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چكیده
اکثر چارچوبهای مرجع شش جنبه اطالعات ،فرآیند ها ،مكانها ،افراد ،رویدادها و اهداف را تحت پوشش قرار م یدهن د .اگرچ ه در
ایران برای معماری سازمانی چارچوب ملی پیشنهاد شده است ولی هنوز لزوم بررسیهای بیشتر و مقایسه عینی چارچوبهای مرجع
موجود دنیا ضروری به نظر میرسد .در مقاالت موجود تنها به مزایای چارچوب پیشنهادی پرداخته شده است و کمتر ب ه مقایس ه ب ا
استفاده از روش های تحقیق در عملیات توجه شده است .در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی دادهه ا ،روش ی ب رای مقایس ه
کارایی و عملكردی چارچوبهای مرجع معماری سازمانی پیشنهاد شده است .نتایج استفاده از روش پیشنهاد شده عملكرد روشهای
مختلف با معیارها مختلف را به خوبی مقایسه و رتبهدهی میکند.

کلمات کلیدی
مدلهای مرجع معماری سازمانی ،معیار مقایسه چارچوبها معماری سازمانی ،تحلیل پوششی دادهها ،ارزیابی معماری سازمانی
با نیازاای کشور طراذی و منتشر میشود بخ اایی از این ار وب کدامال
بومی بوده و براسا تجربت اای بی از دودات معمداری سدازمانی در ایدران
طراذی شده و علدی رغدم مشدابهت بدا دیگدر معمداری ادای سیردتمادای
اطالعاتی ،معماری سازمانی تمام جنبت اای سازمان نایدر کداربران ،مولعیدت
جغرافیایی سیرتماا ،نحدوه توزیدع آنهدا ،فرآینددادای ذرفدت ،انگیدزه کارادا،
راابرداا ،مأموریتاای سازمان و غیره را در نار میگیرد با این وجود دیگدر
ار وباای مرجع دنیا شد جنبدت اطالعدات ،فرآیندداا ،مسدانادا ،افدراد،
رویداداا و اادا را تحت يوش لرار میداد جان زکمن [ ]2کت معروفترین
ار وب معماری سازمانی را معرفی کرده اسدت معمداری سدازمانی را "ذدل
مشسل مربوط بت يیگیدگی سیرتماای اطالعاتی و بهبود مدیریت بر آن" می
داند وی يیگیدگی را نت فهط از جنبت بزرگ شدن سیرتماا بلسدت مربدوط بدت
عوامل متعددی نایر توزیع شدگی جغرافیائی سیرتماا ،نیاز بت تغییرات سدریع
سیرتماا بت دلیل رشد سریع بازار تجارت ،نیازمندیهای خاص و کلیدی شددن
جایگاه فناوری اطالعات در سازمانها میداند
تام و امساران [ ]3درباره اینست گونت معماری سازمانی می تواند بدرای
سازمان ارزشافزار باشد يیشنهاداایی ارائت کردند بت طور خال ت ،آنهدا بیدان
کردند کت معماری سازمانی عاملی برای امراستایی سازمان بدا سیاسدتادای

