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 چکيده

کج بج وسااي ج نمادهای  ،سااازی بج ت ط ارا ی معماری سااازمانی اسااطو یک زبان مدلباز -ان متنیک زب ArchiMate زبان

سي ج آن بج ارا ی بخش گرافيکی می سازمان پرداخط و روابط ميان بخش توان بج و سازمانی   های مخت ف  ضای درون و برون  ها و اع

سی نمود.   شدن برای  تا ArchiMateزبان هدف را برر ستا یگزین  سط.   دیگر نبوده یساز مدل یکردهاینداردها و روا  ArchiMateا

ستفاده در مدل      یک زبان یا تکنيک مدل صاً برای ا صا سط کج اخت سی         سازی ا سا سط. انگيزه ا شده ا سازمانی ارا ی  سازی معماری 

معماری در یک سازمان،   هایها و  وزهسازی و توصيف همج الیج  فراهم آوردن یک روش سازگار برای مدل  ArchiMate برای ارا ی

 یبج عنوان نوع  ArchiMateبنابراین،   .ها بوده اسااط کننده این الیج  بج عنوان عنصاار ميانی و یکرارچج     « خدمط  »کيد بر مف وم  أبا ت  

 .شودیم استفاده یسازمان یمعمار یهااز مدل یکرارچجمجموعج  یک یجادا یآن برااز کند، کج میعمل  فعاليط  مایتی

سط  ایندر  شط ) یساز و همخوان ییمعنا یمترازهنحوه  کج مقالج هدف این ا سایر روش  (نگا ستاندارد و  های مفاهيم موتود در  ا

 یهامدلبتواند کج  خواهد دادرا قاب يط  ینااراح بج امکان  ینا معين گردد. ArchiMateبج مفاهيم موتود در  یسااازمدل یکردهایرو

ArchiMate صورت نياز  ،دیگر مرتبط نموده یهادامنج یهارا بج مدل سمط برای  و در  ص  یهاق از تزئيات  یسازمان  یاز معمار یخا

 .استفاده نماید یگر،د یهامدلموتود در 

 ک مات ک يدی

 .ArchiMate ،TOGAF ،سازی معماری سازمانیمدل، سازمانیمعماری 
 

 

 

 مقدمج -1
وجود دارد که   ییها یک ها و تکن ، زبان افزارینرم یها از حوزه یاری بس    یبرا

، ارائه وجود دارد ArchiMateچه در نس   به به  ن یترمفص     یفاتتوص   
 غیرهو  UML ،BPMNمانند    توص   یفی یها زبان به عنوان مثال   . کنند می

سبه به   ستند  تخصصی   ArchiMateن صیف  یبرا UML)تر ه افزار، نرم تو
BPMN های   فرتوص   یف  یبرا ند جار  ی ما   .(یت بان ا قد        این ز فا تًا  مد ها ع
 .باشندمی یگرد یهابا دامنهارتباط  یبرامفاهیمی 

صر به فرد        صاص  ن نبوده،   یممفاهمورد در  ArchiMateبودن منح اخت
س  یممفاه بلکه توجه خاص  ن به طراحی سه   یاریب شاب  یمکه با مفاها ه در م

 یاتتوان جزئیم. بدین ترتیب، با استفاده از  ن  نداشده  لحاظدیگر  یهایکتکن
طور که . هماندر نظر گرفه یاز خود معمار یخاص  یهاقسمه  یبرا یشتری ب

با  یگرد یهایکو تکن ArchiMate ،داده ش  ده اس  هنش  ان  (1)ش  ک  در 
توان به این نکته توجه کرد که    میدارند. به عنوان مثال،     یهمپوش   انیکدیگر  
معادل به مفهوم  ArchiMate در« Application Component» مفهوم

«Application Component » درUML  سه. ا امکان  یناطراح به  ینا
دیگر  یها دامنه  یها را به مدل   ArchiMate یها مدل بتواند  دهد که   یرا م

از  یسازمان  یاز معمار یخاص  یهاقسمه برای  و در صورت نیاز  ،مرتبط نموده
  .استفاده نماید یگر،د یهامدلجزئیات موجود در 

