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 خالصه

 

 يسساخت به صورت سرو يركسب و كار، نرم افزار و ز ي يهسازمان بر اساس سه ال يك يفبا هدف توصگرا  يسسرو يمپارادا

توان آن را  يباشد و م يم يانسازم يدر حوزه معمار يياعتبار باال يچهارچوب دارا ينكه ا ييشده است. از آنجا يگرا معرف

 يلو تحل يهتجز يوهش يرو يمعمار ينكه ا يستنده دانست پس دور از ذهن نيدر آ يسازمان ها يريتو مد يمعمار يوهش

نرم  يدنرم افزار جهت تول يكه  در مهندس ياز عوامل يكيبگذارد.  ييبسزا يرتاث يندهشده در آ يدتول ينرم افزار ها يازهاين

است از  يينرم افزارها يندر چن نيازها يروش مستندساز يردمورد توجه قرار گ يدگرا با يسسرو يمزگار با پارداسا يافزارها

 يشده معمار يفتعر يطنرم افراز با مح يك يعدم سازگار يا يباعث سازگار يشتركه ب يزآن چ يستمس يك يازهاين يانم

مطرح شده در جنبه  يدهرو ما بر اساس ا ينباشد. از ا يم ستميس ياتيعمل يرغ يازهايشود ن يگرا م يسسرو يمدر پارادا

و ثابت  يمكن يرا مطرح م ياتيعمل يرغ يازهاين ينتوازن ب يجادو ا يريتمد ي،استاندارد جهت جمع آور فرآيند يك ييگرا

نرخ  يش، افزا يفيتدر باال بردن ك ييكمك به سزا ياتيعمل يرغ يازهاين يمدل با باال بردن سطح برازندگ ينكرد ا يمخواه

در  يندفرآ ينا ييتوان از محصول نها يخواهد كرد و عالوه بر آن م ماندر ساز ياتيعمل يرغ يازهايتوازن ن يجادو ا يريتمد

 استفاده نمود. يزنرم افزار سازمان ن يمعمار

 

 ياتيعمل يرغ هاييازن يسماتر ياتي،عمل يرغ يازهاين يي،گرا، جنبه گرا يسسرو يسازمان يمعماركلمات كليدي: 

 

   دمهمق  .1

كه  يباشد به گونه ا يسازمان م يك يح(مدل) در ارتباط با تشر يفيتوص ياز ارائه ها يمجموعه ا 1يسازمان يمعمار

 ]2, 1قابل نگهداشت باشد. [ يدشمف ياتو در دوره ح يريتمدل قابل مد ينا

به  يابياز اهداف آن دست يكيكه  يدآ ير مبه شما ياطالعات يها يستمس ياز معمار يگرا سبك يسسرو يمعمار

سازي نرم افزارهاي  يادهو پ يبراي طراح يروش ين] و همچن3است. [ ينرم افزار يمولفه ها يندر ارتباطات ب 2اتصال سست

، 3بودن يا يمانهپ ي،خواص اتصال سست، دانه درشت ايكه دار يهائ يسسرو ينارتباط ب يلهبه وس يگسترده سازمان

 ]5, 4, 3هستند. [  5و قابل استفاده مجدد  4يمحصورساز

 يها ابتدا به معرف يانجر يندو مفهوم با هم رفته اند. ا ينا يببه سمت ترك يقاتيتحق يها يانجر ير،اخ يدر سال ها

 ين] و سپس ا6باشد[ يم يكاربرد ينرم افزارها يهدر ال ييراتيآن شامل تغ يراتگرا پرداخته اند كه تاث يسسازمان سرو
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و با ارائه  يرندقرارگ يسازمان يمعمار يرتحت تاث يدبا يزو كسب و كار) ن تساخ يرها (ز يهال يررا مطرح كردند كه سا يدها

 ]7. [يدندمنظور رس ينبه ا 6گرا يسسرو يمپارادا

گرا  سيباال در حوزه كسب و كار با عنوان سازمان سرو يهشود : اول در ال يگرا در سه حوزه مطرح م يسسرو يمپارادا

 يرساخت با عنوان ز يردر حوزه ز يينپا يهگرا و سوم در ال يسسرو يدر حوزه نرم افزار با عنوان معمار يانيم يهو دوم در ال

 ]7گرا. [ يسساخت سرو

برنامه ارائه شده است كه به  يتر و راحت تر كد ها يعسر يساز يادهجهت پ يسيمدل برنامه نو يك يراخ يدر سال ها

باشند) از  يم ياتيعمل يرغ يازهاي(كه عمدتاً ن يتداخل يدغدغه ها يمدل با جداساز ينمعروف شده است امدل جنبه گرا 

 ]8كند. [ يبرنامه متمركز م يم اصليتالگر يرا رو يسكد ، تمركز برنامه نو يبدنه اصل

و  يهدارد تا در حوزه تجز آن را يلباشد پتانس يم يسيبرنامه نو يدمتد جد يك ينكهجنبه گرا عالوه بر ا يسيبرنامه نو

 يافتهجنبه گرا توسعه  ينرم افزارها يمهندس يتوسعه جنبه گرا برا يرو متدها ينبه كار برده شود از ا يزنرم افزار ن يلتحل

 ]9است. [

تا  يمده يرا ارائه م يگرا روش يسسرو يمو بسط آن به حوزه پارادا ييجنبه گرا يدهمقاله با استفاده از ا ينما در ا

