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  چارچوب محتوایی معماري مؤلفهتشریح  5
 42هايفرآوردهکننده است که توصیف »شناسیچارچوب و روش« مؤلفه، دومین »چارچوب محتوایی معماري«

هایی که در دادنیها و تحویلفرآوردهبندي آنها در کنار یکدیگر است. تمامی و نحوه طبقه 43هادادنیمعماري، تحویل
در یکی از فازهاي روش توسعه معماري تولید شوند و در فازهاي دیگر مورد باید شوند، میچارچوب محتوایی معرفی 

  گیرند.قرارروزرسانی هاستفاده یا ب

  هاي معماري:فرآوردهتعریف 

اي از معماري یا شناسنامه به توصیف جنبه معماري هستند که در قالب نمودار، ماتریس 44سازندههايمنظور بلوك
براي مثال نمودار گردش ( شوندهاي معماري هرکدام طبق اصول و قواعدي تهیه و تکمیل میفرآوردهد. نپردازمی

مجدد در مخزن معماري نگهداري استفادهافزارهاي کاربردي) و به صورت عناصر قابلیا شناسنامه نرم فرآیند
  شوند:معماري وجود دارد که به قرار زیر تعریف می فرآوردهنوع شوند. در چارچوب محتوایی معماري، سه می

  و قواعد آنها هاي سازنده معماري و نحوه ارتباطنمودارها: توصیفات گرافیکی از بلوك §
  هاي سازنده معماريبلوكمشخصات و مانند فرم) از  عناوین ( ها: توصیفات متنی یا جدولیشناسنامه §
  ها: نگاشت بین دو نوع بلوك سازنده معماري و نحوه ارتباط آنها ماتریس §

  هاي معماري:دادنیتعریف تحویل

 باشندمیسند) هستند که دربردارنده همه یا بخشی از محتواي تولید شده یک فاز ، گزارش(ي پروژه هامنظور خروجی
براي مثال سند ( گیرندذینفعان قرار می تأییدمستقل و قابل ارزیابی، مورد بررسی و  و به صورت یک مجموعه

ها، نمودارها شناسنامه( معماري فرآوردهدادنی دربردارنده تعدادي افزارهاي کاربردي). محتواي یک تحویلمعماري نرم
براي مثال مقدمه یک ( هاي سازنده معماري نیستندهاي دیگري است که از جنس بلوكعالوه بخشبهها) و ماتریس

  ها). گزارش، مطالعات انجام شده، پیوست
 

  دهد.هاي معماري و مخزن معماري را نشان میفرآوردههاي معماري با دادنیرابطه بین تحویل1- 5 شکل

                                                   
42 Artifacts 

43 Deliverables 

44 Building Block 



روش و  وب  یچار  ماری سازما  ی       نا 

  

 
79  

جم
ل پن

فص
 

 

 
 

  هاي معماريفرآوردههاي معماري با دادنیرابطه بین تحویل 1- 5 شکل

هاي فرآوردهشود و در ادامه ابتدا ارائه می و نکات مربوط به چارچوب محتوایی معماري هافرضپیشدر ابتدا برخی 
  شوند.ها معرفی میدادنیمعماري و سپس تحویل

سازي سازي و سادههاي چابکگاهدچارچوب محتوایی معماري از توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دی §
دهه تحقیقات اندوخته بیش از یک  خصوصبهداخلی کشور،  هايتجربه. دانش و استشده معماري سفارشی

 تأثیرسازي این بخش دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماري سازمانی کشور در تدوین و سفارشی
  سزایی داشته است.هب
هاي معماري است که در روش توسعه دادنیها و تحویلفرآوردهچارچوب محتوایی معماري دربردارنده  §

 ر مراجع معماري قابل دسترس است.جزئیات بیشتر در توگف و سای .شوندمعماري تولید می

هاي معماري سازمانی در بخش دادنیو تحویلها دهروآفرها و رهنمودهاي کاربردي براي تولید نمونه مثال §
هاي چارچوب معماري سازمانی ایران است، که یکی دیگر از بخش »هامثالها و نمونه رهنمودها، تکنیک«

