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چکیده
معماري سازماني فناوري اطالعات يا به اختصار معماري سازماني ،با توصيفي کلنگر و جامع از کارکردهاي فناوري اطالعاات در
سازمان ،سعي مينمايد که پيچيدگي استفاده از اين فناوري را کاهش داده و موجب بازدهي بيشتر اين ابزار در راستاي نيل باه
اهداف سازماني شود .معماري سازماني داراي چندين مؤلفه است که يکي از مهمترين آنها ،مؤلفه زيرساخت فنااوري اطالعاات
بوده که نقش کليدي را در مهندسي صحيح معماري اطالعات سازماني ايفا ميکند .تاکنون روشهاي مختلفي براي ارزيابي ايان
مؤلفه ارايه شدهاند که هرکدام جنبههاي مختلفي از زيرساخت فناوري اطالعات را پوشش دادهاناد .ارزياابي ايان مؤلفاه جهات
تدوين نقشه راه ،رفع نواقص و همچنين توسعه و بهينهسازي زيرساخت فناوري اطالعات سازمانها حائز اهميات اسات .در ايان
مقاله يکاي از روشهااي کاامال عمليااتي و نظاممناد باراي ارزياابي زيرسااخت فنااوري اطالعاات معرفاي و مراحال و اجازاي
تشکيلدهنده آن شرح داده شده است .در نهايت نتيجهگيري خواهد شد که اين مدل ،براي ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعاات
کليه سازمانهاي بزرگ و کوچک مناسب بوده و نتايج حاصل از آن به مديران و کارشناسان مرتبط کمک شاياني خواهد نمود.
واژههای کلیدی :معماري اطالعات سازمان ،معماري زيرساخت فناوري اطالعات ،ارزيابي.

 -1مقدمه
کاربرد فناوري اطالعات در تمامي جوانب زندگي شخصي و کاري امروزي ،بر کسي پوشيده نيست .اين کاربردها ،عموما بار مبنااي سيساتمهاي
اطالعاتي ،خدمات و سرويسهاي خود را ارايه ميدهند .بدين ترتيب سازمانها و شرکتهاي مختلف براي اراياه خادمات مختلاف باه عينفعاان
خود ،از سيستمهاي اطالعاتي استفاده ميکنند.
به زبان تخصصيتر ،تمامي سازمانها  -کوچک و بزرگ ،محلي و جهاني -از سيستمهاي اطالعاتي براي دستيابي به اهاداف تجااري مهام خاود
مانند :کارايي عملياتي ،رضايت مشتريان و تأمينکنندگان ،تصميمگيري بهتر و ارايه کاالها و خدمات جديد و  ...استفاده ميکنند].[1
از طرفي ،استفاده و بهکارگيري سيستمهاي اطالعاتي بدون وجود زيرساخت فناوري اطالعات مناسب ،امکانپذير نيست که معماوال بودجاههاي
قابلتوجهي جهت پيادهسازي اين زيرساختها هزينه ميشود ،به عنوان مثال در سال  ،2010شرکتهاي آمريکايي بايش از  562ميلياارد دالر
در سيستمهاي اطالعاتي ،سختافزار ،نرمافزار و تجهيزات مخابراتي هزينه کردهاند].[1

از طرف ديگر ،تالش شرکتها جهت فائق آمدن بر چالشهاي کسبوکار امروزي از قبيل رقابت ،تقاضاي سريع براي خادمات جدياد ،ماديريت
کارآمد و در دسترس بودن باالي خدمات ،نياز به بهينهسازي زيرساخت فناوري اطالعات دارد .توانايي شارکتها در اساتفاده از اجازاي فنااوري
اطالعات (شبکه ،سرور ،ميانافزار ،امنيت و  )...بستگي به ثبات زيرساخت فناوري اطالعات مورد استفاده دارد لذا سازمان بايد مناابع زيرسااخت
فناوري اطالعات خود را جهت دستيابي به  ROI1بهتر ،بهينهسازي نمايد].[2
بهمنظور بهينهسازي زيرساخت ابتدا بايد زيرساخت را ارزيابي نمود .عينفعان ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات تنهاا مرباو باه اراياه دهناده
خدمات فناوري اطالعات نيست بلکه تمامي سطوح کسبوکار که به نوعي از سيستمهاي فناوري اطالعات براي فعاليتهاي روزانه خود استفاده
ميکنند ،از مزاياي آن بهرهمند خواهند شد].[2
ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات در تمامي انواع شرکتهاي بزرگ و کوچک مانند مؤسسات دانشگاهي ،پزشکي ،بانکداري ،نظاامي ،کميسايونها،
شرکتها ،شرکتهاي آموزشي ،مؤسسات تحقيقاتي ،شرکتهاي دولتي ،شرکتهاي تجاري ،شرکتهاي چندمليتي و  ...کاربرد دارد].[2
به داليل مختلفي ممکن است يک سازمان نياز به ارزيابي وضعيت زيرساخت فناوري اطالعات خود داشته باشد و در برهاههاي زمااني مختلاف،
شرايطي بوجود آيد که نيازمند به ارزيابي زيرساخت باشد .از جمله ،وضعيتي که در آن يک مسأله يا مشاکل در فنااوري اطالعاات ساازمان ،باا
اولويت باال شناسايي شده باشد؛ يا اين که وضعيتي در سازمان بوجود آمده باشد که جهت مطابقات باا آن وضاعيت ،نيااز باه تتييارات اساساي
زيرساختهاي فناوري اطالعات آن بوجود آمده باشد که از جمله مصاديق آن عبارتند از :پيادهسازي فناوريهااي جدياد مانناد ،EAI3 ،ERP2
انباره داده BYOD4 ،و ...؛ تتيير استراتژي فناوري اطالعات سازمان به منظور افزايش تواناييهاي کسبوکار يا فناوري اطالعات سبز ،5اساتفاده
از کامپيوترها و منابع فناوري اطالعات در تناسب بيشتر با محيطزيست؛ توسعه کسبوکار جهت توجيه برنامههاي کاربردي و .[2] ...
لذا ،ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات سازمان به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي معمااري اطالعاات ساازماني موضاوع ايان مقالاه را باه خاود
اختصاص داده است.
در ادامه ،تعريفهاي مختلف ارائه شده براي معماري زيرساخت فناوري اطالعات و اجزاي آن مورد بحث قرار خواهد گرفت .سپس روشاي باراي
ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات معرفي و اجزاي تشکيلدهنده آن شامل کالسها ،قابليتها ،ديدگاههاKPI6 ،هاا ،ساطوح بلاو  ،ديادگاهها و
مراحل اجراي ارزيابي شرح داده خواهد شد.