سازمان آسان تر  يكگرا در  يسسرو يمپارادا يدر روند اجرا ياتيعمل يرغ يازهاين ينتوازن ب يجادو ا يريتمد ي،مع آورج

 يمعمار يدر اجرا ييخواهد بود و كمك بسزا يدگرا مف يسسرو يسازمان يمعمار يندفرآ يروش هم در اجرا ينشود. ا

 يكه قرار است در سازمان يينرم افزارها يازهايمستند ن يندر تدو شده خواهد كرد و هم يهبر اساس مستندات ته يسازمان

 گرا بنا شده كار كنند بكار خواهد رفت. يسسرو يمكه بر اساس پارادا

 يو در بخش سوم كارها يمپرداز يم يازمورد ن يها ينهزم يشپ يمقاله ما ابتدا در بخش دوم به بررس يندر ادامه ا

و در  يمپرداز يمقاله م ينا يشنهاديو سپس در بخش چهارم به ارائه مدل پ  يمكن يم نيارا ب ينهزم ينانجام شده در ا

ارائه  يجدر بخش ششم نتا يتپرداخت و در نها يمخواه يشنهاديو مشكالت مدل پ يدفوا يو بررس يابيبخش پنجم به ارز

 .يمكن يم يانرا ب يآت يكارها يمقاله و خط و مش ينا

 

  ينهزم يشپ -2

 گرا يسسرو يمپارادا - 2-1

كه  يباشد به گونه ا يسازمان م يك يح(مدل) در ارتباط با تشر يفيتوص ياز ارائه ها يمجموعه ا يسازمان يمعمار

 ]2, 1قابل نگهداشت باشد. [ يدشمف ياتو در دوره ح يريتمدل قابل مد ينا

هاي  يتموجود ي،سازمان يفها و وظا يتكالن به مامور ياست كه نگرش ينباال به پائ يافتيره يمعماري سازمان

 يجادسازمان كه با هدف ا يكانجام كارها در  يب، سلسله مراتب و ترت يكاري، شبكه هاي ارتباط يندهايفرآ ي،اطالعات

 يكو ..) در  يازهاكسب و كار (اهداف، استراتژي ها، ن يازهايو كارآمد، را  با توجه به ن يكپارچه يسامانه هاي اطالعات

 ]10, 7, 6, 2, 1كند.[ يسازمان فراهم م

به  يابياز اهداف آن دست يكيكه  يدآ يبه شمار م ياطالعات يها يستمس ياز معمار يگرا سبك يسسرو يمعمار

سازي نرم افزارهاي  يادهو پ يبراي طراح يروش ين] و همچن3است. [ ينرم افزار يمولفه ها يناتصال سست  در ارتباطات ب

بودن ،  يا يمانهپ ي،خواص اتصال سست، دانه درشت ايكه دار يهائ يسسرو ينب ارتباط يلهبه وس يگسترده سازمان

به باال است كه عموماً در  يينپا يكرديگرا رو يسسرو ي] معمار5, 4, 3و قابل استفاده مجدد  هستند. [  يمحصورساز

 يمسائل بهپردازد تا  يم يساز ادهيجهت پ يكيمسائل تكن يحبه تشر يشترنرم افزار كاربرد دارد و ب يهو ته يساز يادهحوزه پ

 يبترك يدهو مقاالت باعث شد تا ا يقاتيتحق يها يانجر يسر يكبه بعد  2000از سال  يباًهمانند مسائل كسب و كار. تقر
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, 6[ بوده است. 7گرا يسسرو يسازمان يمعمار يقاتتحق ينا يجهگرا مطرح شود. كه نت يسسرو يو معمار يسازمان يمعمار

7 ,10[ 

 يسسرو يسازمان يدر معمار يكرددو رو ينا يبگرا و امكان ترك يسو سرو يسازمان يرابطه و اشتراك معمار يگچگون

 يرتاث 2008مستندات تا قبل از سال  ينا يدر تمام يباًتقر يبوده است ول يراخ ياز موضوعات پرطرفدار سال ها يكيگرا 

ساخت و كسب و  يرز يهآن در ال يراتاند و به تاث يدهد يرم افزارن يهدر ال ييراتيگرا را شامل تغ يسسرو يسازمان يمعمار

مطالعات  يجنتا يكامتحده آمر يالتدولت ا يارشد اطالعات يرانمد يشورا 2008دوم سال  يمهكار پرداخته نشده است. در ن

 يگرا يسسرو يمعمار يبرا يكاربرد يراهنما"با عنوان  يسازمان يچند ساله خود را در حوزه معمار يها يو بررس

نرم افزار  -2كار  وكسب -1 يهگرا را در سه ال يسسرو يسازمان يمعمار يراتمطالعات حوزه تاث ينمنتشر كرد. در ا "فدرال

 ]7, 6. [يندگو يگرا م يسسرو يمپارادا يدها ينپرداخته است به ا يرساختز -3

 

 
 ]7گرا [ يسسرو يمدر پارادا يمعمار يها يهال– 1شكل 

 

و در   8گرا يسكند و در حوزه كسب و كار، سازمان سرو يم يمسازمان را به سه حوزه تقس يكگرا  يسروس يمپارادا