 شود.قرار دارد و در این بخش تکرار نمی

صنایع) مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش ( دولتی) و بخشی( هاي مرجع ملیالگوها و مدل §
ی ایران است، قرار دارد هاي چارچوب معماري سازمانکه یکی دیگر از بخش »هاي مرجع ملی و بخشیمدل«

 شود.و در این بخش تکرار نمی

 تحویل دادنی معماري

 معماري هايفرآورده

 هاشناسنامه

 هاماتریس

 نمودارها

 هاسایر فرآورده

 معماريمخزن  

 هاي  معماريفرآورده

 هاشناسنامه

 هاماتریس

 نمودارها

 هاتحویل دادنی
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که یکی  »برنامه ترویج و استقرار«ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز براي اجراي معماري سازمانی در بخش  § 
 شود.هاي چارچوب معماري سازمانی ایران است، قرار دارد و در این بخش تکرار نمیدیگر از بخش

  هاي معماريفرآورده 5-1

بندي و توصیف هاي معماري تولیدشده در روش توسعه معماري براساس فاز مربوطه، طبقهفرآوردهل زیر همه در شک
  اند.شده

 
  يمعمار يهافرآورده 2-5 شکل
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  شوند.تشریح می ،هاي معماري بر اساس سه نوع تعریف شدهفرآوردهدر ادامه،  

  هاشناسنامه 1- 1- 5

  شوند.هستند، در این بخش معرفی می »شناسنامه«هاي معماري که از نوع فرآورده

  45شناسنامه ذینفعان

پذیرندگان از تأثیربرداران یا است که شامل متولیان، بهره دربردارنده مشخصات ذینفعان معماري شناسنامه ذینفعان
  معماري هستند.

  شناسنامه اصول معماري

معماري است که در تدوین معماري و بررسی صحیح بودن نتایج معماري اي حوزهو  عمومیکننده اصول توصیف
  شود. استفاده می

  46کنشگرشناسنامه 

افزارهاي فناوري اطالعات سازمان از ها و نرمدر این شناسنامه، فهرست و مشخصات همه افراد مرتبط با سرویس
  شود. ها توصیف میجمله کاربران و مالکان سیستم

  )وکارکسب( 47شناسنامه کارکرد

شود. این کارکردها مستقل از در این شناسنامه عنوان و شرح مختصر کارکردهاي واحدهاي سازمان توصیف می
شوند. کارکردهاي یک مدیریت دربردارنده کارکردهاي ادارات مراتبی بیان می/خدمت مربوطه به صورت سلسلهفرآیند

  .استو واحدهاي زیرمجموعه نیز 

  وکار)کسبسرویس ( 48شناسنامه خدمت

کارگیري داد حاصل از بهشود. خدمات عبارتند از بروندر این شناسنامه مشخصات خدمات سازمان توصیف می
اي ارزشمند از دید ذینفع شده و نتیجهها، اطالعات و فناوري توسط سازمان که منجربه فرآیندهدفمند نیروي انسانی، 

  باشد.و تحقق اهداف سازمان موریت أمدر راستاي اجراي 

 

                                                   
45 Stakeholder 

46 Actor 

47 Function 

48 Business service 
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  49فرآیندشناسنامه  

مدل  ،توسط نمودار فرآیندکار شود. ازآنجا که گردشهاي سازمان توصیف میفرآینددر این شناسنامه مشخصات 
ي، فرآیندهاي براي مثال شاخص .شودشود آنچه قابل مستندسازي در نمودار نیست در این شناسنامه آورده میمی

 و هاکنترل ،چنین رخدادهاهم ،یا دستورالعمل اجراي هر فعالیت فرآیندهاي اجراي فعالیت بنديزمانتواتر و 
  شود.ها در این شناسنامه مستند میفرآیند خروجی)( محصوالت

  50هاي اطالعاتیشناسنامه موجودیت

 وکار هستند، هاي اطالعاتی سازمان که پشتیبان معماري کسبدر این شناسنامه، فهرست و مشخصات موجودیت
هاي اطالعاتی شوند. موجودیتشوند) توصیف میصورت مکانیزه یا دستی ثبت و نگهداشت میاینکه به مستقل از(

