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استفاده از چارچوب زکمن به منظور ارايه معماری يـا بخشـی    : چکيده

از آن در پروژه های معماری سازمانی، کار را با چالشی جدی در زمينـه  
مـی تـوان چنـين ادعـا کـرد کـه اگـر چـه         . متدولوژی روبرو می سـازد 

به منظور ايجاد معماری سازمانی در انطباق با چارچوب متدولوژی هايی 
زکمن پيشنهاد شده اند، اما هنوز هيچ روش يا متدولوژی کامال پذيرفته 
شده ای وجود ندارد که به صورت يکپارچه از يک يـا چنـد سـتون ايـن     

روش پيشـنهادی در ايــن مقالــه، فرآينــدی  . چـارچوب پشــتيبانی کنــد 
معماری کارکرد  در چارچوب زکمن ارائه يکپارچه برای تدوين ديدهای 

  . می کند

مهمترين مزايای اين روش می توان به ارائه فرآينـدی يکپارچـه    از
برای تدوين تمامی ديدهای معماری کارکرد در چارچوب زکمن مبتنـی  

  .بر برنامه راهبردی سازمان اشاره کرد
چارچوب معمای سازمانی زکمن، برنامه معماری  :كليدي واژه هاي

  .سازمانی، چارچوب معماری سازمانی، ديدها، جنبه ها

  مقدمه - ١
، توصيف کاملی از سازمان است و مجموعـه يسـت از   ١معماری سازمانی

نقشه های فنی، نمودارها و مستنداتی که به منظور تعريف ماموريت ها، 
اطالعات و فناوری های مورد نياز جهـت انجـام ماموريـت هـای فـوق و      

زم جهت راه اندازی فناوری های جديد در پاسخ به فرآيندهای انتقالی ال
  .]١[تغييرات ماموريت ها در سازمان به کار گرفته می شود

چنين جنگل بزرگی از مدل ها را نمی توان بـدون بهـره گيـری از    
چارچوب، ساختاری منطقی برای . ]۲[ساختاری منطقی سازماندهی کرد

نـابراين چـارچوب   ب. دسته بندی خروجی های معماری ارائـه مـی کنـد   
کليدی ترين مفهوم در حوزه معمـاری سـازمانی محسـوب مـی شـود و      
معماري سازمانی براي دستيابي موثر به اهداف خود، به شدت به مفهـوم  

چارچوب های فراوانی برای معماری سازمانی . ]۳[چارچوب وابسته است
بـه عنـوان يـک     ٢ارائه شده اند که از ميان همه آنهـا چـارچوب زکمـن   

چوب مادر در معماری سازمانی و معماری اطالعـات بـه شـمار مـی     چار
با اين همه اين چارچوب نيز در زمان بکـارگيری بـا چـالش هـايی     . رود

  .مواجه می شود

يکی از چالش هايی که بـرای اسـتفاده از چـارچوب زکمـن وجـود      
دارد، فقدان روشی برای تدوين برنامه معماری سازمانی مبتنـی بـر ايـن    

که حل اين معضل برای تمامی ديدهای معماری کارکرد  چارچوب است
  .در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است

 چارچوب زکمن - ٢
، چارچوبی مفهومی برای معماری سيسـتم هـای   ١٩٨٧زکمن در سال 

زکمن، چارچوب خود را با الهام از معماری سـازه،  . اطالعاتی معرفی کرد
ين چارچوب محسوب مـی شـود   ارايه کرد که در نوع خود، مزيتی برای ا

چرا که نگاشت از معماری سازه بـه انفورماتيـک، فهـم مطلـب را بـرای      
مخاطبان مبحث معماری که عموما در سطوح باالی مديريتی سـازمانها  

  .]٤[قرار دارند، ساده می کند
تشكيل شده بود کـه در   سطر ۶ و ستون ۳ از زكمن اول چارچوب

، سوا و زکمن به گسترش ۱۹۹۲ل در سا. شهرت يافت ISAآن زمان به 
نتيجه اين توسعه، اضافه شدن . پرداختند ISAو فرمال سازی چارچوب 

بود که امروزه به چارچوب معماری سازمانی  ISAسه ستون به چارچوب 
چـارچوب معمـاری سـازمانی    ) ۱(شـکل  . ]۳[زکمن شناخته مـی شـود  

  .زکمن را نشان می دهد
  

چارچو
 ب

  زكمن

  داده
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چارچو
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 سازنده
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  داده
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  فناوري
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 مشخصة
  قواعد

  راهبرد  زمانبندي  سازمان  شبكه  كاركرد  داده سازمان

چارچوب معماری سازمانی زکمن) : ١(شكل   

 سـلول  تعـدادي  از متشكل است جدولي واقع، در زكمن چارچوب
سـطرها،  . مـي آينـد   پديـد  ستون يك و سطر برخورد يك از يك هر كه

ری را نشـان مـی   ديدهای گوناگون و ستون ها، جنبه های مختلف معما
از  وجهـي  بيـانگر  كـه  مـي شـود   فرض مدل يك حاوي سلول، هر. دهد