 يانگر) نما1كند شكل ( يرا مطرح م 10گرا يسساخت سرو يرساخت، ز يرو در حوزه ز  9گرا يسسرو يحوزه نرم افزار، معمار

 ]7است.[ يدگاهد ينا

 

 ييجنبه گرا -2-2

 يفهباشد. وظ يتحائز اهم يارتواند بس يم ينرم افزار يستمس يك يو كاربرد يحصح ي استفاده ي،درجهان امروز

 ينرم افزار يها يستمس  يهستند كه به سودمند ي، عوامل14يحو عملكرد صح 13مداوم ي، دسترس12يري، انعطاف پذ11يمند

مثال، ممكن  يزم دارد. براعوامل فوق را ال يتو حما ادهرخ د يستمس يكدر طول عمر  ييرشوند. معموالً تغ يمربوط م

 باشد. يستمكشف شده در س يبه خطاها يدگيرس يا يمند يفهعملكرد، بهبود وظ يشافزا يدر راستا ييراتاست تغ

 يرغ يها يمند يازو ن 15ياتيعمل يها يازمندينرم افزار را به ن يك يها يازمنديتوان ن يم يددان يهمانطور كه م

 ]11, 8باشد. [ يم  17در برنامه توسط جنبه ها ياتيعمل يرغ يازمندهاين يريتمد يياكرد. كار جنبه گر يسمتق 16ياتيعمل

. ]12[ باشد يم ياتيعمل يرغ يازهايمتفاوت به ن يباشد كه نگرش يدغدغه م ييمهم در جنبه گرا يماز مفاه يكي

ياده سازي مي شود پ 18"ساختار كد" دغدغه يك نيازمندي و شاخص ضروري در يك سيستم است كه با استفاده از يك

سيستم هاي شي گرا نباشد و يك سيستم ساخت  به] اين تعريف به ما اين اجازه را مي دهد كه يك دغدغه محدود 11[

را  يآنها در جنبه ها كد اصل يساز يادهدغدغه ها و پ يييافته نيز بتواند چنين مفهومي داشته باشد. در اصل ما با شناسا

اصل  ربرنامه كه د يكد اصل ينارتباط ب يو برا يمكن يم يساز يادهپ ياتيعمل يرغ يازهاين يآن بر رو يراتمستقل از تاث
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 يمدارد از مفاه ياتيعمل يرغ يها يازچند جنبه كه در اصل اشاره به ن يا يككند و  يرا فراهم م ياتيعمل يازن يكاز  يبخش

 ]11, 8.[يمكن ياستفاده م ييجنبه گرا يها يكو تكن

 
 ]11جنبه گرا[ ينرم افزار در معمار يستمس يهادغدغه –  2شكل

 

 يرعملياتيغ يازهايدغدغه و ن يممفاه ينيدب يباشد. همانطور كه م يم يتداخل يمثال از دغدغه ها يك) 2شكل (

 يادهجنبه پ يكدغدغه ها را در  ينكه هر كدام از ا يمهست ينجنبه گرا ما دنبال ا يلباشند. در تحل يم يكبه هم نزد ياربس

 .يمارجاع به آن جنبه داشته باش يك يتبه آن جنبه خاص بود همانند امن يازن يو هر گاه در كد اصل يمكن يازس

 
 ]8[ييگرا يدر ش يسيبرنامه نو يكالس ها– 3شكل 

 

داخل كالس ها  يرنگ يشكل بلوك ها ينباشد در ا يم ييگرا يبرنامه بر اساس متد ش يك ي) كالس ها3شكل (

 باشد. يمبرنامه  يجنبه ها

 
 ]8[ ييدر جنبه گرا يسيبرنامه نو يكالس ها– 4شكل
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برنامه فقط شامل كد  يكالس ها ينيدب ياست همان طور كه م ييبرنامه در متد جنبه گرا ي) مدل كالس ها4شكل (

 يازهاين يساز ياده) در اصل جهت پ4شكل ( يرز يباشد و جنبه ها يكنند م يم يساز يادهرا پ ياتيعمل يازهايكه ن ييها

 ]11, 8كند. [ يداشته باشد به آنها رجوع م يازجنبه ها ن ينبه ا يكد اصل يكالس ها باشند كه هر جا از يم ياتيعمل يرغ

 يكرد : روش يانگونه ب ينتوان آن را به ا يم يممطرح كن يدها يكرا به صورت  ييجنبه گرا يممفاه يماگر بخواه

 ييراتباشند و تغ يكه مستقل از كد اصل يمند در قالب جنبه ها به طور يفهظو يرغ يازهاين يساز يادهو پ يريتجهت مد

به صورت  يساز يادهنداشته باشد و بعد از مرحله پ يگرد يك يرو رو ناخواسته ب يممستق يرتاث يكد اصل يرو ياآنها  يرو

توسط  يندفرآ ينشود ا يادغام مدو كد با هم  ينجنبه گرا ا يسيتوسط زبان برنامه نو يلقبل از مرحله كامپا يكاتومات

  شود. يانجام م 19بافنده

 

 انجام شده يكارها - 3

 يريتجهت مد ياقدام يچگرا ه يسسرو يمو پارادا يسازمان يدر حوزه معمار يداشاره گرد يشترهمان طور كه پ