  هاي داده هستند.نیازي براي استخراج پایگاهمربوط به دامنه معماري اطالعات بوده و پیش

  51هاي دادهشناسنامه پایگاه

افزار کاربردي عنوان بخشی از یک نرممستقل یا به صورتهاي داده سازمان که بهدر این شناسنامه، مشخصات پایگاه
هاي اطالعاتی، توسط ابزارهاي مکانیزه معروف هاي داده برخالف موجودیت. پایگاهدشومیشوند، توصیف میاستفاده 

  شوند. )، مدیریت میDBMS( به سیستم مدیریت پایگاه داده

  افزارهاي کاربرديشناسنامه نرم

سازي هاي آن را مستقل از نحوه پیادهکارکردها و قابلیت خصوصبهافزارهاي کاربردي نرم این شناسنامه، مشخصات
  این شناسنامه است. ياجزار گافزارها نیز از دیافزار با کاربران و سایر نرمارتباطی نرم هاي. واسطدکنمیتوصیف 

  52افزاريهاي نرمشناسنامه سرویس

هاي کند. سرویسها را توصیف میافزار توسط سایر سامانهفراخوانی یک نرمهاي قابل مؤلفهاین شناسنامه، 
  وکار سازمان را مکانیزه نموده و داراي تعریف شفاف و واسط استاندارد هستند.افزاري بخشی از منطق کسبنرم

  53هاي زیرساختیشناسنامه سرویس

                                                   
49 Process 

50 Entity 

51 Database 

52 Application service 

53 Infrastructure Service 
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کند. معماري هستند، توصیف می هايرا که در خدمت سایر دامنه سازمانهاي زیرساختی این شناسنامه، سرویس 
سازي، سرویس سیستم عامل، سرویس خدمتگزار وب و موارد مشابه. براي مثال سرویس پردازش، سرویس ذخیره

افزار) تعریف و مثال نرم( هاي معماريسایر دامنه هايدر قالب نیازمندي صورت مستقیمبهها برخی از این سرویس
هاي جدیدي براي عملکرد بهتر سایر افزوده هستند که فرصتهاي ارزششوند و برخی دیگر سرویسعیین میت

  .کنندمیهاي معماري مهیا مؤلفه

  شناسنامه فناوري/ استاندارد

دالیل به. کندمیها و ابزارهاي مرتبط با فاوا را توصیف این شناسنامه، اطالعات مربوط به استانداردها، فناوري
هاي زمانی متفاوت، فناوري/استانداردهاي متفاوتی ممکن است براي واحدهاي سازمانی مختلف یا براي بازه گوناگون

  تعیین شود.

  هاي امنیتیشناسنامه کنترل

  نماید. ها را توصیف میهاي امنیتی الزم براي مقابله با ریسکاین شناسنامه، کنترل

  نمودارها 2- 1- 5

 شوند.هستند، در این بخش معرفی می »نمودار«هاي معماري که از نوع فرآورده

 نمودار چارت سازمانی

ترین نمودارها در ترین و متداولدهد و یکی از سادهاین نمودار، نحوه ارتباط بین واحدهاي سازمانی را نشان می
 وکار است.کسب

 سازمان 54نمودار زنجیره ارزش

وار منجر به تولید ي) اصلی و پشتیبان سازمان که زنجیرفرآیند( هاي کارياز حوزه این نمودار، توصیف سطح باال
کارکردي) ( يفرآیندهاي شود را نشان می دهد. این نمودار براي شناسایی حوزهمحصول یا خدمت و خلق ارزش می

 گیرد.هاي زنجیره ارزش سازمان مورد استفاده قرار میمؤلفهسطح باالي سازمان و شناخت 

 55فرآیندنمودار گردش 

                                                   
54 Value Chain  

55 Process Flow 
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ها، قواعد کاري و شرط ،فرآیندها و رخدادهاي مربوط به این نمودار، توصیف گرافیکی از ترتیب و توالی فعالیت 
دهد. نمودار گردش را نشان می فرآیندها و ذینفعان کنشگر و فرآیندمحصوالت و خدمات) ( يهاچنین خروجیهم

