
کاربرد
فناوری اطالعات

در مدیریت
مهدی هدایت فر: مدرس

جلسه اول
عصر اطالعات و الزامات مدیریتی

جلسه دوم
سیستم های اطالعاتی و انواع

جلسه سوم
مدیریت سیستم های اطالعاتی

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پژوهشمرکز آموزش و 



معماری سازمانی
Enterprise Architecture



آن، یاجزاساختار که نشان دهنده سیستماز یک توصیفی فنی معماری یعنی ارائه 

باشدزمانآنها در گذر تکاملو طراحیحاکم بر و قواعد اصول بین آنها وارتباط 

مفهوم معماری

(3)



(4)

160: تعداد اطاقها

میلیون دالر5.5: هزینه ساخت

(1922-1884)سال 38: مدت ساخت

467: تعداد درها

950: تعداد درهائی که بجائی باز نمی شود

(قطعه شیشه10000)1257: تعداد پنجره

نمونه ای از نداشتن معماری: عمارت وینچستر



(5)

2: تعداد طبقات•

3: تعداد آسانسور•

40: تعداد راه پله•

بخاریبخار، هوای داغ، : سیستم گرمائی

 47: بخاری هاتعداد

17: تعداد دودکش

حقایق جالب عمارت وینچستر



(6)

(هتلیا منزل)راهبردعدم وجود •

(نقشه فنی)معماری عدم وجود •

(به سقفپلکان ) واقعیعدم توجه به نیازمندیهای •

(سال38)غیرمعقولزمان •

(میلیون دالر5.5)غیرمعقولهزینه •

(سبکهای هنری، نوع سیستم گرمایی3)سیستمهاو سبکها انواع •

(نیاز به تخریب، زیرساخت ضعیف)توسعهغیرقابل •

(خانه ارواحمعرف به ) بسیار پیچیده •

نکات مربوط به عمارت وینچستر



(7)

بلوکهایسازهوزیرساختهااگر
بارااسازمانهاغلباطالعاتیسیستمهای

نیم،کجایگزینآنساختمانیمعادلهای
روینچستنظیرعمارتهائیبهدقیقاً

.رسیدخواهیم

زمانوهزینهچندهرکهعماراتی
شدهصرفآنهاایجادجهتزیادی
معماریاساسبرچونولیاست،
رازمالاثربخشی،اندنشدهبنامعینی
.ندارند

LANs/Building Networks

ATM

M odem & ISDN

Intranet

Connections

LabNet

Backbone

ESnet

Ins ti tu tional ly  owned

Si te
300

Ext ernal  Connect i ons

Poor  Desi gn

Internet

Sec ureNet

Internet
Connection

OUTnet

Sec uri ty
( M onit or ,  Fir ewall)

Poor  Connect i on t o Backbone

Poor  Perf ormance

Shared Computing
Resources,

Data, Information

توجه به یک واقعیت



(8)

ابعاد بزرگ

پیچیدگی زیاد•

نیازمندی خاص•

طول عمر زیاد•

اتانعطاف پذیری در برابر تغییر•

کجا معماری الزمست؟



(9)

بزرگابعاد •

پیچیدگی زیاد

نیازمندی خاص•

طول عمر زیاد•

اتبرابر تغییرانعطاف پذیری در •

کجا معماری الزمست؟



(10)

بزرگابعاد •

پیچیدگی زیاد•

نیازمندی خاص

طول عمر زیاد•

اتبرابر تغییرانعطاف پذیری در •

کجا معماری الزمست؟



(11)

بزرگابعاد •

پیچیدگی زیاد•

نیازمندی خاص•

طول عمر زیاد

اتبرابر تغییرانعطاف پذیری در •

کجا معماری الزمست؟



(12)

بزرگابعاد •

پیچیدگی زیاد•

نیازمندی خاص•

طول عمر زیاد•

 راتبرابر تغییانعطاف پذیری در

کجا معماری الزمست؟



معماری سازمانی
Enterprise Architecture



:کنگره آمریکا1996مصوب سال کوهن-کلینگرمعماری سازمانی بنا به تعریف قانون 

..an integrated framework for evolving or maintaining
existing information technology and acquiring new
information technology to achieve the agency's strategic
goals and information resources management goals.

