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 چكیده

 از مهمترینر است. یاجتناب ناپذ یسازمان به منظور حفظ سازمان در عرصه رقابت ضرورت فناوری اطالعات یابیردن و ارزکبه روز 

است.  یران باالدستیمورد نظر مدح و یرد صحكنان از عملی، اطمیفعل یهار راه حلیید و تغیجد یارهاکه راهیارا یروشیپ هایچالش

در  ،ه بتوان مطمئن شد عناصر مورد نظر سازمانكنیا یاست. برا یسازهیشب مبتنی بره شده یاار یهاروش ،یابیارز یهااز روش یكی

ه هر کوجود دارد  های متفاوتی، روشدر سازمان عناصر مختلف یسازمدل یرد. براکرا مدل  هاتوان آن یاست ملحاظ شده یسازهیشب

مختلف  یهاسازمان از جنبه یسازمدل یمختلف برا روش ۱۰ن مقاله یاند . در اتر نشان دادهخاص از سازمان را پررنگ یادام جنبهک

سازی سازمان به منظور ارزیابی اثربخشی فناوری ترین روش برای مدل. این مقایسه می تواند به انتخاب مناسبشودمی یبررس

 سازی کمک کند. ت در سازمان با استفاده از شبیهاطالعا

 کلمات کلیدی

 MEMO ،ArchiMate، اثر بخشی فناوری اطالعاتسازی سازمان، ارزیابی سازی، شبیهمدل

 

 مقدمه -1

سب    سازمان و ک شی بگیرد،    وکاری برای آنهر  سایر رقبا پی که بتواند از 
های جدیدتری را     دارد تا به طور پیوستتتته عملکرد خود را بستتتنجد و راه     نیاز  

. این هایی را داشته باشد  ممکن است برای سازمان هزینه   آزمایشاین  .بیازماید
مستتا ه به خصتتوا زمانی که ستتازمان در حای فعا یت استتت و از ی  ستتری 

شده پیروی می  ست . چرا که   برتر و ا بته هزینهکند مهمفرآیند از قبل تعریف  ا
شده زمان  ضای واقعی فعلی    آزمایش روش جدید ارایه  ست و آزمایش در ف بر ا

ست نتیجه       ست در عین حای ممکن ا سازمان ا شدن عملکرد  ی باعث متوقف 
شد و هزینه    سازمان نبا سازمان متحمل کند.  آزمایش به نفع  های زیادی را به 

ده پیش از قرارگیری در  های ارایه شتت بنابراین الزم استتت تا هر کدام از روش 
 .[1]ی   محیط عملیاتی ، ارزیابی شود

یابی روش   یکی از راه یه شتتتتده برای بهبود عملکرد    های ارز های ارا
در ی  محیط  مبتنی بر فناوری اطالعات ستتتازمان،آزمایش روش ارایه شتتتده

 باشد.سازی شده میشبیه

است سازی  حاظ شدهبرای اینکه بتوان مطمئن شد تمام عناصر سازمان در شبیه
 را مدی کرد. هامی توان آن

سازی سازمان نگاه کرد. بر اساس اهداف توان به مدیمیهای مختلفی از دیدگاه
 DSML(Domain  هیم سازمانی)دانشگاهی، تجاری(،او یه هر کدام، مفا
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Specific Model Language) متفاوت  هایی که ارایه می دهد ،و روش
 هستند.

استتتت که به مناورارایه زبانی      ای از عناصتتترها   مجموعه  DSMLهر 
شود. هر عنصر در هر دامنه مختص آن دامنه    معرفی می خاا برای هر دامنه،

 است. 
 ها سرعت و انعطاف گیریبرای مدیریت کسب و کار نیاز است در تصمیم   

باشتتتد تا بتوان در بازار هدف ماند. در بستتتیاری از مواقع پذیری وجود داشتتتته
شخص    سب و کار به ما این اجازه را نمی دهد که بدون  م پیچیدگی عملیات ک

شخص کرد. در اینجا مدی   شدن   صمیمات معیارها را م سازی و   تاثیرات این ت
 .[۲]شبیه سازی به کم  می آیند

ستم   سی سب و کار به علت جهانی  در این روزها اهمیت  های  اطالعات ک
کارهای مبتنی . بنابراین نیاز است تا راه [3]شدن به سرعت در حای رشد است     

که بتوان از پیش در سازمان گسترش یابد.  برای این   بر فناوری اطالعات بیش
ستراتژی    سازمان و  در اهداف و ا شخص  تاثیرات فناوری اطالعات در  ها  را م