 -1مقدمه
مهمترین دلیل استفاده از معماری سازمانی را باید بهبود روشها و فرایندداا در
ماموریتاای سازمانی ،ایجداد نادامی یسدسدت و لابدل مهایردت در تو دی
سیرتمادا و یسپدار گی دانردت دیگدر مزایدای معمداری سدازمانی کداا
ازینت اای فناوری اطالعات ،کداا ازیندت مددیریت يیگیددگیادا ،ذد
افزونگی ،گرترش سیرتم اای فناوری اطالعات ،ياسخ بت نرخ تغییرات ذرفت،
نیاز بت اشتراك گ اری اطالعات و برون سپاری سرویسادا اسدت بدت خداطر
اامیت زیاد معماری سازمانی تحهیهات زیادی در دد کارا کردن استاندارداا،
ار وباا و روششناسیاای مربوط بت آن در سراسر دنیدا وجدود دارد ولدی
سوال استفاده از یک روش لاطع و مهایرت جامع امگنان در ذال انجام است
ار وب معماری سازمانی ایران [ ]1تو ی کننده ساختار ،دستورالعمل،
الگواا و استاندارداای انجام معماری سازمانی در سطح دولت و دسدتگاهادای
اجرایی کشور است این ار وب دربردارنده هار بخ ا لی اسدت و بدرای
دو گروه از مخاطبان تهیت شده است و براسدا نددین سدال بررسدیادای
تحلیلی نمونت ار وباا و تجربتاای معماری در دیگر کشوراا و انطبدا آن
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سازمانی انتخاب شده وجود دارد و در نهایت یک روش يیدادهسدازی معمداری
سازمانی بت ورت کامال موثر يیشدنهاد شدده اسدت در امدین راسدتا اخیدرا
رارینگ از دانشدگاه دویشدبورگ آلمدان [ ]15نشدان داده اسدت کدت کدارایی
مدیریت معماری سازمانی از مورد بت مورد بریار متفاوت اسدت و کلیدد آن در
استفاده حیح از فرآوردهاا است با استفاده از والعیدت مجدازی یدا والعیدت
ترکیبی میتوان محیط سدازمان را بدت دورت مناسدبی شدبیتسدازی کدرد و
مدیریت داده اا را در بخ مختل سدازمان مددل کدرد امگندین بدا معیدار
مهرون بت رفت بودن مدلاای مختلفی را میتوان ارزیابی کرد