 كرد. ياننرم افزار ب يسرا در حوزه مهند يازهان ينا يريتمد يندتوان فرآ يم يصورت نگرفته است ول ياتيعمل يرغ يازهاين

در  يسازمان يمحصوالت معمار ياز كاربردها يكيذكر شده است  يسازمان يهمان طور كه در مستندات معمار

 يندو كاربرد ا ]10, 2, 1شود.[ يمحصوالت استفاده م ينا 20زار است كه توسط معمار نرم افزارنرم اف يمهندس يمستندساز

 يرغ يازهاين ينتوازن ب يجادو ا يريتمد ي،در جمع آور دومباشد و  يم ياتيعمل اييازهو كشف ن ينمحصوالت اول در تدو

 ]14, 13شود.[ يم ياد يزنرم افزار ن يفيك يازهاياوقات از آنها با عنوان ن يشترباشد كه در ب يم ياتيعمل

 يرغ يازهاين ييناساسازمان به ش يك ينرم افزار برا ينقرار است ما در تدو يشود كه وقت يسوال مطرح م ينحال ا

 يكم يدگاهد ينا ييگرا يسسرو يمقبل از ارائه پارادا يم؟انجام نده يسازمان يكار را در فاز معمار ينچرا ا يمبپرداز ياتيعمل

و  يياگر شناسا ينيمب يگرا ما سازمان را در سه سطح م يسسرو يمپارادا سحاال كه بر اسا يول يدرس يبه نظر م يبعج

بلكه  ينيمبب يازهان ينبر ا يرسطح نرم افزار را در تاث يدگاهد يمتوان يما م ينكهفاز انجام شود عالوه بر ا ينا در يازهان يريتمد

 يسسرو يمكامالً منطبق با پارادا ينكه ا يمده يرتاث يلتحل يندر ا يزساخت و كسب و كار را ن يرسطح ز يدگاهد يمتوان يم

 ]14 ,13, 7باشد. [ ينرم افزار م يگرا و معمار

گرا است تا  يسسرو يممند در پارادا يفهوظ يرغ يازهاين يو سازمان ده يريتجهت مد يمقاله ارائه روش ينهدف از ا

كسب و كار، نرم افزار و  يدگاهگرا ( د يسسرو يمحاكم در پارادا يدگاهبر اساس سه د يازهان ينا يريتو مد يهم جمع آور

سازمان  ياتيعمل يرغ يازهاينرم افزار به عنوان نقشه ن يدبتوان در ساخت و تولرا  يندفرآ ين) باشد و هم محصول ايرساختز

 به كاربرد.

 

 ياتيعمل يرغ يازهاين يريتمد  - 4

جنبه  يدهمطرح شده است بر اساس ا ياتيعمل يرغ يازهاين يريتجهت مد يمقاله به عنوان راهكار ينكه در ا يمدل

و  يريتخواهد آنها را جهت مد يگرا م يسسرو يمدر پارادا ياتيعمل يرغ اييازهن يريتمد يمدل برا ينباشد. ا يم ييگرا

توازن كند و  يجادا يازهان ينا ينب ينرمال ساز يندفرآ جرايا يقجا متمركز كند و سپس از طر يككنترل راحت تر در 

 از : شود كه عبارتند يم يمقاله در چهار فاز اجرا ينا يشنهاديآن شود. مدل پ يكپارچگيباعث حفظ 

 تشكيل ماتريس نيازهاي غير عملياتي سازمان -1

 ايجاد گراف نيازهاي غير عملياتي سازمان -2

 نرمال سازي گراف نيازهاي غير عملياتي سازمان -3

 استخراج قوانين  -4
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 ياتيعمل يرغ يازهاين يسماتر - 1- 4

 باشد. يم ياتيعمل يرغ يازهاين يسفراهم كردن ماتر ياتيعمل يرغ يازهاين يريتمدل مد يبخش در اجرا ينمهمتر

 
 ياتيعمل يرغ يازهاين يسماتر –5شكل 

 

كه در سازمان مورد  ياتيعمل يرغ يازهاياز ن يستيل يسماتر ينباشد در ا يم ياتيعمل يرغ يازهاين يس) ماتر5شكل (

شود  يوم ممعل يرساختبا سه حوزه كسب و كار و نرم افزار و ز يازن ينا ينشود سپس رابطه ب يم يهشده ته يينظر شناسا

در هر  يدخاص نبا يازمندين يككه لزوماً  يدشود. توجه داشته باش مي يانب يزآن در آن حوزه ن يساز يادهپ يقو روش دق

باشد  يم ييچه حوزه ها يرو ياتيعمل يرغ يازن ينا يرتاث ينكها ياناطالعات به ب ينسه حوزه وجود داشته باشد. عالوه بر ا

 يگرد ياتيعمل يرغ يازهاياز ن يككدام  يرو يساز يادهروش پ ينبا ا ياتيعمل يازن ينا ينكها ينو همچن يمپرداز يم

 .يمكن يم يانباشد را ب يم يرگذارتاث

باشد و معموالً  يم يدشوار ياربه شناخت كامل سازمان دارد كار بس يازن ينكهاطالعات به علت ا ينا يروش جمع آور

مشاوره از خبرگان و صاحبان  پرسش نامه از پرسنل سازمان و گرفتن يهته همانند مشاهده و ييروش ها يباز ترك يدبا

 شود. يهو ...  ته يكاستراتژ يزينظران و مطالعه اسناد سازمان همانند  مستندات برنامه ر

