خاصی با معماري سرویس گرا
معماري سازمانی به معناي داشتن مباحث در  "معماري"واژه . توسعه سیستم هاي اطالعاتی پیدا کرده است

است که در صنعت ساختمان سازي نیز مصداق ) پیاده سازي نقشه ها( نقشه و مدلهاي جامع قبل از اجرا
در معماري سرویس گرا نشان دهنده سبک خاصی براي توسعه  "معماري"روشن دارد، درحالیکه همین واژه 

سیستم هاي اطالعاتی است که بر اتصال سست، قابلیت استفاده مجدد، ترکیب پذیري، پنهان سازي پیاده 
  . می شود SOAP20, WSDL21, BPEL22تاکید داشته و شامل استانداردهاي .. سازي داخلی و 

و امکان ترکیب آنها ) معماري سازمانی و معماري سرویس گرا(چگونگی رابطه و اشتراکات این دو مضوع 
جزو موضوعات جذاب و پرطرفدار سالهاي اخیر بوده ) SOEA( "معماري سازمانی سرویس گرا"تحت عنوان 
اکثر  2007تا  2004در طی سال هاي  .دانشگاهی و مستند فنی به این موضوع پرداخته اند تز ،و دهها کتاب

 محدودرا ) رساختیزداده،  ندها،یفرا(سازمان يبر جنبه ها SOAتاثیر در این زمینه،  منتشر شده منابع
دیدگاه آنان، به عبارت واضح تر از . بودندبه حساب آورده  "نرم افزاري"را غالبا موضوعی  SOAدانسته و 

بوده  متفاوت یقبل ياز حیث نتایج در الیه نرم افزاري نسبت به سبک ها شتریب "معماري سرویس گرا"
  . است

 استدیدگاه جدیدتري رشد یافت که معتقد به بعد،  2008چند سال اخیر خصوصا از سال در  اما
است و این پارادایم ) Service-Orientation(بخشی از پارادایم سرویس گرائی "معماري سرویس گرا"

می شود، در ) SOA("معماري سرویس گرا"سبک  بههمانطور که در الیه نرم افزارهاي کاربردي منجر 
کند، همچنین در الیه می را تعریف ) SOE( "سازمان سرویس گرا"کسب و کار سازمان نیز اثربخش بوده و 

جدید، پارادایم سرویس گرائی به نگاه با این . شودمی ) SOI("زیرساخت سرویس گرا"زیرساخت منجر به 
  :سه شکل خود را نشان می دهد

  

v سازمان سرویس گرا : کسب و کار نبهج:SOE) Service Oriented Enterprise(  
v معماري سرویس گرا : هاي کاربردينرم افزار جنبه:SOA) Service Oriented Architecture(  
v زیرساخت سرویس گرا : زیرساخت  جنبه :SOI) Service Oriented Infrastructure(  

  

                                                 
19 Service Oriented Architecture 
20 Simple Object Access protocol 
21 Web Service Definition Language 
22 Business Process Execution Language 
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شوراي مدیران ارشد اطالعاتی دولت ایاالت متحده آمریکا در نیمه  ،دیدگاه جدید ایندر تائید و بسط 
را با عنوان رابطه با سرویس گرایی ساله خود در  ، نتایج مطالعات و بررسی هاي چند2008دوم سال 

شوراي مدیران ارشد اطالعاتی آمریکا . منتشر نمود 23"راهنماي کاربردي براي معماري سرویس گرا فدرال"
راهنماي "سند  2001را ارائه داده بود، در سال  "چارچوب معماري سازمانی فدرال"سند  1999که در سال 

هاي مرجع معماري  لو سپس در همین راستا مد ه بودرا منتشر ساخت "کاربردي براي معماري سازمانی
به بعد منتشر و  2003بود در طی سالهاي  PRM, BRM, SRM, DRM, TRMسازمانی را که شامل 