ی در معماري سازمانی یبه دلیل اینکه دربردارنده تعدادي از عناصر مهم معماري سازمانی است، اهمیت باال فرآیند
  نماید.وکار سازمان را مدل میداشته و اطالعات زیادي از کسب

  نمودار شکست کارکردها

دهد. براي مثال کارکردهاي مراتبی نشان میصورت سلسلهاین نمودار، وابستگی کارکردهاي سازمانی با یکدیگر را به
در قالب این نمودار توصیف  ،یک مدیریت که اجتماع سطح باالیی از ریزکارکردهاي ادارات زیر مجموعه است

 شود.شود. این نمودار معموال در دو یا سه سطح عمودي ترسیم میمی

 56هانمودار مفهومی ارتباط موجودیت

فیلدهاي موجودیت، کلید اصلی، ( هاي اطالعاتی را بدون تشریج جزئیات ساختاري ار، ارتباط بین موجودیتداین نمو
وکار قابل فهم باشد، توصیف که براي ذینفعان کسبصورتیسازي) بهسازي، نحوه ذخیرهنرمال( کلید خارجی) و فنی 

 . دکنمی

 هانمودار منطقی ارتباط موجودیت

فیلدهاي موجودیت، کلید اصلی، ( هاي اطالعاتی را همراه با مشخصات ساختاري ط بین موجودیتار، ارتباداین نمو
دیدگاه فیزیکی)، ( سازيسازي) اما بدون ورود به جزئیات پیادهسازي، نحوه ذخیرهنرمال( کلید خارجی) و فنی 

  . دکنمیافزار و پایگاه داده قابل فهم باشد، توصیف که براي طراحان نرمصورتیبه

 سازمانینمودار تعامالت بین

..) را .شرکاء، مشتریان، پیمانکاران، نهادهاي باالدستی، ( این نمودار، تعامالت اطالعاتی بین سازمان با سایر ذینفعان
هاي اطالعاتی یا سایر گیري)، سرویس( دهیاین تعامالت ممکن است در قالب استعالمات، گزارشدهد. نشان می

 انجام شود.موارد مشابه 

 افزارهاي کاربردينرم نمودار تعامل

هاي خارج از سازمان را توصیف افزارهاي کاربردي سازمان با یکدیگر و نیز با سامانهاین نمودار، تعامالت بین نرم
  .افزارها باید شفاف و مشخص باشدپروتکل) ارتباطی و اطالعات مبادله شده بین نرم( . واسطدکنمی

 57کاربرينمودار موارد 

                                                   
56 Entity Relationship (ER) 
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 نمودارکند. برخالف سازي میدهد را از دید ناظر خارجی مدلانجام می افزارنرموصیفی از آنچه که این نمودار، ت 
شود و عامالن آن تمرکز که انجام می »آنچه«دارد، نمودار موارد کاربري بر  تأکیدانجام  »چگونگی«فعالیت که بر 

  .دارددنبال بهبخش براي کاربر خارجی اي رضایتست که انجام آن نتیجها هااي از گامدنبالهدارد. یک مورد کاربري، 

 شبکه)( نمودار معماري ارتباطات 

شبکه محلی یا گسترده) را بدون تشریح جزئیات فناوري و برند ( هاي زیرساخت ارتباطی سازمانمؤلفهاین نمودار، 
 دهد. تجهیزات مورد استفاده، نمایش می

 59/اتاق سرور58نمودار مرکز داده

اتاق سرور) سازمان را بدون تشریح جزئیات فناوري و برند ( هاي مرکز دادهها و الیهمؤلفهاین نمودار، معماري 
 .کندمیات مورد استفاده توصیف تجهیز

 نمودار بلوغ معماري

قالب یک مدل هاي مربوطه و امتیازات هر شاخص در این نمودار، وضعیت بلوغ معماري سازمان را بر اساس شاخص
  .کندمیراداري) توصیف ( بعدي عنکبوتی چند