   .]۳[است سهام داران از خاصي گروه ديد از معماري
 چارچوب زکمن ٣ديدهای  ١- ٢

سطرها که نمايانگر ديدهای متفاوتی است کـه سـهامداران مختلـف در    
بـاالترين سـطرها ديـدهای    . سازمان، نسبت به محصوالت معماری دارند

ام يک سازمان را نشان مـی دهـد و سـطرهای پـايين تـر بـه ترتيـب        ع
پايين ترين سطر توصـيفی را از داده،  . جزئيات بيشتر را نشان می دهند

ديدها به ترتيب از باال . ]٣[کد و افراد واقعی داخل سازمان ارائه می کند
  :عبارتند از 

 و هـا  معماري ها، مدل ديد، اين ).زمينه به وابسته(قلمرو   :ريز برنامه
 كـه  را آنچـه  همچنـين . دهـد  نشـان مـي   سازمان مرز از ا ر توصيفاتي

بايـد   خـارج  دنيـاي  با آن ارتباط چگونگي و سازمان درباره ارشد مديران
  .]٤[مي كند بيان بدانند،

 هـا و  معمـاري  ديد مدل ها، اين.  )مفهومي(وكار  كسب مدل  :مالك
 مـي رونـد،   كـار  به وكار كسب مالكان فرآيندهاي توسط كه را اسنادي

  .]٤[مي دهد نشان

 اسنادي و ها معماري ها، مدل ديد، اين). منطقی(سامانه  مدل  :طراح
 .رونـد  مـي  كـار  بـه  ان معمـار  مهندسـان و  توسـط  كه كند، مي بيان را

 موجـود  تكنيكـي  هـاي  واقعيـت  و ها آل ايده بين كه افرادي همچنين
  .]٤[كنند استفاده ديد اين از توانند مي كنند، ميانجيگري مي

 و هـا  معمـاري  مـدل هـا،   ديـد،  اين). فيزيکی(فناوري  مدل  :سازنده
 و مهندسان كارشناسان، توانند توسط مي كه شود مي شامل را اسنادي

 مـورد  كننـد،  مـي  توليـد  و طراحـي  را واقعـي  محصول كه پيمانكاراني
 اقعـاً و آنچـه  و هـا  محدوديت قيود، روي بر ديد اين .گيرند استفاده قرار

 .است تفصيلي طراحي واقع شامل در و كند مي تاكيد شود، مي ساخته

 مـي  مشـخص  سـامانه  مدل تحقق براي نياز مورد فناوري سطر، اين در
  .]٤[شود

 و هـا  قسـمت  ديـد  ايـن ). خارج از زمينـه (جزئيات  نمايش  :پيمانكار
) افزاري نرم هاي مولفه مثالً(محصول نهايي  دهنده تشكيل اصلي عناصر

بـه   توجـه  بـا  هـا  سـامانه  معماري بايد سطر اين در .مي كند مشخص ار
  .]٤[شود تبديل پايين سطح طراحي به شده انتخاب فناوري

 حـال  در اصلي اجزاء ها، داده سطر ترين پايين:  كار حال در سازمان
 سـطر  اين .دهد مي نشان را سازمان افراد داخل و يافته استقرار يا اجرا
  .]٤[واقعي است ك دنيايي نيست بلكه ديد يك

 چارچوب زکمن ٤جنبه های  ٢- ٢
 مي توصيف را ديد هر گوناگون هاي جنبه زكمن، ستون های چارچوب

 يـك  فهـم  بـراي  كـه  اسـت  اصلي سوال پايه شش بر ها جنبه اين .كند
 هـا  جنبـه  ايـن  عبـارتي  به يا سواالت اين. ]٥[شوند مي پرسيده مطلب

   :عبارتند از

 موجوديـت  روي بـر  جنبـه،  اين شود؟ مي تشكيل چيزي چه از:  داده
 هـاي  سـامانه  نظر از .كند مي سازمان تمركز دهنده تشكيل اصلي هاي
  .دارد تاكيد ها داده روي بر تجريد اين افزاري نرم

 وظيفه مندي و كاركرد روي بر جنبه كند؟ اين مي كار چگونه:  كاركرد
  . دارد تمركز سازمان

 توزيـع  روي بـر  جنبـه  ايـن  ت؟اسـ  گرفتـه  قرار مكاني چه در:  شبكه
  . دارد تاكيد سازمان هندسة و جغرافيايي

 همچنـين  و افـراد  روي بر جنبه دهد؟ اين مي انجام كسي چه:  افراد 
 كار به بايد وظايفشان انجام براي كه آنها هايي مدل يا دستورها مقررات،

  . دارد برند، تمركز

 فعاليت حيات رخهچ روي بر جنبه شود؟ اين مي انجام وقت چه:  زمان
  . دارد تاكيد آنها براي كنترل نياز مورد زمانبندي و ها

 برنامه ها اهداف، روي بر جنبه اين شود؟ تمركز مي انجام چرا:  انگيزه
  .مي كنند تعيين را سازمان و راهبردهاي ها سياست كه است قوانيني و

 مزايای چارچوب زکمن  ٣- ٢
 بـه  نسـبت  زكمـن  چارچوب گفت مي توان صريح بندي دسته يك در
ايـن   ]٤[اسـت  عمـده  مزيـت  چهار كم داراي دست ديگر چارچوبها همة

