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 :مقدمه -1

. در ابتدا به پرداخته است سازمانی معماری هایچارچوب نهایتاً،انواع و تعاریف،سازمانی معماری بررسیمقاله به  ایندر       

و  هاوبچارچ، انواع ،  یسازمان معماری تعریفجداگانه پرداخته، در ادامه  صورت به هرکدامو سازمان   معماریواژه  بررسی

 .گیردمیقرار  بررسیگرا مورد  سرویس سازمانی معماری نهایتدر 

 معماری چیست -2

معماری  کلمهمهندسی،  های رشتهنیست، الاقل برای مهندسان و آشنایان به  ای ناشناختهواژه  "1معماری "   

دارای خواصی چون پیچیدگی و  کهبر ساختار و رفتار موجودیتی است  کالنطرح و دید همه جانبه و  یکیادآور 

، انعطاف پذیری و تعامل یکپارچگیبه جامعیت،  ایویژهپویائی بوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن توجه 

با  "معمار " کهشود، آنجا مرتبط با علوم ساختمانی شنیده می هایرشتهپذیری است. واژه معماری بیشتر در 

مندی از بهترین تجارب گذشته، طرحی از چگونگی ساخت  بر بنا و با بهره تأثیرگذارعوامل  کلیهنگاهی جامع به 

مراحل طراحی و  طول، عالوه بر این معمار در تمامی کندمیعمارت با استفاده از قطعات سازنده اولیه ترسیم 

فناوری اطالعات و ارتباطات نیز  کاریدر حوزه   .خود دارد کنترلساخت نیز حضور داشته و همه جوانب را تحت 

موضوع استفاده مجدد از قطعات از پیش  که زمانی، کردابتدا این مفهوم در محدوده سخت افزار اهمیت پیدا 

توان سیستم جدید و تلفیقی از عناصر موجود می ترکیببا چه  که سوالساخته شده مورد توجه واقع شد و این 

از موضوعات مهم در حوزه سخت افزار مطرح گردید. این  یکیضوع معماری نیز به عنوان را طراحی نمود، مو

ساختار و  کهنیاز بود  کهفناوری اطالعات و ارتباطات نیز وارد شد و هر جایی  هایحوزهمبحث به تدریج در سایر 

 "معماری"توأم مد نظر قرار گیرند، معماری مورد توجه قرار گرفت. برای تعریف دقیق و استاندارد  طور بهرفتار 

و  هایشمؤلفهسیستم محاط شده توسط  یکساختار بنیادی "اشاره نمود:  IEEE 1471به استاندارد  توانمی

 ".شودمیپشتیبانی  املتکتوسط قوانین و رهنمودهایی برای طراحی و  کهبا هم و محیط  هاآنروابط بین 

                                                           
1 Architect 
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متنوع و توزیع شده باشند و تحقق  کاریدارای محدوده  کهسازمان عبارتست از مجموعه هائی  یک               

را دنبال نمایند. در این صورت سازمان شامل منابع متعددی نظیر نیروی  ایشدهاز پیش تعریف  مأموریت

جهت  مشترکو اطالعات  کردهبایست این امور را هماهنگ می کهمرتبط و فناوری است  تشکیالتانسانی، 

 زیر تعریف نموده است: صورت بهرا  "معماری سازمانی "، زکمنرا منتشر نماید.  مشترکهای  مأموریتتحقق 

نطبق بر بتواند م کهسازمان چندان  یک( در ارتباط با تشریح هامدلتوصیفی ) هایارائهاز  ایمجموعه

 (.تغییرکندحیات مفیدش قابل نگهداشت باشد) دوره(، تولید شده باشد و در کیفیتمدیریت ) هاینیازمندی

اطالعاتی  هایسیستمبزرگ، نیاز به طراحی و توسعة  هایسازمانتوان در ظهور لزوم معماری سازمانی را می

در برابر فشارهای  هاسازماننعطاف پذیری اطالعاتی با منظورهای خاص و اهمیت ا هایسیستمپیچیده، ظهور 

 .کردو ساختارهای سازمانی و تغییرات سریع فناوری ارزیابی  هامأموریت، تغییر کارو  کسببیرونی نظیر تغییر 