راابردی سازمان ،دسترسی بت اطالعات ،بهینتسازی منابع و یدافتن راه ادایی
جهت تسمیل مدیریت منابع اسدت آیدر [ ]4ا دولی جهدت توسدعت و تحدول
معماری سازمانی يیشنهاد داده است وی فرانگ سازمانی را برای کارا بدودن
يیشنهاداای معمداری سدازمانی ضدروری مدیداندد بدر ایدن اسدا بسدار و
امساران[ ]5لابلیتاا و اولیت اایی کت برای سازمان اایی کت خدمات عمومی
ارایت میداند را برشمرده است امگنین با اسدتفاده از روش  AHPبیردت و
افت معیار را روی  3سازمان آزمای کردند و لابلیتاا و اولویدتادای یدک
معیار سازمانی ایدهال را کت ریرک يیادهسازی را بت ذدالل برساند بت دورت
تجربی نشان دادند اخیرا مهاالت دیگری نیز بدرای ارزیدابی اجدرای معمداری
سازمانی منتشر شده است بت طور مثال نیدک يدی و امسداران[]6یدک روش
ترکیبی مصاذبت با داذبناران معمداری سدازمانی و نیدز بررسدی مهداالت و
مدلاای نشر شده موجود متد جدیدی برای ارزیابی موفهیت معماری سازمانی
يیشنهاد کردهاند اما يوترو و امساران []7تنها بت مرور مهداالت موجدود اکتفدا
کردهاند و توانرتتاند بیرت عامل یسرو کردن فناوریاای اطالعات با اادا
راابردی سازمان استخراج نمایند و آنها را در دستتاای مربوطت تهردیمبنددی
نمایند در مهابدل بع دی مهداالت دیددگاه یدادگیری را در مددیریت معمداری
سازمانی ضروری دیدهاند بت طدور مثدال بروسدیو و امسداران [ ]8مشدسل
ا لی را در مرکزگرا بودن روش اای مددیریت معمداری سدازمانی مدیدانندد
بنابراین روش یادگیری تعاملی را برای تمرکززدایی و باال بردن کارایی انجدام
يروژهاا بت ورت محلی يیشنهاد میداند بت این ترتیب کارایی کل سدازمان
افزای خوااد یافت برای انجام معماری سازمانی مدلاای فراوان بت امدراه
دیاگراماای متنوع يیشنهاد شدده اسدت فراندک و امسداران [ ]9بدت دورت
تجربی این مدلاا را ترت کردهاند در این بررسی مدل  MODAFبهتدر از
مدلاای سنتی منجر بت درك بهتری از سازمان میشود ولی مع لک سدرعت
کافی ندارد در امین راستا مهاالتی در يی یافتن شماندازاای بهتری برآمده
اند برای نمونت الخرو ی و امسداران [ ]10تمدام روشادای بدین  2010تدا
 2016را بررسی کردهاند و مشخص کردهاندد غیدر از روشادای مصداذبت بدا
کارشنا و مرور منابع ،در استفاده از روشادای دیگدر جمدعآوری اطالعدات
ضع وجود دارد امگنین از روشاای تئوریک بت مهددار بردیار ندا یزی در
این روشاا سود جرتت میشود
در مهابل روشاای تئوری ،یوس و امساران [ ]11یک مطالعدت کیفدی
برای ارزیابی روشاای معماری سازمانی انجام داده اند این محههین  40مورد
از محاسن معماری سازمانی را در يدن گدروه عملیداتی ،مددیریتی ،راابدردی،
زیرساخت فناوری اطالعات و سازمانی و نیز  37فاکتور دیگر را در گدروهادای
کیفیت محصول ،کیفیت زیرساخت ،کیفیت خدمات تحویل دستتبندی کردهاند
و تو یتاا و يیشدنهاداتی را عرضدت کدردهاندد در زمیندت ارزیدابی روشادای
معماری سازمانی ،بویی از موسرت رو رتر [ ]12مولفتاای کلیدی روشادای
گوناگون را استخراج کرده و اشت روش معرو در زمینت معماری سازمانی را
مهایرت کردهاست روذانی و امساران [ ]13مهایرتای بین ار وباای رای
معمدداری سددازمانی انجددام دادهانددد در ایددن مطالعددت ددار وباددای ،EAP
 FEA ،Gartner ،DODAF ،TOGAFارزیابی شدهاند امدین مولد در
مهالت دیگری [ ]14مدل کارایی روش اای موجود معمداری سدازمانی را ارائدت
کرده است در این مهالت روذانی و امساران از یک روش کمدی بدرای میدزان
امخوانی ،تطبیق ،يشتیبانی و نوآوری استفاده کرده اسدت تحلیدل رگرسدیون
نشان داده است کت بین اریک از معیارادای فدو و کدارایی روش معمداری