فناورینگهداریوتوسعهبراییکپارچهچهارچوبیک

بهیلنبرایجدیداطالعاتفناوریبهدستیابیوموجوداطالعات

آناطالعاتیمنابعمدیریتوسازمانراهبردیاهداف

سازمانی فناوری اطالعاتتعریف معماری 

(14

)



(15)

فواید معماری سازمانی

هماهنگی•

یکپارچگی•

تغییرات•

زمان تحویل•

همگرایی•



(تلفمخهایجنبکنندهتوصیف)فنیهاینقشه•

نمودارها•

سازمانیمستندات•

محتویات معماری سازمانی

(16)



(17)

مدل ذهنی•
oبازنمایی فهم

مدل فیزیکی•
oمجسمه

oماکت

مدل گرافیکی•
oنمودارها

oدیاگرامها

مدل کمی یا سمبلیک•
oمدلهای ریاضی

مدل کامپیوتری•
oشبیه سازها

انواع مدل های شناخته شده



(18)

:شاملسازمانیمعماری

موجودوضعمعماری•

مطلوبوضعمعماری•

انتقالیطرح•

معماری سازمانی



(19)

شاملسازمانیمعماریمحتویات•
ونمودارهامتنی، توصیفهای
وانتقالی،طرحهایماتریسها،

.استانداردهاست
،سازمانیمعماریهایخروجیبه•

.ودمیشگفتهنیزمعماریمحصول
:داریممحصولنوعدو
oضروریمحصوالت
oپشتیبانمحصوالت

محصول معماری سازمانی



(20)

راهبردهای ماموریتی•

تشریح ماموریتها•

استانداردهای فنی•

فرمهای مورد استفاده•

توصیفهای متنی معماری سازمانی



(21)

:نمودارهای مختلف•
oنمودار سازمانی
oنمودار ارتباط موجودیت
oنمودار فرایند
oنمودار فعالیت
oنمودار نظریه مفهومی عملیات
oنمودار شبکه

:ماتریسها•
o فرایند-ماتریس موجودیت
o سیستم-ماتریس سیستم
o...

 

 راننده

 گره سيستم پمپ بنزين

 پمپ

 دفتر پمپ بنزين

 گره بانك برچسبها

 بانك پمپ بنزينها بانك رانندگان

 واحد كنترلي 

 بانك برچسبها

 شناسه برچسب

 مجوز فروش

 مقدار پمپ شده

 اطالعات صندوق

 مبلغ درخواستي تراكنش مالي

 گره موسسه مالي

 واحد كنترل

  موسسه مالي

انك   ب

 كارتهاي اعتباري

 شناسه برچسب هوشمند

 نمايش گر

 انتخاب

 المپ

 دهاطالعات بنزين پمپ ش

 رسيد

 گره موسسه مالي

 راننده

 گره بانك برچسبها

 مبلغ درخواستي تراكنش مالي

 گره بانك برچسبها

 شناسه برچسب هوشمند

 مجوز فروش

 مقدار پمپ شده

 اطالعات فروش اطالعات صندوق

 اطالعات رسيد

نمودارها و ماتریسهای معماری سازمانی



(22)

استانداردهای فناوری•

استانداردهای امنیتی•

استانداردهای مدل داده•

استانداردهای ارتباطی•

استانداردهای ذخیره داده•

یباناستانداردهای تهیه پشت•

واژه نامه مشترك•

•...