 
 ياتيعمل يرغ يازهاين يساز ماتر ينمونه ا– 6 شكل

 

وارد شده  ياتيعمل يرغ يازهاين يسكه در ماترسازمان باشد  يكدر  ياتيعمل يرغ يازنمونه از سه ن يك) 6شكل (

اطالعات  يجمع آور يندكل فرآ يندبرآ يسماتر يناست كه مطالب داخل ا ينكرد ا يژهبه آن توجه و يدكه با يزاست. آن چ

ام انج يازهان يلنرم افزار فاز تحل ينرم افزار در مهندس يك راحيط ياست كه ما برا يمشابه همان كار يارباشد كه بس يم
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 يرغ يازهايو فقط دنبال ن يمده يكار را انجام م ينسازمان ا يبا هدف معمار ينجاتفاوت كه ما در ا ينبا ا يمده يم

  .يمباش يدر سطح كالن سازمان م ياتيعمل

 

 ياتيعمل يرغ يازهايگراف ن - 2- 4

ها و  يازمنديبه كل ن كالن يدد يكها و داشتن  يازمندين ينب 21ها و كشف تضاد يازمندين ينتوازن ب يجادجهت ا

 ينكرد. ا يلگراف جهت دار و وزن دار تبد يكرا به  ياتيعمل يرغ يازهاين يستوان ماتر يها م يازمندين ينا يابيارز يحت

 شود : يكار در دو فاز انجام م

 ايجاد گراف بدون وزن جهت دار -1

 تخصيص وزن به گراف نيازها -2

 

 گراف بدون وزن جهت دار يجادا - 1- 2- 4

 
 گره از گراف بدون وزن جهت دار يك– 7شكل 

 

 يرغ يازمنديو ن ياز حوزه معمار يبيگراف بدون وزن جهت دار ما هر گره در گراف را به صورت ترك يك يجادجهت ا

گراف از  ينها در ا يالباشد.  يگرا م يسسرو يدر حوزه معمار يت) گره مربوط به امن7. شكل (يمكن يفرض م ياتيعمل

 شوند. يم يدهكش يرتحت تاث زياموثر به ن يازن

 
 گراف جهت دار بدون وزن –  8شكل

 باشد. ي) م6) گراف بدون وزن جهت دار معادل جدول شكل (8شكل (

 

 يرعملياتيغ يازهايوزن به گراف ن يصتخص -2- 2- 4

 يتكار به خاطر اهم ينا يردگ يصورت م ياتيعمل يرغ يازهاين ينتوازن ب يجادا يدر راستا يازهاوزن به ن يصتخص

با  يرمغا ياباشند و  يهم م يهم راستا يازهان ياشود. عموماً  يدارد توسط معمار سازمان انجام م يندفرآ يجهكه در نت ييباال

و  يابدگراف در  يها يالتواند از  ياطالعات را م ينمعمار سازمان ا دارندبا هم ن يرابطه خاص يچه ياباشند و  يهم م

 يوزن معمار تمام يصدهد. جهت تخص يصگراف تشخ ينا يرا از رو يازهاها و تقدم و تاخر ن يند وابستگتوا يم ينهمچن

ها) در  يال( يگرد يازبا ن يازن هر ينرا مطالعه كرده و بر اساس نوع سازمان به ارتباط ب يازهاين ينشده جهت تدو يهاسناد ته

 يكار در صورت ينو عالوه بر ا يدده يم يصوزن را تخص يشترينب وزن تا چهار به عنوان ينگراف  از صفر به عنوان كمتر
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و در جهت كاهش  يازمنديبا آن ن يركه ارتباط مغا يباشد به آن عالمت مثبت در صورت يمند يازآن ن يكه ارتباط در راستا

به  يدمعمار با ينيمب يشود. از آنجا كه ما سازمان را در سه سطح م يداده م يصتخص يباشد به آن منف يازمندين نآ يرتاث

 يصوزن تخص يالگره مبدا به آن  يورود يها يال ينگاه كند و بر اساس وزن ها يدر هر سطح، منحصر به فرد يازهر ن

ها كمك كند  يالوزن به  يصجهت تخص يريگ يمدر تصم سازمانتواند به معمار  يكه م ييروش ها يناز بهتر يكيدهد.  

  كند. يم يجادا يال ينكه ا ياهداف سازمان و ارتباط  يباشد و راستا يو وزن آنها مگره مبدا  يورود يها يالتعداد 

 

 يرعملياتيغ يازهايگراف ن ينرمال ساز - 3- 4

دوم  يازهان ينگراف و توازن ب يدر سه موضوع است اول در ساده ساز يرعملياتيغ يازهايگراف ن يهدف از نرمال ساز

 يفاز مقدار وزن ها را بدون عالمت مورد مطالعه قرار م ين(ما در ا يكصفر و  يها با وزن ها يالدر به حداقل رساندن 

 يكار را م ين. ايستن يكيعالمتشان  يبا وزن باال دارند ول ييها يالكه  ييگره ها ير) و سوم به حداقل رساندن تاثيمده

 انجام داد : يرچهارگانه ز يتوان با تكرار فازها

 يالخود  ياآنها كم است و  يورود يها يالوزن  يادارند  يكم يها يمبدا آنها ورود يكه گره ها ييها يالحذف  -1