 -1-1چارچوب های معماری مورد ارزیابی
در این مهالت برای رتبت بندی و مهایردت ،دار وب ادای معمداری سدازمانی
 ،]18[ FEAFزکمددددن [ ]12[ TEAF ،]19[ TOGAF ،]20و DoDAF
[ ]13مورد بررسی لرار گرفتت است اد ار وب معمداری سدازمانی فددرال
( ،)FEAFترهیل توسعت شورای مدیران ارشد اطالعاتی فدرال آمریسا ایجداد
و منتشر شد اد نهایی ایدن دار وب ،سدازماندای و تدروی بدت اشدتراك
گ اری اطالعات در کل دولت فدرال آمریسا بدود بخد ادای مختلد ایدن
معماری بت ورت جداگانت توسعت داده شده اند و ار یک دارای رانمودادای
ساختاریافتت برای مدلرازی و يیاده سازی معماری سازمانی ارتند
ار وب زکمن توسط جان زکمدن در سدال  1987منتشدر شدد کدت یسدی از
يیشگامان ذوزه معماری سازمانی محروب می شود[ ]20این ار وب مبتنی
بر ا ول معماری کالسیک است کدت یدک زبدان مشدترك و مجموعدت ای از
شم اندازاا برای تو ی سیرتم اای سازمانی يیگیده ارائت مدی کندد ایدن
ار وب دارای ش دیدگاه یا شم انداز برنامت ریز ،مالک ،طراح ،يیاده سداز،
يیمانسار و کاربر است و مرائل معماری را بر اسا ش سدوال کلیددی دت
یزی ،گونت ،کجا ،ت کری ،ت مولع و را مدلرازی می کند
ار وب معماری اوين گروپ ( ]19[ )TOGAFدر سال  1995و بدر اسدا
ار وب معماری سازمانی وزارت دفاع آمریسا ایجاد شد تمرکز این دار وب
بر کاربرداای ذیاتی کرب وکار است و از بلوك اای سازنده سیرتم اای باز
استفاده می کند جزء کلیدی این دار وب ،روش توسدعت معمداری ()ADM
است کت فرآیندی را برای توسعت معماری ارائت می کند سدت سدطح از ا دول
يیشنهادی توگ از تصمیم گیری در سطوح مختلد سدازمان يشدتیبانی مدی
کند
ار وب معماری سازمانی خزانت داری آمریسا ( ]13[ )TEAFدر سدال 2000
توسط وزارت خزاندت داری آمریسدا ارائدت شدد وزارت خزاندت داری متشدسل از
مجموعت ای از دفاتر است کت بت ورت سازمان اای مجزا عمل می کنند از
این رو ،معماری سازمانی نیازمند نگاشت روابط بین سازمان اا جهت مدیریت
منابع  ITاست  TEAFامانند سایر ار وب اا ،مجموعت ای از محصوالت
را جهت مرتندسازی و مدلرازی معماری سدازمانی ارائدت مدی کندد TEAF
راذتا بیان می کند کت فرآورده اای خروجدی آن بدا مددل ادای  FEAFو
 DoDAFسازگار است

 -2تحلیل پوششی دادهها
در این بخ بت تسنیک مهایردت يیشدنهادی یعندی تحلیدل يوششدی دادهادا
يرداختت میشود یسی از ابزاراای مناسب و کارآمد در زمینت مهایرت کدارایی و
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اثربخشی ار وباا ،تحلیل يوششی دادهاا میباشد کت بت عنوان یدک روش
غیر يارامتری بت مناور محاسبت کدارایی واذدداای تصدمیم گیرندده اسدتفاده
میشود از اینجا بت بعد با ا طالحشناسی تحلیل يوششدی دادهادا ،دار وب
معماری سازمانی مورد آزمای را بت جای واذد تصمیمگیرنده استفاده خواایم
کرد تسنیک تحلیل يوششی دادهاا از بعد تئوری نیز رشدد فزاینددهای داشدتت
است و بت یسی از شاختاای فعال در علم تحهیق در عملیات تبدیل شده است
در روشاای ارزیابی دیگر امگون  AHPنارات شخصی ارزیاب بدت شددت
موثر بوده است مدثال اگدر بخدواایم بددون ادیچ يیشدفر روش معمداری
سازمانی ملی را ارزیابی کنیم بت شدت بت اینست ت کری با ت وزنی معیارادا
را ارزشگ اری میکند ارتباط دارد بت امدین خداطر در ایدن مهالدت مدا روش
تحلیل يوششی دادهاا را يیشنهاد میکنیم تا یک دید کامال عیندی و ل داوت
عادالنت بت ار وباای معماری سازمانی موجود داشتت باشیم
توسعتاای زیادی از جنبت تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل يوششدی
داده اا اتفا افتاده کت شناخت جوانب مختل آن را برای بت کارگیری دلیهتدر
الزم میکند استفاده از مدلهای تحلیل يوششی دادهاا عالوه بر تعیین میدزان
کارایی نربی ،نهاط ضع ار وب معماری سازمانی را در شاخصهای مختل
تعیین کرده و با ارائت میزان مطلوب آنها ،خط مشی انتخاب و بتکداری گیدری
آنها را بت سوی بهینگی مشخص مدیکندد الگوادای کدارای دار وبادای
معماری سازمانی آنهایی ارتند کت با ورودیادای مشدابت بدا دار وبادای
معماری سازمانی ناکارآمد ،معیاراای ارزیابی بهتری تولید کردهاند
برای ارزیابی ارکدام از این دار وبادای معمداری سدازمانی  mندوع
معیاری کت باید کمینت شود و  nنوع مختل معیاری کت باید بیشینت شود وجود
دارد بنابراین اگر  sتا از این ار وباای معمداری سدازمانی مهایردت داشدتت
باشیم ،نمای مرألت بت ورت ماتریس  Xورودی و ماتریس  Yخروجی آنهدا
خوااد شد کت در رابطت ( )1نشان داده شده است
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کت در آن ( )4وزن اایی است کت برای معیاراای کت باید کمیندت شدوند و ()5
وزناایی است کت برای معیاراای کت باید بیشینت شوند بت دست خوااد آمدد
توجت شود این وزناا از لبل معلوم نیرت بلسدت مهددار اامیدت آنهدا بعددا بدا
استفاده از ذل مرالت بهینتسازی بت عنوان خروجی برنامت محاسبت خوااند شد
با ثابت گرفتن مخرج رابطت ( )2و افزودن لید ( )6امگنان میتوان بت امدین
جواب اا دست یافت با این تفاوت کت مرالت بهینتسازی خطدی شدده اسدت و
میتوان بت راذتی با روش اای متداول مثل سیمپلسس یا نهطدت دروندی ذدل
کرد
()6