  :مزيتها در حالت کلی عبارتند از 

  معماري بيان در تر كامل هاي جنبه كارگيري به •
  معماري بيان در تر تعريف خوش ديدهاي كارگيري به •
 چارچوب هاي سلول بودن نرمال •
 عملي استفاده گستردگي •
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 ی چارچوب زکمنچالش های فرارو  ٤- ٢

 بـد  هـا،  ب چـارچو  ساير به نسبت زكمن چارچوب مزاياي بيان از پس
 بـه  توجه با زكمن آيا چارچوب: دهيم پاسخ اساسي سوال يك به نيست
 روبـرو  مشـكلي  بـا  عمـل  در آنهـا،  بـين  روابط و ها سلول دقيق تعريف
  نيست؟

 سازماندهي در زكمن چارچوب قدرت عليرغم كه اين است واقعيت
 چالش با عمل آن در از استفاده معماري، يك نياز مورد اطالعات دقيق
 كـارگيري  به روي يکی از چالش های عمده در پيش. است همراه هايي

  ".چالش متدولوژی : " عبارت است از زكمن چارچوب
 در روشي چه كه نمي پردازد مطلب بدين چندان زكمن چارچوب

 واقـع  در. ]۵[گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مورد بايد لها سلو كردن مدل هنگام
 چـه  حـاوي  بايـد  سلول يك در مدل هر گويد مي تنها زكمن چارچوب
 اين چگونه گويد نمي دهد، اما نشان بايد را چه چيزي و باشد اطالعاتي

 عنوان نقطـه  به را مطلب اين خواهيم نمي البته .كرد ايجاد بايد را مدل
 يك چارچوب هاتن زكمن كنيم، زيرا ماتريس معرفي چارچوب اين ضعف
 متـدولوژي  يـك  وجـود  بـدون  حـال،  اين با . كمتر نه و بيشتر نه است

  .مي شود مواجه جدي مشكل با اين چارچوب كاربري مشخص،
 با منطبق سازماني معماري ايجاد منظور به هايي متدولوژي اگرچه

 قبـولي  قابل متدولوژي هنوز هيچ اما اند، شده پيشنهاد زكمن چارچوب
 هاي متدولوژي از نمونه موفق ترين شايد. ]۵[ندارد جودو حوزه اين در

تنهـا   EAPاين حـال،   با. باشد ٥EAPمتدولوژي اين حوزه، در شده ارائه
دو سطر اول چارچوب زکمن را پوشش می دهد و حرفی برای سطرهای 

  . ]۵[پايين تر ندارد

 تعريف محدوده مسئله - ٣
ديدهای معماری داده  با توجه به اينکه، قبال روشی يکپارچه برای تدوين

و بـا   ]۷[در چارچوب زکمن توسط نويسندگان اين مقاله ارائه شده است
توجه به اهميت کارکردها در هر سازمان، روش پيشنهادی در اين مقاله، 
فرآيندی برای اسـتخراج و تـدوين خروجـی هـا و محصـوالت ديـدهای       

  . معماری کارکرد در چارچوب زکمن ارائه می کند
برای استخراج معماری کارکرد، از تحليـل کـارکردی   در اين روش 

برنامه راهبردی سازمان استفاده شـده اسـت و بـا انطبـاق فرآينـدها بـا       
موجوديت ها، هم راستا بودن معماری کارکرد با معماری داده مـد نظـر   

اين روش، با ارائه فرآيند تدوين برای تمـامی ديـدهای   . قرار گرفته است
د به عنوان يـک روش يکپارچـه بـرای تـدوين     معماری کارکرد، می توان

معماری کارکرد در چارچوب زکمن از ديد برنامه ريز تا ديد پيمانکار بـه  
  .شمار آيد

 زكمن، چارچوب ديد الزم به توضيح است با توجه به اينکه آخرين
بديهی اسـت کـه ايـن سـطر در     . جايی است که سازمان واقعی نام دارد

نشـان  ) ۲(حوزه تعريف مسئله در شکل . محدوده مسئله قرار نمی گيرد
  .داده شده است

 چارچوب

  زكمن

  داده

  

  كاركرد

  

  شبكه

  

  افراد

  

  زمان

  

  انگيزه

  

    ريز برنامه

 تعريف
حوزه 
  مسئله

        

            مالك

            طراح

            سازنده

            پيمانكار

              سازمان

حوزه تعريف مسئله) : ٢(شكل   

عماری کارکرد چارچوب ارائه روش تدوين ديدهای م - ٤
 زکمن

 وکـارکرد تعريـف   ديدهای معماری  از يك در اين بخش به تفکيک، هر
 کارکردهريک از ديدهای معماری  براي پيشنهادي سپس فرآيند تدوين

 .ارائه می گردد

  کارکرد -سلول برنامه ريز   ١- ٤
فرآيندها يا کارکردهای سازمان يا تبديل ورودی ها فهرستی از : تعريف 
. اين فهرست در سطح بـااليی از تـراکم اسـت   . ی ها در سازمانبه خروج