 يك يوزن ها ياز موراد ذكر شده. قابل ذكر است كه سنجش كم يبيترك يامثال صفر)  يباشد (برا يم يوزن كم يدارا

  باشد. يسان و در خالف جهت هم م يكارزش  يدارا 4و + 4-  يعني يردگ يبدون عالمت صورت م يال

 يبه عبارت ياموجود برآورده كرد  يها يال يقاز طر اهداف آنها را 22ييتوان از نظر معنا يكه م ييها يالحذف  -2

  خواهد شد. يساز يادهپ يازهاارتباطات ن يركه در ذات سا يهيارتباطات بد

 يازهاين ينكه ارتباط ب يمورد مناقشه و در صورت يها ينهجلسات و مشاوره با خبرگان در زم يبرگزار يقاز طر -3

خبرگان آن  ينب يمانند طوفان ذهن ييها يكتوان با تكن يمورد اختالف در دو حوزه مختلف باشد م يالوزن  يامورد بحث 

  .يدرس يقابل قبول يجهحوزه ها به نت

 
 يهاز دو ال يبيگره ترك– 9شكل 

  

باشد  يكي يرتحت تاث يها يهدر ال يازمنديروابط آن ن كه يمختلف در صورت يها يهدر ال يازمندين يك يبترك -4

گره  ينرا دارد. آنگاه ا يطشرا يننرم افزار و كسب و كار ا يها يهدر ال Accessibility يازمندي) ن8مثال در شكل ( يبرا

 .يمده ي) نشان م9را مطابق شكل (

 
 گراف جهت دار وزن دار نرمال شده – 10شكل 
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دو  يناگر ا ينيدب يباشد. همانطور كه م يم يوزن و نرمال ساز يص) بعد از تخص8) همان گراف شكل (10شكل (

گراف كامالً  يآن بر رو يردارند درست انجام شود تاث ييبه دقت بسزا يازباشند و ن يم يروقت گ يمرحله كه از نظر كار

 مشهود است.

 

  يناستخراج قوان - 4- 4

 
 يرعملياتيغ يازهايگره در گراف ن – 11شكل 

 

گراف  يگره ها يو خروج يورود يلتوان آن را تحل يم يمكن يفجمله تعر يكرا در  يناستخراج قوان يماگر بخواه

گره  يك) 11مثل شكل ( يباشد. برا يسازمان م ياتيعمل يرغ يازهايفصل آخر مستند ن ينقوان دانست. محصول استخراج

دهند. در  يها را نشان م يازمندين يربا سا يازمندين ينرابطه ا يك يخروج يا يورود يالدهد و هر  ينشان مگراف را 

و  يو خروج يو سپس بر اساس ورود رفتهخاص را در نظر گ يازمندين يكمربوط به  يما ابتدا گره ها يناستخراج قوان

توجه داشته  يد. بايمكن يم يلاز سه حوزه سازمان تحل يكمورد نظر را در هر  يازمندين يتگره ها وضع يها يالوزن 

و  ينيمب يرا به صورت كالن در هر سه حوزه م يازمنديو هر ن يمخرد به موضوع ندار يدد يگرفاز ما د ينكه در ا يمباش

در  يتهر سه گره مربوط به امن يدبا يمكن يصحبت م يتمورد ما در مورد امن ينمثال اگر در ا ي. برانيمك يم يلتحل

 23ياتبخش در اصل همان خصوص ينا ي. خروجيرندقرار گ يلمورد مطالعه و تحل يرساختسطوح كسب و كار، نرم افزار و ز

ما حاصل شده است.  ياتيعمل يرغ يازهاين يند توازن بيجامطالعه و ا ي،باشد كه از جمع آور يسازمان مورد مطالعه ما م

) مدل 12دهد. شكل ( يبافنده انجام م يياست كه در جنبه گرا يمعادل كار ينو استخراج قوان يمجموع دو فاز نرمال ساز

  باشد. يمطرح شده در مقاله  م يشنهاديپ

 
 مقاله يشنهاديمدل پ – 12شكل 
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  مدل يابيارز -5

 يمعمار يفيك يها يژگيو يل] در تحل16, 15[ و همكاران يكه داود يمدل بر اساس روش ينا يابيجهت ارز

از خبرگان مختلف در  يد. فرض كنيمكن يئه داده اند  عمل م ارا ياتيعمل يرغ يازهاين يبرازندگ يزانبر اساس م يسازمان

از  يكهر  يبند يتاولو يسماتر 24iPEAV .يما ردهك يسازمان نظر سنج ياتيعمل يرغ يازهاين يبند يتمورد اولو

  داده شده است:) نشان 1خبرگان خواهد بود كه در رابطه (

(1)  

  
 iPQA25باشد و با استفاده از بكارگيري تكنيك ميانگين هندسـي   k = 1,2,…,Kحال فرض كنيد تعداد خبرگان ما      

بردار ويژه هر يك از ماتريس ها باشد كه اولويت بندي نيازهاي غير عملياتي سازمان نسبت به يكديگر از نظر يـك خبـره را   

 iانـديس   PQAiها را محاسبه خواهيم كرد. در رابطـه   PQAi) 2ر نهايت بر اساس رابطه (د [16 ,15]مشخص مي كند. 