 -2معماری زیرساخت فناوری اطالعات
در اين بخش معماري زيرساخت فناوري اطالعاات و اجازاي آن بصاورت مختصار ماورد بحاث قارار ميگيارد .بناا باه تعرياف ،زيرسااخت ،در
عموميترين حالت ،يک دسته از عوامل ساختاري به هم پيوسته است که تکيهگاه اسکلت يک ساختمان کامال را فاراهم مايآورد .ايان واهه در
زمينههاي متفاوت معاني گوناگوني ميدهد .محققان ،تاکنون تعاريف مختلفي از زيرساخت فناوري اطالعاات اراياه دادهاناد .عباارت زيرسااخت
فناوري اطالعات به عنوان يک مجموعه ترکيبي از سختافزار ،نرمافزار ،شبکه ،امکانات و غيره (شامل تمامي تکنولوهيهاي فنااوري اطالعاات)،
بهمنظور توسعه ،تست ،ارائه ،نظارت ،کنترل يا حمايت از خدمات فناوري اطالعات تعريف شده است] .[3برادبنت و همکاران ،زيرساخت فنااوري
اطالعات را اينگونه تعريف کردهاند «زيربناي بودجهاي که براي قابليتهاي فناوري اطالعات در سراسر سازمان در قالب خدمات قابال اطميناان
به اشتراک گذاشته شده ،هزينه شده است و با يکديگر هماهنگ ميباشند»] .[4آنها همچنين ميگويند قابليتهاي فناوري اطالعاات خاودش
شامل دو جنبه مختلف است :انساني و فني.
بر اساس اين تعريف و ترکيب آن با مهارتهاي فناوري اطالعات که توسط هندرسون و ونکاترامن توصيف شده است ،ميتوان نتيجه گرفت کاه
زيرساخت فناوري اطالعات يک مفهوم چند وجهي است که به نظر ميرسد شامل دو جزء وابسته به هم ،اما متفاوت است  )1زيرساخت فناوري
اطالعات فني و  )2زيرساخت فناوري اطالعات انساني ] .[4زيرساخت فناوري اطالعات فني ،شامل برنامههاي کاربردي ،دادهها و پيکربناديهاي
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فني است .در حالي که زيرساخت فناوري اطالعات انساني ،با دانش و تواناييهاي مورد نياز جهت مديريت اثربخش مناابع فنااوري اطالعاات در
يک سازمان مرتبط است.
نانسي بي .دانکن ،زيرساخت فني فناوري اطالعات را به عنوان مجموعهاي به اشتراک گذاشاته و ملماوس از مناابع فنااوري اطالعاات ،بار پاياه
برنامههاي کاربردي کسبوکار توصيف ميکند .او منابع ملموس فناوري اطالعات را ،تکنولوهي پلتفرم (ساختافزار و سيساتمعاملها) ،شابکه و
تکنولوهيهاي ارتبا از راه دور ،داده و برنامههاي نرمافزاري اصلي ميداند].[4
از سوي ديگر ،هندرسون و ونکاترامن ،ميگويند کاه زيرسااخت فنااوري اطالعاات انسااني ،شاامل تجربياات ،شايساتگيها ،تعهاد ،ارزشهاا و
هنجارهاي پرسنل فناوري اطالعات است که خدمات و محصوالت  IT7را ارايه ميدهند].[4
برد و ترنر ،در تعريف خود ،که به نظر ،پوشش دهنده تعاريف قبلي است ،هر دو جنبههاي فني و انساني زيرساخت فناوري اطالعاات را پوشاش
دادهاند و زيرساخت فناوري اطالعات را به اين صورت تعريف نمودهاند« :زيرساخت فناوري اطالعات ،منابع فناوري اطالعات به اشتراک گذاشاته
است که شامل منابع فيزيکي فني (سختافزار ،نرمافزار ،فناوريهاي ارتباطي ،داده و برناماههاي کااربردي اصالي) و مناابع انسااني (مهارتهاا،
تخصصها ،شايستگيها ،تعهدات ،ارزشها ،هنجارها و دانش) بوده که براي ارايه خدمات فناوري اطالعات با يکاديگر ترکياب شادهاند و معماوال
براي هر سازماني منحصر به فرد است .اين خدمات فناوري اطالعاات ،پاياهاي باراي تباادل ارتباطاات در کال ساازمان باوده و باراي توساعه و
پيادهسازي برنامههاي کاربردي کسبوکار ،در حال حاضر و آينده است.[4] ».
از نگاه چارچوبهاي معماري سازماني ،زيرساخت از چندين جزء تشکيل شده است.
بر اساس چارچوب  COBITاين اجزا عبارتند از سختافزار ،سيستمهاي عامل ،سيستمهاي ماديريت باناک اطالعااتي ،8شابکه ،چناد رساانه و
محيط هايي که از اين اجزاء پشتيباني ميکنند ].[6][5
بر اساس چارچوب  ،TOGAFمؤلفه زيرساخت ،توانمنديهاي سختافزاري و نرمافزاري را که براي پشاتيباني از توساعه کسابوکار ،دادههاا و
خدمات برنامههاي کاربردي مورد نياز است ،توصيف مينمايد که شامل :ارتباطات ،شبکه ،ميانافزارها ،پردازش ،استانداردها و  ...است].[7
بر اساس چارچوب فدرال ،مؤلفه زيرساخت شامل :فناوريهاي مورد نياز ،بهمنظور آماده کردن محيط مناسب جهت برناماههاي کااربردي باراي
مديريت داده و پشتيباني از عملکرد کسبوکار است.[8] .
نکته قابلتوجه اين است که روشي که براي ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعاات ساازمان ماورد اساتفاده قارار ميگيارد ميبايسات مطاابق باا
چارچوبهاي استاندارد معماري سازماني باشد.

 -3معرفی روش ارزیابی زیرساخت فناوری اطالعات
روشي که در اين مقاله ارايه خواهد شد تحت عنوان  NIMM9معرفي شده است].[109
مدل  NIMMدر سال  ،2009توسط سازمان مديريت انفورماتيک مراکز بيمه خدمات درماني 11کشور انگلايس اراياه گردياد .ايان مادل ياک
«مدل ارزيابي بلو زيرساخت فناوري اطالعات» جهت سازمانهاي بيمه خدمات درماني است ولي با توجه به جامعيت اين مدل و پوشاش دادن
اکثر جنبههاي زيرساخت فناوري اطالعات و دارا بودن قابليت جالب ويرايش و شخصيسازي با توجه باه نيازهااي هار ساازمان ،ميتاوان از آن
جهت ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات کليه سازمانهاي کوچک و بزرگ استفاده نمود.
اين مدل به سازمانها در ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات و تعيين وضعيت بلو فعلي و همچنين شناسايي پروهههااي بهباود جهات ارتقااي
بلو زيرساخت کمک ميکند .اين مدل داراي تعدادي اسناد جهت هرکدام از قابليتهاي زيرساخت فناوري اطالعات اسات کاه باا اساتفاده از
KPIها يا شاخصهاي کليدي عملکرد که در اين اسناد آورده شده است ميتوان قابليتها را ارزيابي و امتيازبندي نموده و وضعيت بلاو آنهاا
را مشخص نمود .سپس با استفاده از «ابزار ارزيابي قابليتها» که همراه با اين مدل ارايه شده است داشبوردي 12مديريتي را در اختيار خاواهيم
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داشت که با استفاده از آن ميتوان هم نتيجه سطح بلو کلي و هم سطح بلو هرکدام از مؤلفههاي زيرساخت فناوري اطالعاات ساازمان را باه
تفکيک مشاهده نمود.
بهطور کلي فرآيند معرفي شده در اين مدل به  3گام تقسيمبندي ميشود .در گام نخست ،سازمان باياد تصاميم بگيارد کاه چاه جنباههايي از
زيرساخت فناوري اطالعات براي او مهم است و چه قابليتهايي را ميخواهد ارزيابي نمايد .به عبارت ديگر خروجي اين گام ،انتخاب قابليتهااي
مهم سازمان جهت انجام عمليات ارزيابي است .در گام دوم ،سازمان اقدام به ارزيابي قابليتهاي انتخاب شده در گام نخست مينماياد .کاه ايان
کار را ميتواند خود سازمان انجام دهد (خودارزيابي) و يا اينکه از شرکت يا شخص خارج از سازمان (برونسپاري) کمک بگيارد .خروجاي ايان
گام ،امتيازات و نمرات ثبت شده جهت هرکدام از قابليتها است .در گام سوم ،سازمان با بررساي و تجزياه و تحليال امتياازات و ساطوح بلاو
تعيين شده در گام دوم و با استفاده از معماري مرجع فناوري اطالعات و يا بر اساس بهروشها ،13اقدام به ارتقاء سطح بلو خود مينماياد .ايان
مراحل بصورت چرخشي و سيکل بوده و تا جايي ادامه مييابد که سازمان به سطح بلو مطلوب دست يابد.
15
اين مدل ،داراي ساختاري درختي است و شامل  13کالس 14است .هرکدام از اين کالسها داراي تعدادي قابليت ميباشند که در مجموع 74
قابليت را تشکيل ميدهند .اين قابليتها جنبههاي مختلف زيرساخت فناوري اطالعات هساتند .هرکادام از قابليتهاا را ميتاوان بار اسااس 5
ديدگاه 16مورد بررسي و ارزيابي قرار داد .هر ديدگاه داراي تعدادي  KPIاست که قابليتها بر اساس آنها امتيازدهي ميشاوند و ساطح بلاو 17
هر  KPIمشخص ميشود .دامنه امتياز 18ها و يا سطوح بلو از  1تا  5است که  5باارزشترين امتياز است.
شکل  ،1نمايي از سلسله مراتب اين مدل 19را نشان ميدهد:

شکل  :1نمايي از بخشي از اجزاي مدل  ،NIMMبصورت سلسله مراتبي

 -4معرفی کالسها
 13کالس اين مدل به دو گروه «کسبوکار» و «فني» تقسيمبندي ميشوند .در گروه کسبوکار ،شش کاالس و در گاروه فناي ،هفات کاالس
وجود دارد.