شود. به این ترتیب می توان با آگاهی و   کردن سازمان استفاده می  کرد  از مدی
های مختلف بررستتتی  تری تمرکز فناوری اطالعات را برروی بخش  دید کامل   

 .نمود
مدی کردن   های  از ویژگی هاگر   روش   در حوزهمطلوب این استتتت ک

ناوری اطالعات   ید     شتتتودانجام می  ف با ما مام  ا ن  ذیبرای ت از جمله مدیران   نفعا
ها را در جریان تغییرات تر آنتوان راحتمی باشتتد.بنابراین قابل فهم باالدستتتی

 داد. قرار ا،های مختلف قبل از اجرجی  فازفناوری اطالعات و خرو
میان مدیران باالدستی که با کسب و کار در ارتباط هستند و فناوری اطالعات 

کلمات مشترک زیادی وجود ندارد. چرا که فرآیندهای کسب و کار جزییات 

هایی که در تیم برنامه ،کندتغییر میهای سازمان گاهی زیادی دارند، استراتژی

تواند با کسب و کار گاهی نمیشود بسیار فنی است،فناوری اطالعات ایجاد می

شود که درک مشابهی از های تکنو وژی کنار بیاید. این دالیل باعث میهزینه

های فناوری اطالعات به سختی اتفاق بیفتد، دیدی از کسب و کار و استراتژی

ها با یکدیگر هماهنگ پشتیبانی از فناوری اطالعات وجود نداشته باشد و برنامه

 . [4]نباشد

ست، مدی     مدیدر بخش  شده ا سوم که در  سازی سازی تالش  های مر
است پرداخته شود.   ها به مدی کردن فناوری اطالعات در سازمان اشاره شده   آن

 ,MEMO)  ترکامل های گفته و به خصوا دو روشسپس به ارزیابی روش

ArchiMate ته می قایستتته          ( پرداخ به م جه  با تو یت نیز  ها ها  شتتتود. در ن
 د. شوگیری مینتیجه

 سازیمدل -2
ار مشابه هم هستند کسب و یکسازاز موارد با مدی یاریسازمان در بس یسازمدی

 یرا برا یه عناصر مختلفیکسازمدی یهاروند. زبانیار مکگر به یهمد یجاو به

توانند با  یرد میگ یم را در بر میندها و مفاهیردن ، همانند اهداف، فرآکمدی 

توان  یسازمان م یسازبشوند. با استفاده از مدیق یگر به طرق مختلف تلفیدیک

ه قابل اجرا هستند کان مدت یم یهابلندمدت سازمان را به برنامه یهایاستراتژ

 یه با استفاده از آن مکبا ارزش است  ی نکت ی سازمان  یسازست. مدیکش

ه ک ییهان جنبهیترخواهد بشود را نشان دهد. مهمیه سازمان مکچه را توان آن

 ر است:یشود شامل موارد ز یسازمان استفاده م یسازدر مدی

 ی  یا چندله یوسد بهینده و اعمای روزانه سازمان بایاهداف : گسترش آ •

نقاط الت،کمشدن به اهداف،یرس یشود. برا یدههدف مشخص جهت

الت کن اهداف و مشیارتباط ب ود برطرف یها بادها و چا شیضعف، تهد

 شناخته شود.

