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تدوين متدولوژي برنامه ريزي معماري سازماني سرويس گرا در جهت پوشش 

  چارچوب زكمن كامل به
 

  دون شمسیفر 
برق و  یعضو هیات علمی دانشکده مهندس
  کامپیوتر دانشگاه بهشتی

f_shams@sbu.ac.ir  
  
  

  ان یر رضا مهجوریام
  کارشناس ارشد نرم افزار

mahjoorian@esoa.ir 
 
 
 

 يمدلهاکه به نوعي جدول مندليف  ١وب معماري زکمنچارچ :چکيده
اسـت کـه شـش     مرجعـي  آيد، چارچوب به حساب مي يسازمانمعماري 

و اهـداف را تحـت    ، مکانهـا، افـراد، رويـدادها   نـدها يفرآجنبه اطالعـات،  
عدم ارائه روش انجام  چالش اصلي چارچوب زكمن، .دهد پوشش قرار مي
هر چقدر هم كامل (چارچوب  واضح است كه داشتن يك .معماري است
ن يدر ا. فايده خواهد بود بدون بكارگيري و اجراي آن بي) يفو خوش تعر

بـا توجـه بـه رويكـرد      متدولوژي معماري سازماني آقاي اسپيواك مقاله
بـه  ) در حد توان و دانـش (گرا و در جهت پوشش كامل معماري سرويس

اين رهيافت بر هر نتايج . چارچوب زكمن اصالح و به روز رساني مي شود
اري آقاي اسپيواك و معمـاري  سه مورد چارچوب زكمن، متدولوژي معم

  . گرا اثر مي گذارد سرويس

چـارچوب    گـرا،  ي، معماري سرويسسازمان يمعمار :كليدي واژه هاي
  ريزي معماري سازماني برنامه متدولوژي  زکمن،

  

  مقدمه -١
مدل (هاي توصيفي  هاي از ارائ مجموعهعبارت است از  ٢يسازمان يمعمار

و در بوده مديريت  قابل كه يا بگونه در ارتباط با تشريح يك سازمان) ها
چـارچوب زكمـن كـه بـه     . ]1[باشد نگهداشت حيات مفيدش قابل هدور

بـراي معمـاري سـازماني بـه حسـاب مـي آيـد،        " جدول منـدليف "قولي 
نـد، مكـان، اشـخاص،    يساختاري دوبعدي دارد كه شش جنبـه داده، فرآ 

ده و ، سازنريز، مالك سازمان، طراح انگيزه را از پنج ديدگاه برنامه ان وزم
اهميت چارچوب زكمن آنجا مشـخص   .دهد پيمانكار مورد توجه قرار مي

هاي معماري سـازماني كـه از زمـان     بينيم اكثر چارچوب شود كه مي مي
انـد بـه نـوعي     كنون معرفي شـده  تا ١٩٩٣رائه چارچوب زكمن در سال ا

در ايـن چـارچوب   آن بوده و از بسياري از مفـاهيم مطـرح شـده     وامدار
رو در مقـاالت و متـون پژوهشـي نيـز چـارچوب      از اينـ . استفاده برده اند

 .]2و3[زكمن به عنوان چارچوب مادر معماري نقشي برجسته ايفا ميكند
كـه هـدف آن   اسـت   ياز معمـار  يسبك ٣گرا همچنين معماري سرويس

. اسـت  ينرم افزار يها مولفه نيارتباطات ببه اتصال سست در  يابيدست

شود يانجام م سيدهنده سرو از كار است كه توسط ارائه يواحد سيسرو
 يهـر دو . ديـ نما ايرا مه سيكننده سرو درخواست يمطلوب برا جهيتا نت
 لهيكـه بوسـ   هسـتند  يهـائ  نقش س،يكننده سرو و درخواست دهنده ارائه

  .]5[شوندي انجام م ينعوامل انسا يبه جا يافزار عوامل نرم

 ينداشتن متدولوژ: چالش چارچوب زکمن -٢
چقـدر هـم كامـل و خـوش      هـر (واضح است كه داشتن يـك چـارچوب   