مش   خ   ArchiMateارزش اس   تفاده از اس   ه که  ییجاهمان  ینا     
سازمان، به چنین      . شود می سبه به  شتن یک دیدگاه عمومی ن طراح برای دا
ص  سترده  یفتو سه. این  گ تری که از جزئیات غیر الزم اجتناب نماید، نیازمند ا

باالت  تا   ر کمک می س   ان انتزاا  ند  به ک ماری مختلف  یها حوزهو ها  جن  مع
 .سازمان مورد توجه قرار گیرد
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 یگرد یهابا مدل یسازمان یارتباط مدل معمار( : 1شکل )

ارائه  سازمان از  یکپارچه صیف تو یک طراحبه  ArchiMate ین،براعالوه     
ماید  یم ند  که   ،ن قب   مجزا از یکدیگر از   یها از دامنه که   ییها مدل )زیر( بتوا

شته  ش اند را وجود دا  طراح  یب،ترت ین. به انمایدمرتبط به هم دار یمعن یایوهبه 
 یندها،  ، محص   والت و فر حرفه مورد نظر  یجنتا  ینب یها یوابس   تگ دتوان یم
را سازمان   یهاجنبه یرها و سا ها و برنامهها، پروژهداده اطالعاتی، یهایستم س 
 یمهم در تحقق اس   ترات  ین. انماید   ی  و تحل یه تجزتعریف و  یطمح یک در 

 کی، با سازمان تمام عناصر   ینب یکل یدد یکدارد:  یهاهمسازمان  وکار کسب 
صر به فرد به جا   یرثأکار مد از ت ی تحلبا  ت،متفاو هاییساز مدل یمنبع منح

صم  سان ب  یو همکار یریتیمد یماتت سان مختلف    ین  شنا  یاحکه در طر یکار
 کنند.یکار مسازمان 
متمرکز جزئی در یک دامنه خاص  یهایفتوص    یموجود بر رو یهازبان     

ر طور که دهمان. ها را ندارنددامنه یگرارتباط با د یبراالزم  یمهستند، اما مفاه 
شاهده می 2شک  )   ینب حلقه ارتباطیبه عنوان  ArchiMateزبان شود،  ( م
به  یها را م مدل  ین. اکند عم  می  ها نه دام ینا یبرا های مختلف مدل  توان 

مشاهده   یسازمان  یخاص معمار یهاخشتر در مورد بیقدق یهایدگاهعنوان د
گره خورده  ArchiMateدر  یکل یس   ازمان  یها به مدل معمار    کرد. اگر  ن

شند،   شود که    یسازمان  یکپارچهمدل  یکتواند میبا  که ییهامدل)زیر(ساخته 
به هم دار یمعننحوی به اند را وجود داشته قب  مجزا از یکدیگر از  یهااز دامنه
 سازد. مرتبط 

 
 یهامدل بج عنوان   قج ارتباای بين یسازمان یمدل معمار( : 2شکل )

 یگرد
با جزئیات  های دیگربا مدل ArchiMateارتباط ، این مقاله در بخش دوم     

 گیری کار ارائه خواهد شد. نتیجهالزم بیان گردیده و پس از  ن 

 های دیگربا مدل ArchiMateارتباط  -2

باط    مدل   ArchiMateمدل  به منظور درک بهتر نحوه ارت های دیگر، در  با 
 شود.متناظر پرداخته می یممفاهبه معرفی بخش این 

 وکارمدل انگيزش کسب -2-1

کار  کس   ب یزشمدل انگ  هام  یکی ]1[( BMM1)و فاه  یها بخشاز ال  یمم
 یان ابزار، پا  ینبوجه تمایزی    BMM. بوده اس   ه ArchiMate یزش   یانگ

سب  یزهتر از انگیقدقصیفی  و توبیان کرده گذارها  یردادن، و تأث سبه  وکار ک ن
مفاهیم متناظر  (1)جدول . دهدیرا ارائه م ArchiMate یزش  یانگ یممفاه به

 .دهدبین این دو مدل را نشان می
 ArchiMateو  وکارمدل انگيزش کسبمفاهيم متناظر : (1)تدول 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  BMMدر مفهوم 