 یبانیت و پشتیریمدن،یآفرارزش یهاتیار : فعا کسب و یکهاندیفرآ •

وسته بهتر ید به طور پیه باکشود یار مکسب و یکندهایها جزو فرآتیفعا 

 د.یشوند تا بتوان به اهداف سازمان رس

ه کود شیها باعث ممتفاوت سازمان یهاتیرد و فعا ک: عمل یساختار سازمان •

 یسر ی ها با متفاوت باشد. در هر واحد از سازمان نقش یساختار سازمان

 شوندیف میسازمان تعر یهاتیفعا  یف برایوظا

 یفناور یهاستمیتواند شامل سی: منابع موجود سازمان م یعناصر فن •

 شودیر دستگاه ها میو سا یمنابع اطالعاتاطالعات،

با استفاده از ه کباشد  یکیزیتواند فیسازمان م ی محصوی : محصوالت  •

ه یه سازمان اراکباشد  یتواند خدماتیا میاست و ه شدهیمنابع سازمان ته

 یتواند برا ین محصوالت و خدمات میمناسب از ا کدهد. فهم و دریم

 ننده باشد.ککمکشتر سازمان یشناخت ب

 ندها،یفرآ یهایه دانش مرتبط با ارتباطات و وابستگک یهنگامم:یمفاه •

ته کنشود،یگذاشته م کسازمان به اشترا ی والت و خدمات محص ها،نقش

متوجه شوند.  یسانیک یسان معانیکه تمام افراد از واژگان کن است یمهم ا

 ف شوند.یقا تعریم دقین مفاهیه اکاز است ین نیبنابرا

د یار رسکسب و کهدف مشخص در  ی ه به کنیا یبراار :کسب و کن یقوان •

 یاست. برخ ین مشخص ا زامیقوانیرد، اجراکنتری کها را ندیا بتوان فرآیو 

 [.۲م سازمان مرتبط است ]ین به مفاهین قوانیاز ا

سازمان به ما کم  می  مدی ستفاده از روش سازی  های موجود   کند تا با ا
 هاستتازیهای آن را مدی کنیم. در مدیتمام ستتازمان و فرآیندها و استتتراتژی

و حتی  نفعانذیمفاهیمی استفاده شود که برای تمامی   بر این است تا از  سعی  
ستتتازی ندارند قابل فهم باشتتتد. بنابراین کستتتانی که علم کاملی به زبان مدی

های پیشنهادی توانند با اطمینان بیشتری به انتخاب روشمدیران باالدستی می
 .شوندها آشنا های روشبا ریس  قابل قبو یدست بزنند و تا حد 

 

سازمان  مدیبرای  ست شده های متفاوتی ارایه روش سازی  که هر کدام  ا
ستتتازی های مختلفی از مدی  روش در ادامه دارد.متفاوتی   جزااستتتتانداردها و ا   

های  های اصلی آناز هرکدام به همراه ویژگیای . ابتدا خالصهشود بررسی می
 شوند.شود و در نهایت با هم مقایسه میبیان می

 ۱زکمن  -۱-2

است.  [5]های سازمان با استفاده از چارچوب زکمنسازیو ین مدییکی از ا
را در ی  قا ب قابل فهم بیان کرد.  ”های اطالعاتیمعماری سیستم“زکمن 

های اطالعاتی های سازمان ی  بخش از معماری سیستمطبق گفته او مدی
های ی  سازمان و تاثیراتی که است.زکمن متوجه شده بود باید بین عملکرد
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تو یدات را پشتیانی می کنند، های نرم افزاری به ویژه کامپیوترهایی که سیستم
خواست ارتباط بین مشتریان و سایر ارتباطی وجود داشته باشد. او همچنین می

های اطالعاتی نشان دهد. ناریه او به ی  نعفان را با معماری سیستمذی
های مختلف مانند برنامه ریز، چارچوب سطح باال تبدیل شد که شامل نقش

، زمان و افراد است. این چارچوب ۲عملکردهاداده، ما  ، طراح و موضوعاتی مانند
ی  راهنما برای توصیف سیستم اطالعاتی و سازمان مرتبط با آن که جنبه های 

 باشد.مختلفی دارد، می

ثای    که زکمن م به ی زستتتاهایی از مدی  با وجود این ند   های خاا   جن مان
ERM3 ,DFD4 چوب خود ارایه داده است اما را برای چارDSMLراه به هم

 .[6]دندار

نستتخه بعدی تا حدودی توانستتت این نقصتتان را پوشتتش دهد و زبان    
اما این زبان روش مشتتخصتتی برای راهنمایی   دنطق ارایه داگرافیکی برپایه م

 .[7]دادهای اطالعاتی ارایه نمیطراحی و استفاده از معماری سیستم

2-2- 5ARIS 
این روش چارچوب و ابزارهای مختلفی  .شد ارایه  ARIS روش  ۲۰۰۰در سای 

های اطالعاتی های دیگر سازمان و طراحی سیستمجنبه ،هابرای تحلیل فرآیند
 دهد. های صنعتی را مورد توجه قرار میبرای سازمان

ی  چارچوب ستتطح باال پیشتتنهاد  Scheerبرای رستتیدن به این هدف 
معرفی شتتده   ”House of Business Engineering“دهد که به نام می

 .[8]است 
ARIS  مختلف دارد: دیدچهار 

 عملکردی •

 داده •

 سازمان •

 فرآیند کنتر ی •

 7هاسازی آنمفاهیم فناوری اطالعات و پیاده و6مفاهیم سطح دامنهبه  دیدهر  
 شود.تقسیم می