 4-1کالسهای گروه کسبوکار

20

اين کالسها بر وجوه غير فني زيرساخت فناوري اطالعات تمرکز ميکنند و عبارتند از« :همراساتايي باا کسابوکار»« ،حاکميات زيرسااخت»،
«مديريت مالي»« ،افراد و مهارتها»« ،اصول ،استانداردها ،روالها و دستورالعملها» و «تدارکات».
در ادامه سواالتي که در هرکدام از اين کالسها مطرح ميشوند آورده شده است:

13

Best Practice
Category
15
Capability
16
Perspective
17
Maturity Level
18
Score
19
Framework
20
Business Categories
14

همراستایی با کسبوکار :21همراستايي بين نيازهاي کسبوکار و زيرساخت فناوري اطالعات چگونه است؟ عينفعان چگونه از نتايج حاصال از
تجزيه و تحليل نيازهاي کسبوکار جهت توسعه سارويسهاي جدياد زيرسااخت اساتفاده ميکنناد؟ چاه  KPIهاايي جهات سانجش ميازان
همراستايي بين زيرساخت فناوري اطالعات و نيازهاي کسبوکار وجود دارد؟ اين  KPIها چگونه مانيتور ميشوند؟
حاکمیت زیرساخت :22زيرساخت فناوري اطالعات چگونه مديريت ميشود؟ تناسب آن باا سااختار ماديريت کال فنااوري اطالعاات ساازمان
چگونه است؟ آيا چارچوبهاي حاکميت فناوري اطالعات که به رسميت شناخته شدهاند ،مانند  ،COBITمورد استفاده قرار ميگيرد؟
مدیریت مالی :23ارزش تجاري زيرساخت فناوري اطالعات چگونه ارزيابي ميشود؟ هزينه کل مالکيت 24و نرخ بازگشات سارمايه 25باه خاوبي
درک و محاسبه شدهاند؟ آيا ديسيپلينهايي وجود دارد که تضمين کند تحقق مزاياي زيرساخت فناوري اطالعات مديريت شده است؟ باهمنظور
سرمايهگذاري در زيرساخت فناوري اطالعات آيا حوزهها و زمينههاي مناسب در کسب کار توسعه يافتهاند؟
مهارتها و افراد :26آيا افرادي که خدمات زيرساخت را ارايه و پشتيباني ميکنند داراي مهارت مناسابي ميباشاند؟ آياا کارکناان مارتبط باا
تحويل و پشتيباني خدمات زيرساخت از بهروشها استفاده ميکنند؟ آيا تأثير تتيير در افراد به خوبي پيشبيني و مديريت شده است؟
اصول ،استتانداردها ،روال هتا و دستتورالعملها :27چاه اصاول ،اساتاندارد ،روال و دساتورالعملهاي اداري جهات پشاتيباني از تحويال
سرويسهاي زيرساخت وجود دارد؟ جهت کاهش هزينه و بهبود کيفيت ،خودکار سازي فرآيندها تا چه انادازه اسات؟ آياا کاارايي فرآينادها در
زماني که مورد نياز ميباشند اندازهگيري شده و بهبود يافته است؟ آيا بهروشهايي مانند  Prince2 ،MSP ،TOGAFو مديريت ريسک ،به جاا
و مناسب مورد استفاده قرار ميگيرند؟
تدارکات :28تهيه و خريد محصوالت و خدمات زيرساخت تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ تأمينکنندگان چگونه مديريت ميشوند؟
 4-2کالسهای گروه

فنی29

اين  7کالسها بر وجوه فني زيرساخت فناوري اطالعات تمرکز ميکنند و عبارتند از« :روشها و الگوهاي زيرسااخت»« ،حاکميات اطالعاات و
امنيت فناوري اطالعات»« ،سرويسها و برنامههاي کاربردي عمومي»« ،تجهيزات کاربر نهايي»« ،سيساتمعاملها»« ،پلتفرمهااي ساختافزاري
زيرساخت»« ،سرويسها و تجهيزات شبکه».
روشها و الگوهای زیرساخت :30آيا بهروشهايي مانند چارچوب  ،ITILجهت ايجااد و اراياه سارويسهاي زيرسااخت ماورد اساتفاده قارار
ميگيرند؟
حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات :31در اين کالس ،فناوريهاي مرتبط با احراز هويت و کنترل دسترسي به سيستمها و اطالعات
مورد بررسي قرار ميگيرند.
سرویسها و برنامههای کاربردی عمومی :32در اين کالس ،برنامههاي کاربردي به اشاتراک گذاشاته شاده توساط زيرسااخت کاه بوسايله
کاربران نهايي يا ديگر اجزاي زيرساخت مورد استفاده قرار ميگيرند بررسي ميشوند .مانناد :پسات الکترونياک ،پلتفرمهااي ماورد اساتفاده در
همکاري بين افراد و يا بخشها ،سرويسهاي دايرکتوري ،برنامههاي کاربردي عمومي مانند مرورگرها ،واهه پردازها و . ...
تجهیزات کاربر نهایی :33در اين کالس ،تجهيزات مورد استفاده توسط کاربران نهاايي جهات دسترساي باه سارويسهاي زيرسااخت مانناد
دستگاههاي جانبي PDA34 ،ها ،تبلت ها و  ،...مورد بررسي قرار ميگيرند.
21

Business Alignment
Infrastructure Governance
23
Financial Management
24
TCO
25
ROI
26
People & Skills
27
Principles, Standards, Procedures & Guidelines
28
Procurement
29
Technology Categories
30
Infrastructure Patterns & Practices
31
IT Security & Information Governance
32
Common Applications & Services
33
End User Devices
22

سیستمعاملها :35در اين کالس ،انواع مختلف سيستمعاملها مانند سيستمعاملها ي کامپيوترها ،سرورها و تجهيزات خاص مورد بررسي قرار
ميگيرند.
پلتفرمهای سختافزاری زیرساخت :36در اين کالس ،پلتفرمهاي سختافزاري زيرساخت که بهمنظور ارايه سرويسهاي به اشتراک گذاشته
شده در زيرساخت مورد استفاده قرار ميگيرند بررسي ميشوند.
سرویسها و تجهیزات شبکه :37در اين کالس ،تجهيزات و سرويسهايي که قابليتهاي شبکه را ارايه ميدهند بررسي ميشوند.

 -5قابلیتها
همانطور که قبال گفته شد در اين روش  74قابليت ارايه شده است .اين قابليتها در  13کالس عکر شده در بخش قبل ،گروه بنادي شادهاند.
اين قابليتها جنبههاي مختلف زيرساخت فناوري اطالعات را پوشش ميدهند .هر قابليت داراي يک سند ارزيابي مساتقل اسات کاه در انجاام
عمليات ارزيابي زيرساخت مورد استفاده قرار ميگيرند.
برخي از مهمترين اين قابليتها عبارتند از :استانداردسازي سيستمعامل کامپيوترها ،مديريت پيکربندي سيستمعامل ،مجازي سازي برناماههاي
کاربردي ،مديريت عخيره سازي دادهها ،ادغام سرورها ،مجازي سازي سرور ،سيستمهاي برق و خنک کننده ،امنيات دادههاا ،فنااوري اطالعاات
سبز ،کابلکشي شبکه،شبکه  ،LAN38شبکه LANبيسيم ،امنيت شبکه ،LANامنيت دسترساي از راه دور باه شابکه ،WANامنيات نقطاه
پاياني ،وضعيت ضد ويروس و ضد بدافزار ،مديريت دانش ،مجازي سازي تجهيزات عخيره سازي و . ...
يکي از ويژگيهاي قابلتوجه اين روش امکان تعريف قابليتهاي جديد است .بنابراين ميتوان گفت که اين روش انعطافپاذيري کاافي در برابار
پيشرفت فناوري و يا تتيير نيازهاي سازمانها را دارد.
نکته مهم و قابلتوجه اين است که اينکه کداميک از اين قابليتها جهت ارزيابي انتخاب شوند کامال وابسته به نياز سازمان بوده و سازمانها بار
اساس نوع کسبوکار خود ميتوانند اين قابليتها را اولويتبندي نموده و انتخاب نمايند.

 -6دیدگاهها
اين مدل ،داراي  5ديدگاه (شکل  )3است که در ادامه به شرح آنها پرداخته ميشود:

شکل  :3انواع ديدگاهها

 6-1دیدگاه فرآیند

39

زمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتيازبندي ميشود ،موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
فرآيندهايي که اين قابليت را فعال ،پشتيباني و مديريت ميکنند ،چقدر بالغ هستند؟ فرآيندهايي که مزاياي بالقوه اين قابليت را باراي ساازمان
محقق ميکنند ،چقدر بالغ ميباشند؟ آيا فرآيندها ،معتبر بوده و در سازمان پذيرفته شده ميباشند و اجرا ميشوند؟ اتوماسيون و گردش کااري

34

Personal Digital Assistant
Operating Systems
36
Infrastructure Hardware Platforms
37
Network Devices & Services
38
Local Area Network
39
Process Perspective
35

که از فرآيندها پشتيباني ميکنند ،چقدر بهينه و بالغ شدهاند؟ مديريت کيفيت ،هماهنگي و مستندات فرآيند ،چقدر بالغ شاده اسات؟ آياا ايان
فرآيندها ،از بهروشها تبعيت ميکنند؟ آيا شما قادر به ارايه مدارک و شواهدي مبني بر اينکه فرآيند اجرا ميشود ،ميباشيد؟

 6-2دیدگاه افراد و سازمان

40

زمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتيازبندي ميشود ،موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
ساختار سازماني ،جهت ارايه اثربخش اين قابليت تا چه اندازه مناسب است؟ بهگونهاي که :با توجه به کارکردهاي ارايه شاده توساط قابليات ،از
رضايت کاربران نهايي اطمينان حاصل شود .کاربران نهايي از کار کردن با قابليت ،رضايت داشته باشند .سطوح خدمات ،بصورت مناسبي تحويل
شده باشد .قابليت با فرآيندهاي کسبوکار يکپارچه شده باشد .تمامي مزاياي بالقوه قابليت ،محقق شود .نظر کاربر ،قابليت دسترساي ،راحتاي و
عملکرد قابليت چگونه است؟