Vision, Desired Result 
(Goal, Objective) Goal 

Mission, Course of Action 

(Strategy, Tactic) Course of Action 

Directive 

(Business Policy, Business Rule) Principle, Requirement, Constraint 

Assessment Assessment 
Influencer Driver 

Potential Impact Outcome 

 متوازن يازیکارت امت -2-2

باال  یک تکن یک  ]2[ 2متوازن یازی کارت امت  یه مد  یبرا س   ان  کارایی   یر
 یک و دربیان شده   یدگاهچهار دکارایی در قالب  ینسازمان اسه. ا   یکاسترات  

اهداف، اقدامات، اهداف و ابتکارات       یه، مورأم  تحه عناوین   یایه س   اختار ال 
( مفاهیم متناظر بین 2در جدول ). گیردیم قرار یکراهبرد اس  ترات  یانجهه ب

 .ه اسهنشان داده شداین دو مدل 
 ArchiMateمتوازن و  يازیکارت امتمفاهيم متناظر : (2)تدول 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  Balanced Scorecardدر مفهوم 

Vision, Objective Goal 
Measure Metric (specialization of Driver) 

Target Outcome, Value 

Initiative Course of Action (high-level) 
Work Package (detailed) 

 وکارکسبمدل بوم  -2-3

سب و کار مدل بوم  ساختار مدل   دیدگاه  یک، ]3[ 3ک  یهاسان باال در مورد 
طور که در . همان وردیسازمان فراهم م یکوکار شده کسب ینیبیشپ یا یفعل

سه      (3)جدول  شده ا شان داده  سادگی می ن  ن را بر متناظر  یممفاهتوان ، به 
ند  می ین. اتعیین نمود ArchiMate یرو  یبرا خوب ش   روانقاه   یک توا
 .باشدوکار کسب یمعمار یشترب یفتعر

 ArchiMateو  وکاربوم مدل کسبمفاهيم متناظر : (3)تدول 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  BMCدر مفهوم 

Key Partner Business Actor (or Role) 
Key Activity Capability 
Key Resource Resource 

Value Proposition Product + Value 

Customer Relationship Business Collaboration 

Channel Resource (realized by Interface) 

Customer Segment Business Actor 

Cost Structure Value attached to architecture elements 

Revenue Stream Value + Flow 

مدل معم ری 

  زم ن 

مدل ه ی 

ا   اتژی
مدل ه ی 

کسب وک ر

مدل ه ی 

ف آیند

مدل ه ی 

ن م اف ار
مدل ه ی 

  س م

مدل ه ی 

 ا ه

غ  ه

مدل ه ی 

انگ  ش
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 وکارکسبمدل فرآیندی  -2-4

صل   ستاندارد ا سب  یندهایفر  یساز مدل یبرا یا سه  BPMN4وکار ک . ]4[ ا
ArchiMate  باال و روابط  ن  یندهای  فر  یبه طور معمول برا ها با   س   ان 

دقیق جریان  یس  ازمدل یاما برا ،گرفتهمورد اس  تفاده قرار  یس  ازمان ینهزم
 تا یفو وظا هایندفر  یس  ازدلاز م BPMN ش  ود.نمیدر نظر گرفته  یکار

تر ردهگست  ی، اما فاقد چارچوب سازمان کرده ییبانپشت  ییسان مشخصات اجرا   
سه   یا یند که از فر یکاربرد یهایسسرو  یساز مدل یبه عنوان مثال، برا .ا

 BPMNمنظور،  ینا یکنند. برایم یبانیخود پش  ت یازاهداف و الزامات مورد ن
دارد. هر  یفوظا رویدادها ومختلف  نوااااز جمله  ریزدانهاز عناصر   یامجموعه

صورت   یتوان به راحتیدو زبان را م ستفاده   ییبترکبه  طور که در همان. نمودا
 ناظرمت یممفاهنگاشتی از  توان ، به سادگی می نشان داده شده اسه    (4)جدول 

BPMN  بهArchiMate ایجاد نمود. 
 ArchiMateوکار و کسبفرایندی مفاهيم متناظر مدل : (4)تدول 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  BPMNدر مفهوم 