  60نمودار گانت

دهد و از جمله شمارهاي تعریف شده، نشان میها و فرسنگاین نمودار وضعیت پیشرفت پروژه را براساس فعالیت
 شده در حوزه مدیریت پروژه است.نمودارهاي شناخته

  هاماتریس 3- 1- 5

  شوند.هستند، در این بخش معرفی می »ماتریس«هاي معماري که از نوع فرآورده

  ذینفعانو  61ماتریس دغدغه

 .کندمیها و ذینفعان را مشخص این ماتریس، نگاشت بین دغدغه

  خدمت و ماتریس کارکرد
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  .کندمیوکار را مشخص این ماتریس، نگاشت بین کارکردها و خدمات کسب 

  فرآیند و ماتریس کارکرد

 .کندمیها را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین کارکردها و 

  خدمت و فرآیندماتریس 

 .کندمیها و خدمات را مشخص فرآینداین ماتریس، نگاشت بین 

  کنشگر و ماتریس کارکرد

  .کندمیها را مشخص کنشگراین ماتریس، نگاشت بین کارکردها و 

  کارکرد و  ماتریس موجودیت

. هر کارکرد ممکن است موجب کندمیهاي اطالعاتی و کارکردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین موجودیت
) یک موجودیت اطالعاتی شود و از Delete( ) یا حذفUpdate( روزرسانیه) ، بRead( )، خواندنCreate( ایجاد

  معروف است. CRUDاین جهت این ماتریس به 

  فرآیندو  ماتریس موجودیت

 .کندمیها را مشخص فرآیندهاي اطالعاتی و این ماتریس، نگاشت بین موجودیت

  افزارهاماتریس تبادالت بین نرم

 .کندمیها را مشخص فرآینداین ماتریس، تبادالت نگاشت بین کارکردها و 

  افزارنرمو  فرایندماتریس 

 .کندمیافزارهاي کاربردي را مشخص ها و نرمفراینداین ماتریس، نگاشت بین 

  افزارنرمو  ماتریس موجودیت

 .کندمیافزارهاي کاربردي را مشخص هاي اطالعاتی و نرماین ماتریس، نگاشت بین موجودیت

  افزارنرمو  ماتریس واحد سازمانی

 .کندمیافزارهاي کاربردي را مشخص این ماتریس، نگاشت بین واحدهاي سازمانی و نرم

  افزارنرمو  ماتریس سرویس زیرساختی

 .کندمیافزارهاي کاربردي را مشخص هاي زیرساختی و نرماین ماتریس، نگاشت بین سرویس

  فناوري/استانداردو  ماتریس سرویس زیرساختی
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 .کندمیها یا استانداردها را مشخص هاي زیرساختی و فناورياین ماتریس، نگاشت بین سرویس 

  فناوري/استانداردو  افزارماتریس نرم

 .کندمیها یا استانداردها را مشخص این ماتریس، نگاشت بین نرم افزارهاي کاربردي و فناوري

  ذینفعان و ماتریس نیازمندي

 .کندمیهاي معماري و ذینفعان را مشخص این ماتریس، نگاشت بین نیازمندي

  هاهماتریس وابستگی پروژ

 .کندمییازي) را مشخص نپیش( ها از نظر وابستگیاین ماتریس، نگاشت بین پروژه

  هاي معماريدادنیتحویل 5-2

سند) هستند که دربردارنده همه یا بخشی از ، گزارش( ي پروژه هاطور که گفته شد خروجیهمان ها،دادنیتحویل
ذینفعان  تأییدصورت یک مجموعه مستقل و قابل ارزیابی، مورد بررسی و بهو  باشندمیمحتواي تولید شده یک فاز 

بندي و توصیف هاي معماري براساس فازهاي روش توسعه معماري، طبقهدادنیتحویل 1-5 جدولگیرند. در قرار می
  .شوندمی

  يمعمار يهایدادنلیتحو 1-5 جدول

  هايدادنیتحویل  فازهاي روش توسعه معماري
 شدهسند چارچوب معماري سازمانی سفارشی §  سازيسنجی و آمادهامکان