سازی فرآیندها  دارد که مدی این روش ی  چارچوب مبتنی بر متدو وژی
مدی    پشتتتتیبتانی می را  بان   Event-driven Processستتتتازی کنتد. ز

Chains(EPC)   ی  قسمت ازARIS     .استEPC    یDSML     است
شتتتود و ابزارهای بستتتیاری   به طور گستتتترده در صتتتنعت استتتتفاده می    که  
 .[9](1)شکلدارد

 

3-2- 8OSA-CIM 

برروی ، این روش  AIRSهمانند روش است.  198۵سای  ازشروع این روش
های تو یدی با تاکید برروی های اطالعاتی برای سازمانگسترش سیستم

 . [1۰]استفاده مجدد تمرکز دارد

عمومی، جزیی و خاا در نار گرفته شده  در این روش سطوح مختلف،
ها که مدی از 9«عمومی»: سطح کنداست که به ما در استفاده مجدد کم  می

ها از مدی 1۰«جزیی»ها مناسب است، سطح برای ی  گروه وسیعی از سازمان
های که برای ی  گستره خاا مانند ی  صنعت مشخص مناسب است و مدی

 گیرد. های خاا مورد استفاده قرار میکه برای سازمان 11«خاا»

به در این روشتت ”عملکرد، منابع، اطالعات و ستتازمان“دیدهای مختلف 
 ارتباط بین اجزا مختلف سازمان اشاره دارد.

4-2- ۱2SOM 

ی   SOM.ارایه شده است ۲۰۰۰در سای  Sinz و Ferstlاین روش توسط 
برروی وکار است وهای کسبسازی سیستمگرا جامع برای مدیروش شی

های عملکردی و اصلی تمرکز مها با سیستهای اطالعاتی و ارتباط آنسیستم
وکار مانند، تحلیل، طراحی و صلی مهندسی کسب. این روش فازهای ادارد

کند. این روش بر پایه معماری سازمانی ها را پشتیبانی میطراحی مجدد سیستم
ها مختلفی دارد و از ی  مجموعه از مدی (perspective)هایاست که جنبه

های فرآیند وکار، مدیها در سه گروه برنامه کسبکند. این مدیاستفاده می
وکار بندی شده است. هر الیه سیستم کسبهای منابع دستهر و مدیوکاکسب

کند. به مناور کاهش پیچیدگی هر را با توجه به جنبه خاا خود توصیف می
سازی برای شود. در سطح متا، زبان مدیتقسیم می (view)مدی به چندین دید

ی  مجموعه او یه  SOM. [11]شودهر الیه بر اساس ی  متامدی تعریف می
 . [6]سازی فرآیند  و مدی سازی شی گرا داردبرای مدی   DSMLاز 

5-2- ۱3DEMO 

DEMO  ۲۰۰۰در نهایت  در سای  وشروع شد  199۰از ی  پروژه در دهه 
طراحی هدف این روش ارایه این نکته است که . [1۲]ارایه شد  Dietz توسط 
سازی انجام های مدیهای کسب و کار باید بر اساس توجه بر پایهفرآیند

در مقابل ، ه پایین برای تحلیل سازمان نداردی  رویکرد باال ب  DEMO.شود
ا گوهای رفتارهای ،14ی مجزاتاکید اصلی آن برروی  هر کدام از عملکردها

 .[6]متقابل و نقش زبان است

ستتازی ستتازمان استتت که در آن فرآیندهای این روش،  ی  شتتیوه مدی
سب و  شان داده   مدی کار تحلیل، ک ی تاکید بررودر این روش .اندشده سازی و ن

سازما  مدی ستقل  سازی عملگرهای درون  ست. این مدی  از پیاده ن م ها سازی ا
ستی در نهایت  سی   ه شکیل می   1۵شنا سی       . [13]دهدسازمان را ت شنا ستی   ه

کار ستتتازمان    ومعانی مرتبط با کستتتب  و 16واژگان ستتتازمان ی  مجموعه از    
 .[14]است

 EPC [21]زبان  1شكل
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Deitz       خاصتتتی برای نشتتتان دادن نقص های  نا وژی  های  از ترمی
  DEMOاستتت.ها ( استتتفاده کردهستتازی دادههای رایج  ) مدیستتازیمدی

 World“یا ”meta ontology“های ستتطح باال به نام توستتطمفاهیم مدی

Ontology Specification Language” شودتکمیل می. 