 انواع معماری سازمانی -4

دارند و بنابراین باید سه دسته تعریف متفاوت برای معماری  سروکارسه گروه عمده با مقوله معماری سازمانی 

 و ذینفعان خاص خود است. هادیدگاهسازمانی ارائه داد، هر تعریف شامل اهداف، دالیل و 

 معماری سازمانی با محوریت فناوری اطالعاتالف( 

و بازدهی است.  کارائیجهت بهبود  کارو  کسبدر این مورد هدف از معماری سازمانی همراستا نمودن فناوری اطالعات با  

فناوری مورد هدف  هایزیرساختاطالعاتی و موثر بودن  هایسیستم یکپارچگیپائین بوده و  هایالیهاین رهیافت بر  تاکید

. معماری پذیردمی کاهشسازمان  هایهزینهبهبود یافته و  کارائیاست، بدین ترتیب با سازماندهی منظم فناوری اطالعات، 

اطالعاتی با توجه به این نیازها طراحی یا  هایسیستمتا  شودمیرفه در حد مدلسازی فرآیندها و نیازهای اطالعاتی انجام ح

معماری سازمانی از این جنس هستند و معموال توسط اداره)معاونت( فناوری اطالعات  هایپروژه اکثرشوند.  تکمیل

  .شوندمیمدیریت و اجرا  هاسازمان

. شودمیحرفه، اطالعات، سیستم، داده و فناوری نمایش داده  هایمعماریفت معموال با ساختاری چند الیه از زیر این رهیا

باالتر خود  هایالیهو از طرفی دیگر مسئول برآورده سازی نیازهای  کندمیهر الیه نیازهای خود را به الیه پائین تر منتقل 



و ماموریت سازمان در ارتباط بوده و به دنبال برآورده سازی رضایت ذینفعان هستند باالئی مستقیما با اهداف  هایالیهاست. 

 باالئی از طریق فناوری اطالعات هستند. هایالیه کنندهپائین تر پشتیبانی  هایالیه درحالیکه

در حد شناسائی  وکار کسبفناوری است، به  هایزیرساختاطالعاتی و  هایسیستمتوجه اصلی این رهیافت بر معماری 

  و خبری از مهندسی مجدد فرآیندها نیست. شودمیپائین تر توجه  هایالیهنیازها و انتقال آنها به 

  معماری سازمانی فرآیند محورب( 

باال به پائین به  رویکردی، اهداف حرفه با پذیردمیاین نوع معماری سازمانی با هدف مدیریت و بهبود فرآیندها صورت  

این نوع  .گفته خواهد شد، سازماندهی شوند کهفرآیندهای حرفه به روشی  کلیهتا نهایتا  شودمینگاشت  هافعالیتعملیات و 

  .باشندمیمعماری سازمانی توسط مدیران ارشد حرفه اجرا شده و زیر نظر مستقیم ریاست سازمان  هایپروژه

  معماری سازمانی دولت محورج( 

خود نوعی سازمان  کهستادی است، هماهنگی و هدایت بین اجزاء و حوزه هائی  هایسازمانمخصوص  کهدر این رهیافت  

مورد توجه  کالن، مورد توجه است. دربحث مدیریت سازمانی و به هنگام مواجهه با پیچیدگی دو راهبرد شوندمیمحسوب 

 متمرکزجامع و  صورت به کهمختلف است  هایحوزهسازمان در  مرکزیو  یکپارچه کنترلمعماران قرار دارد، اول مدیریت و 

دارای مدیریت مخصوص خود بوده ولی  کدامهر  کهو دوم تقسیم سازمان به زیر مجموعه هائی است  شودمیانجام 

، معماری سازمانی دولت محور بر پایه این شودمیفدرالی و ستادی انجام  صورت به هامجموعهبین این  هایهماهنگی

 راهبرد است.