اين مدل، حوزه يا مرزهای فرآيندهايی را که سـازمان انجـام مـی دهـد     
  .[10]، تعريف می کند)يعنی در سطرهای پايين تر(

در سطح برنامـه ريـز، از تحليـل کـارکردی برنامـه راهبـردی       : حل  راه
سلسـله مراتـب نيازمنـديهای     سازمان، نيازمنديهای کارکردی و نمـودار 

ــت       ــود و در نهاي ــی ش ــتخراج م ــائی و اس ــازمان شناس ــارکردی س ک
 نيازمنديهای کارکردی به صورت مقدماتی توصيف و تعريف مـی گـردد  

نشـان  ) ۳(فرآيند تدوين ديد برنامه ريز معماری کارکرد در شـکل  . [8]
  .داده شده است

 
ی کارکردفرآيند تدوين ديد برنامه ريز معمار) : ٣(شكل   
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 کارکرد -مالك  سلول  ٢- ٤
 سـازمان  واقعـي  وكـار  كسب آيندهاي فر از مدلي سلول اين  : تعريف

 يـا  و خاص سازي پياده، سامانه نوع هر زا مستقل كامالً مدل اين .است
 )فرآينـدهاي (  تبـديالت  بايـد  مدل اين. است سازماني هاي محدوديت

  .[10] دكن بيان را يك هر خروجي و ورودي همراه به كاري
با استفاده از خروجي های سطح  ،در اين ديد يعنی ديد مالک :حل  راه

در مرحله اول، فرآيندهای کاری شناسائی و استخراج شـده و  برنامه ريز، 
در گـام بعـدی   . گردش کار فرآينـدها مشـخص و اسـتخراج مـی گـردد     

ورودی ها و خروجی های فرآينـدها و در نهايـت روابـط بـين فرآينـدها      
فرآيند تدوين ديـد مالـک معمـاری کـارکرد در     . [8]ج می گردداستخرا
  .نشان داده شده است) ۴(شکل 

  
فرآيند تدوين ديد مالک معماری کارکرد) : ٤(شكل   

 

 کارکرد -سلول طراح   ٣- ٤
 كه است هاسيستم  سازي پياده از منطقي مدل يك سلول اين :تعريف 

ـ /مالـك  سلول( وكار كسب فرآيندهاي از پشتيباني براي  مـدل  )اركردك
-نمـي  گرفته نظر در خاصي سازي پياده سكوي يا فناوري هيچ .شودمي

 مـدل  اين .باشند خودكار يا دستي ها يستمس كه كند نمي فرقي .شود
 .كنـد  مشـخص  را ماشـين  يـا  انسان به وابسته فرآيندهاي بين مرز بايد

 و هـا  ورودي همـراه  بـه  را هـا  مكانيسم و ها كنترل نمودار، اين معموالً
  .[10]  دهد مي نشان منطقي هاي سيستم از يك هر هاي خروجي

ابتدا فرآيندهای کاری با موجوديت های داده ای در اين ديد، : حل  راه
بـا اسـتفاده از مــاتريس    بـه منظـور شناســائی سيسـتم هـای کــاربردی    

٦CRUD در مرحله بعدی شناسنامه سيستم های . انطباق داده می شود
در . تم های کاربردی اسـتخراج مـی گـردد   کاربردی جهت توصيف سيس

گام سوم سيستم های کاربردی بـا نيازمنـديهای غيرکـارکردی منطبـق     
شده و در نهايت سيستم های کاربردی با واحدهای سازمان و بسـترهای  

فرآينـد تـدوين ديـد طـراح معمـاری       .]۶[فناوری انطباق داده می شود
  .نشان داده شده است) ۵(کارکرد در شکل 

  

  
فرآيند تدوين ديد سازنده معماری کارکرد) : ٥( شكل  

 

  کارکرد -سلول سازنده   ٤- ٤
يـك مـدل باشـد، از نظـر فنـی يـک        نكه آ از بيش سلول اين :تعريف 

 بـه  سـازمان  از اثري ديگرزيرا در اين سلول . طراحی به حساب می آيد
 ساختاري، چارت يك تجريد، از سطح باالترين در .نيست نمايشي شكل

  .[10]است  كاربردي هاي برنامه معماري تر، پايين سطوح در و
تحليل و در اين ديد، ابتدا داده های مورد نياز سازمان : لح راه

طراحی شده نيازمنديهای کارکردی و غير کارکردی با ديد معماری 
معماری نرم افزار مناسب انتخاب شده و گام بعدی  در. تحليل می شود

اربردی و واسطهای بين مولفه ها در نهايت مولفه های سيستم های ک
فرآيند . ]۶[و سيستم های کاربردی شناسايی شده، طراحی می گردد

نشان داده شده ) ۶(تدوين ديد سازنده معماری کارکرد در شکل 
  . است

  
فرآيند تدوين ديد سازنده معماری کارکرد) : ٦(شکل   
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  کارکرد -سلول پيمانکار  ٥- ٤
سبك  هاي مشخصه از كه است هايي برنامه واقع در سلول اين :تعريف 