Participant/Pool, Lane 
Business Actor, Role, Application 

Component 
Collaboration Business/Application Collaboration 

Process Business/Application Process 
Sequence flow Triggering 

Data association Access 

Inclusive and parallel gateways Junction 

Exclusive and event-based 

gateways 
Or-junction 

 سازی یکرارچجزبان مدل -2-5

مدل یبراو رایج اس   تاندارد ، روش ]5[ (5UML) یکپارچه یس   اززبان مدل
الهام گرفته  UMLاز  ArchiMateدر  یمتعدد یمافزار اسه. مفاه نرم یساز 

ضن      سه. وا برنامه های مربوط به مؤلفه UMLبرگرفته از  مومفه ینترشده ا
 کم یزن یرو مس  ییستم افزار س ، دستگاه، نرم فر وردهگره، عناصر  اسه.  کاربردی 

ی یاجرا یطمح ی،یستم افزار س که در  ن نرمهستند )  UML ازبرگرفته ش یبو 
 یهامدل ینتوس   عه مداوم ب یرهزنج یک ،یکنزد یوندپ ین. ا(ش   ودیمنامیده 
ستفاده از در سان باال   یسازمان  یمعمار ح راه یو معمار (ArchiMate )با ا
س  UMLدر  یساز یادهپ یهاو مدل یینسان پا  یها . جدول کندیم یمرا تر
 ( ارتباط بین مفاهیم این دو مدل را نشان داده اسه.5)
 

 ArchiMateو  سازی یکرارچجمدلزبان مفاهيم متناظر : (5)تدول 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  UMLدر مفهوم 

Actor Business Actor, Role 
Use Case Requirement + Service 

Component Application Component 
Class Business Object, Data Object 

Collaboration Application Collaboration 

Node, Device, Execution 

Environment 
Node, Device, System Software 

Artifact Artifact 

Interface Application Interface + Service 

Aggregation, Composition, 

Generalization 
Aggregation, Composition, 

Generalization 

 سازی سيستمزبان مدل -2-6

 یبرا UMLاز انش  عاب  یک ،]6[( SysML)ی س  یس  تم  س  اززبان مدل
ر یند های مختلف فی برای فعالیهیممفاهدر این زبان،  .اسه  یستم س  یمهندس 

 یو اعتبارسنج  سنجی درستی  ی،طراحتوسعه سیستم همچون توصیف، تحلی ،     
 SysMLدر افزار نرمتمرکز بر . وجود داردها یس  تماز س   یعیوس   یفطبرای 

 .اسه UMLکمتر از 
ستم س  یطراح هنگاممعموالً به       ستم س  یا) یزیکیف یهای با قاعات  ییهای
  ArchiMateدقیق نسبه به  یزبان طراح یکبه عنوان  SysML(، یزیکیف

 ینارتباط ب (6). جدول تر اس  همناس  ب کند،ارائه می یس  ان انتزاا معمارکه 
 دهد.مینشان  یاینهزم ینرا در چن SysMLو  ArchiMate یممفاه

 ArchiMateو  سيستمسازی مفاهيم متناظر زبان مدل: (6)تدول 

مفهوم در 
SysML 

 ArchiMateمفهوم متناظر در 

Block 
Active Structure Element, e.g. Application Component, 
Business Actor, Device, Equipment, Facility

Requirement Requirement, Constraint 
Port Service+Interface 

Activity Function, Process 

 ارتباطنوع -مدل نوع موتودیط -2-7

 راباهنوا ، مدل دنیای کامپیوتر در یساز مدل یهایکتکن ینتریمیاز قد یکی
سه  (6ERارتباط )نوا   هاییها و ارتباطهیشام  انواا موجود این مدل . ]7[ ا

در جهان واقع  نوا  ینا یها نمونه  ینب گر انتزاعی از ارتباط نمایش اس   ه که  
 .هستند
خص  وص در هبها، س  ازی معنایی دادهمرحله مدلاغلب در  ،ER یهامدل     
 یب،ترت ین. به همیرندگیمورد اس  تفاده قرار م ایراباه یهاداده یگاهپا یطراح

شده   را  ArchiMate متناظر در یممفاه( 7جدول ) شان داده  سه  ن به طور . ا
صیه   ،معمول  ArchiMateه در یموجودنوا  یهانمونه یاها و یدها، کلخصو
سب   یسازمان  یمعمارسان انتزاا   یبرا معموالً یراشوند، ز ینم یساز مدل منا
ها مث    اباه ر یاص   ل یها یه از قابل  ArchiMate ی ، دل ینتند. به هم  نیس   