 i = 1,2,…,mتا نيـاز غيـر عمليـاتي داريـم       mام مي باشد كه با فرض اينكه ما   iنشان دهنده شماره نياز غير عملياتي 

  مي ناميم. PQAرا  PQAiخواهد بود. ميانگين هندسي 

(2)  

  
از خبرگان به آن  يكباشد كه هر  يوزن iWCQAxو  x يمند يازوزن ن ينمطلوب تر 26WCQAx  يدحال فرض كن

 خواهد بود. يمند ياز) وزن نرمال هر ن3رابطه ( يمدار يازمنديتا ن mما  ينكهدهند و با فرض بر ا يم يصتخص يمند يازن

(3)  

  
  :يمده يم يلرا تشك PCQA يس) ماتر4حال ما بر اساس رابطه (

(4)  
  

تعداد  kشده است كه در آن  يلتشك  iPEAV يها يس) از كنار هم قرار دادن ماتر4مفروض در رابطه ( يسترما

) 5و همكاران ثابت كرده اند كه بر اساس رابطه ( ي] داود15سازمان خواهد بود. [ ياتيعمل يرغ يازهايتعداد ن mخبرگان و 

 را محاسبه كرد.در سازمان  ياتيعمل يرغ يازهاين يتوان سطح برازندگ يم

(5)  
  

 LOCشده از نظرات خبراگان خواهد بود  هر چه  ينشگز يانتخاب از كل حالت ها ينام j يانگرنما j) 5در رابطه (

  تر خواهد بود.27ينهما بهتر و به ينشاست كه گز ينا يباشد به معن يشترب

 ييرتغ يرا طور يو نرمال ساز يساز هينبه ياساس است كه روش ها ينمقاله ارائه داده است بر ا ينكه ا يراه حل

رابطه  يمقاله بر رو ينا يشنهاديكار روش پ ينمثبت قرار دهد. جهت ا يرتاث LOCموثر بر  يپارامتر ها يكه بر رو يمده

خواهند داشت با  PQAiبر  يمرابطه ها، اثر مستق ينكه ا ييو از آنجا هگراف) كار كرد يها يال( ياتيعمل يرغ يازهاين يانم

گراف  وزن به يصو با انتخاب وزن ها در فاز تخص يمده يم يشرا افزا PQAiمقدار  يها در فاز نرمال ساز يال يساز ينهبه

پارامتر ها  يرباعث باال رفتن مقاد ينو ا يمده يم يشرا افزا NWxنظرات خبرگان  يشتوسط معمار سازمان  به واسطه پاال
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 يافته يشدر سازمان افزا ياتيعمل يرغ يازهاين يهمان سطح برازندگ اي LOC يتخواهد شد و در نها PCQA يسدر ماتر

  .يمپرداز يمقاله م يشنهاديطرح پ يو چالش ها يجنتا يو بررس يخواهد شد. در بخش بعد به جمع بند ينهو به

  يرينتيجه گ - 6

 يازهاين يريتل جهت مدمد يكگرا  يسسرو يمو بسط آن به حوزه پارادا ييجنبه گرا يدهدر اين مقاله، ما بر اساس ا

 يريتروش جهت مد يك ينكهكند اول ا يرا دنبال م يمقاله دو هدف كل ين. ايمسازمان ارائه داد يكمند در  يفهوظ يرغ

 يهتوان در ته يرا م يندفرآ ينا يينها يخروج ينكهارائه دهد و دوم ا راگ يسسرو يمپارادا يدگاهمند با د يفهوظ يرغ يازهاين

مقاله  يشنهاديطرح پ يجنتا يبه بررس يدگاهرو ما با سه د ينزمان توسط معمار نرم افزار استفاده كرد. از اسا ينرم افزارها

  .يمپرداز يم

 يقاست كه از طر يروش يرعملياتيغ يازهاين يبحث ها، در طراح يناز مهمتر يكيسازمان  يساز يكپارچه يدگاهاز د

مقاله با  ينا يشنهاديدرست برقرار شود. مدل پ يازها،ن ينتوازن ب ينها و تداخل ها چك شود و همچن يآن بتوان وابستگ

جامع و  يدگاهد يكشود كه اوالً معمار  يباعث م يازمندي،آنها در سه حوزه سازمان به گراف ن ينو رابطه ب يازهان يلتبد

تداخل ها را راحت تر حل كند و  يكپارچگي ينبتواند با حفظ ا يدر فاز نرمال ساز ياًداشته باشد و ثان يازهابه ن يكپارچه

 يكپارچهرا به صورت  يازمندين يكما همزمان  ينچون در فاز استخراج قوان ينكند عالوه بر ا ييمشكالت را راحت شناسا

 يگرد يها يازمنديبا ن يازمندين ينهم در سطح ارتباط ا يكپارچگي ينا يمكن يم يلو تحل يدر سه حوزه سازمان بررس

 مختلف سازمان حفظ خواهد شد. يها يهدر ال يازمنديدر ارتباط با خود ن شود و هم يحفظ م

مستندات است تا قبل  يهر معمار مدل ساز يرو يشچالش پ ينسازمان،  مهمتر يك يازهاين يمدل ساز يدگاهاز د

 يناناطم يتند قابلتوا يباشد م ياضياتر يههر چقدر بر پا يمدل ساز ]14دهد.[ يقتطب يتبتواند آنها را با واقع ياز اجرا