 يـك  بـا  .شـود  مـي  ناشي سازي يا سبک شی برای پياده ٧نمودار کنش
 پـيش  از هـاي  مولفـه  تعـداد  يك سلول اين مناسب، مهندسي طراحي
 مـورد  سـازي  پيـاده  يـك  از بـيش  در تواننـد  مي كه است شده ساخته

  .[10] گيرند قرار استفاده
متدولوژی مناسب پروژه ارزيابی،  پس از بررسی ودر اين ديد، : حل  راه

در مرحله بعـدی  . و برنامه اجرايی پروژه تهيه و تدوين می گردد انتخاب
اعضای تيم اجرايی پروژه انتخـاب و در نهايـت سيسـتم هـای کـاربردی      
مورد نظر مبتنی بر متدلوژی انتخاب شده پياده سازی و تست شده و در 

ديـد پيمانکـار معمـاری    فرآينـد تـدوين   . ]۶[سازمان مستقر می شـوند 
  .نشان داده شده است) ۷(کارکرد در شکل 

  

 
فرآيند تدوين ديد پيمانکار معماری کارکرد) : ٧(شكل   

  مطالعه موردی - ٥
در  کـارکرد در بخش قبل، روشی يکپارچه برای تدوين ديدهای معماری 

هاي ارائه شده در حـوزه   حل از آنجا که راه. چارچوب زکمن ارائه نموديم
هاي رسمي قابـل دفـاع هسـتند،     سازمانی، کمتر از طريق روشمعماری 

انجـام  . رايج است که اعتبار آنها بوسيلة مطالعات موردي بررسـي شـوند  
مطالعه موردي از طريق راه حل ارائه شده، نشـان خواهـد داد کـه روش    

تواند در يک محک واقعي کارايي خود را نشـان   ارائه شده تا چه حد، مي
  .دهد

، سـازمان  سـت موردی برگزيده شده ا به منظور مطالعهکه  یسازمان
مـی باشـد کـه در ايـن     ) معاونت امور دريايی ( بنادر و کشتيرانی ايران 

بخش، معماری کارکرد سازمان مذکور بر مبنای روش ارائه شده تـدوين  
  .می گردد

الزم به توضيح است با توجه به اينکه ديـدهای سـازنده و پيمانکـار    
راحی و پياده سازی سيستم هـای کـاربردی سـازمان    نيازمند تحليل، ط

  .می باشد لذا در اين مطالعه موردی لحاظ نشده است
 
 تدوين سلول برنامه ريز ۵-۱

در اين ديد، ابتدا برنامه راهبردی سازمان از بعد کـارکردی تحليـل مـی    
برنامه عناصر . گردد تا نيازمنديهای کارکردی شناسايی و استخراج گردد

  .نشان داده شده است )۱(زمان در جدول راهبردی سا
برنامه راهبردی سازمان) : ١(جدول   

  عنوان برنامه راهبردی سازمان  نوع

ريزی جهت تطبيق هر چه بيشتر با الزامات كنوانسيونهاي  برنامه  استراتژی
  بين المللي ملحق شده

  استراتژی
تهيه و تنظيم مستمر  اسـتانداردهاي ملـي در زمينـه ايمنـي و     

  س و نجاتتجس

  استراتژی
تقويت هماهنگی بين پتانسيل های عمليـاتی محلـی، اسـتانی و    
ملی پيشگيري و مقابله با مسائل ايمنی، امنيت و حفظ محـيط  

  زيست دريايي

ارتقاء سطح ايمني و امنيت در زيربخش حمل و نقل دريـايي  و    هدف
  دريانوردي

  يسالمت و حفاظت محيط زيست درياي ارتقاء  سطح -  هدف
  افزايش انطباق و عضويت در کنوانسيونهای بين المللی -

  ارتقاء توانمندی نجات جان افراد حادثه ديده در دريا  هدف
  

نيازمنديهای کارکردی  ،سازمان برنامه راهبردیکارکردی از تحليل 
و سلسله مراتب آنها شناسائی و استخراج شده و بخشی از آن در جدول 

  .نشان داده شده است) ۲(
سلسله مراتب نيازمنديهای کارکردی شناسايی شده) : ٢(دول ج  

نام 
  حوزه

  نيازمنديهای کارکردی 
  سطح يک

  نيازمنديهای کارکردی 
  سطح دو

ــور  امـــــ
  دريايی

مديريت تامين ايمنی آبراهها 
  و مسيرهای دريانوردی کشور

  مديريت عالئم کمک ناوبری -

مديريت ورود و خروج شناور 
  به بندر

ورود شناور به بنـدر و   صدور مجوز -
  پهلو دهی آن به اسکله

  کنترل و بازرسی ايمنی شناور -
  سرويس دهی به شناور -
صدور مجوز خروج شناور از بنـدر و   -

  جدا سازی آن از اسکله 

  مديريت ارتباطات دريائی
مديريت عضـويت در کنواسـيونهای    -

  بين المللی
  برگزاری همايش ارگانهای دريايی -

ــدور تائ ــرای صــ ــه بــ يديــ
  دريانوردی

  

ــناورهای تحــت   ــديريت ش م
  پرچم

  

    مديريت ارتباطات بين الملل
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پـس از شناسـائی و اسـتخراج بـه صـورت       نيازمنديهای کـارکردی 
  .مقدماتی شرح داده می شوند