6-2- ۱7 AKM 

شود. در این روش سازی ارایه میبرای مدی   AKMروش  ۲۰۰8در سای 
ها و فرآیندهای کاری را در سازمان شوند که نقشهایی طراحی میمدی

سازی و معماری ا و دستاوردهای مدیهی از تکن  AKMپشتیبانی می کند. 
سازی مدی کردن دانش سازمان با هدف مدیشود. مند میسازمان هر دو بهره

چند  ۲. شکل [14]شودانجام میدانش فرآیندها و محصوالت در معماری دانش،
 ف شده است.یاین زبان تعر DSMLدهد که در سازی را نشان می عنصر مدی

 ۱8وکارنقشه قابلیت کسب -7-2

سازی مدی کرد استفاده از مدیتوان با آن سازمان را هایی که مییکی از راه
 ۲۰11در سای    Open   Groupهای سازمان است. این روش توسط قابلیت

ی  کنسرسیوم است که استانداردهای   Open Groupارایه شده است. 
ها می توان به دهد که با استفاده از آنفناوری اطالعات را ارایه می

عضو دارد. در این  ۵۰۰یش از آوردهای کسب و کاری رسید. این سازمان بدست
ها، سازمان سعی شده به تمام جوانب فناوری اطالعات از جمله ابزارها، سامانه

های مرتبط با فناوری مشاوره و تحقیقات در حوزه استانداردها، مشتریان،
 . [1۵]اطالعات پرداخته شود

سب و کاربه معنی قابلیت قابلیت سازمان     های ک ست که  سازمان ا های از 
باشتتد. ها خروجی منحصتتر به فردی داشتتته تواند با استتتفاده از این قابلیتمی

ستتازمان را های ّها فعا یتهای ستتازمان  شتتا وده ستتازمان هستتتند. آن قابلیت
یکتا و مستتتقل از یکدیگرند و نستتبت به مدی   ،هاکنند. قابلیتمشتتخص می

سوی         سمت و  سطح باالتری قراردارند. این قابلیت ی  نمایی از  سازمان در 
 کند.سازمان را بیان می

نقشتته قابلیت کستتب و کاری  مدی از ستتازمان استتت که ارتباط بین    
برای موفقیت ستتتازمان نیاز به فناوری      هایی که   ها، فرآیندها و عملیات    قابلیت  

تواند در ارایه نقشتته قابلیت فناوری اطالعات می .کنداطالعات دارد را بیان می
 سزایی داشته باشد:نقش به
 های سازمانهای فناوری اطالعات به قابلیتحلنگاشت راه •

 هاپیدا کردن تکرارها و همکاری •

ها د برروی آنهای کسب و کار که سازمان بایشناخت قابلیت •
 گذاری کندسرمایه

 تحلیل تاثیر تغییرات •

فناوری اطالعات تا  نیو ضعف از پشتیبا قوت تحلیل نقاط •
 . [4]های کسب و کارقابلیت

8-2- TOGAF 
TOGAF ی  چارچوب برای گسترش شروع شد  این روش 199۵در سای ابتدا

ارایه شد.   Open Groupتوسط  ۲۰۰9در سای  . توگفمعماری سازمانی است
Open Group  ی  مفهوم انتزاعی از فناوری اطالعات و کسب و کار برای

یی فناوری اطالعات و خالقیت در کسب و آرسیدن به ی  توازن میان کار“
 سازی معماری سازمانی به نامارایه کرده است. توگف ی  روش پیاده ”کار

19ADM .ه به مراحل بیشتری تقسیم فاز اصلی دارد ک 8 توگفارایه داده است
 موارد زیر دارد. های مختلفی مانندنمودارو شده است

 “Application Communication diagram” 
 “Application and User Location diagram 
 “Enterprise Manageabiity diagram” 
 “Application Migration diagram” 

TOGAF   یDSML   ندارد.این روش تنها یcontent 

metamodel سازی تخصصی دهد که ابتدایی است و برای زبان مدیارایه می
که به  ای استشامل مجموعهچارچوب این ، ADMباشد. در کنارمناسب نمی

برای گسترش سناریوهای  راهنمای   ،”ا گوهای معماری“،”معماری اصوی“
 .[16]اشاره داردمدی مرجع سطح باال کسب و کار و ی  

9-2- ArchiMate 

های هلندی توسط تعدادی از شرکت  ۲۰۰۲روی این روش در سای رکار بع شرو
سازی های تحقیقاتی  بود. هدف این طرح ارایه ی  زبان مدیو دو تی و گروه