استانداردها



(23)

نقشه تجهيزاتي 

(فني)

نقشه كاري 

(  فرآيندي )

نقشه عملياتي

(برنامه هاي كاربردي)

نقشه بانك اطالعاتي

(داده اي ) 

خروجی های معماری سازمانی

راهبردها

عاتيمعماري سيستمهاي اطال

معماري فناوري

معماري 
ماموريتها

معماري داده ها



Business

Information

Application

Data

Technology

تغییرات بیشتر

پایداری بیشتر

NISTالگوی معماری فناوری اطالعات 

(24)



چارچوبها
Frameworks



(عناصر پايه)جنبه هاي مختلف معماري

انگیزه ها

(چرا)

افراد

(چه کسي)

موجودیت ها

(چه چیز)

فرایندها

(چطور)

مكانها

(کجا)

زمانها

(کي)

برنامه ریز

(مدلهای معنائي)

ما لك

(مدلهای مفهومي)

طراح

(مدلهای منطقي)

سازنده

(يمدلهای فیزیك)

پیما نكار

(مدلهای اجرائي)

چارچوب های معماری روشی  برای تلفیق دیدگاهها و جنبه های 

.مختلف سازمان ارائه میکنند

چارچوبهای معماری سازمانی 



(27)

(عناصر پايه)جنبه هاي مختلف معماري

انگیزه ها

(چرا)

افراد

(چه کسي)

موجودیت ها

(چه چیز)

فرایندها

(چطور)

مكانها

(کجا)

زمانها

(کي)

برنامه ریز

(مدلهای معنائي)

ما لك

(مدلهای مفهومي)

طراح

(مدلهای منطقي)

سازنده

(يمدلهای فیزیك)

پیما نكار

(مدلهای اجرائي)

.هر سلول شامل توصیف جنبه خاصی از معماری سازمانی است

 که برای سازمانموضوعاتي فهرست
.اهمیت دارند

سرفصلهای مهم اطالعاتي

نمودارهای شبكه
نمودارهای راه اندازی

چارچوبهای معماری سازمانی 



(عناصر پايه)جنبه هاي مختلف معماري

انگیزه ها

(چرا)

افراد

(چه کسي)

موجودیت ها

(چه چیز)

فرایندها

(چطور)

مكانها

(کجا)

زمانها

(کي)

برنامه ریز

(مدلهای معنائي)

ما لك

(مدلهای مفهومي)

طراح

(مدلهای منطقي)

سازنده

(يمدلهای فیزیك)

پیما نكار

(مدلهای اجرائي)

.دمعموالً هر چارچوب مدلهای مناسب برای توصیفهای هر سلول را نیز پیشنهاد میکن

چارچوبهای معماری سازمانی 



زکمنمعماریچارچوب
1998:ارائهتاریخ
زکمنجانآقای:کنندهارائه
بیشتراطالعات:

WWW.ZIFA.COM

چارچوبهای معماری رایج



معماریچارچوبFEAF

1999:ارائهتاریخ
آمریکادولتاطالعاتفناوریارشدمدیریتسازمان:کنندهارائه

(CIO Council)

بیشتراطالعات:
WWW.CIO.GOV

چارچوبهای معماری رایج



معماریچارچوبC4ISR/DoDAF

1996:ارائهتاریخ
آمریکادفاعوزارت:کنندهارائه
بیشتراطالعات:

http://www.c3i.osd.mil

چارچوبهای معماری رایج



معماریچارچوبTEAF

2000:ارائهتاریخ
آمریکاداریخزانه:کنندهارائه
بیشتراطالعات:

http://www.treas.gov

چارچوبهای معماری رایج



معماریچارچوبTOGAF

1995:ارائهتاریخ
کنندهارائه:Open Group

بیشتراطالعات:
http://www.opengroup.org

چارچوبهای معماری رایج



چارچوب زکمن
Zachman Frameworks



بهاقدامزکمنجانآقای،1987سالدر•

.نمودزکمنچارچوبانتشار

طریقازچارچوباینحاضرحالدر•

.شودمیرسانیروزبهZIFAشرکت

گستردهکاربردزکمنمعماریچارچوب•

داردصنعتوتجارتدرای

تاریخچه: چارچوب زکمن



(36)

I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew);

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who.