، هر حوزه تصمیم شودمیتقسیم  کارو  کسب هایحوزهگفته شده سازمان به اجزائی با نام  کهدر این روش همانطور 

. شودمیتوسط ستاد هماهنگ و مدیریت  کلیاهداف سازمان و وظایف  درحالیکهو مدیریت داخلی خود را داراست،  هاگیری

در نظر گرفت،  کوچکآن را نوعی سازمان  توانمیخود بوده و  و بهره وری در بخش کارائیهر حوزه به دنبال افزایش 

 را بعهده دارد. هاحوزهوظیفه نظارت و همراستا نمودن  کهرا داده  مرکزیسازمان  تشکیلبا همدیگر  هاحوزهمجموعه این 

در قالب  ها فعالیتنتیجه و ما حصل این  بلکه شودنمیو مدیریت  کنترلداخلی هر حوزه  های فعالیتدراین نوع معماری 

 ، لذا مدیریت و بهبود فرآیندشودمیهماهنگ و همراستا  ها حوزهرقابتی با دیگر  های گیریو جهت  کارائی های شاخص

اطالعاتی خارج از موضوع معماری سازمانی دولت محور بوده  های سیستمسازی  یکپارچههای داخلی هر حوزه یا طراحی و 

 .شودمیو مربوط به معماری داخلی هر حوزه 

 :باشدمیدر این رهیافت مورد توجه هستند به این قرار  کهمجموعه عناصری 

 ماموریت سازمان -    



 سازمان راهبردهای -    

 ستد و داد و فروش -    

 تجاری رقبای -    

 هاسرویس و محصوالت -    

 کلیدی منابع -    

 عملیاتی هایروش -    

 مشتریان -    

 محیط -    

 ذینفعان -    

 ضرورت و نتایج معماری سازمانی -5

اطالعاتی و  هایسیستممربوط به پیچیدگی  مشکلحل "انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را  زکمنجان 

مربوط به عوامل متعددی  بلکه هاسیستم. وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن داندمی "بهبود مدیریت بر آن

 هاینیازمندیبه دلیل رشد سریع بازار تجارت،  هاسیستم، نیاز به تغییرات سریع هاسیستمنظیر توزیع شدگی جغرافیائی 

 .داندمیشدن جایگاه فناوری اطالعات در سازمانها  کلیدیخاص و 

 :دانندمیو دالیل استفاده از معماری سازمانی را شامل این موارد  امروزه فواید

 فناوری اطالعات هایهزینه کاهش -    

 هاپیچیدگیهزینه مدیریت  کاهش -    

 حذف افزونگی -    

 فناوری اطالعات هایسیستم گسترش -    

 حرفه تغییرات نرخ به پاسخ -    

 گذاری اطالعات اشتراک به نیاز -    

 سپاری برون -    

 آینده شرایط به مربوط دالیل -    



و قابل  یکدستو فرآیندها در ماموریت های سازمانی، ایجاد نظامی  هاروشنتایج معماری سازمانی را باید بهبود  ترینمهم

 .دانست یکپارچگیو  هاسیستممقایسه در توصیف 

 معماری سازمانی سرویس گرا -6

بودن ، بسته  ایپیمانهمنجر به ایجاد خصایصی نظیر  کهحاوی قوانین، الگوها و ضوابطی است  "معماری سرویس گرا "

درخواست  یکارائه دهنده سرویس و  یکپذیری شده و از نظر ساختار از  ترکیببندی ، اتصال سست ، استفاده مجدد و 

به صورت  هاسرویسور از اتصال سست قابلیت تعامل بین شده است. درمعماری سرویس گرا منظ تشکیلسرویس  کننده

 هایروالداده،  مکانتغییر  توانندمیدر زمان اجرا  هاسرویس کهای  گونه بهاست،  هاسرویس مکانو  کدنویسیمستقل از 

س گیرندگان تاثیری منفی بر سروی اینکه، بدون کنندفناوری جدید تر استفاده  یکداخلی خود را تغییر دهند یا حتی از 

  گذاشته شود.

 کارکردهایهم از جهت  چابکیخود را تغییر دهید. این  هایسیستمتا به سرعت  سازدمی قادر را شما گرا سرویس معماری

باشد. این سبک معماری  تواندمیفناوری  کنندهو حتی تغییر تامین  سکوهاسیستم و هم از جهت تغییر جغرافیائی یا ارتقاء 

. اول با حذف دهدمی کاهشحرفه را به دو روش  هایسرویسمجموع هزینه صرف شده برای فناوری اطالعات و 

استاندارد مانند وب سرویس و دوم با  هایفناوریآن با  کردناختصاصی و جایگزین  هایفناوریمیان افزارها و  هایهزینه

  توسط واحدهای مختلف قابل استفاده باشد. کهرویس هائی حرفه در قالب س کارکردهای ترکیب

 تعریف معماری سرویس گرا -7

از نگاهی به تبین خصوصیات آن  کدامهر  کهبرای معماری سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده 

موجود، در ادامه تعدادی از این تعاریف آورده  هاینگاهو  هابرداشت کلیهبهتر این مفهوم و آگاهی از  درک، برای اندپرداخته

 شده است.

