بیستویي کٌفراًس هلی ساالًِ اًجوي کاهپیَتر ایراى
سوپَزیَم بیي الوللی َّش هصٌَعی ٍ پردازش سیگٌال اًجوي کاهپیَتر ایراى
کارگاُّای آهَزضی AISP 2015 ٍ CSICC 2015

کذکارگاُ

WR1505

عٌَاى کارگاُ

هعواری فٌاٍری اطالعات سازهاًی (هبتٌی بر چارچَب تَگف ٍ زباى هذلسازی آرکیویت)
یکی از راّکارّای هذیریت هٌاسة فٌاٍری اطالعات ،هعواری سازهاًی است .هعواری فٌاٍری اطالعات سازهاًی یا تِ اختصار
هعواری سازهاًی ،سعی در ارائِ تَصیفی کل ًگر ٍ جاهع از رٍش یکپارچِ سازی هعواری فٌاٍری اطالعات ٍ هعواری کسة ٍ
کار دارد .ایي راّکار پیچیذگی استفادُ از فٌاٍری اطالعات را کاّص دادُ ٍ هَجة ّوراستایی تیطتر هَلفِ ّای فٌاٍری
اطالعات ٍ هَلفِ ّای کسة ٍ کار ،جْت تحمك اّذاف سازهاًی هی گردد .
در راستای تحمك هفاّین هعواری سازهاًی ،اتسارّای تسیاری پذیذار گطتٌذ ،از جولِ پرطرفذارتریي ایي اتسارّا چارچَب ّای

چکیذُ

هعواری سازهاًی ّستٌذ .در هیاى چارچَب ّای هختلف ،چارچَب تَگف ) (TOGAFتا تَجِ تِ استفادُ ّای گستردُ در
سطح جْاًی یکی از تْتریي اًتخاب ّا هی تاضذ.
ّذف ها در ایي کارگاُ آهَزش تیاى هفاّین عوَهی هعواری سازهاًی ،هفاّین همذهاتی ٍ عولیاتی چارچَب ًْ ٍ TOGAFایتاً
استفادُ از زتاى هذلسازی هطرح  Archimateجْت هذلسازی الیِ ّای اصلی هعواری سازهاًی تر هثٌای چارچَب
 TOGAFهی تاضذ .هخاطثاى ایي کارگاُ تا فراگیری هفاّین فَق دیذ تسیاری خَتی ًسثت تِ هعواری سازهاًی ٍ چارچَب
تَگف پیذا خَاٌّذ کرد؛ ٍ هی تَاًٌذ در راستای افسایص تْرُ ٍری در سازهاى ّای خَد الذام تِ اجرای چٌیي طرح ّایی ًوایٌذ.

زباى ارائِ
کارگاُ
زهاى برگساری

هخاطباى

ارائِدٌّذگاى

فارسی
یک ضٌثِ  01اسفٌذ  – 0131ساعت  8الی  8( - 08ساعت)
 هذیراى ارضذ سازهاى ّا
 هذیراى فٌاٍری اطالعات سازهاى ّا
 هذیراى طرح ٍ ترًاهِ سازهاى ّا
 هذیراى ٍ کارضٌاساى فٌی حَزُ تْثَد رٍضْا ٍ فرآیٌذّا
 داًطجَیاى ٍ هتخصصاى هذیریت ،صٌایع ٍ فٌاٍری اطالعات
داًطگاُ صٌعتی ضیراز
دکتر سیذ رئَف خیاهی – هٌْذس اهیر درجِ

پیصًیازّای
کارگاُ
ّسیٌِ
تَضیحات

 0111111ریال
گَاّیًاهِ حضَر در کارگاُ ترای ضرکتکٌٌذگاى صادر هیضَد.
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سرفصل کارگاُ:


آضٌایی با هفاّین هعواری سازهاًی
در اتتذا تا تیاى هسایای تِ کارگیری ایي رٍش هذیریتی فٌاٍری اطالعات ،هخاطثاى تا ضرٍرت پیادُ سازی طرح ّای هعواری سازهاًی در سطح
سازهاى ّا آضٌا هی ضًَذّ .وچٌیي هرٍری تر تاریخچِ پیذایص ٍ پیطرفت چارچَب ّای ایي تفکر تیاى خَّذ ضذ.



هفاّین پایِ ای تَگف
در ایي لسوت از کارگاُ تِ تیاى کلیات چارچَب تَگف ٍ تخص ّای اصلی ایي چارچَب پرداختِ هی ضَد.



هقذهِ ای بر رٍش تَسعِ هعواری ()ADM
چارچَب تَگف در ّستِ خَد رٍضی را جْت تَسعِ هعواری تیاى هی کٌذ .ایي تخص تِ تطریح ایي رٍش فرایٌذی ٍ هراحل آى اختصاظ دارد.



چارچَب هحتَای تَگف ٍ هصٌَعات ADM
خرٍجی ّای حاصل از هراحل رٍش تَسعِ هعواری تایذ ارتثاطاتی هٌطمی تا ّوذیگر داضتِ تاضٌذ .ایي ارتثاطات ٍ ضکل ارائِ آًْا در ایي لسوت
تررسی هی ضَد.



زباى هذلسازی Archimate
هذل ّا یکی از تْتریي رساًِ ّای ارائِ خرٍجی ّا در ّر پرٍشُ هی تاضٌذ .جْت ًوایص ّر چِ تْتر ارتثاطات الیِ ّای هختلف هعواری سازهاًی
زتاى ّای لذرتوٌذی ٍجَد دارًذ .یکی از تْتریي گسیٌِ ّا جْت هذلسازی هعواری سازهاًی ٍ ًوایص ارتثاطات هَلفِ ّای الیِ ّای آى زتاى
هذلسازی  Archimateهی تاضذ .لسوت ًْایی ایي کارگاُ ،تِ تیاى هسایا ٍ ًحَُ هذلسازی تا استفادُ از ایي زتاى اختصاظ یافتِ است.
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