 مالك تدوين سلول ٢-٥
 نيازمنديهای کارکردیسازمان بر اساس  فرآيندهای کاریدر اين بخش، 

به عنـوان  . استخراج می گرددشناسائی و  ،برنامه ريزتدوين شده در ديد 
بــرای نيازمنـدی کــارکردی  اســتخراج شـده   فرآينــدهای کـاری نمونـه،  

  .داده شده است نشان) ۳(مديريت شناورهای تحت پرچم در جدول 
فرآيندهای کاری استخراج شده ) : ٣(جدول   

  نام فرآيند کاری  نيازمندي کارکردی

مديريت شناورهای تحت 
  مپرچ

  ثبت شناور -
  تغيير مالکيت شناور -
  شناوردائم لغو ثبت  -
  تعميرات شناور -
  تغيير کاربری شناور -
  صدور المثنی ثبت دائم شناور -
  صدور مجوز فعاليت موسسات رده بندی -
 نظارت بر عملکرد موسسات رده بندی  -
 شناورات تعمير -شركتهاي سازندهبازرسی از  -
  براي  و ايمنيصدور گواهينامه فني  -
 شناورهاي تحت پرچم  
  ثبت رهن شناور -

  
 فرآينـدهای کـاری  هر يـک از  در گام دوم سلول مالک، گردش کار 

در گام بعدی، ورودی ها و خروجی . می گردد ، استخراجپس از شناسائی
فرآيندهای کاری استخراج شده و در نهايـت روابـط بـين    هريک از های 

ورودی ها و خروجـی هـای    ،عنوان مثال به. فرآيندها استخراج می شود
فرآيند صدور اجازه حرکت شناور از بندر و رابطه ايـن فرآينـد بـا سـاير     

  .نشان داده شده است) ۴(فرآيندها در جدول 
  
  

ورودی ها، خروجي ها و روابط فرآيند) : ٤(جدول   

  خروجی ها  ورودی ها  نام فرآيند
فرآيندهای 

  مرتبط

ــازه  ــدور اجــ صــ
ــناور از  ــت ش حرک

  بندر

درخواست خـروج  
ــدر  ــناور از بنـ شـ
توســط نماينــده  
شناور بـه صـورت   

  دستی

عدم صدور مجـوز  
  خروج

ــروج شــناور از   خ
درخواست خـروج    بندر

ــدر  ــناور از بنـ شـ
توســط نماينــده  
شناور بـه صـورت   

  سيستمی

اجازه حرکت 
  شناور از بندر

 تدوين سلول طراح ٣-٥
با موجوديت د مالک، استخراج شده در دي فرآيندهای کاری ،در اين ديد

های داده ای انطباق داده می شود تا سيستم های کاربردی مـورد نيـاز   
بـا   فرآينـدهای کـاری  به عنوان مثال، بخشی از انطبـاق  . استخراج گردد

کـه باعـث شناسـايی سيسـتم هـای کـاربردی        موجوديت های داده ای
آورده شـده   )۵(در جـدول  مديريت شناورهای تحت پرچم شـده اسـت   

  .است
انطباق فرآيندها با موجوديت ها ) : ٥(جدول   

يت
دير

ت م
العا

اط
  

اور
شن

ت  
 ثب

ات
الع

اط
اور  

شن
ت 

موق
اور  

شن
 از 

ديد
باز

خت  
 سا

ال
 ح

در
  

ت
واس

رخ
د

اور  
شن

ت 
ساخ

  

  موجوديتها
                            

  کارکردها             

      CRU 
ثبت درخواست ثبـت  

  شناور
  CRU R R ثبت موقت شناور  
  U     لغو ثبت موقت شناور  
RU       تغيير مديريت شناور  

  
، به منظور سيستم های کاربردی مورد نيازبعدی شناسنامه در گام 

شناسنامه سيسـتم  به عنوان مثال، . استخراج می شودتوصيف کامل آنها 
شـده   نشان داده )۶(در جدول  کاربردی مديريت شناورهای تحت پرچم

  .است
م کاربردی شناسنامه سيست) : ٦(جدول   

  شناسنامه سيستم کاربردی
  سيستم کاربردی مديريت شناورهای تحت پرچم :عنوان 

 هدف از اين سيستم کاربردی ايجاد يکپارچگی و جامعيت :شرح سيستم کاربردی 
در کليه اطالعاتی است که در حيطه امرو مربوط بـه شـناورهای تحـت پـرچم ايـران      

  .توليد می گردد
  :  فرآيندهای تحت پوشش

  ثبت درخواست ثبت شناور -
  ثبت موقت شناور -
  لغو ثبت موقت شناور -
  تغيير مديريت شناور -

  :موجوديت ها 
  درخواست ساخت شناور -
  بازديد از شناور در حال ساخت -
  اطالعات ثبت موقت شناور -
  اطالعات مديريت شناور -

  :وابستگی سيستم کاربردی به ساير سيستم های کاربردی 
  يت ورود و خروج شناورمدير -
  صدور تائيديه برای دريانوردی -
  مديريت ارتباطات راديويی -
  مديريت ايمنی و حفظ محيط زيست -
  