خوش  هایسرویسداخل و خارج اجازه ارائه یا دریافت  هایسیستمبه تمام  کهاز فناوری  استراتژیکچارچوب  یک -   

 .دهدمیتعریف را 

دارای خواص  که هائی سرویس بین ارتباط وسیله به سازمانی گسترده افزارهای نرم سازی پیاده و طراحی برای روشی -   

 اتصال سست، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند.

مستقل از  صورت بهجهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری حرفه و  هاسرویساز اتصال سست  کهاز معماری  سبکی -  

انعطاف  هاسرویساین  کهشده  تشکیلمبتنی بر حرفه  هایسرویساز  ایمجموعه ترکیبو از  کندمیفناوری پشتیبانی 

 .کنندمیپویا را برای فرآیندها محقق  پیکربندیپذیری و 



 میان معماری سازمانی با معماری سرویس گرا یاسهیمقا -8

، نیازها و ..( سازمان، راهبردها)اهداف، کارو  کسببا توجه به نیازهای  که دانندمیعماری سازمانی را رهیافتی باال به پائین م

در حوزه فناوری اطالعات دانسته و  ایمقولهمعماری سازمانی را  که کسانی، حتی گیردمیفناوری اطالعات را به خدمت 

این رهیافت باال به پائین بوده و  کهاذعان دارند  نکتهبر این  اندنمودهتعریف  هاسیستماطالعات و  یکپارچگیهدف آن را 

هر  بطوریکه، داده، فناوری( رابطه ترتیبی از باال به پائین با هم دارند هاسیستمفناوری اطالعات )حرفه، اطالعات،  هایالیه

مختلفی  هایالیهدر معماری سازمانی  آنکه. نتیجه کندمیالیه نیازها و اهدافش را جهت پشتیبانی به الیه پائین تر اعالن 

 هاالیهوری اطالعات باشند یا خیر، ولی نگاه معماری باال به پائین بوده و در آخرین است مرتبط با فنا ممکن کهوجود دارد 

 .رسدمیبه فناوری و زیر ساخت ها 

تعاریف و متون بر این موضوع توافق  اکثردر خصوص معماری سرویس گرا تعریف ثابت و مورد توافقی وجود ندارد ولی 

 کسبتاثیر آن بر هر دو حوزه  کهبر فناوری است  متکیین بوده و رهیافتی پائ هایالیهاین معماری مربوط به  کهدارند 

، البته این موضوع کنندمیمتون، معماری سرویس گرا را نگرشی پائین به باال ارزیابی  اکثر. در شودمیو فناوری واقع  وکار

 هایسرویسابتدا باید  کهاست  ، مشخصرسدمی کلیاتفرآیند معماری سرویس گرا از جزئیات به  کهبه این معنا نیست 

گفته  اینکهلذا منظور از  رسدمیو دست آخر نوبت به پیاده سازی آنها  کاربردی هایسرویسشناسائی شوند، سپس  کالن

حوزه فناوری ارائه شده  هایحلرهیافت بر مبنای راه  کهمعماری سرویس گرا پائین به باالست به این معنا است  شودمی

 .کندمی کمکحرفه و فناوری  یکپارچگیاطالعاتی و  هایسیستمبه جامعیت  که

اگرچه ریشه و  یکدیگرندگفت مفاهیم معماری سرویس گرا و معماری سازمانی درحال ادغام با  توانمیبه طور خالصه 

 ت.معماری سازمانی از حوزه مدیریت حرفه آمده اس درحالیکهمحل رویش معماری سرویس گرا در حوزه فناوری بوده 

 تفاوت معماری سازمانی با معماری سرویس گرا -9

  ولی در معماری سرویس گرا  آیدمیاز اولین مراحل در معماری سازمانی به حساب  یکیتعیین وضعیت موجود