 کند.ینم یبانیپشت کاردینالیتی
 

و  نوع ارتباط-مدل نوع موتودیطمفاهيم متناظر : (7)تدول 
ArchiMate 

 ArchiMateمفهوم متناظر در  ERمدل نوا مفهوم در 

Entity (conceptual) Business Object, Meaning

Entity (logical) Data Object 
Entity (physical) Artifact 

Relationship Association (with label) 

 Open Groupچارچوب معماری  -2-8

سته   صل    ArchiMateزبان  یساختار ه سه حوزه ا  7TOGAF یمعمار یبا 
سه 8ADM)تحه عنوان  ]8[ شک  )  ( مرتبط ا سته   ین،. بنابرا( را ببینید(3) ه

ArchiMate،   ًدر مراح    یمعمار  یها یدگاه  د یجاد از ا عمدتاB ،C و D  از
ADM (یورآفن و یاطالعات یهایس  تمکار، س  وکس  بهای یعنی معماری ،)
 یاس  ترات  یتواند برایمنیز  شیزو انگ یاس  ترات  یمکند. مفاهیم یبانیپش  ت

کسب یه، اهداف و اصول اولهارانهپیش نفعان،ی ن، ذ یمعمار یدگاه، دسازمان
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ح  اول    کار در مرا له   یه و جام گردد.  Aو مرح یه مد  ینهمچن ان های   ن یر  یاز
 یند  و فر اتییرتغ یریه ، مد Hمرحله  بر ، باید   ADMی یک چرخه  در  یتجار 
یاده  یم. مفاه ها تمرکز نمود مندی یاز ن یریه مد  مه  س   ازی، پ نا  یزیراجرا و بر

 ند.شویم یبانیپشت ADM از G و E ،Fمراح   نیز در، مهاجرت

 
 ]ArcheType ]9با  TOGAFدر  ADMارتباط بين ( : 3شکل )

مورد  با یکدیگرتوانند یم یبه  س   ان ArchiMateو  TOGAF ین،بنابرا    
 یک یجادا یها را براکاراز راهنیز برخی  TOGAFخود . یرندگباس  تفاده قرار 

شتر ، اما بدادهارائه  یمدل جامع معمار شاره م  ییبه ابزارها ی  ینا یدکند که بایا
 .(]8[از  35.3.1بخش  دهند ) انجامرا  یبانیپشت
مان   ینا      که    ییجا ه م      می ArchiMateاس   ه  به عنوان مک ند  توا

TOGAF  ستفاده قرار گیرد ستاندارد و   یماز مفاه یا: مجموعهمورد ا ستق   ا م
مدل س   ازگار و  یک یجاددهد که به ایارائه م راابزار دگنندگان متفاوت  تولی از 

  شود. یاننما TOGAF یهایدگاهتواند در قالب دیکه مکمک نموده  یکپارچه

 گرایابی بر مبنای فعاليط زمانهزینج -2-9

سی      هاینههز سا سازمان نقشی ا اقد ف یسازمان  یاما معمارکنند. ایفا می یدر هر 
 ArchiMateه یدگا  دیابی اس   ه. اخیراً، از  یک دیدگاه یکپارچه برای هزینه      

نه نش   ان دادن هز یبرا مان      روش ها بر اس   ا    ی یه ز عال نای ف  گرابر مب
(9TDABC)     سه شده ا ستفاده  ( ارتباط بین مفاهیم این دو 8جدول ) .]10[ ا

 مدل را نشان داده اسه.

 ArchiMateمفهوم متناظر در  TDABCمفهوم در 

Activity Business Process 
Resource Pool (Labour, 

hardware, software, 

etc.) 