در گام سوم، سيستم های کاربردی شناسايی شده با نيازمنـديهای  
غير کارکردی انطباق داده می شود تا مشخص گـردد کـه هـر سيسـتم     

به .  را پوشش دهد ای غير کارکردینيازمنديهکاربردی بايد کدام يک از 
بـا   انطباق سيستم کاربردی مديريت شناورهای تحت پرچمعنوان مثال، 

 .شده است نشان داده )۷(در جدول نيازمنديهای غير کارکردی 
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انطباق سيستم کاربردی با نيازمنديهای غير کارکردی) : ٧(جدول   

عنوان سيستم 
  کاربردی

  نيازمندي 

  غير کارکردی
های نيازمندی مولفه 

  غيرکارکردی

مديريت شناورهای تحت 
  پرچم

ويژگيهای کيفـی  
  محصول

  قابليت استفاده -
  دسترس پذيری -
  کارايی  -
  قابليت پشتيبانی -
  امنيت -
  قابليت تعامل با ساير سيستم ها -

ــای   ــت هـ قابليـ
  سيستم

ايجاد گزارشات متنوع مديريتی  -
  به صورت پويا

ــت  - ــات د Exportقابلي ر گزارش
  فرمتهای مختلف

ــه   - ــات ب ــايش گزارش ــت نم قابلي
ــاری و   ــای آمـ ــورت نمودارهـ صـ

  گرافيکی
  

سپس هريک از مولفه هـای نيازمنـديهای غيرکـارکردی، بايـد بـه      
بـه طـور مثـال    . صورت تفصيلی مورد بررسی قرار گرفته و تعريف گردد

بررسی تفصيلی مولفه نيازمنـدي غيرکـارکردی کـارايی بـرای سيسـتم      
شـده   نشان داده )۸(در جدول  يريت شناورهای تحت پرچممدکاربردی 

  .است
 

بررسی تفصيلی مولفه های نيازمنديهای غيرکارکردی) : ٨(جدول   

مولفه 
نيازمندی 
غيرکارکرد

  ی

  شرح  عنوان

  کارايی
حداکثر زمان قابل قبول پاسـخ دهـی     زمان پاسخ دهی

  .ثانيه است ۲۰به يک تراکنش 
  کاربر همزمان ۱۵۰دهی به  سرويس  تعداد کاربران همزمان

  تراکنش در روز ۲۰۰۰تعداد   تعداد تراکنش ها
  

در نهايت سيسـتم هـای کـاربردی شناسـايی شـده بـا واحـدهای        
سازمانی به منظور شناسايی و تعيين معماری توزيع شدگی برنامه هـای  

ــه  شناســايی قابليــت هــا و  منظــورکــاربردی و بــا بســترهای فنــاوری ب
ای فناوری جهت تعيين معمـاری سيسـتم هـای    محدوديت های بستره

انطباق سيستم کـاربردی  به عنوان مثال، . کاربردی انطباق داده می شود
با واحدهای سازمانی و بسترهای فناوری  مديريت شناورهای تحت پرچم

  .شده است نشان داده )۹(در جدول 
  
 

  
 با واحدهای سازمانی و بسترهای انطباق سيستم کاربردی) : ٩(جدول 

 فناوری

عنوان سيستم 
  کاربردی

  بسترهای فناوری  واحدهای سازمانی

مديريت شناورهای تحت 
  پرچم

  اداره ثبت شناوران -
  امور مالی -
 اداره حفاظت و ايمنی -

  دريانوردی
  اداره ارتباطات دريايی -

ــال    - ــای انتق ــال ه کان
  :شامل 

اينترنـــت، اينترانـــت و  
  شبکه داخلی

پروتکــــل ارتبــــاطی  -
HTTP   

- HTML 
- Web Application 
   Server   
- DB Server 
- ADO.Net 
- User Interface 
- Form  
- Application 

 

برای ارزيـابی درسـتی و صـحت روش تـدوين يکپارچـه معمـاری       
ارائـه شــده و بررسـی خروجــی هـا و محصــوالت توليـد شــده،      کـارکرد 

ازمان قـرار  پرسشنامه هايی تهيه شده و در اختيار معماران و مديران سـ 
گرفت که نتايج حاصل از پرسشنامه ها، صحت و درسـتی روش تـدوين   

نتـايج  . ارائـه شـده را اثبـات مـی کنـد      کارکردتمامی ديدهای معماری 
  .نشان داده شده است )۱۰(حاصل از پرسشنامه ها در جدول 

  
نتايج حاصل از پرسشنامه ها) : ١٠(جدول   

  پاسخ                             
  

مل  صوالتمح
کا

ول  
 قب

بل
قا

ص  
 ناق

ور
بط

جه  
چ و

هي
به 

  

يد
سف

  

تحليل کارکردی برنامه راهبـردی  
  %۱  %۲  %۵  %۸۳  %۹  سازمان

  %۲  %۲  %۶  %۸۰  %۱۰  نيازمنديهای کارکردی 
  %۴  %۱  %۵  %۷۸  %۱۲  فرآيندهای کاری