 يمدل ساز يبرا يراخ يدر سال ها 29يرسم يمهو ن 28يرسم يرو روش ها ينمعمار نرم افزا فراهم كند. از ا يبرا يشتريب

و  يها يازمندين يلپروژه به خاطر تبد ينا يشنهاديدارند. روش پ ياضير يشتوانهكرده اند كه قالباً پ يدانرم افزار توسعه پ

 يهمچون شبكه ها يمدل ساز يبه روش ها ياتيعمل يرغ يها يازمندين يلراه آسان جهت تبد يكروابط آنها به گراف 

به  يازن يگردارد پس د ياضيبر پشتوانه ر يزكند. چون خود گراف ن يفراهم م 32مدل يبررس يا 31يپتر يشبكه ها يا 30يضيب

آن را به  يازبر اساس ن ياضير يفبا تعار توان يو م يستن يروش مدل ساز يكآن به  يلجهت تبد يواسط يچاستفاده از ه

 كرد. يلتبد يروش مدل ساز يك

توسعه  يسازمان يمرحله بعد از معمار يمبه آن اشاره كرد يزن يشترمعمار نرم افزار سازمان، همانطور كه پ يدگاهاز د

نرم افزار كامل و  يشده برا هيمستندات ته ياآ ينكه،ا ييدمستندات و تا يلو تحل يهباشد و تجز يسازمان م ينرم افزار ها

نرم افزار  يفيتك يفاز بحث بر رو ينذكر شد كه معموالً در ا ينباشد و همچن يباشد بر عهده معمار نرم افزار م يدرست م

 يندمقاله در فرآ ينكه ما در ا يزمشابه با آن چ ياتيو عمل يردگ يكار صورت م ينا ياتيعمل يرغ يازهاين ياست كه با بررس

دو  يسازمان يبه معمار يندفرآ ينا انتقالمقاله با   ين. در اصل ايردگ يصورت م يمگرا انجام داد يسسرو يمپارادا ياجرا

هر سه حوزه سازمان (كسب و كار، نرم افزار و  يرتحت تاث يندفرآ ينا ياجرا ينكهكند اول ا يهدف عمده را دنبال م

معمار نرم افزار را پوشش دهد كه هدف بخش اول با  يازهايبتواند ن يندفرآ ينمحصول ا ينكهو دوم ا يرد) قرار گيرساختز

سازمان برآورده  ياتيعمل يرغ يازهايمستند ن يدو تول ينشود و بخش دوم با استخراج قوان يبرآورده م يازهال گراف نيتشك

 شود. يم

 يجادو ا يچالش طراح يند اولرو را فراموش كر يشچالش ها و مشكالت پ يدبخش نبا ينشده در ا يانب يابا تمام مزا

قبل به  يهمان طور كه دربخش ها يباشد ول يگرا م يسسرو يممدل در پارادا ينمدل عدم وجود مدل مشابه به ا ينا

سازمان  يك ياتيعمل يرغ يازهاين يبر رو يشترباعث كنترل ب يسازمان يمدل در فاز معمار ينا يجادآن اشاره شد ا يلدال

اعتبار آن  يلباشد و تنها دل يسازمان م يكدر  يباشد فاقد تجربه عمل يم يقدل در مراحل تحقم ينچون ا يشود ول يم
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 يمبخواه گرباشد ا يگراف م يو نرمال ساز يجادمدل مسئله ا يندر ا يباشد. چالش بعد يمدل م ينا ياجرا يتئور يلدال

با  يهدر سه ال يازهر ن يو بررس يازهاال بودن نبه علت با يمسازمان انجام ده يك يبرا يمدل را به صورت دست ينا ياجرا

 ينرمال ساز يشود و از طرف يكار و احتمال بروز خطا م يباعث كند ينو ا يماز گره ها و روابط سر و كار دار ييتعداد باال

توان  يمدون بنا شده م يتمالگر يك يمقاله بر مبنا ينا يشنهاديچون مدل پ ياست ول واريدش ياركار بس يگراف ينچن

 يليمدل خ ينا ينرم افزار جهت اجرا يكو توسعه داد. با توسعه  يمدل طراح ينا يريتجهت مد ينرم افزار را به راحت يك

 انجام شود. ماتيكبه صورت اتو يتواند به راحت يآن م يگراف و نرمال ساز يلتشك ياز بخش ها
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1
 Enterprise Architecture 

2
  Loosely Coupled 

3
 Modularity 

4
 Encapsulation 

5
 Reusable 

6
 Service Orientation 

7
 Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA) 

8
 Service Oriented Enterprise (SOE) 

9
 Service Oriented Architecture (SOA) 

10
 Service Oriented Infrastructure (SOI) 

11
 Functionality 

12
 Flexibility 

13
 Continuous Availability 

14
 Correct Operation 

15
 Functional Requirement 

16
 Non-Functional Requirement 

17
 Aspect 

18
 Code Structure 

19
 Weaver 

20
 Software Architecture 

21
 Conflict 

22
 Semantic 

23
 Specification 

24
 Individual Prioritized list of EA View 

25
 Individual Prioritized list of Quality Attributes 

26
 Weight list of sub-Criteria of each Quality Attribute 

27
 Optimize 

28
 Formal 

29
 Semi-Formal 

30
 Bayesian Network 

31
 Petri Net 

32
 Model Checking 