 سند نظام مدیریت معماري §
  سند درخواست براي پیشنهاد پروژه معماري §

 انداز معماريسند چشم §  انداز معماريچشم
  سند منشور پروژه معماري §

  )مطلوب و موجود وضعیت(  وکارکسب معماري سند §  وکارمعماري کسب
  )مطلوب و موجود وضعیت(  داده و اطالعات معماري سند §  اطالعات وداده معماري

  )مطلوب و موجود وضعیت(  کاربردي افزارهاينرم معماري سند §  افزارهاي کاربرديمعماري نرم

  )مطلوب و موجود وضعیت(  فناوري زیرساخت معماري سند §  زیرساخت فناوري معماري
  گذار طرح سند §  طرح گذار

  معماري حاکمیت نظام سند §  حاکمیت معماري
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  معماري بلوغ سنجش سند §  بلوغ معماري سنجش 

  معماري هاينیازمندي توصیف سند §  هامدیریت نیازمندي
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  شود:هاي معماري بر اساس چارچوب محتوایی معماري تشریح میدادنیدر ادامه، تحویل 

 هاي زیر:بخششده، شامل سند چارچوب معماري سازمانی سفارشی

 شدهسفارشیشناسی چارچوب و روش §

 شدهسفارشیهاي مرجع ملی مدل §

 شدههاي مرجع بخشی سفارشیمدل §

 شدهاندازيابزارهاي تهیه و راه §

 هاي زیر:سند نظام مدیریت معماري ، شامل بخش

 ها و اصول معماريسیاست §

 تیم معماريهاي ولیتؤمسها و نقش §

 منابع مورد نیاز §

 مجوزها اختیارات و §

 هاي زیردر صورت استفاده از خدمات مشاور) ، شامل بخش( پروژه معماري 62سند درخواست براي پیشنهاد
 :است

 شرح خدمات مورد انتظار از مشاور §

 مورد انتظار  بنديزمانمحدوده سازمانی و  §

 شدهچارچوب و متدولوژي سفارشی §

 استانداردها و الزامات مورد انتظار §

  RFPو سایر موارد مربوط به اسناد  §

  :است هاي زیرانداز معماري، شامل بخشسند چشم

 لهأمستوصیف  §

  هاي اصلی و کالن ذینفعاننیازمندي §
 ها و محدوده معماريدیدگاه §

 هاي مورد انتظاراهداف و شاخص §

 پایان چرخه فعلی)( شروع چرخه) و هدف( سطح بلوغ معماري جاري §

                                                   
62 Request for proposal (RFP) 
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 :است هاي زیرمعماري، شامل بخشسند منشور پروژه  

 زمینه موضوع و توجیه پروژهپیش §

 شرح کلی و محدوده پروژه §

 انداز معماري خالصه چشم §

 هاو خروجی بنديزمانها، فعالیت §

 و ذینفعان اصلیها ولیتؤمسها، نقش §

 ها ها و ریسکمحدودیت §

 منابع و بودجه پروژه §

  معماري یندفرآصالح سازمان براي شروع مصوبه مقامات ذي §
 :است هاي زیروضعیت موجود و مطلوب) ، شامل بخش( وکار سند معماري کسب

 هاي مکانی سازمانساختار سازمانی و موقعیت §

 هم براي کل سازمان و هم به تفکیک واحدهاي سازمانی)( وکارکسباهداف و مقاصد  §

تر در سطوح ریزسلسله مراتبی که کارکردهاي هر سطح به کارکردهاي دانه  صورتبه وکارکسبکارکردهاي  §
 .شودمیتر شکسته پایین

 )سازمانیبرونو هم  سازمانیدرونهم خدمات (  وکارکسبخدمات  §

 ها و نیازهاي اطالعاتیبه همراه سنجه وکارکسبهاي فرآیند §

 هاي نگاشتیماتریسها در قالب فرآیندوابستگی بین کارکردها، خدمات،  §

 هاي کلیدي ذینفعانهاي مورد نیاز براي پوشش نیازمندي و دغدغهسایر دیدگاه §

  وکار)دامنه معماري کسب( تحلیل شکاف §
 :است هاي زیروضعیت موجود و مطلوب) ، شامل بخش( و دادهسند معماري اطالعات 