()2

u1 y1k  u2 y2 k   un ynk
v1 x1k  v2 x2 k   vm xmk

()7

()3

()4

 vm xmj

v1 x1 j  v2 x2 j 

 h kj  1باشد در نار گرفت ماتریس ذا دل

()5

h 

 

s s

 h  hkjرا مداتریس

متهاطع کارایی مینامیم روشاای متعددی بدرای رتبدتبنددی بدا اسدتفاده از
ماتریس متهاطع کارایی وجود دارد و ما در اینجا یسی از رایجترین آنهدا کدت از
تمام اطالعات این ماتریس استفاده کند را انتخاب کردهایم این روش میانگین
ار سطر را بت عنوان شاخص یک واذد در نار میگیرد

DEAh  k 

()8


;



 n hki
 i 1
 n


Subroutine

return
end Subroutine

بت طور خال ت مهدار  DEAh  k ون میانگین ذرابی است در بازه
 0  DEAh  k   1لرار خوااد گرفت و در ورتی برابر  1میشود

کت در ار  nدفعت محاسبت کارایی مهدار آن بیشینت کارایی یعنی  1شود

( j  1,

 -3معیارهای

v1 , v2 , , vm  0
, un  0

 vmk xmj

v1k x1 j  v2k x2 j 

Max

 un ynj

), s

 unk ynj

u1k y1 j  u2k y2 j 

k
j

بنابراین رابطت ( )2را بدت دورت بیشدنت کدردن  hkkبدت شدرط اینسدت

 x 11

x
X   21


 x m1

u1 y1 j  u2 y2 j 

 v1 x1 j  v2 x2 j 

تعریف  :2شاخص کارایی نربی ار وباای معماری سازمانی عبارت
است از گ اشتن وزناای بهینت کارایی (متغیراای ( )4و ( ))5مطلق یک
ار وب معماری سازمانی برای محاسبت کارایی ار وباای معماری
سازمانی دیگر مثال اگر وزناای بهینت ار وب معماری سازمانی  kرا برای
محاسبت کارایی نربی دیگر ار وباای معماری سازمانی استفاده کنیم برای
 j=1,2,…,nار وباای معماری سازمانی دیگر خواایم داشت:

subject to

1

 un ynj
 vm xmj

تعریف  :1کارائی مطلق ار وب معماری سازمانی شماره  kرا با ذدل
مدل بهینت سازی در روابط ( )2تا ( )5بت دست میآوریم