 عنوان ی  استانداردبه این روش . [17]برای مدیریت معماری سازمانی بود

با ارایه زبانی برای و  ارایه شده است ۲۰۰8در سای  Open Groupتوسط 
تکمیل را   TOGAFمدی ، سازی معماری سازمانیمدی

حد امکان کوچ   کند زبانی ارایه دهدکه تاتالش می  ArchiMateکند.می
 . [18]باشد

 AKM[21]برخی از عناصر روش  2شكل
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 هایوصیف معماری سازمان و فعا یتدر این روش از ی  چارچوب برای ت
ی   ArchiMateشود.  ده میاستفا ،یریت معماری سازماندر مد شدهانجام 

به و  سازمان قابل درک است نفعانذیسازی فرمای است که برای زبان مدی
ی که تخصص در زمینه نفعانذیهای مناسب سازان کم  می کند که مدیمدی

شود ساخته می ArchiMateهایی که توسط تو ید کنند. مدی فنی را ندارد،
 .های خودکار مناسب استبرای تحلیل

، ۲۰سای سازمان سه الیه متفاوت وجود دارد: الیه کسب و کاردر این  مدی
مجموعه از  ی ه با استفاده از یهر ال. ۲۲و الیه تکنو وژی ۲1الیه کاربرد

ه یآن ال یالزم را برا یهاخود مرتبط است و ارزش ییه باالیها به السیسرو
 یصر معمارعنا 3ل که شده در شی. در متا مدی ارا(4)شکل ندکیفراهم م

، ساختار منفعل و ساختار یه سه جنبه رفتاریه و در هر الیدر سه ال یسازمان
می تواند با اضافه شدن  ArchiMateزبان .[19]فعای نشان داده شده است

 .[18]بدها گسترش یایا با تخصصی کردن متا نوع۲3هاهایی به متا نوعویژگی

 
اشاره کرد.   Sparx, Archiتوان به از ابزارهای این روش می

Archiمند ه عالقهک یسانکو  یسازمان یتمام سطوح معمار یسازمدی یبرا
است و رایگان متن باز  افزارنرم ی  این ابزار . کارآمد استهستند  یسازبه مدی

 .[۲۰]مختلف را دارد یهات اجرا در پلتفرمیقابلکه 

۱۰-2- 24MEMO 
  بود. این روش بر ی 1989شروع این روش با تحقیقات دانشگاهی در سای 

و تیمش در سای  Ulrich Frank که توسط استسازی  روش مدیشیوه 

برای ارضای ی  جنبه مورد   MEMOهر جنبه در . طراحی شده است ۲۰14
 .[۲1]استنار کاربر 

 

به    مدی  در این روش مام جن های ستتتازمان در نار گرفته     ستتتازی که ت
سطح باال دارد که باعث  ایحاد ی  دید جامع بر روی   شود، ی  می چارچوب 

استتتراتژی،  -شتتود. این چارچوب، ستتازمان را به ستته جنبه کلی  ستتازمان می
ها کند. هر کدام از این جنبهبندی میتقسیم -های اطالعاتی سازمان و سیستم 

سته منابع ،  به چهار شکل  شوند فرآیندها و اهداف ریزتر می ساختار، د . در (۵)
فاده می  DSMLاز  MEMOروش  بان  استتتت به     DSMLشتتتود. ز یاز  ن

کند. عالوه بر کار بر  پذیری و یکپارچگی را فراهم می پذیری ، توستتتعه انعطاف 
سایی این   جنبه شنا سه مفهموم    که چه جنبههای مفهومی و  ست،   هایی نیاز ا

ی  مفهموم انتزاعی و  . متامتامدیبیان شده است   ۲6، متامتامدی۲۵دی،متا مدیم
شامل می  ز متامدیکلی  ا   دارد ۲8و متارابطه۲7متانوعهر متا مدی تعدادی شود. را 

ند       و مان فاهیم عمومی  مل م یت  ‘هم شتتتا تاموجود تاویژگی ‘و ’۲9م و هم    ’3۰م
یده      فاهیم پیچ مل  م ند ویژگی   شتتتا مان بان و     تر  های ذاتی، انواع ستتتطوح ز

ست       ویژگی شده ا شده یا اقتباس  شتق  سطح با توجه به    [۲۲]های م سه  .این 
ها و  ها به استتتفاده مجدد از مدیستته ستتطحی کردن مدی مفاهیم مشتتترک 

ستتتطح هایکند. با اینکه استتتتفاده مجدد از مدیپذیری باالتر کم  میانعطاف
را بیشتتتر می توان در  دوم  های مرتبط در ستتطح دارد اما مدیامکان  کمتراو 