Resource (Business Actor, Business Role, 

Application Component, Node, Facility,  

Business Service) 
Practical capacity (min) 

Resource Attribute 
Cost of capacity 

supplied (€) 

Capacity Cost Rate 

(€/min) 

Cost Object 
Business Service,  Business Product, 

Stakeholder 

Time Driver Business Object 

Unity Time Estimate 

(min) Business Process Attribute 

Activity Cost 
Final Cost Value 

 

 گيری نتيجج -3
س از بتوان  ینکها یبرا سترات   ی پتان سازمان   ،ردسود ب  یسازمان  یمعمار یکا
ها را در  و  ن نموده یس   ازینه ها و ابزار معمارانش را به  ها، روش مهارت  ید با 

از  مناسب  یحال، بدون در نظر گرفتن سازمان  ینمناسب قرار دهد. با ا  یهموقع
 بالقوه  ن بر ورده نخواهد شد. یایاز مزا یک یچه ی،معمار نظر
طرف، ارتباط  یک. از واجه هس  تندمش  ک  م ینها با ااز س  ازمان یاریبس       
س   یتجار یبا واحدها یکنزد سعه  ستم و تو س   بهتردرک  یها برای  یارسازمان ب

 نظارت بر یبرا یفاصله مشخ  و اقتدار خارج   یک یگر،د یمهم اسه. از سو  
سه:   ییراتو تغ یندهاها، فراپروژه سه  یمعمار یهماهاین مهم ا س . ا  یاریدر ب

 یمعمار واحد  »مانند    ییواحدها  ایجاد  منجر به  موض   وا  ینها، ا از ش   رکه 
 یشده اسه که با تعام  مداوم با واحدها «یسازمان یمعمارواحد » یا «شرکه 
 یفاا ینقش مهم که یند یبه حساب مواحدهایی  یاو دیگر سرگرم شده  یتجار
 کنند.یم

ستق  یسازمان  ینقش معمار یرشپذ      ستگ  اًیمم دارد.  یبه ارزش افزوده  ن ب
به   «یرتص   او یطراح»ارزش افزوده از  ینطور که فاولر معتقد اس   ه، ا   همان 

 یهاینهتوس  عه، کاهش هززمان ، بلکه بر اس  ا  کوتاه ش  دن  یددس  ه نمی
ینشان م  فالور. شود بر ورد میدر سازمان   یریپذانعااف یشبر ورد شده و افزا 
ش  ینچنایفای دهد که امکان  شت  ینق از  ییبانوجود دارد، اگر معماران ماهر، با پ

 یلیخاگر چه امروزه . ]11[ مناس  ب را اعمال کنند یهایکموثر، تکن یابزارها
 .یمایدهرسناما هنوز به  ن  ،ایمنزدیک شدهمرحله به این 
دوران  یندر ا اند،شته مشارکه دا  ArchiMateکه در پروژه  ییهاسازمان      
. در دکننمیمبارزه  موجودو در حال حاضر با مشکالت این زمینه بوده  یشرویپ
سرعه تغ  یچیدگیوجود ندارد: پ یدیگر ینهگز یچه یه،نها به  یازجامعه ن ییرو 

 دیبا یس   ازمان معماران. یابدادامه نرخ  یندارد تا بتواند با ا یس   ازمان یمعمار
 یادز ینهبه ص  رف هز ی ها تماس  ازمان کهینکنند، مگر ا یفارا ا ینقش اص  ل
  .برایشان اهمیتی نداشته باشد یانانتظارات مشتر یانداشته و 

مان  یک  در طراحی       یک     گاه نمی ، هیچس   از هایی از  به تن  یک تکنتوان 
 یهاکه بخش متنوعی یهامدل یبترک ین،. بنابراس   ازی اس   تفاده نمودمدل
شش     یمختلف سازمان را پو ضرور دهنداز ک   سه. زبان   ی،   ArchiMateا
ک  از  یکپارچه ینما یک یجادها و امدل ینا ی ورجمع یبرا یخوب یارابزار بس
 اسه. سازمان
به  ArchiMateنش  ان داده ش  ده اس  ه، زبان  مقاله ینکه در ا هماناور     
و  یهو تجز یکاسترات  یزیراز برنامهموجود  یهایکتکن یربا سا تواند می یخوب
شرفته پ یطراح یهازبانگرفته تا  (متوازن یازیکارت امت مانند) ی تحل مانند ) ی

UML  وBPMN)  .ی زیادتناس  ب عالوه جای تعجبی نیس  ه که بهکار کند
داش  ته باش  د، زیرا هر دو   یس  ازمان ریمعما یبرا TOGAFبا چارچوب نیز 
 هستند. Open Group یاستانداردهاها   ن
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