با وجـود آنكـه   . فايده خواهد بود بدون بكارگيري و اجراي آن بي) يفتعر
خود زكمن در خصوص متدولوژي مطلبي بيان نكرده است اما اين دليل 

  .كاري اصال صورت نگرفته است نمي شود كه تصور كنيم چنين
آقـاي اسـپيواك كـه از    "  ٤ريـزي معمـاري سـازماني    برنامـه "متـدولوژي  

موفـق شـد   تـدوين و   ١٩٩٣در سال چارچوب زكمن كمك گرفته بود، 
نظر بسياري از كارشناسان و متخصصـان ايـن حـوزه را بـه خـود جلـب       

گـذرد،   سال مي ١٥بيش از  گرچه از زمان ارائه اين متدولوژيا. ]7[كند
اين كاربرد . اي در معماري سازماني دارد مالحظه اما همچنان كاربرد قابل

صـا در حـوزه فنـاوري    و مقبوليت بـا توجـه بـه رشـد سـريع علـم خصو      
دهنده نقاط قوت بسيار اين متدولوژي بوده كه با گذشت  اطالعات، نشان

  .بيش از يك دهه، همچنان جايگاه خود را حفظ كرده است
ون كامل نبودن متدولوژي در پوشش جامع بـه چـارچوب   اما عواملي چ

ــه زكمــن، تغييــرات ســريع در حــوزه فنــاور ي اطالعــات، معرفــي و ارائ
، ٥هاي معماري سازماني معتبري چون معماري سازماني فـدرال  چارچوب

 هاي مدلسازي، گسـترش مبـاني   ، تغيير روش٧داري خزانه و ٦وزارت دفاع
گـرا در   كاربرد معماري سرويسرفي و گسترش خصوص معگرائي و ب شئ

روز و كـاملتري را ضـروري سـاخته      هاي بـه  اين مدت، نياز به متدولوژي
  . ]10[است

 ييـرات گسـترده در مباحـث مربوطـه،    با توجه به مطالب گفته شـده تغ 
از جهت پوشـش  (گرا نياز به متدولوژي كاملي ويسخصوص معماري سرب

وجـود آورده  باشـد، ب ه پاسخگوي نيازهـاي جديـد   ك) به چارچوب زكمن
رسـاني و  روز ظر مي رسـد، بهتـرين گزينـه، بـه    در اين شرايط به ن. است
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گرا و در جهت  با توجه به رويكرد معماري سرويس تكميل اين متدولوژي
  . چارچوب مادر زكمن باشد) در حد توان و دانش(پوشش كامل

  چارچوب زکمنهاي  ويژگي -٣
هـاي   که با ويژگـي  وب جامع و عمومي استچارچوب زکمن، يک چارچ

قابــل اســتفاده  متعــدديهــاي کــاربردي  پــذير خــود در حــوزه انعطــاف
ي اين چارچوب يـک مـدل پايـه بـراي توسـعه متـدولوژ      . )١شکل (است
 ،ن دويـ بـود و مجموعـه ا   ١٩٩٣درسـال   يسـازمان  يمعمار يزير برنامه

و بـه دنبـال آن   ) ١٩٩٩(هـاي فـدرال    مجددا بوجـود آورنـده چـارچوب   
يـك   زكمـن،  چـارچوب  .]4[باشـند  مـي ) ٢٠٠٠(ي دار چارچوب خزانـه 

در . كنـد  ها بحـث نمـي   و در مورد متدولوژي و ابزاري است يساختار معنا
هـا بـه    ضروري هستند يا ترتيب توليد مدل ها حقيقت اينكه كدام سلول

سـتون بـه    ها را بايد سطر به سطر توليد كرد يا آيا مدل(ل باشد چه شك
  .]6[موضوع بحث چارچوب زكمن نيست، )ستون يا به طريقي ديگر

  
  ]6[چارچوب زکمن )ستون(يو جنبه ها )سطر(يه هایال:  )1(شکل 

اگرچه امروزه چارچوب زكمن قدري قديمي شده و مطـابق بـا نيازهـاي    
ري سـازماني  روز نمي باشد اما هنوز به عنوان مرجع و منبعي براي معما