خدمتکار صادق را نزد خود نگه می دارم6من 

(آنها همه چیزی را که من می دانم می گویند)

كيو چرا، چهنام آنها ، 

استچه كسي و كجا، چگونه

چارچوب زکمن

Rudyard Kipling



نقاط مثبت: چارچوب زکمن

.استسادهآنباکاروفراگیری•

.استسازمانیمعماریمنبعومرجع•

.داردراتفکرابزارنقش•

دیدگاههمهاست،جانبههموجامع•

دهدمیپوششراهاجنبهوها

اتتوصیفازایمجموعهبرمبتنی•

استمعماریهایمدلنامباپایه



کمبودها: چارچوب زکمن

(یادداشتیکفقط)نشدهامنیتخصوصدربحثی•

ایهاستراتژیوقوانیناستانداردها،خصوصدربحثی•

.نشدهانجامانتقال

.دندارنکاربردستونهادیگراندازهبهانگیزهوزمان•

.استابزارومتدولوژیازمستقلچارچوب•

نشدهمشخصکاروکسبباITنمودنهمراستاچگونگی•

اهستونعناصربیننگاشتیهایماتریسبهنیاز•

.هستندقانونفاقد(هامدلو)چارچوب•

نیستبروز•



پیاده سازی سیستم های اطالعاتی



عناصر اطالعاتی سیستم های اطالعاتی



عناصر اطالعاتی سیستم های اطالعاتی

Character (byte)

bit

حرف 1000100 F در ASCII

0 ،1



سطوح پایگاه داده

Conceptual Data Models :ارتباط مفهومی بین موجودیتها

Enterprise Data Models :الزامات خاص کسب و کار

Logical Data Modeling :صفات، روابط، و ویژگیهای موجودیتها

Physical Data Modeling :جداول و ساختار و سرویس های و نحوه نگهداری



چرخه حیات سیستم

چرخه حیات سیستم های •
 Information System Life]اطالعاتی

Cycle]شامل چهار مرحله به شرح زیر است:
؛[Design]طراحی( 1•
؛[Implementation]استقرار(2•
؛[Maintenance]نگهداری( 3•
[Obsolescence]بیهودگی( 4•

طراحى

استقرار

نگهدارى

بيهودگى



چرخه حیات سیستم



ک شناسایی ی
ت، نیاز یا فرص

پیشنهاد 
مفهومی ایجاد

می گردد

تعیین 
محدوده و 
مرزهای  

شمول 
.سیستم

ه تحلیل هزین
ه فایده، برنام

ریزی 
مدیریت 
ریسک و 

امکان پذیری

ایجاد یک 
طرح 

مدیریت 
پروژه و 

د دیگر اسنا
برنامه 
ان بنی. ریزی

گذاری 
جذب منابع

مورد نیاز 
جهت 

رسیدن به
راه حل ها

تحلیل 
نیازهای 

کاربران و 
الزامات 

کاربری جهت
توسعه 
.سیستم

ایجاد مستند
نیازسنجی 

جزئیات 
وظیفه گرا

تکمیل 
الزامات، 
طراحی 

جزئیات 
نحوه 

کارکرد 
سیستم

تبدیل موارد 
طراجی شده به 
ی سیستم اطالعات

کامل شامل ایجاد 
و نصب محیط های

ای سیستم، فایله
موارد پیش 

آزمون، تفسیر 
یص کدنویسی، تلخ

برنامه و اقدامات 
اجرایی

بررسی این 
موضوع که 
ته سیستم ساخ

شده با الزامات
مشخص شده 

د مطابق مستن
نیازسنجی 

وظایف 
.مطابقت دارد

گزارشات 
تحلیلی 

آزمایش 
محصول و 
یت تضمین کیف
کارکنان و 

کاربران 
بررسی می 

گردد

شامل آماده 
سازی برای 
پیاده سازی
سیستم در

محیط 
.محصول
استنتاج 

مشکالت 
شناسایی 

شده در فاز 
جمع بندی و

آزمایش

تشریح 
وظایف جهت 

و بکارگیری
نگهداری 

سیستم 
اطالعاتی در

محیط 
محصول 

نی شامل بازبی
های پس از 
پیاده سازی

و در حال 
اجرا

ان تشریح پای
فعالیت های

.سیستم
تاکید بر 

تهیه مناسب
داده ها