  . نمود کمیلت
به عنوان جدیدترین مستند منتشر شده این  "راهنماي کاربردي براي معماري سرویس گرا فدرال"سند 

 مفهومیفنی و  تکاملباشد و نشان دهنده دارنده مبانی جدیدي در حوزه معماري سازمانی می  شورا، در بر
سه در این مستند مبانی و الزامات مربوط به هر کدام از  .استمعماري سازمانی به سمت سرویس گرایی 

  .تشریح گردیده است) SOE, SOA, SOI(جنبه سرویس گرائی 

  گرایش جهانی به معماري سازمانی 4

ریت و بکارگیري فناوري اطالعات در سازمان هاي مدی با آنکه معماري سازمانی نسبت به دیگر روش
اشاره شد، در حال حاضر مورد توجه بسیاري از آن  شود، اما بدلیل نتایجی که به روشی نوین محسوب می

از مهمترین دالیل استفاده از معماري . هاي بزرگ و کوچک قرار گرفته است ها و شرکت ها، سازمان دولت
هاي سازمانی، مدیریت منابع اطالعاتی، نقشه راهی  گیري یت از تصمیمتوان به ترتیب به حما سازمانی می

در واقع، این دالیل، . براي مدیریت تغییرات، حمایت از توسعه سیستم و مدیریت پیچیدگی اشاره نمود
توجه به این دالیل و نتایج معماري . ها در مدیریت فناوري اطالعات هستند مشکالت و نیازهاي عمده سازمان

ها در فناوري اطالعات قدم  هاي سازمان دهد که معماري سازمانی با رویکرد تامین خواسته نی نشان میسازما
  . ها در فناوري اطالعات بوجود آمده است برداشته و با شناخت از نیازها و مشکالت سازمان

تجربه کشورهاي پیشگامی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، انگلستان، استرالیا و دانمارك حاکی از این امر 
گذاري در بخش فناوري اطالعات را سازماندهی نماید و راه را براي  تواند سرمایه است که تنها مسیري که می

تدوین چارچوبی به منظور ارائه و ارزیابی  استقرار دولت الکترونیکی فراهم کند، استفاده از معماري سازمانی و
ها،  ها، مولفه اي از قوانین، استانداردها، روش در واقع، نیاز به مجموعه. معماري سازمانی در مقیاس ملی است

کنندة سطح مطلوب  هایی است که در سراسر دولت مورد استفاده قرار گیرد تا تضمین الگوها و دستورالعمل
  . هاي مختلف باشد هاي سازمان اريپذیري میان معم تعامل

                                                 
23 A Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture 
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در سال  IFEADنمایند که بر اساس گزارشات  کشورهاي بسیاري در زمینه معماري سازمانی فعالیت می
در این میان . اند هاي فعال در زمینه معماري سازمانی شناخته شده کشور به عنوان کشور 149، حدود 2005

کشور ما ایران، در این . لیت، در راس کشورهاي فعال قرار دارددرصد فعا 45  کشور آمریکا با داشتن تقریباً
فهرست، در رده سیزدهم قرار دارد که نسبت به کشورهایی چون چین، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا رده باالتري 

با توجه  .جایگاه کشورها بر اساس میزان گرایش به معماري سازمانی نشان داده شده است 4شکل در  .دارد
فهرست و شمار کشورهایی که در زمینه معماري سازمانی فعالیت دارند، شاید دیگر نتوان معماري به این 

  .سازمانی را روشی نوپا و کم تجربه در مدیریت فناوري اطالعات نامید
ها مورد حمایت قرار گرفته است بلکه با توجه به دالیل باال مورد توجه  معماري سازمانی نه تنها در دولت

هایی  ها و شرکت در واقع، به جاي اینکه فهرست سازمان. و موسسات بسیاري نیز قرار گرفته است ها سازمان
هایی ارائه شود که هنوز  نمایند، ارائه شود، بهتر است فهرست سازمان که از معماري سازمانی استفاده می