 6-3دیدگاه فناوری

41

هنگامي که قابليت در برابر اين ديدگاه ارزيابي ميشود ،بايد ميزان بلو فناوريهايي که در ارايه قابليت مورد اساتفاده قارار ميگيرناد در نظار
گرفته شود.
زمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتيازبندي ميشود ،موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
عملکرد ارايه شده توسط فناوري ،چقدر بالغ شده است؟ آيا فناوري واقعا آنچه را که برايش در نظر گرفته شده بود انجام ميدهد؟ آيا فنااوري از
استانداردهاي عمومي پذيرفته شده صنعتي پيروي ميکند؟ توانمندي محصوالتي که جهت ريکاوري از خطا مورد استفاده قرار ميگيرند چقدر
بالغ است؟ فناوري در کمک به حفظ يکپارچگي و استانداردسازي زيرساخت فناوري اطالعات ،چقادر خاوب عمال ميکناد؟ آياا قابليات قابال
اعتماد ،قابل مديريت و مقياس پذير است؟ آيا اکتساب ،استقرار ،يکپارچهسازي و در دسترس بودن قابليت ،به سهولت انجام ميشود؟

 6-4دیدگاه حاکمیت اطالعات و امنیت فناوری اطالعات

42

زمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتيازبندي ميشود ،موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
بهمنظور اطمينان از تحويل درست و صحيح اين قابليت ،معيارهاي امنيت فناوري اطالعات ،چقدر بالغ ميباشند؟ مدل امنيتي که جهت احاراز
هويت و دسترسي در هنگام استفاده و تحويل اين قابليت ،مورد استفاده قرار ميگيرد چقدر بالغ است؟ سرعت ارايه گازارش و بررساي حاوادث
امنيتي ،چگونه ا ست؟ آيا تجربيات به دست آمده از حوادث پيش آمده در گذشته ،ثبت شده است و بر اساس آن عمل ميشود؟ آيا ساازگاري و
انطباق با حاکميت اطالعات و امنيت فناوري اطالعات ،در معماري قابليت گنجانده شده است (نه فقط اضافه شده باشد)؟ آيا قابليت در حفاظت
از زيرساخت فناوري اطالعات ،دادههاي کسبوکار و به حداقل رساندن ريسک کسبوکار ،مشارکت دارد؟ آيا اين قابليت بصورتي قابال اعتمااد،
قابل مميزي و بر مبناي استاندارد ارايه شده است؟ آيا ارايه قابليت به سهولت انجام ميشود بهگونهاي که مسائل و مشکالتي که ممکن است در
قابليت رخ دهند به آساني شناسايي شوند؟

 6-5دیدگاه ارزش کسبوکار و همراستایی استراتژی

43

زمانيکه که قابليت بر اساس اين ديدگاه امتيازبندي ميشود ،موارد زير بايد در نظر گرفته شود:
اين قابليت تا چه اندازه همراستا با اهداف استراتژيک سازمان بوده و در دستيابي به آنها کمک ميکند؟ تواناايي ساازمان باراي درک و تحقاق
بخشيدن به مزاياي بالقوهاي که اين قابليت براي سازمان به ارمتان ميآورد ،چقدر بالغ است؟ مزايا ،هزينهها و ريسکهاي مرتبط با اين قابليات،
چقدر شفاف است؟ آيا در تعريف ،اندازهگيري و مديريت هزينه کل مالکيت 44و بازگشت سرمايه 45رويکردي استاندارد شده و بالغ ،وجاود دارد؟
در تحقق ارزش کسبوکار و بازگشت سرمايه ،استراتژي چقدر بالغ است؟
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People & Organisation Perspective
Technology Perspective
42
IT Security & Information Governance Perspective
43
Strategy Alignment & Business Value Perspective
44
Total cost of ownership
45
Return on investment
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 -7شاخصهای کلیدی عملکرد ( KPIها)
همانگونه که عکر شد هر قابليت از  5ديدگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرد که هر ديدگاه نيز خود داراي تعدادي  KPIيا شاخص کليدي عملکارد
است .هر  KPIداراي  5سطح بلو است که در عمليات ارزيابي يکي از اين  5سطح به عنوان نتيجه ارزيابي انتخاب خواهد شد و بر اسااس آن،
سطح بلو سازمان در آن  KPIمشخص خواهد شد .سطوح بلو در بخش بعدي شرح داده خواهد شد.
يک نمونه از  KPIها در قابليت امنيت شبکه  LANو از ديدگاه افراد و سازمان در جدول  1نشان داده شده است:
جدول  :1نمونهاي از  KPIها
شرح KPI
آیا شخص یا اشخاصی در سازمان مسئولیت امنیتت شتبکه  LANرا بتر
عهده دارند؟
معیار

سطح بلوغ

در سااازمان هاايا نهااادي (فااردي يااا تيمااي) مساانوليت امنياات
شبکه  LANرا برعهده ندارد.

1

نهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه  LANرا
به عهده دارد اما از نظر سازمان اولويت پاييني دارد.

2

نهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه  LANرا
به عهده دارد و اهميت نقش آن به رسميت شناخته شده است اماا
رويکردي منفعالنه دارد.

3

نهادي در سازمان وجود دارد که مسنوليت امنيت شبکه  LANرا
به عهده دارد و عملکرد فعاالنهاي دارد کاه ماديريت و پاساخگويي
به حوادث را در فقط در ساعات اداري پوشش ميدهد.

4

مديريت امنيت شبکه بصورت فعاالناه در ساازمان ماديريت شاده
است و عملکردي فعال دارد .مديريت و پاسخگويي باه حاوادث در
طول هفته و بصورت  24ساعته است.

5

نتیجه ارزیابی

 -8سطوح بلوغ

46

اين مدل داراي  5سطح بلو است که قابليتهاي عکر شده در بخش قبل ،بر اساس اين سطوح رتبه بندي ميشوند .ايان  5ساطح عبارتناد از:
سطح ( 1پايه) ،سطح ( 2کنترل شده) ،سطح ( 3استاندارد شده) ،سطح ( 4بهينه شده) ،سطح ( 5نوآورانه) .شکل  2خالصه ويژگيهاي هرکدام
از اين سطوح را نشان ميدهد.

شکل  :2سطوح مدل NIMM

Maturity Levels

46

 8-1سطح ( 1پایه)

47

در اين سطح تمرکز بر روي جلوگيري از خرابي است.
در سطح  ،1سازمانها با مديريت دستي زيرساخت و همچناين فرآينادهاي پشاتيباني شاناخته ميشاوند .هيچگوناه کنتارل ماؤثري بار روي
قابليتهاي اصلي زيرساخت فناوري اطالعات فعلي سازمان مانند امنيت فناوري اطالعات ،مديريت کامپيوترها و سرورها ،سارويسهاي شابکه و
سرويسهاي زيرساخت عمومي که مبتني بر اصول ،استانداردها ،رويهها و راهنماييهاي مستند باشد وجود ندارد.
عدم وجود اطالعات کافي از وضعيت پيکربندي زيرساخت موجود ،ارزيابي تأثير تتييرات و تشخيص مؤثر مشکالت را باا مشاکل مواجاه نماوده
است .هيچگونه ابزاري براي به اشتراک گذاشتن دانش انباشته شده در فناوري اطالعات سازمان وجود ندارد .افراد ،زمانهايي را جهت فراگرفتن
و يادگيري از آموختههايشان در تعدادي پوشه 48و پايگاه داده صرف ميکنند .اين دادهها به ندرت بهروز شده ،کمتر به کمک ميآيند و بهنادرت
جستجو ميشوند.
سازمانهايي که زيرساخت آنها در سطح  1قرار دارد محيط خود را به سختي کنترل ميکنند ،داراي هزينههاي باال جهت مديريت کامپيوترها
و سرورها ميباشند و بهطور کلي در برابر تهديدات امنيتي منفعل بوده و تأثير مثبت بسيار کماي بار روي تواناايي کسابوکار در بهرهمنادي از
فناوري اطالعات دارند.