گردش کار فرآينـدها، ورودی هـا،   
  خروجی ها و روابط بين فرآيندها

۱۱%  ۷۷%  ۸%  ۲%  ۲%  

  %۵  %۳  %۷  %۷۴  %۱۱  فرآيندها با موجوديت ها انطباق
  %۷  %۴  %۶  %۷۵  %۸  شناسنامه سيستم های کاربردی

انطباق سيستم های کـاربردی بـا   
  نيازمنديهای غيرکارکردی

۱۰%  ۷۳%  ۸%  ۲%  ۷%  

انطباق سيستم های کـاربردی بـا   
ــترهای   ــازمانی و بس ــدهای س واح

  فناوری
۱۱%  ۷۲%  ۵%  ۵%  ۷%  
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  گيری نتيجه - ٦
می توان مزايای روش پيشنهادی تدوين ديدهای معمـاری   به طور کلی

  .در چارچوب زکمن را به شرح زير بيان نمود کارکرد
بر مبنای چارچوب زکمن،  کارکردروش پيشنهادی تدوين معماری  •

به عنوان يک چارچوب شناخته شده طراحـی و پايـه ريـزی شـده     
  . است

های معماری ، به تفکيک، فرآيند تدوين تمامی ديدارائه شدهروش  •
 . را ارائه می کند کارکرد

يکی ديگـر از مزايـای روش پيشـنهادی ايـن اسـت کـه معمـاران         •
سازمانها با استفاده از ايـن روش مـی تواننـد بـه تـدوين معمـاری       

  .     خود بپردازند کارکرد
فرآينـدها بـا   ، بـا انطبـاق   کـارکرد تدوين معمـاری   ارائه شدهروش  •

، کارکردتدوين ديد طراح معماری فرآيند  اولموجوديت ها در گام 
 . را مد نظر قرار می دهدداده و  کارکردهم ترازی معماری های 

برنامه  کارکردی، با تحليل کارکردروش پيشنهادی تدوين معماری  •
 کارکردراهبردی سازمان در سطح برنامه ريز به هم ترازی معماری 

 .با برنامه راهبردی سازمان می پردازد
تمامی ديدهای  استخراج، با کارکرددوين معماری ت ارائه شدهروش  •

چـارچوب زکمـن، جامعيـت در تـدوين معمـاری       کارکردمعماری 
 . را مورد پوشش قرار می دهدکارکرد 

در هـر مرحلـه از فرآينـد تـدوين آن بـا      کـارکرد  ارزيابی معمـاری   •
استفاده از روش پيشنهادی، به وسيله دنبال نمودن گامهای تعريف 

 .امکان پذير می باشد کارکرداز ديدهای معماری  شده برای هريک
پائين بودن زمان و هزينه مورد نياز برای تدوين ديـدهای مختلـف    •

در چارچوب زکمن به خاطر خوش تعريـف بـودن    کارکردمعماری 
معيارها و تعريف دقيق هر يک از فعاليت های مورد نياز در هر يک 

يکی ديگر از مزايای  می تواند به عنوان کارکرداز ديدهای معماری 
 .اين روش به شمار آيد

  
 

 مراجع - ٧
شماره ، مجله تکفا، مفاهيم پايه معماری سازمانی ،شمس فريدون ]۱[

 .۱۳۸۳رماه ، مه۱۱سال دوم، صفحه  ،سوم
، مجله تکفا، ايجاد و توسعه معماری اطالعاتشمس، فريدون،  ]۲[

 .۱۳۸۳، مهرماه ۵۷شماره سوم، سال دوم، صفحه 
ارائه روشی برای : نامه کارشناسي ارشد  پايانرضائی، رضا، گزارش  ]۳[

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ارزيابی معماری سازمانی
 .۱۳۸۵تحقيقات، دانشکدة فنی و مهندسي، تهران، شهريور 

از  UMLبررسي : نامه کارشناسي ارشد  اللهي، علي، گزارش پايان فتح ]۴[
بهشتي،  ، دانشگاه شهيدزکمن نظر قابليت پوشش به چارچوب

 .۱۳۸۳دانشکدة مهندسي برق و کامپيوتر، تهران، خردادماه 
يک روش : نامه کارشناسي ارشد  استادزاده، سيدشروين، گزارش پايان ]۵[

مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی يکپارچه سلول 
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات، های چارچوب زکمن

 .۱۳۸۵ران، شهريور دانشکده فنی و مهندسي، ته
، مفاهيم بنيادی پايگاه داده هاروحاني رانکوهی، سيد محمد تقی،  ]۶[

 ۱۳۸۰ جلوه، پاييز انتشارات
يکپارچه برای تدوين ارائه روشی : شمس، فريدونرضائی، رضا،  ]۷[

کنفرانس  سومين، ديدهای معماری داده در چارچوب زکمن
دانشگاه ، دسیکده مهندانشگروه کامپيوتر ، فناوری اطالعات و دانش

 .۱۳۸۶ فردوسی مشهد، آذر
[8] Spwak, Steven, Enterprise Architecture Planning: 

Developing a Blueprint for Data, Applications, and 
Technology , John Wiley & Sons , September 1993 . 

[9] Martin, James, Information Engineering , Prentice Hall 
1990. 

[10] IBM, Development of Zachman Framework using the 
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