هاي جديد كـه بـا    صورت كه مفاهيم و چارچوب به حساب مي آيد، بدين
هاي اوليه خـود   اند، ايده هاي روز و دانش جديد توسعه يافتهتوجه به نياز

نيازها و شرايط خاص خود را از اين چارچوب مادر گرفته و آن را مطابق 
  .اند شكل داده

را " يـك ابـزار تفكـر   "امروزه جان زكمن معتقد است چارچوب وي نقش 
اران و مديران كمـك مـي كنـد    ، بطوريكه به معم]11و12[بازي مي كند

مـن  چارچوب معمـاري زك . ها را جداسازي و مرتب كنند ها و جنبه حوزه
سـازماني  هاي بعدي و مفاهيم معماري  تاثير مستقيمي بر اكثر چارچوب

 .داشته است
  :]6و7و12[نقاط مثبت چارچوب زكمن

  .فراگيري و كار با آن ساده است •

را  ي سـازمان هـا  و جنبـه  ها جانبه است و همه ديدگاه هجامع و هم •
  .پوشش مي دهد

هـاي معمـاري    اي از توصيفات پايه با نـام مـدل   مبتني بر مجموعه •
  .است

  :]7و10[كمبودهاي چارچوب زكمن
بحثي در خصوص امنيت نشده است، زكمن تنها يك يادداشت در  •

  .اين مورد نوشته و شرحي در اين خصوص وجود ندارد
هاي انتقـال انجـام    و راهبرد وص استانداردها، قوانينبحثي در خص •

هـاي انتقـالي و نگـاه     انگيزه را شايد بتوان بـا برنامـه   ستون. نشده
 .راهبردي به نوعي تركيب كرد

 . ستين يمتدولوژي و ابزار مشخص يچارچوب دارا •
چگونگي همراستا نمودن فناوري اطالعات با كسب و كار مشخص  •

 .نشده است
موضوعي كه بعدها بـا  يكديگر، ها با  عدم توجه به ارتباط بين جنبه •

ها با يكديگر توسط  هاي نگاشتي بين عناصر ستون معرفي ماتريس
 .هاي معماري مورد توجه قرار گرفت روش

  گرا جايگاه معماري سرويس -٤
ي است كـه  هاي رب و چارچوبها، تجا گرا شامل سياست معماري سرويس
رويس ز سـ اي ا مي را قادر مي سازد بصورت مجموعـه كاركردهاي سيست

ايـن  . ظـر سـازمان تعريـف شـوند    هاي مـورد ن  هاي توزيع شده در اندازه
سازي مجزا شده  عريف يك واسط استاندارد از پيادهها با كمك ت سرويس

هـاي   هيافـت گـرا بـا ر   هاي معماري سرويس مقايسه ميان ويژگي .]٩[اند
گـرا از   معمـاري سـرويس   .، نشـان داده شـده اسـت   ١گذشته در جدول 

يگـاه  هر فرد يا ذينفع بر طبـق جا  .مختلف قابل بررسي استهاي  ديدگاه
گرا دارد کـه در ادامـه از سـه ديـدگاه      خود تصويري از معماري سرويس

  ].٨[كارشناسان حرفه، معماران و طراحان مورد بررسي قرار مي گيرد
ها كه سازمان مايل به ارائه آنها  اي از سرويس مجموعه: اسان حرفهكارشن

  )تعريف سرويس كسب و كار. (ركاء خود استبه مشتريان يا ش
سبكي از معماري كه حاوي قوانين، الگوهـا و ضـوابطي اسـت    : معماران 

اي بودن، بسـته بنـدي، اتصـال     نجر به ايجاد خصايصي نظير پيمانهكه م
ارائه  شده و از نظر ساختار از يك پذيري و تركيب دد، استفاده مجسست