ستفاده کرد. هر کدام از مدی  سطح  چندجای مختلف ا    های31به حوزه دومها در 
های کستتب و کار مرتبط استتت اما در   مختلف مانند اهداف ستتازمان یا فرآیند

ستقل از حوزه   مسو سطح   ین ها استفاده کرد. ا خاا دوباره از مدی می توان م
 .  [6](6)شکل دشوخود باعث کاهش هزینه می

 
MEMO     صلی برای ستم    مدیسه زبان ا سی سازمان   سازی  عملکردی 

های مختلف ها چندین نمودار برای نشان دادن جنبهاستفاده از این زبان دارد. با
 است.سازمان طراحی شده

زبان مرتبط با تحلیل و طراحی اهداف : این 3۲سازی اهدافزبان مدی .1

توان نمودار اهداف را طراحی می سیستم است. با استفاده از این زبان

 MEMO[6]سه سطحی بودن 6 شكل

 

ن بیتار سازمان و ارتباط ان دادن ساخچارچوبی برای نش 5 شكل
 ]6[های مختلفنمودار

 ArchiMate[19]های معماری دریهشمای کلی ال 4شكل
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ها را نشان کرد. این نمودار، انواع مختلف اهداف و روابط بین آن

 دهد. می

 کهدهد اجازه میبر رازبان به ک: این 33سازی سازمانزبان مدی .۲

سازمان مدی شوند.نمودار فرآیند  های سازمان و فرآیندهایساختار

است. این زبان ساخته شده این از نمودارهایی است که با استفاده از

فرآیند  از ی   (control-flow)جریان کنتر ینمودار ی  

توان فرآیندها و دهد. در این نمودار میمشخص را نشان می

 زیرفرآیندها را نشان داد.

زبان برای  ی   MEMO  :34تاطالعاسازی فناوری زبان مدی .3

 سازی فناوری اطالعات دارد. مدی

 .[۲۲]کندی  زبان دیگر مدیریت دانش را در سازمان پشتیبانی می

ّهای تصمیمات توان با آن فرآیندمقاهیم مختلفی گسترش یافته است که می

های فناوری اطالعات و زیرساخت[۲4]، سیستم شاخص کارآیی [۲3]سازمانی 

 کند.را بیان می [۲۵]های امنیتیهمراه با جنبه

MEMO4ADOای از زبانی  زیرمجموعهMEMO ستتتازی  پیاده را
مت   کرده ی  محیط برای معرفی قستتت های مختلف فنی و   استتتت. این ابزار 

توان دهد.  با استفاده از این ابزار می در ی  فضای مجتمع ارایه می  را سازمانی 
 .[۲۲]های گوناگون ارایه دادتحلیل

 هامقایسه روش  -3

ی ها مانند: ساختار سطح باال برابا مرور کارهای گذشته به مشترکاتی بین روش
تر نگاه رسیدیم. اما در صورتی که دقیقنپی بردن به دیدهای اساسی سازما

 ها وجود دارد:میان این روشهای مشخصی کنیم، تفاوت
های خود های خاصی برای هرکدام از هدفو  روش DSMLهرکدام ی   

جامع را پشتیبانی کند  DSML  ، همچنینهیچ متامدی مشترکی که یدارند
 وجود ندراد.

MEMO      شده صی طراحی  ص ست و ابزارهای ارایه   برای ی  زبان تخ ا
کند.  ندستتی را پشتتتیبانی می های مهداده استتت که ابزارهای محیطی و روش

ARIS  ای دارای ی  استتتثنا استتت که با ی  فاصتتلهDSML   کامل برای
ستتازی فرآیندهای کستتب و کار و  ابزارهای تجاری فراگیری استتت که    مدی
در    TOGAFکه ستتندهای دهد.  با وجود آنهای زیادی را پوشتتش میزبان

 ArchiMateکه  -  DSMLابتدا مورد توجه بود اما ی  متد واحد نیست و  
توجه   SOMندارد.  و نیاز به پاالیش دارد.  -آن را ارایه داده استتتت  استتتت 

ناستتتب ارایه ی         وری ستتتیستتتتمئهای ت خاا خود را برروی پایه    ها، که م
 است.  مکمل برروی سازمان است،  معطوف کرده  (perspective)دیدگاه

 

 ArchiMateو   MEMOمقایسه  -۱-3

با  DSMLی  مجموعه از   MEMOترین  نکته این است که مهم -1
جزییات و دقیق  برای توصیف کردن عمیق سازمان دارد در حا ی که 

ArchiMate  سازی اشاره دارد. به ی  مجموعه کوچ  از مفاهیم ساده مدی
های های مختلف سازمان مانند ) زیرساختاین مفاهیم نمی توانند قسمت

های کسب و کار و اهداف سازمانی ( در ی  سطح ات، فرآیندفناوری اطالع
 باالتر و با جزییات بیشتر بیان کند.