 ي معماري دادههاهلفؤم §

 وکار)معماري کسباز  شدهاستخراج( هاي اطالعاتیموجودیت §

 هاي منطقی داده سازمانپایگاه §

 ها معماري به موجودیتيهاهها نگاشت بین سایر مولفماتریس §

 مدیریت داده §

  مهاجرت داده §
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 حاکمیت داده § 

 نیازمندهاي یکپارچگی داده §

 نیازمندهاي فنی مربوط به ذخیره، بازیابی، نمایش و انتقال داده §

 .فناوري که باید در نظر گرفته شودهاي وارد بر معماري محدودیت §

 هاي کلیدي ذینفعانهاي مورد نیاز براي پوشش نیازمندي و دغدغهسایر دیدگاه §

  دامنه معماري اطالعات و داده)( تحلیل شکاف §
 :است هاي زیروضعیت موجود و مطلوب) ، شامل بخش( افزارهاي کاربرديسند معماري نرم

 گراسرویسي معماري مطلوب بر اساس نگاه هاهلفؤم §

 افزارهاي کاربرديهاي نرممؤلفهمدل ساختار شکست  §

 افزارهاي کاربردي مبتنی بر سرویسمدل تعامالت بین نرم §

 افزارهاي کاربرديمدل کالن استقرار نرم §

 منديمندي و غیروظیفههاي وظیفهنیازمندي §

 گرا نیازمندهاي فنی مربوط به سبک معماري سرویس §

 استانداردهاي تولید، توسعه و نگهداشت §

 هاي مربوط به الیسنس و حق مالکیتنیازمندي §

 هاي وارد بر معماري فناوري که باید در نظر گرفته شودمحدودیت §

  افزارهاي کاربردي)دامنه معماري نرم( نتیجه تحلیل شکاف  §
 :است هاي زیروضعیت موجود و مطلوب) ، شامل بخش( سند معماري زیرساخت فناوري 

 هاي امنیتی و فناوريسیاست §

 هاي فناوريمؤلفههاي زیرساختی و سرویس §

 ها، استانداردها و ابزارهاي الیه زیرساختفناوري §

 هاي امنیتیتهدیدها و کنترل §

 نیازموردسازي ظرفیت منابع پردازشی و ذخیرهورد آبر §

 ارتباطات شبکه داخلی و گسترده سازمان §

 داده یا اتاق سرور سازمانهاي مرکز نیازمندي §

  دامنه معماري زیرساخت فناوري)( نتیجه تحلیل شکاف  §
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 هاي زیر:سند طرح گذار، شامل بخش 

 هاي گذارها، آمادگی و ریسکتوصیف محدودیت §

 تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب §

 سناریوهاي گذار §

 ها و اقدامات گذارمشخصات پروژه §

 ها گذاري پروژهارزش §

 تخمین)( مورد نیازمنابع  §

 ها و اقداماتوابستگی بین پروژه §

 هابندي پروژهاولویت §

 طرح گذار بنديزمانبرنامه  §

  ها و راهکارهاي مقابلهریسک §
 :است هاي زیرسند نظام حاکمیت معماري، شامل بخش

 هاساختار و نقش §

 هافرآیندها و روال §

 ها و اصول اجراسیاست §

 ارزیابیها و ابزارهاي کنترل و سنجه §

 نظام مدیریت ریسک §

 سازيراهنماها و الزامات مرحله پیاده §

 سازيپیادهمدل تعامل بین واحدهاي کسب و با فناوري اطالعات در مرحله  §

  سازيپیادههاي تیمهاي تعامل بین تیم معماري با روالمدل و  §
 :است هاي زیرسند سنجش بلوغ معماري، شامل بخش

 ها و نحوه سنجش بلوغشاخص §

 نتایج و امتیازات خودارزیابی بلوغ معماري §

 بلوغ معماري توسط مراکز اعتبارسنجیی صتخصنتایج و امتیازات ارزیابی  §

  شدهآموختههاي تحلیل نتایج و درس §