  .سرويس تشكيل شده استكننده  دهنده سرويس و يك درخواست
ــاده ــان و پي ــازان طراح ــبك: س ــك س ــدل(ي ــه) م ــه از  برنام ــي ك نويس

ي يهــا و فنــاوري) WSDL١٠، UDDI٩، SOAP٨( ي ماننــد ياســتانداردها
پذيري بين مولفه  عاملكند و قابليت ت هاي وب استفاده مي نظير سرويس

سـازي آنهـا    بـدون توجـه بـه سـكو و فنـاوري پيـاده      افـزاري را   هاي نرم
  .شتيباني مي كندپ
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گرا با رهیافت  هاي معماري سرویس مقایسه میان ویژگی:  )1(جدول 
  ]7[هاي گذشته

 معماري سرويس گرا رهيافتهاي گذشته

 آفرين است ارتباطات ارزش ارتباطات هزينه بر بود

 مبتني بر فرآيند مبتني بر كاركرد

 ساخت براي تغيير ساخت براي بقا

 دريجيتوسعه ت توليد يكمرتبه

 افزارها فدراسيون نرم ناپذير افزارهاي تعامل نرم

 مستقل از سكو سكو تك

 اتصال سست اتصال محكم

 محور پيام گرا شيء

  يشنهاديپ يساختار متدولوژ -٥
ه و شـامل  يـ در چهار ال يشنهاديپ يمتدولوژ:  يمتدولوژ  ها و اجزاء يهال

افـت بـه   ين رهيـ ا ياه ها و مولفه يهال. شده است يبند يازده مولفه دسته
  :)٢شکل (ر استيقرار ز

  .باشد يم" نيآغاز يزير برنامه"يک مولفه با نام  يه اول دارايال
 مطالعـات "،  "ه حرفـه يشناخت اول"يها ي چهار مولفه به نامه دوم دارايال
 يهـا  يها و فناور يستمس ييشناسا"و " حرفه يليشناخت تفص"، "يقيتطب

  .باشد يم" موجود
س يبه سرو ينديل مدل فرآيتبد" يها پنج مولفه به نام يه سوم شاملال
 يمعمـار "، " سـتم يداده و س يمعمار"، " سيسرو يها يهال يمعمار"، "گرا

  .باشد يم" يهمبند يمعمار"  و"يفناور
  .باشد يم" يياجرا/ برنامه گذار"ک مولفه به نام يه چهارم شامل يال

  
 يمعمار يزیامه ربرن" يمتدولوژ يو مولفه ها الیه ها:  )2(شکل

  "س گرایسرو یسازمان
ازده يـ شـامل   ين متـدولوژ يا  همانطور که گفته شد،: يساختار متدولوژ

بـوده و هـر گـام     يـي اجرا ١١گـام  يتعداد يهر فاز دارا. است) فاز(مولفه
بـه شـکل    يها گـاه  ين خروجيا. است ١٢جهينت/ يخروج يشامل تعداد

نشان داده خواهند شـد  " جينتا"ا گزارش بوده که با عنوان يک مستند و ي
 يکيرا دارد و مشخصا مربوط به  يک مدل معماريقالب و شکل  يو گاه

اد يـ " محصـوالت "چارچوب زکمن بوده که از آنها با عنـوان   يها از سلول
 .شده است

  متدولوژي پيشنهاديها و محصوالت  گام -٦
  نيآغاز يزير فاز برنامه  ١-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

    دگاهيند دمست هيته •
  يسازمان يمعمار يزير حوزه و محدوده  برنامه نييتع •
  يسازگار نمودن متدولوژ •
مـرتبط بـا   ) ابزارهـا  -هـا  برنامه –افزارها  نرم(و انتخاب منابع نييتع •

  وتريکامپ
  يزير برنامه ميجمع کردن ت •
  "يسازمان يمعمار يزير برنامه" يبرنامه کار هيته •
  تيريمد دييتا افتيدر •

  حرفه  هياولشناخت   ٢-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  آن  ييايجغراف عيساختار سازمان و توز يساز مستند •
  سازمان ياطالعات يازهايکارکرد  و ن فيو تعر ييشناسا •
  نظرات افتيآن جهت در عيو توز هيمدل حرفه اول يساز مستند •