های بسیاری دارند که عنصر مدی شده را با ویژگی MEMOهمه مفاهیم  -۲
های هایی مانند زبان سیستمدهد. به طور مثای ویژگیتوضیحات ارایه می

میانگین زمان انجام ی  فرآیند.در مانده از اهداف، افزاری، زمان باقینرم
MEMO4ADO  های برای عناصر مشخص است. در حا ی که این ویژگی

ArchiMate  گیرد خاصی برای عناصر در نار نمی فرض ویژگیبه طور پیش
 های باید توسط کاربر برای هر عنصر در صورت نیاز اضافه شود.و ویژگی

3- MEMO  کند. به طور مثای، زبان ان میبرای هر دامنه تعدادی رابطه بی
برای روابط مختلف بین اهداف انواع مختلفی را در نار 3۵سازی اهداف مدی

. در مقابل ’روابط ریاضی‘و  ’شدهنتیجه‘، ’تجزیه‘گرفته است، مانند، 
ArchiMate   دارد.  ’شامل شدن‘تعدادی روابط عمومی مانند 

های انند نشانهخاا )م  (syntax)ی  نحوMEMOهای همه زبان -4
است. در مقابل (interpretable)دیداری( شامل نمادهای قابل تفسیر

ArhiMate  تر است. تر و ابتداییساده 
های با دقت باال دارد که شبیه به متامدی MEMOهای همه زبان -۵

های شود. بنابراین مدینویسی نرم افزار استفاده میهایی است که در برنامهمدی
 های نرم افزاری استفاده شود. سازی سیستمتواند در جهت پیادهساخته شده می

 (auxiliary types)از انواع کمکی مختلفی MEMOهای همه زبان-6
های بنابراین تحلیل (،data topicه )کند، مانند موضوع تحت داداستفاده می

تواند پشتیبانی کند. مانند زمانی که می خواهیم پیشرفته را می
های های اطالعاتی از این موضوعطراحی کنیم که چه سیستم(query)پرسشی

توان با استفاده از ها را نمیکنند. این تحلیلتحت داده استفاده می
ArchiMate  به دست آورد 

7- MEMO  وری است، پایند است، ئهای تحقیقاتی که بر مبنای تدر پروژه
 ی  پروژه صنعتی است.  ArchiMateکه در حا ی

 نتیجه گیری -4

سازی آورده شود  تا با آگاهی از    های مختلف مدیدر این مقا ه سعی شد، شیوه   
شخص    ترین روش برای مدیهای آن مناسب ویژگی سازی سازمان به مناور م

 کردن تاثیر فناوری اطالعات در سازمان انتخاب شود.  

، این  MEMOو  ArchiMateهای ها و توانایی مدیباتوجه به ویژگی
سب دو  ست . اما همان     ها برای مدیترین روشمنا سازمان ا طور که در  سازی 

شد    سه نیز بیان  شامل می    MEMO، مقای شتری را  شود، با دقت  جزییاتی بی
تری را  ی پیشترفته هاتر و ستناریو بیشتتری تعریف شتده، از  حاظ بصتری غنی   

بلکه  ارزشی ندارد   ArchiMateمعنی نیست که   کند، اما به اینپشتیبانی می 
خواهیم تحلیلی ستتلده از ی  ستتازمان ارایه کنیم مناستتب  برای زمانی که می

شد. اما  می سترده  MEMOبا ست.    روی هم رفته، گ سطح باالتر ا روش تر و 
ArchiMate  خصتتوا در حوزه توانایی دیدن ستتازمان با جزییات بیشتتتر به

خت   ما       زیرستتتا ندارد ا عات را  ناوری اطال بان     MEMOهای ف ی  ز چون 
های ارایه شده به جای یکدیگر استفاده کرد  ندسطحی است، می توان از مدیچ

و همچنین ی  زبان تخصصی برای نشان دادن جزییات و ارتباطات مخصوصا     
 های فناوری اطالعات دارد.  زیرساخت
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