 8-2سطح ( 2کنترل شده)
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در اين سطح ،تمرکز بر دريافت ديدي صحيح از زيرساخت فناوري اطالعات ،مانيتورينگ سرويسها و کنترل زيرساخت است.
سازمانها در سطح  ، 2قادر به اعمال سطوح مناسبي از کنترل بر اجزاي کليدي زيرساخت مانند امنيت فناوري اطالعات ،مديريت کامپيوترهاا و
سرورها ،سرويسهاي شبکه و خدمات عمومي زيرساخت ميباشند .امکان تشخيص ميزان تأثير بالقوهي تتيير در زيرساخت وجاود دارد اگرچاه
ارايه شواهد و مدارک براي اين تتيير به سختي انجام خواهد شد.
اکثر افراد در تشخيص اين موضوع که به اشتراک گذاري دانش در موفقيت سازماني حائز اهميت است ،داراي اختالف نظر ميباشاند .کارکناان
سازمان از برخي ابزار جهت کمک به يادگيري و به اشتراک گذاري دانش استفاده ميکنند .برخي از مديران فناوري اطالعات زماني را باراي باه
اشتراک گذاري و يادگيري افراد صرف ميکنند اما حمايت کمي از سوي مديران ارشد سازمان صورت ميپذيرد .اکثر تيمهاي فناوري اطالعاات
قبل از شروع يک پروهه به دانش موجود مراجعه کرده و پس از انجام آن ،از آن درس ميگيرند.
سرمايهگذاري در افراد ،فرآيندها و فناوريها به نحوي انجام شده است کاه فنااوري اطالعاات ،قابليات ماديريت از راه دور را دارد .ايان قابليات
مديريت از راه دور به فناوري اطالعات اجازه ميدهد که به کاربران بيشتري پاسخگو باشد و قادر خواهد بود از راه دور و بدون نياز به دسترساي
فيزيکي به تجهيزات ،تتييرات را در زيرساخت اعمال نمايند.

 8-3سطح ( 3استاندارد شده)
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در اين سطح ،تمرکز بر استاندارد نمودن زيرساخت و اتخاع «بهروشها» است.
سازمانها در سطح  ،3داراي زيرساختي بسيار استاندارد شده ميباشند که با استفاده از تواناييهاي کنترلي بدست آمده در ساطح  2ميتوانناد
اصول ،استانداردها ،رويهها و دستورالعملهاي مرتبط با مديريت قابليتهااي کليادي زيرسااخت از جملاه امنيات فنااوري اطالعاات ،ماديريت
کامپيوترها و سرورها ،خدمات شبکه و سرويسهاي رايج در زيرساخت را پيادهسازي نمايند.
کارکنان فناوري اطالعات از تعدادي ابزار جهت کمک به يادگيري و به اشتراک گذاري دانش استفاده ميکنند.
اهميت توسعهي داراييهاي فکري سازمان در بهبود فرآيندهاي سازمان توسط تعدادي از افراد درک شده است .برخي از کارها بصورت گروهاي
انجام ميشود اما به نتايج کسبوکار مرتبط نميباشند.
استاندارد بدست آمده در اين سطح ،يک فناوري اطالعات بهروز به همراه اطالعات کامل و دقيقي از پيکربندي زيرساخت فعلي را ارايه ميدهاد.
يک مديريت پيکربندي در سازمان استقرار يافتاه اسات کاه پايگااه داده ماديريت پيکربنادي 51را نگهاداري ميکناد .ايان  CMDBموجاب
47

Basic
Folder
49
Controlled
50
Standardised
48

تصميمگيري بهتر در هنگام برنامهريزي جهت انجام تتييرات اضطراري در زيرساخت ميشود و به بخش فناوري اطالعات اجازه ميدهد پيشقدم
بوده و مشکالت را قبل از اينکه در کسب کار تأثيري را ايجاد نمايند پيشبيني کند.

 8-4سطح ( 4بهینه شده)
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در اين سطح ،تمرکز بر روي رسيدن به زيرساخت بهينه شده است.
سازمانها در سطح  ،4داراي زيرساخت بهينهسازي شدهاي ميباشند که هزينههاي مرتبط با اراياه و ماديريت زيرسااخت در مقايساه باا ناورم
صنعت مشابه ،پايين است .در اين سطح ،فرآيندها و سياستها نيز بهينه شدهاند به طوري که ميتوانند از فناوري پشاتيباني کارده ،ساازمان را
چابک نموده و به سازمان در رسيدن به اهداف استراتژيک آن کمک ميکنند.
در حوزه امنيت بسيار فعاالنه عمل ميشود؛ پاسخگويي به تهديدات و چالشها ،سريع و کنترل شده است .استفاده از استقرار سيستم ماديريتي
بهينه در به حداقل رساندن هزينه و سرعت بخشيدن به استقرار چابکي مورد نياز براي حصول اطمينان از اينکه سرويسها زمانيکه ماورد نيااز
ميباشند بدون تأخير در دسترس کاربران باشند ،کمک ميکند.
يک فرآيند بسيار راحت و سريع براي مديريت کاهش هزينه کلي کامپيوترها و در سطح سازمانهاي کالس جهاني وجود دارد.
مديريت مؤثر داراييهاي نرمافزاري سازمان تضمين ميکند که سازمان باهطور کامال باا اليسانس داشاتن نرمافازار کناار آماده اسات و فقاط
اليسنسهايي را که نياز دارد خريداري ميکنند.
اهميت توسعه و اعمال داراييهاي فکري سازمان در بهبود فرآيندهاي سازمان توسط تعدادي زيادي از افراد درک شده است .اساتراتژي جهات
انجام کار گروهي وجود دارد اما هميشه به نتايج کسبوکار مرتبط نميباشند.
يک چارچوب روشن به همراه مجموعهاي از ابزارها جهت يادگيري ،ابال و درک شده است.
حاکميت اطالعات و امنيت فناوري اطالعات بسيار فعال بوده و باسياستهاي خوبي تعريف شدهاند و بهطور کامل جهات کامپيوترهاا ،سارورها،
فايروالها و اکسترانتها اجرا ميشوند.

 8-5سطح ( 5نوآورانه)
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در اين سطح ،تمرکز بر زيرساخت فناوري اطالعات نوآورانه است.
سازمانها در سطح  ،5داراي يک زيرساخت پوياي به رسميت شناخته شده به عنوان کاتاليزوري براي نوآوريهاي فني ميباشند .تيم اجراياي و
ساير عينفعان ارشد به اين نتيجه رسيده اند که زيرساخت فناوري اطالعات بصورت کارآمدي به آنها در دستيابي به اهداف از قبل تعيين شاده
کمک ميکند.
هزينهها بهطور کامل قابل پيشبيني ميباشند؛ يک فرهنگ همکاري نزدياک باين ماديران اجراياي ،عينفعاان کسابوکار ،کااربران و فنااوري
اطالعات وجود دارد.
همکاري به عنوان يکي از سرويسهاي اصلي زيرساخت ديده ميشود که منجر به اشتراک گذاري دانش بين کاربران در کل سازمان ميشود.
کاربراني که محل ثابتي ندارند صرفنظر از دستگاه و مکان آنها دسترسي نزديک و راحتي به سرويسها و قابليتها دارند.
فرآيندها کامال بصورت خودکار بوده و اغلب در درون خود فناوري تعبيه شدهاند .مديريت فناوري اطالعات با توجه به نيازهاي کسبوکار باوده و
با آن همراستا است.
يک برنامه سرمايهگذاري در فناوريهاي نوين پر بازده که سريع و قابل اندازهگيري ميباشاند وجاود دارد .ياک فرهناگ ناوآوري وجاود دارد و
همکاري با عينفعان در سراسر سازمان وجود دارد.
يک سند شرح همکاري و همچنين استراتژي به اشتراک گذاري دانش وجود دارد که در استراتژي کسابوکار تعبياه شاده اسات .چاارچوب و
ابزارهاي موجود ،يادگيري را قبل ،در حين و بعد از پروهه امکانپذير ميسازد .دانش ساازماني براحتاي در دساترس باوده و بازياابي و اساتفاده
مجدد به سهولت انجام شده و بهطور مداوم بهروز ميشود .دانش مورد نياز در اختيار کساني گذاشته ميشود که به آن نياز دارند.
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زيرساخت فناوري اطالعات به صورتي امن و باز ،ديده شده و قادر به تحريک ايدههاي جديد جهت توسعه زيرسااخت فنااوري اطالعاات اسات.
هيا مهار کننده اي وجود ندارد که بتواند جلوي توسعه راههاي جديد کاري در رسيدن به اهداف استراتژيک را بگيرد.

 -9روش ارزیابی
در اين بخش روش ارزيابي و اجراي مدل بيان خواهد شد .اين روش ،جزييات اجراي ارزيابي زيرساخت فناوري اطالعات را بيان ميکند .مبنااي
طراحي اين روش سهولت انجام کار به همراه دقت زياد است .اين روش شامل چندين ابزار باشد که مهمترين آنها يک ابزار مديريتي است کاه
داراي داشبوردي جهت نمايش خالصه نتايج حاصل از ارزيابي قابليتهاي موجود در  13کالس است.
با استفاده از دستورالعملهاي عکر شده ،سازمانها قادر به برنامهريزي و اجاراي عملياات ارزياابي قابليتهاايي از زيرسااخت فنااوري اطالعاات
سازمان ميباشند که با توجه به نوع سازمان و فعاليتهاي مرتبط با آن ،انتخاب شدهاند .پس از انجام عمليات ارزيابي و بر اساس امتيازات کسب
شده ،سازمان ميتواند تجزيه و تحليل جامعي را انجام داده و تصميمات الزم را بهمنظور بهبود سطح بلو خود اتخاع نمايد.
ساختار اين روش بصورت يک چرخه ارزيابي ارايه شده است که داراي پنج مرحله است که در سه گام اجرا ميشوند.