  يقيفاز مطالعات تطب  ٣-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  داهايعات و انتخاب کانداطال يآور جمع •
   يقيمستند مطالعات تطب يساز مستند •

  حرفه يليفاز شناخت تفص  ٤-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  ها مصاحبه يزمانبند •
  ها مصاحبه يآماده شدن برا •
  ها انجام مصاحبه •
  مدل کسب و کار سازمان  هيته •
  نآ عيمستند مدل حرفه و توز هيته •

  موجود  يها يفناور ها و ستميس ييفاز شناسا  ٥-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  موضوعات مرتبط با فناوري اطالعاتحوزه و  نييتع •
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  اطالعات يورآ جمع يبرا يآمادگ •
  اطالعات يورآ جمع •
  موجود يها يو فناور ها ستميمدل س هيته •
  يفهرست منابع اطالعات عيتوز •
  فهرست يو نگهدار تيريمد •

  گرا  سيروبه س ينديمدل فرآ لياز تبدف  ٦-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  به اجزاء قابل استفاده مجدد ينديمدل فرآ ليتبد •
   دايحرفه کاند يها سيسرو نييتع •
  يافزار نرم يها سيسرو نييتع •

   سيسرو يها هيال يفاز معمار  ٧-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  ينديفرآ يها سيسرو هيال يمعمار •
  حرفه يها سيسرو هيال يمعمار •
  يافزار نرم يها سيسرو هيال يمعمار •
  سيسرو يها هيال يمعمار عيتوز •

  ستميداده و س يفاز معمار  ٨-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  صفات و روابط   ها، تيموجود فيتعر •
  ها ستميس  فيتعر •
  ها ستميس يمدل واسط کاربر •
  ستميواسط س يمعمار عيتوز •

  يفناور يفاز معمار  ٩-٦
  :است ريل مراحل زفاز، شام نيا

  ها  ياستانداردها و فناور ييشناسا •
  شبکه  يو معمار يتوپولوژ نييتع •
  ها ستميکاربران س نييتع •
  ها ياستانداردها و فناور ييشناسا •
  يفناور يمعمار عيتوز •

   يهمبند يفاز معمار  ١٠-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  ها يمعمار نينگاشت ب •
  ها يمعمار يساز کپارچهي •
  ها يمعمار يمدل همبند عيتوز •

  ييفاز برنامه اجرا  ١١-٦
  :است ريفاز، شامل مراحل ز نيا

  ها ستميس بيترت •
  يبرنامه زمان کي هيو ته ازيمنابع و کار مورد ن نيتخم •
  برنامه نهيسود و هز نيتخم •
  ها هيو ارائه توص تيعوامل موفق يساز يينها •

  يشنهاديپ يمتدولوژ يها يژگيو -٧
را سـه سـطر اول    يسـازمان  يمعمـار  يزيـ ر مـه حوزه برنا يمتدولوژ نيا

 ديد(، مالک سازمان)يمضمون ديد(زير سطر برنامه يعني  چارچوب زکمن،
 يتمـام  نيکـرده اسـت، همچنـ    فيـ تعر) يمنطق ديد(و طراح) يمفهوم
سـتون   يهـا  مـدل  يگنجد ول يم افتيچارچوب در حوزه ره يها ستون

  سـت، ين کسانيها  جنبه ريسا يها با مدل اربردو ک تيزمان از نظر مقبول
 يها نامانوس بوده و انتخاب مدل يقدر يسازمان يجنبه زمان در معمار

مولفـه   يتمـام  يشـنهاد يپ يمتدولوژ. باشد يمناسب و مقبول مشکل م
 يزيـ ر چهـار مـورد برنامـه   . ا در خـود دارد ر يشناخته شده معمـار  يها
مطلـوب و   يمعمـار   موجود، يمعمار  ،)يانجام معمار يبرا يآمادگ(هياول