 .شودمیآغاز  کوچکپروژه در اندازه  یک. شروع معماری سرویس گرا با شودنمیچندان به آن توجه 

 معماری سازمانی بر موضوعات سطح باال  کهلوب است ولی با این تفاوت بر وضعیت مط هاآنهر دوی  تمرکز

 دارد ولی معماری سرویس گرا مبتنی بر استانداردهای سطوح پائین و فناوری است. تاکید

 چارچوبی  تاکنون درحالیکهاست  زکمنچون  ای شدهشناخته  هایچارچوب اساس بر سازمانی معماری شالوده

 برای معماری سرویس گرا ارائه نشده است.

 دارد  تمرکزاست معماری سرویس گرا بر سطوح پائین و فنی  یکپارچگیمعموال مربوط به انجام  که آخر مراحل در

 .پردازدمیمعماری سازمانی به سطوح باالتر  حالیکهدر 



 معماری سرویس گرا بر تعامل بین  حالیکهدارد در  تاکید فناوری و حرفه بین پذیری تعامل بر سازمانی معماری

 شده است. متمرکزفناوری با فناوری 

 

 شباهت های هر دو  -10

 دارند تاکید سازمانی و گسترده سطح در اطالعات فناوری بر -   

 است یکپارچگیتعامل پذیری و  هاآناهداف  ترینمهم جمله از -   

 به هم هستند نزدیکهستند ولی دارای اهدافی  مختلف ایسرچشمه از اگرچه -   

 اطالعاتی و فناوری در هردو وجود دارد هایسیستمکسب و کار،  هایالیه -   

 

معماری  هایپتانسیلاز تمام  تواننمیمعماری سرویس گرا را بدون معماری سازمانی انجام داد ولی در اینصورت  توانمی

در معماری سرویس گرا با همان واژه در معماری سازمانی معانی متفاوتی دارد.  "معماری"سرویس گرا استفاده نمود. واژه 

 یا گیرنده سرویس –سرویس دهنده  سبکچون  هاینمونهبا  کهاز رهیافت است  سبکیمفهوم معماری در سرویس گرائی 

در توسعه و طراحی  سبکنوعی  کنندههت دارد و به نوعی مشخص اطالعاتی شبا هایسیستمچند الیه در  سبک

نگاهی همه جانبه، باال به پائین و از  کنندهواژه معماری در معماری سازمانی بیان  درحالیکهاطالعاتی است،  هایسیستم

 بهاجزاء سازمان نهایتا منجر به طبقه بندی و توصیف عناصر و  کهمختلف سازمان بوده  هایجنبهمختلف به  هایدیدگاه

 .شودمیهمه جانبه و فراگیر  صورت

 

 خصوصیات معماری سازمانی سرویس گرا -11

اتصال بین فرآیندهای حرفه با فناوری اطالعات منعطف باشد  کندمی کمک، معماری سرویس گرا کارو  کسباز نگاه الیه 

 هاسرویسبا تغییر فرآیندها ، فناوری نیز به آسانی هماهنگ شود. اتصال بین حرفه و فناوری از طریق تعیین  بطوریکه

اطالعاتی، هدف معماری سرویس گرا در نهایت حل  هایسیستمواسط بین این دو هستند. از نگاه الیه  که شودمیمحقق 

تعریف  کمکمختلف است و این امر با  سکوهایو  هافناوریاطالعاتی با  هایسیستممعضل تعامل پذیری بین 

 .شودمیوب مهیا  هایسرویسو استاندارد و ایجاد  سکومستقل از  هایپروتکل

 بطوریکهالیه فناوری از استقالل بیشتری برخوردار باشد  شودمیسو سبب  یکاز نگاه الیه فناوری، معماری سرویس گرا از 

باشیم و از طرف دیگر جهت پیاده  هاآننگران تعامل پذیری  آنکهبرد بدون  کارمختلفی را به  هایفناوریو  سکوهابتوان 

 آن و استانداردهای مخصوص هاپروتکلزیرساخت جهت استفاده از  یکسازی معماری سرویس گرا نیاز به توسعه 

(SOAP،WSDL،XML .در سطح فناوری خواهد بود )..، 