 9-1مراحل کلیدی چرخه ارزیابی

54

چرخه ارزيابي اين مدل داراي  5مرحله کليدي است که در شکل  4نشان داده شدهاند:

شکل  :4مراحل چرخه ارزيابي

اين چرخه با مرحله  1که اولويتبندي است شروع شده و با مرحله  5که تجزيه و تحليل است خاتمه مييابد .در صورت نياز به بهباود ،سايکل
دوم شروع ميشود .اين روند تا جايي ادامه مييابد که سازمان به سطح بلو مطلوب دست يابد.
عناوين و مهمترين هدف هرکدام از مرحلهها عبارتند از:
مرحله اولویتبندی :55اين مرحله ،اولويت هاي کسبوکار را بهمنظور انتخاب قابليتهاي زيرساخت فناوري اطالعات شناسايي ميکند.
مرحله انتخاب :56اين مرحله ،اولويت هاي تعيين شاده در مرحلاه قبال را باه قابليتهاا نگاشات ميدهاد و پيشانهادهايي را جهات انتخااب
قابليتهاي ضروري و اختياري ارايه ميدهد.
مرحله برنامهریزی :57اين مرحله ،يک برنامهريزي دقيق براي اجراي عمليات ارزيابي قابليتها از جمله تخمين ميزان فعاليتها و منابع ماورد
نياز را ارايه ميدهد.
مرحله اجرا :58اين مرحله ،عمليات ارزيابي قابليتهاي انتخاب شده را اجرا نموده و نتايج امتياازات و مادارک و شاواهد آن را ثبات و مساتند
مينمايد.
مرحله تجزیه و تحلیل :59اين مرحله ،ارزيابي انجام شده در مرحله قبل را تجزيه و تحليل نموده و پيشنهادهايي براي فعاليتهااي کوتااه
مدت ،ميان مدت و بلند مدت بهمنظور بهبود سطح بلو در حوزههايي که داراي امتياز کمي ميباشند ارايه ميدهد.
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جهت انجام مرحلههاي فوق 3 ،گام در نظر گرفته شده است .که مرحلههاي  1و  2در گاام اول ،مرحلاههاي  3و  4در گاام دوم و مرحلاه  5در
گام سوم مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 9-2گام اول  :انتخاب و اولویتبندی (مراحل  1و)2
همانگونه که قبال عکر شد اين مدل به سازمانها در ارزيابي بلو زيرساخت بر اساس قابليتهاي مورد نظر سازمان کمک ميکند .باا توجاه باه
محدوديتهايي که سازمانها از نظر زمان و منابع دارند ممکن است تعداد قابليتهايي که بتوانند و يا بخواهند آنها را ارزياابي نمايناد محادود
باشد .بنابراين شناسايي اولويت هاي کسبوکار و مشکالت عملياتي به عناوان مرجعاي باراي انتخااب قابليتهاايي کاه بيشاترين ارتباا را باا
اولويتهاي کسبوکار دارند بسيار حائز اهميت است.
در اين مرحله دستورالعملهاي الزم جهت اجراي گام «اولويتبندي و انتخاب» قابليتها جهت دستيابي به اهداف زير ارايه خواهد شد:
 کمک به شناسايي اولويت هاي کليدي کسبوکار (همراستا با استراتژي کسبوکار) و اينکه چگوناه باه طرحهااي فنااوري اطالعاات
نگاشت ميشوند.
 کمک به شناسايي مشکالت عملياتي کليدي کسبوکار و بررسي اينکه چگوناه ايان مشاکالت باه حوزههااي موجاود در زيرسااخت
نگاشت ميشوند.
 ارايه دستورالعملهاي مورد نياز جهت انتخاب قابليتهايي که بهترين پشتيباني را از سازمان در حوزههاي زيرساخت شناساايي شاده
در فوق ميکنند.
فعاليتهاي اولويتبندي و انتخاب که در اينجا ارايه ميشوند بخشي از چرخه ارزيابي ميباشند که در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  :5چرخه ارزيابي – گام اول

 9-2-1ورودیهای کلیدی گام اول
جهت انجام فرآيند انتخاب قابليتها تعدادي دادهي ورودي مورد نياز است که عبارتند از:
 شرح اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 ليست پروهههاي فناوري اطالعات در حال پيشرفت
 ليستي از مسائل و مشکالت عملياتي جاري
برخي از اين اطالعات ممکن است به آساني و با استفاده از اسناد استراتژي کسبوکار و يا استراتژي فناوري اطالعات در دسترس باشند .با اين
حال ممکن است برخي از آنها مانند اطالعات مربو به مشکالت عملياتي جاري همزمان با شروع اين گام جمع آوري گردند.
 9-2-2خروجیهای کلیدی گام اول
خروجي اين گام ليستي از قابليتها است که در ارتبا با اولويت هاي کسبوکار ميباشند .قابليتهاي انتخاب شده به دو گروه زير دسته بندي
ميشوند:
لیستی از قابلیتهای ضروری :60اين ليست با اولويت هاي کسبوکار و همچنين با مهمترين مسائل عملياتي همراستا خواهد بود.
لیستی از قابلیتهای اختیاری :61اين ليست ،مکمل ليست «قابليتهاي ضروري» بوده که ارزيابي آنها با ارزش است.
Recommended
Optional

60
61

 9-2-3انواع روشهای انتخاب
هدف از اين مرحله کمک به سازمانها در شناسايي قابليتهايي است که بيشترين ارتباا را باا اهاداف کسابوکار آنهاا دارد 3 .روش جهات
انتخاب قابليتها وجود دارد:
رويکرد انتخاب قابليتها بصورت کل نگر62

انتخاب قابليتها بر مبناي اهداف تعريف شده و طرحهاي فناوري اطالعات مرتبط63

رويکرد ليست قابليتهاي از پيش تعريف شده64

رویکرد انتخاب قابلیتها بصورت کل نگر :اين روش بر روي شناسايي و فهرست نماودن اهاداف کسابوکار و ساپس شناساايي طرحهااي
فناوري اطالعات مورد نياز جهت کمک به دستيابي به اين اهداف تمرکز ميکند .در ادامه ،ليست قابليتها بر اساس بررساي تقاابلي باا اهاداف
تعيين شده به دست خواهد آمد .در اينجا از اصطالحي به نام زنجيره وابستگي استفاده ميشود .زنجيره وابساتگي جهات تعاين قابليتهاايي از
زيرساخت فناوري اطالعات که مرتبط با اهداف استراتژيک کسبوکار ميباشند مورد استفاده قرار ميگيرد .زنجيره وابستگي در شاکل  6نشاان
داده شده است.

شکل  :6زنجيره وابستگي و نقطه ورود در روش اول

اين زنجيره داراي چند مرحله است .در مرحله صفر ،اهداف استراتژيک کسبوکار تعيين ميشوند .در مرحله يک ،طرحهاي فناوري اطالعات مرتبط
با اهداف استراتژيک کسبوکار مشخص ميشوند .در مرحله دو ،حوزههايي از زيرساخت فناوري اطالعات که از طرحهاي فناوري اطالعات مرتبط باا
اهداف استراتژيک کسبوکار پشتيباني ميکنند مشخص ميشوند و بر اساس آنهاا ليساتي از قابليتهااي ضاروري و اختيااري انتخااب ميشاوند
(مرحله  .)3منظور از مرحله  ،4وارد شدن به گام  2چرخه ارزيابي است .نقطه شروع روش اول در زنجيره وابستگي مرحله صفر است.
انتخاب قابلیتها بر مبنای اهداف تعریف شده و طرحهای فناوری اطالعات مرتبط :روش دوم فار
طرحهاي فناوري اطالعات مرتبط در حال حاضر شناخته شده ميباشند .با اين فار
وابستگي شود .اين موضوع در شکل  7نشان داده شده است.

ميکناد کاه اهاداف کسابوکار و

تايم ارزياابي ميتواناد مساتقيما وارد مرحلاه  2زنجياره

شکل  :7زنجيره وابستگي و نقطه ورود در روش دوم

لیست قابلیتهای از پیش تعریف شده :روش سوم فر

ميکند که يک ليست از پيش تعريف شده از قابليتها وجود دارد .اين يعني عباور

از همترازي با اهداف کسبوکار .در شکل  8عبور از فرآيند انتخاب قابليتها و شروع از مرحله  4نشان داده شده است.

62

Holistic CA Selection Approach
Select Capability Assessments based on Defined Goals and IT Initiatives
64
Pre-defined list of CAs Approach
63

شکل  :8روش سوم ،استفاده از فرآيند شناسايي قابليتها را ندارد.