گزارشی را  2000در سالجالب اینکه شرکت متا . اند اقدامی در راستاي بکارگیري معماري سازمانی ننموده
هاي     راتژياست در عرصه اصلیهاي معماري سازمانی بازیگران  تیم 2005تا پایان سال آن  چاپ نمود که طبق

هایی از این دست که بوسیله  این گزارش و گزارش. بود خواهند مدیریت و برنامه ریزي فناوري اطالعات
هاي انجام شده براي معماري  بینی دهد که پیش یشوند، نشان م هاي مختلف منتشر می موسسات و دولت
  .ریزي شده بوده است سازمانی، برنامه

  
  جایگاه جهانی ایران در معماري سازمانی:  4 شکل
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  معماري سرویس گرا و نتایج مزایا 5

v ها، فرآیندها و  سازي ماموریت طراحی و پیاده :ها ایجاد نظامی قابل مقایسه در توصیف سیستم
شوند، نیازمند وجود الگوهاي  هاي بزرگ به کار گرفته می هاي اطالعاتی که در سازمان سیستم

هاي  هاي سازمان در غیر اینصورت امکان مقایسه خروجی. مناسب و استاندارد جهت توصیف آنهاست
 .  هاي اساسی خواهد شد ار چالشمختلف با هم وجود نداشته و فرآیند یکپارچگی دچ

v در . این مشکل یکی از بزرگترین مشکالت بخش فناوري اطالعات در سازمان است :حذف افزونگی
صورتیکه، معماري سازمانی براحتی افزونگی را در حیطۀ حرفه شناسایی و امکان حذف را فراهم 

هاي تکراري  ی با قابلیتهاي مختلف سازمان ممکن است محصوالت بعنوان نمونه، بخش. آورد می
معماري . اي را در یک حیطۀ کاري که قبالً انجام شده مجدداً انجام دهند تولید نمایند و یا تجربه

 .هاي اضافی را بصورت موثري کاهش دهد تواند این هزینه سازمانی می

v ه کارگیري گذاري اطالعات، از نتایج ب ایجاد یکپارچگی اطالعاتی با ادغام و به اشتراك :یکپارچگی
معماري سازمانی با ایجاد استانداردهاي خاص، قواعدي براي به . باشد معماري اطالعاتی می

نماید، که امکان رد و بدل نمودن اطالعات در سطوح مختلف از  ها ایجاد می گذاري داده اشتراك
 .ها مهیا شود ها تا زیرسیستم داده  پایگاه

v هاي  فاده از معماري سازمانی امکان استفاده از مدلبا است :همگرایی به سمت دولت الکترونیک
در سطح » مدل مرجع فنی«و » مدل مرجع خدماتی«، »مدل مرجع کارایی«مرجع نظیر 

هاي مختلف  هاي مختلف و در نهایت در سطح دولت بوجود آمده و یک نوع همگرایی در الیه سازمان
هاي ناشی از  ت منجر به کاهش هزینهاین همگرایی و نزدیکی در نهای. شود ها حاصل می سازمان

ها شده وکاهش  پذیري بین سازمان هاي ناهمگون و عدم تعامل ها، استفاده از سیستم دوباره کاري
 .ها و افزایش کارایی سازمانی را در پی خواهد داشت اندازه هزینه بی

v هاي  ماري سیستمیکی از دستاوردهاي مهم مع :هاي سازمانی ها و فرآیندها در ماموریت بهبود روش
در واقع، معماري . بزرگ اطالعاتی کشف و حذف فرآیندهاي اضافی در جهت اجراي ماموریت است

. شود انجام چنین فعالیتی تلقی می  خود به تنهایی شامل بازمهندسی فرآیندها نیست، اما مقدمه
الت بین آنها است که ها و فرآیندها و تعام ترین هدف از تدوین معماري سازمانی تمرکز بر داده اصلی

 . انجامد سازي فرآیندها می به بهینه
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