  .وجود دارد يمعمار يها پروژه يبرنامه گذار در تمام
گرا اسـتفاده نمـوده    سيو سرو يندياز دو نگاه فرآ يشنهاديپ يمتدولوژ

بـه   ازين ليمطلوب به دل يدر معمار. را حذف نکرده است چکداميه يول
گـرا   سيبه نگاه سرو ندگراينگاه فرآ نيب يليتبد ند،يفرآ يبه جا سيسرو

آشـنا   ينـد يکارشناسان حرفه عموما بـا مـدل فرآ  . است رفتهيصورت پذ
استفاده  يکه برا يکنند، در حال يدرک م يرا به خوب  آن ميمفاهبوده و 
بـوده و از   سيبر سـرو  يبه مدل مبتن ازيگرا ن سيسرو يمعمار ياياز مزا

  .گرا به وجود آمد سيبه سرو ينديمدل فرآ ليبه تبد ازيجهت ن نيا

  يمتدولوژنقاط مثبت   ١-٧
 افـت يره نيـ در ا يشـنهاد يپ يهـا  مـدل : يمحصوالت معمـار  تيجامع
 سيمـاتر  نيپوشـانند و همچنـ   يچارچوب زکمن را مـ  يها سلول يتمام
 يچـارچوب را برقـرار مـ    يجنبه ها نيبطور کامل تعامل ب ينگاشت يها

  .وجود نداشت يکپارچگيو  تيجامع نيا واکياسپ يدر روش آقا. سازند
 يديـ مـورد کل  نيـ ا:  گـرا  سيسـرو  يبا معمـار  يزمانسا يمعمار بيترک

 هيال يمعمار"و " گرا سيبه مدل سرو ينديمدل فرآ ليتبد"توسط دو فاز 
 ينـدها يفرآ هيـ منظـور از تجز  نيبـد  .محقق شـده اسـت  " سيسرو يها

 نيـ ا يمنطقـ  يبنـد  و سپس گروه يکار ياز واحدها يسازمان به قطعات
اده شـده اسـت، سـپس    حرفـه اسـتف   يهـا  سيوقطعات تحت عنوان سر

  .شوند يم جاديا ينديفرآ يها سيو سرو يافزار نرم يها سيسرو
 يها مدل يشنهاديپ افتيدر ره: چارچوب يها تر به ستون پوشش کامل

اگرچـه   .انـد  مورد توجـه قرارگرفتـه   زيمربوط به ستون زمان و اشخاص ن
هـا   سـتون  گـر يد يو کـاربر  تيـ مربوط به ستون زمان بـه اهم  يها مدل
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بلکه عـدم   ستين يمتدولوژ نيامر ضعف و کمبود ا نيا لياما دل تندسين
 يهـا  سـتم يس يمربوط بـه زمـان در مدلسـاز    يها مدل اجگسترش و رو

  .و کسب و کار سازمان است ياطالعات
سه سطر  يشنهاديپ افتيحوزه ره: يمعمار يها دگاهيمشخص د فيتعر

 نيبـر همـ   زيـ ن يها و محصوالت متدولوژ اول چارچوب زکمن بوده، گام
تنهـا بـه دو سـطر اول     واکياسـپ  يآقـا  افتيدر ره. اساس استوار است
در حـوزه   يو فنـاور  سـتم يس يمعمار کهيحال شد در يچارچوب اشاره م

  .تر است نييپا يها سطر
ـ  يبـ يترت چيه يشنهاديپ افتيره: ها جنبه نيب بيعدم ترت سـتون   نيب

بـه   و از بـاال  يسـطر  بيچارچوب زکمن قائل نشده و در عوض ترت يها
در وضـع   واکياسـپ  يآقـا  يمتـدولوژ . را مد نظر قـرار داده اسـت   نييپا

چـارچوب   نيمخـالف قـوان   نيها بود که ا در ستون بيترت يمطلوب دارا
چـارچوب فاقـد    يهـا  زکمـن، سـتون   يآقـا  فيعربر طبق ت(زکمن است

  )هستند بيترت
 يزيـ ر برنامـه  نـد يدر فرآ: تجـارب  نيو بهتـر  يقيتوجه به مطالعات تطب