بهمنظور سهولت در اجراي گام اول ،ابزاري جهت انجام اين کار به همراه مدل ارايه شده است.
 9-3گام دوم :برنامهریزی و اجرا
گام برنامهريزي و اجرا که در اين بخش شرح داده خواهد شد بخشي از چرخه ارزيابي است که در شکل  9نشان داده شده است:

شکل  :9چرخه ارزيابي – گام دوم

اين گام دستورالعملهاي مورد نياز بهمنظور برنامهريزي و اجراي عمليات ارزيابي قابليتهايي را ارايه ميدهد کاه در گاام اول انتخااب شادهاند.
جهت اجراي صحيح ارزيابي قابليتها ،اطالعات و تسهيالت مناسبي مورد نياز ميباشند و بر اساس آنها اينکه چاه افارادي مشاارکت نمايناد،
ارزيابي چه زماني بايد اجرا شود ،هماهنگيها چگونه انجام شود و اطالعات چگونه تطابق داده شوند مشخص ميشود.
 9-3-1ورودیهای کلیدی مرحله برنامهریزی
قبل از اينکه برنامهريزي براي ارزيابي شروع شود تعدادي از وروديها وجود دارند که جهت ايجاد يک طرح برنامهريزي مورد نياز ميباشند که
عبارتند از:
لیستی از قابلیتهای انتخاب شده :ليستي از قابليتها است که قبال در گام «اولويتبندي و انتخاب» انتخاب شدهاند که ترکيبي از
قابليتهاي ضروري و اختياري است.
محدودیتهای زمانی پروژه :مدت زماني که جهت تکميل ارزيابي در اختيار است بايد در نظر گرفته شود .همچنين کليه محدوديتهاي
زماني مربو به ساير فعاليتهاي کسبوکار که ميتوانند ارزيابي را تحت تأثير قرار دهد نيز بايد در نظر گرفته شوند.
افراد شناسایی شده :هم شرکت کنندگان و هم هماهنگ کنندگان جهت انجام مرحله برنامهريزي مورد نياز است.
در دسترس بودن 65افراد :همزمان که افراد مناسب جهت انجام ارزيابي شناسايي ميشوند در دسترس بودن آنها نيز بايد در نظر گرفته
شود.
اطالعات بودجهای و محدودیتها :هزينهها و بودجههاي مورد نياز جهت اجراي ارزيابي بايد شناسايي شوند .اين موضوع ارتبا مستقيمي با
مدل تعاملي (کارگاه آموزشي 66يا مصاحبه )67انتخاب شده دارد.
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وابستتتگی 68هتتای داخلتتی و ختتارجی :ديگاار وابسااتگيهاي ماارتبط هاام بايااد شناسااايي شااوند .از قبياال :دورههاااي افاازايش فعالياات
کسبوکار و تاريخهاي کليدي مانند تعطيالت رسمي و ...
 9-3-2خروجیهای کلیدی مرحله برنامهریزی
زمانيکه «مرحله برنامهريزي» انجام شد انتظار مي رود خروجيهاي کليدي زير توليد شوند:
برنامهریزی کالن پروژه :برآورد فعاليتهاي مورد نياز ،مدت زمان مورد انتظار ،نقا عطف کليدي ,ريسکهاي کليدي.

برنامهریزی جزییات پروژه :تاريخ کارگاههاي آموزشي/مصاحبهها ،که ميبايست جهت ارزيابي هر قابليات تاريخهااي مشخصاي تعياين شاده
باشد ،نيازمنديهاي افراد (مانند چه روزي ،چه مدت براي و  ،)...نقا عطف و موارد قابل تحويل کليدي.

 9-3-3ورودیهای کلیدی مرحله اجرا
خروجيهاي کليدي مرحله برنامهريزي تعيين کننده وروديهاي کليدي مرحله اجرا ميباشند که عبارتند از:
 برنامهريزي کالن پروهه
 برنامهريزي جزييات پروهه
 9-3-4خروجیهای کلیدی مرحله اجرا
پس از تکميل اين مرحله انتظار مي رود که خروجيهاي زير ايجاد شوند:
 داشبورد حاوي نتايج امتيازبندي قابليتها
 مدارک و شواهد مربو به امتيازهاي داده شده به قابليتها
 9-3-5تکمیل داشبورد
«ابزار ارزيابي قابليتها» که همراه مدل ارايه شده است جهت ثبت امتيازات حاصل از کارگاههااي آموزشاي و مصااحبهها مفياد اسات .در ايان
بخش چگونگي تکميل اين ابزار شرح داده خواهد شد .مراحل زير بايد براي هر قابليت که ارزيابي آن انجام شده است دنبال شود:


مرحله  :1براي تمامي ديدگاههايي که در سند ارزيابي قابليت وجود دارد ،امتيازها ثبت شده و سپس جدول نهايي که در انتهاي هار ساند
ارزيابي قرار دارد تکميل شود .اگر بيش از يک  KPIبراي يک ديدگاه وجود داشته باشد توصيه ميشود کاه پاايين تارين امتيااز باراي آن
ديدگاه در نظر گرفته شود .اگر براي يک  KPIداده شده در يک ديدگاه بين دو امتياز ،اختالف وجود داشات باراي تحقيقاات بيشاتر باياد
امتياز کمتر در نظر گرفته شود .يک نمونه در جدول  2آمده است:
جدول  :2خالصه امتيازات ارزيابي قابليت همکاري
دیدگاه
فرآيند

نتیجه ارزیابی
2

سازمان و افراد

4

فناوري

1

حاکميت اطالعات و امنيت فناوري اطالعات

2

ارزش کسبوکار و همراستايي با استراتژي

2

تاریخ ارزیابی
تاریخ ارزیابی بعدی



مرحله  :2انتقال امتيازات از جدولي که در انتهاي هر سند ارزيابي قابليت وجود دارد به برگه متناسب در «خودارزيابي قابليتها» .مطاابق
نمونه شکل  ،10امتيازات ،با توجه به ديدگاهها به محل صحيح خود انتقال داده شدهاند.



مرحله  :3تتيير وضعيت هر قابليت به «تکميل شده» .همزمان با اين کار امتياز داده شده ،در داشبورد هم قابل مشااهده خواهاد باود .در
شکل  10وضعيت ارزيابي قابليت به « تکميل شده» تتيير کرده است.

Dependency
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شکل :10تتيير وضعيت قابليت به تکميل شده

نهایی کردن مرحله اجرای ارزیابی :به عنوان يک فعاليت اضافي و بهمنظور حصول اطمينان از اينکه پاروهه باه درساتي انجاام شاده اسات
توصيه مي شود يک بررسي و بازنگري توسط هماهنگ کننده پروهه ،مدير پاروهه و حامياان پاروهه انجاام شاود تاا اطميناان حاصال شاود کاه
خروجيهاي از قبل برنامهريزي شده تحويل داده شده است.
 9-4گام سوم :تجزیه و تحلیل
گام تجزيه و تحليل ارزيابي که در اين بخش شرح داده خواهد شد بخشي از چرخه ارزيابي است که در شکل  11نشان داده شده است:

شکل  :11چرخه ارزيابي – گام سوم

اهداف کليدي اين گام عبارتند از:
 فراهم نمودن رويکردي ساختار يافته بهمنظور تجزيه و تحليل امتيازهايي که در طول کارگاههاي آموزشي و يا مصاحبهها به دست آمدهاند.
 شناسايي ديدگاههايي از قابليتها که بايد براي بهبود ،اولويت داده شوند.
 ارايه توصيهها و پيشنهادهاي عملي جهت بهبود سطح بلو قابليتهايي که در بند فوق مشخص شدهاند.
 9-4-1ورودیهای کلیدی گام تجزیه و تحلیل
قبل از آغاز تجزيه و تحليل امتيازها تعدادي ورودي مورد نياز ميباشند که عبارتند از:
مقادیر امتیازهای ثبت شده برای هرکدام از قابلیتهای ارزیابی شده



اين اطالعات شامل مقادير امتيازهاي داده شده براي هر پنج ديدگاه (فرآيند ،افراد و ساازمان ،فنااوري ،حاکميات اطالعاات و امنيات
فناوري اطالعات و همراستايي استراتژي و ارزش کسبوکار) است.
در فرآيند تجزيه و تحليل امتيازها فر ميشود که مقادير خالصه شدهي امتيازهاي داده شده به هر قابليت در جدولي کاه در انتهااي ساند
ارزيابي قابليت وجود دارد مستند شده است .همچنين فر ميشود که اين مقادير به «ابزار ارزيابي قابليتها» نيز منتقل شدهاند.

اطالعات توجیه کننده امتیازها


اين اطالعات در حين «مرحله اجرا» مستند شادهاند کاه توجياه کنناده امتيازهااي داده شاده ميباشاند .بناابراين اولاين نشاانه از
فرصتهاي بالقوه براي بهبود سطح بلو مشخص خواهد شد.