hk 

u1 y1 j  u2 y2 j 

مقایسه

چارچوبهای

معماری

سازمانی
بت خاطر اامیت زیاد معماری سازمانی تحهیهات زیادی در دد کارا کردن
استاندارداا ،ار وباا و روششناسیاای مربوط بت آن در سراسر دنیا وجود
دارد ولی سوال استفاده از یک روش لاطع و مهایرت جامع امگنان در ذال
انجام است ار وب معماری سازمانی ایران [ ]1تو ی کننده ساختار،

u1 , u2 ,
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دستورالعمل ،الگواا و استاندارداای انجام معماری سازمانی در سطح دولت و
ندین سال
دستگاهاای اجرایی کشور است این ار وب براسا
بررسیاای تحلیلی نمونت ار وباا و تجربتاای معماری در دیگر کشوراا و
انطبا آن با نیازاای کشور طراذی و منتشر میشود بدین مناور الزم است
کت یک رتبتبندی برای مهایرت ار وباای معماری سازمانی دیگر
کشوراای ارائت شود تا بتوان از بهتریناای دنیا برای طراذی یک ار وب
بومی بهره برد
دراین مهالت ما  5ار وب معرو معماری سازمانی در مهاالت يرارجاع را
مهایرت میکنیم و بین آنها رتبتبندی را با استفاده از روش تحلیل يوششی
دادهاا برلرار میکنیم این مدلاا عبارتند از ،ZACHMAN ،FAEF
 ،TEAF ،TOGAFو نهایتا  DoDAFکت با توجت بت ریرکاای
جدول  1بر اسا مهالت زندی و توانا [ ]16ریرکاای اریک از این
ار وباا با روشاای فازی استخراج شده است
جدول  -1ریرکاای استفاده از ار وباای معماری سازمانی

ریرک کاربر
ریرک نیازمندی
ریرک ساختاری
ریرک تیمی
ریرک يیگیدگی

اع ای تیم دان

فراینداایی کت باید تحلیل شوند يیگیده ارتند

ریرک رلابت
ریرک بازار

ریرک تغییرات بازار و شرکا و تغییرات خروجیها

مهادیر ریرک اای ار وب اا مطابق جدول  2يیشنهاد شده است ار ت
کت برای یک ار وب این مهادیر کمتر باشد ریرک ار وب يایینتر است
بنابراین این ریرکاا را مانند يارامتراای ورودی تحلیل يوششی دادهاا در
نار میگیریم
جدول  -2ریرکاای استفاده از ار وباای معماری سازمانی
X
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

ریرک
سازمانی
ریرک
کاربر
ریرک
نیازمندی
ریرک
ساختاری
ریرک
تیمی
ریرک
يیگیدگی
ریرک
رلابت
ریرک بازار

y10
Requir
ements

Principles

Y

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

FEAF

16

11

16

10

6

11

21

20

17

4

14

ZACHMAN

8

6

14

12

12

5

16

20

15

9

20

TOGAF

21

12

21

4

2

5

27

18

15

12

23

TEAF

15

10

15

8

6

9

24

15

19

5

15

DoDAF

19

11

18

8

8

9

28

18

18

13

23

برای يیادهسازی تحلیل يوششی دادهاا از  solverنرم افزار اکرل استفاده
شد و يس از محاسبت و نرمال کردن میانگین ار سطر ماتریس متهاطع کارایی
نتای زیر بت دست آمد:
جدول  -5نحوه محاسبت رتبتبندی با نرمال کردن میانگین ار سطر ماتریس
متهاطع کارایی