 زيـ تجـارب ن  نيو بهتر يقيگرا از مطالعات تطب سيسرو يسازمان يمعمار
  .استفاده شده است

  يها و نقاط ضعف متدولوژکمبود  ٢-٧
 شيمـورد اسـتفاده و آزمـا    ديبا يمتدولوژ نيا: قيدق يابيعدم امکان ارز

کننـدگان   دهبدست آمـده و نظـر اسـتفا    جيتا بتوان بر طبق نتا رديقرار گ
 يو برتـر  ايـ اصوال امکـان اثبـات مزا    .از آن داشت ياستناد قابل يابيارز
  .باشد يمقدور نم يبصورت کم يمتدلوژ کي يها
چـارچوب   يارائه شده، مشخصا بر مبنا افتيره: شتريب قاتيبه تحق ازين

 ريمتناسـب بـا سـا    يمتـدولوژ  نيـ الزم است ا. شده است نيزکمن تدو
شـود و   يسـاز  يح و بوماصال زين يسازمان يمتداول معمار يها چارچوب

است تا مشخص  يشتريب قاتيبه انجام مطالعات و تحق ازيمنظور ن نيبد
  .ريخ ايوجود دارد  يکار نيچن امکان ايآ شود

  يتدولوژارزيابي م -٨
ه مـوردي انجـام شـده از    هاي مربوط به مطالع و مدل يارزيابي متدولوژ

کـار   رهيـ غتعريفي، جامعيت و  وشچون قابليت فهم، خ ييها لحاظ فاكتو
خـود مقولـه   " يمعمـار محصـوالت   يسـنج  اعتبار"اصوال . اي نيست ساده
. شناخته مـي شـود  " ارزيابي معماري سازماني"است كه با عنوان  ييجدا

بـودن   يبطور اجمالي ميزان مقبوليت و کاربرد يمدر اينجا فقط قصد دار
  .يمکن يبررسبوسيله پرسشنامه را  يشنهاديپ افتيره

 نيـ و هـدف ا  فيـ مطابق با تعرپرسشنامه واالت س نيوانتخاب عنا نحوه
همانطور که در فصـول مختلـف گفتـه شـده،     . شده است ميتنظ قيتحق

گرا است که  سيسرو يمعمار يبر مبنا متدولوژيارائه  قيتحق نيهدف ا
  . بر چارچوب زکمن داشته باشد يپوشش مناسب

وب زکمـن  وجود انطباق با چارچ يجهت بررس ريز نيراستا عناو نيا در
  :انتخاب شدند

  ميزان انطباق با سه سطر اول چارچوب زكمن •
  هاي چارچوب زكمن ميزان انطباق با سلول •

گـرا   سيسـرو  يبا معمار ييهمراستا يجهت بررس ريز نيعناو نيهمچن
  :انتخاب شدند

  گرا قابليت پوشش به معماري سرويس •
  گرا ا معماري سرويسقابليت هماهنگي بين معماري سازماني ب •
 تيـ کل يفـ يتعر اجـرا و خـوش   تيـ قابل يمربوط به بررسـ  ريز نيعناو و

  :ارائه شده است يمتدولوژ
  ها ها و گام فهم بودن فاز قابل •
  قابل اجرا بودن •
 رينسـبت بـه سـا    ياز برتـر  يبنـد  در خصوص جمـع  زيمورد ن نيآخر و
  .هاست افتيره

 براي اين منظور، فرم نظرسنجي تهيه و بين كارشناسان حوزه معمـاري 
ع شد، تعداد كارشناسان كـه  گرا توزي ازماني و آشنا با معماري سرويسس

نفر بود و بديهي است پاسـخ اشـخاص   " ٩"سنجي شركت نمودند  در نظر
 ابهـاي جـو   ها بوده و گزينـه  نسبي و در مقايسه با ساير رهيافتبصورت 