اطالعات در مورد طرحهای فعلی و همچنین طرحهای برنامهریزی شده فناوری اطالعات


اين اطالعات معموال در حين اجراي گام «اولويتبندي و انتخاب» مستند ميشوند که در گاام تجزياه و تحليال ماورد اساتفاده قارار
ميگيرند .با استفاده از اين اطالعات ميتوان اطمينان حاصل نمود که توصيههاي ارايه شده براي بهبود سطوح بلو  ،منجار باه تکارار
طرحهاي فناوري اطالعات در حال اجرا و يا برنامهريزي شده براي آينده نميشوند.

 9-4-2خروجیهای کلیدی گام تجزیه و تحلیل
هنگامي که تجزيه و تحليل امتيازها کامل شد انتظار مي رود خروجيهاي زير ايجاد شده و فرا روي کسبوکار قرار گيرند و در تصاويب بودجاه
کمک نمايد.
لیستی از اقدامات و توصیههای اصالحی تاکتیکی
 اقدامات شرح داده شده در اين ليست شامل فعاليتهاي کوتاه مدت و ميان مدت ميباشند.
 اين اقدامات ممکن است به يکي از سه فرمت زير اجرا شوند:
 oبه عنوان بخشي از يک پروهه در حال انجام (ارتقاء پروهه)
 oبخشي از يک پروهه مستقل جديد
 oبه عنوان يک فعاليت «بهبود مستمر» که نياز به پروهه جداگانهاي نداشته و به عنوان يک تتيير در عمليات روزانه ارايه ميشود.
لیستی از اقدامات و توصیههای اصالحی استراتژیک




اقدامات شرح داده شده در اين ليست شامل فعاليتهاي ميان مدت و بلند مدت ميباشند.
اين اقدامات ممکن است نياز به برنامهريزي ،تصويب و شروع طرحهاي جديد فناوري اطالعات داشته باشند.
اين اقدامات ممکن است در يک پروهه زيرساخت بزرگتر گنجانده شوند.

 9-4-3مراحل اجرای گام سوم
تجزيه و تحليل نتايج امتيازها براي هرکدام از قابليتها بايد بصورت جداگانه اجرا شود که خروجي آن انتخاب اقدامات مناسب بهمنظور بهبود
بلو زيرساخت خواهد بود.
اين فرآيند بر روي ايجاد و ارايه پيشنهادهايي براي بهبود بلو ديدگاههاي قابليتها تمرکز دارد .ابتدا بايد بر روي حوزههايي که داراي کمترين
مقادير امتياز ميباشند تمرکز ميشود (براي مثال حوزههايي که داراي امتياز  1و  2ميباشند) و به همين ترتيب براي امتيازهاي ديگر نيز ميتوان
اين روند را اعمال نمود .در حالت ايده آل هدف سازمان بايد دستيابي به يک توزيع متعادل امتيازات بلو براي هر پنج ديدگاه بلو باشد.
مراحل اجراي گام سوم که در شکل  12نشان داده شدهاند بايد براي هرکدام از قابليتها بصورت جداگانه انجام شوند:

شکل  :12مراحل اجراي گام سوم :تجزيه و تحليل

مرحله  :1اين مرحله در ابتدا مقادير امتيازهاي ثبت شده براي هرکدام از پنج ديدگاه موجود در سند ارزيابي قابليت را ارايه ميکند .اين مقادير
را ميتوان در بخش «برگه 69خودارزيابي» در انتهاي هر سند ارزيابي قابليت و يا در «ابزار ارزيابي قابليتها» مشاهده نمود .در ادامه ديدگاهها را
بر اساس مقادير داده شده به آنها بهمنظور انجام اقدامات اصالحي ،شناسايي و اولويتبندي ميکند .توصيه ميشود ديدگاههايي که کمترين
مقادير امتياز را در يک ارزيابي قابليت به دست آورده اند بصورت خالصه بررسي نموده و حداقل  2ديدگاه را جهت انتقال به مرحله بعدي
(مرحله  )2انتخاب نماييد.
مرحله  :2اين مرحله ،ديدگاههاي انتخاب شده در مرحله  1را با جزييات بيشتري بررسي کرده و  KPIهايي را انتخاب ميکند که داراي
کمترين مقادير امتياز ميباشند.
مرحله  :3اين مرحله ،سطح بلو هدف (مورد انتظار) را براي  KPIهايي که داراي «امتياز کم» ميباشند تعيين ميکند .به عنوان مثال ،سطح
بلو هدف  3را براي يک  KPIکه داراي سطح بلو  1و يا  2است تعيين ميکند .بررسي نحوه تأثيرگذاري سطوح بلو جديد تعيين شده ،بر
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روي سطح بلو ميانگين قابليت حائز اهميت است .اين مسأله مهم است چرا که در نهايت قابليتها بايد حداقل به سطح بلو  3برسند .اگر
براي رسيدن به اين مهم ،اهداف تعيين شده به اندازه کافي باال نباشند آنگاه اهداف ،نياز به بازنگري داشته و بايد به مقدار باالتري تنظيم شوند.
اين موضوع ميتواند اينگونه تفسير شود که ممکن است نياز باشد براي  KPIهاي ديگري به غير از آنهايي که در مرحله  2شناسايي شدهاند
سطح بلو هدف جديد تعريف شود.
مرحله  :4اين مرحله ،به  KPIهايي نگاه ميکند که سطح بلو هدف جديد براي آن تعريف شده و توصيههايي براي تتيير و بهبود جهت
رسيدن به اين هدف جديد را ارايه ميدهد .اين توصيهها را ميتوان به عنوان آنچه که در بخش «وروديهاي کليدي گام تجزيه و تحليل» آمده
است در نظر گرفت.
مرحله  :5اين مرحله ،براي توصيههايي که در مرحله  4شناسايي شدهاند اخذ تاييده از کسبوکار را درخواست ميکند .درخواست تايياده باياد
از روند تصويب کسبوکار استاندارد سازمان تبعيت نمايد .زماني که تصويب انجام شد پروهه آغاز ميشود.
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در روش معرفي شده ،زيرساخت فناوري اطالعات از جنبههاي مختلف بررسي شده و روشي کامال عملياتي جهت ارزيابي آن ارايه شده است.
جنبههاي مختلف زيرساخت در اين روش به سيزده کالس طبقهبندي شده و هر کالس داراي تعدادي قابليت است که در مجموع  74قابليت را
تشکيل ميدهند .جهت ارزيابي اين قابليتها ،پنج سطح بلو (پايه ،کنترل شده ،استاندارد شده ،بهينه شده و نوآورانه) تعيين شده است که هار
سطح بلو داراي ويژگيهايي است و در هنگام ارزيابي قابليتها ويژگيهاي هر سطح به عنوان معيار در نظر گرفته شده و سطح بلاو مشاخص
ميشود .يکي ديگر از ويژگيهاي قابلتوجه اين روش اين است که هرکدام از قابليتها از پنج ديدگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرند که هر ديادگاه
داراي تعدادي  KPIيا شاخص کليدي عملکرد است.
پس از انجام ارزيابيها و تعيين سطح بلو هر قابليت ،نتايج به دسات آماده تجزياه و تحليال شاده و بار اسااس آن پيشانهادهاي تااکتيکي و
استراتژيکي جهت بهبود سطح بلو هرکدام از قابليتها ارايه خواهد شد.
يکي از ويژگيهاي مهم روش معرفي شده ،مناسب بودن آن جهت کليه سازمانهاي بزرگ و کوچک است .به عبارت ديگار از آنجاا کاه اهاداف
سازمانها با يکديگر متفاوت ميباشند طبيعتا جنبههايي از زيرساخت فناوري اطالعات آنها نيز که بايد ماورد ارزياابي قارار گيارد باا يکاديگر
متفاوت خواهد بود .در روش ارايه شده اين موضوع بصورت مناسبي پوشش داده شده است به ايان صاورت کاه بار اسااس شايوه اي نظاممناد
قابليتهايي از زيرساخت فناوري اطالعات سازمان جهت ارزيابي انتخاب ميشوند کاه در دساتيابي باه اهاداف اساتراتژيک باه ساازمان کماک
ميکنند .از ديگر ويژگيهاي قابلتوجه اين روش ،ارايه چندين ابزار جهت کمک به اجراي مراحل ارزيابي است.
براي استفاده از اين روش سازمان ميبايست ملزومات اجراي آن را آمده نموده و عزماي جادي باراي عمليااتي نماودن آن داشاته باشاد.
همانگونه که قبال نيز شرح داده شد سازمان بايد براي آماده سازي مواردي همچون اهداف اساتراتژيک ،بلناد مادت و کوتااه مادت ،پروهههااي
فناوري اطالعات در حال اجرا و برنامهريزي شده ،افراد و تخصصهاي مورد نياز براي اجراي ارزيابي ،محدوديتهاي ساازماني ،هزيناههاي ماورد
نياز و  ...برنامهريزي نموده و در خصوص استفاده از منابع انساني داخلي و يا خارجي (برونسپاري) براي اجاراي ارزياابي و تجزياه و تحليال آن
تصميمگيري نمايد.
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