کافی در اختیار ندارند

ریرک عسس العمل رلبا

y7

y8
Qualit
y

Views

SDLC

 -4پیاده سازی و ارزیابی

درگیرنشدن کاربران در روند ایجاد معماری سازمانی
نداشتن و نا حیح بودن نیازمندیاا

Goals

Inputs

y3
Outcome
s
y9
Miscella
neous

y4

y5
Abstractio
ns
y11

جدول  -4دادهاای معیاراای مثبت

ریرک ذمایت سازمانی از ایجاد معماری

بخ اا و فراینداای درگیر نیاز بت تغییر فراوان دارد

y1

y2

Guide

توضیح

Xa
ریرک سازمانی

جدول  -3معیاراای مثبت مهایرت ار وباای معماری سازمانی
y6

FEAF

زکمن

توگ

144

90

150

42

450

324

320

224

144

108

80

32

40

126

486

576

320

224

567

196

245

320

192

320

189

98

144

80

140

270

240

280

200

378

192

175

105

105

315

Normalized

Average Cross
Efficiency

Efficiency

0.731722

0.803116592

1

FEAF

0.698702

0.766874936

1

ZACHMAN

0.97756

1.072940631

1

TOGAF

0.793307

0.870710167

1

TEAF

1

1.097570128

1

DoDAF

*EAF

TEAF

DoDAF

280

امانطور کت در شسل  1مشخص است روش ماتریس تهاطعی توانرت بین
ار وباای مورد بررسی تفسیک ایجداد کندد و آنهدا را متمدایز نمایدد ایدن
متمایزسازی برای اینست برتدری و رتبدتبنددی بدین دار وبادای معمداری
سازمانی ایجاد کند کافی بت نار میرسد
در لرمت بعد بت بررسی اثر محدود کردن وزن بر اسا فرمدول ( )9مدی
يردازیم در این مهایرت بر اسا رابطت فرضی زیر عمل شده است:
() 9
1 xi
3.   3. , i  1, 2, ,8.
 yi
در روش ارائت شدده کدت ترکیبدی از دو روش مداتریس متهداطع کدارایی و
محدوده کردن وزناا است امانطور کت در شسل  2نشان داده شده اسدت بدا
افزای يارامتر کنترلدی اثدر محددود کدردن وزن از بدین مدیرود امدا ار دت
محدودیت روی وزناا با افزای  بیشتر می شود لدرت تفسیک الگدوریتم
کت در اینجا انحرا معیار استاندارد نشان داده شده بود بیشتر میشود نتیجدت
اینست اگر ت محدود کردن وزناا برای عدو کدردن مهددار کدارایی مطلدق

از طر دیگر در مهالت دیگری اودنگو و امساران ] [7بدت جنبدتادای مثبدت
ار وب اای معماری سازمانی يرداختتاند بنابراین این معیاراای میتوانند بت
عنوان خروجی واذد تصمیمگیری در تحلیل يوششی دادهاا لحاظ شوند کت در
جدول  3لیرت آنها میآید
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تاثیرگ ار است ولی اگر بخواایم از روش ماتریس کارایی متهاطع استفاده کنیم
و تعداد واذداای تصمیمگیری نیز نربت بت معیاراا زیاد نباشد اثدر منفدی بدر
لدرت تفسیک خوااد گ اشت مع لک بدا در نادر گدرفتن انحدرا اسدتاندارد
 اگددر در مددواردی کددت  10000 مناسددب بددرای ذتددی مهدددار بددزرگ
 این تفسیدک امگندان بدت لدوت خدود،محدودیت روی وزناا ضروری است
بالیرت در کاربرداای معمداری سدازمانی گ اشدتن محددودیت روی وزنادا
بریار مفید است کت گاای وجود آن ضرورت دارد

تهریم بندی شد ولی با توجت بت اینست امت این معیارادا مهدم اردتند
ولی تعدداد دار وب ادایی کدت ایدن مطالعدات روی آنهدا بدت دورت
مهایرت ای کم ارتند تحلیل يوششی مرسوم نمی تواندد کدارایی الزم را
 ابتددا از روش مداتریس کدارایی متهداطع موفدق بدت،داشتت باشدد لد ا
رتبتبندی مناسبی برای ار وباای معماری سازمانی شدیم سپس بدا
افزودن روش دیگر کت گ اشتن محدودیت روی وزناا لابلیت جدیددی
بت الگوریتم اضافت کردیم
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