  .ستنديكمي و عددي ن

  نتايج نظرسنجي -٩
آن در  يها و گام يولوژسنجي در خصوص خود متد حاصل از نظر نتايج

  .آمده است ١-٥جدول 
  یابیج ارزینتا) : 2(جدول 

بدون   ضعیف  متوسط  خوب  کامال  ارزیابی متدولوژي
  نظر

  )بر حسب درصد(پاسخ   

  0  11.1  11.1  33.3  44.4  ها ها و گام قابل فهم بودن فاز

  11.1  11.1  11.1  44.4  22.2  اجرا بودن قابل

چارچوب میزان انطباق با سه سطر اول 
  0  11.1  33.3  22.2  33.3  زکمن

هاي چارچوب  میزان انطباق با سلول
  0  11.1  22.2  44.4  22.2  زکمن

  EAP(  22.2  22.2  33.3  11.1  11.1(ها برتري نسبت به سایر روش

  22.2  11.1  11.1  22.2  33.3  گرا قابلیت پوشش به معماري سرویس

قابلیت هماهنگی بین معماري 
  11.1  0  22.2  44.4  22.2  گرا ویسازمانی با معماري سرس

با توجه به نظرات بدست آمده مشخص اسـت كـه رهيافـت پيشـنهادي     
مناسب و قابل قبول بوده و نظر مثبتي بـه آن وجـود دارد، خصوصـا در    

در  يا يـدوار کننـده  امگرا نظـر   وزه مباحث مربوط به معماري سرويسح
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سـت، البتـه   گرا بدست آمده ا ويسندي به سريخصوص تبديل فضاي فرآ
مخاطبان نگران ناشناخته نبايد كمبودها را پنهان نمود، به نظر مي رسد 

. سـازي آنهـا هسـتند    هـا و چگـونگي پيـاده    هاي اليه سرويس بودن مدل
گـرا در   ري سـرويس اسـازي معمـ   چنين به دليل اينكه ساخت و پيادههم

 زانـدا  سـت كـه چشـم   ايران هنوز در مراحل آغازين خود است، طبيعـي ا 
 .از تمامي جزئيات متدولوژي و چگونگي انجام كار وجود ندارد فيشفا

  نتيجه گيري -١٠
 يسـازمان  يدر مباحث حـوزه معمـار   يريناپذ انکار ريزکمن تاث چارچوب

کسب و کـار بـه    طيکاربرد در مح تيداشته اما نقطه ضعف آن عدم قابل
در عـوض   ت،بـودن اسـ   يميقـد  ينداشتن روش انجـام و تـا حـد    ليدل

ها به عنوان  سال واکياسپ يآقا يسازمان يمعماررنامه ريزي ب يمتدولوژ
شـده، امـا بـا     ياستفاده م يمعمار يها مطلوب معماران در پروژه نهيگز

افزار  نرم يمعمار ديجد يها و خصوصا سبک ازهايمشکل عدم انطباق با ن
مواجه است و عمال کاربرد خود را از دست   گرا سيسرو يهمچون معمار

 يافيـ گـرا کـه بـه عنـوان ره     سيسرو يمعمار گريد يسو در. داده است
افزار به سرعت در حال رشد و گسترش است  نرم يدر حوزه معمار ديجد
شـناخته شـده و مـورد قبـول      يطرف با مشکل نداشتن متدولوژ کياز 

و  جيـ مکمل را يها و چارچوب يبه مبان ازين گريد يمواجه است و از طرف
  .دارد فيتعر خوش
آن از چـارچوب   هيو پا ينظر يارائه شد که مبان يافتيره قيتحق نيا در

مشـابه   يشـنهاد يپ يزکمن گرفته شده بود، ساختار و شـاکله متـدولوژ  
 اتيـ و ادب يبنـد  بود و از نظر فاز يسازمان يمعمار يزير برنامه يمتدولوژ

 يمعمـار  ياز دانـش و فنـاور   ني، همچنـ داشـت  شـباهت موضوع به آن 
 از نقـاط قـوت   يبـ يحاصـل ترک  جـه ينت شـد تـا   سـتفاده گـرا ا  سيسرو

  .موضوعات گفته شده باشد
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