ITILچیست ؟
)ITIL (Information Technology Infrastructure Libraryهجوَػِ ای اس تفىزات ٍ تىٌیه ّب ثزای
هذیزیت سیزعبخت ّبی فٌبٍری اعالػبت ،پیبدُ عبسی ٍ اعتفبدُ اس آًْبعت.
تؼزیفۺ هجوَػِای اس تجبرة هذیزاى هَفك فٌبٍری اعالػبت در ؽزوتّب ٍ عبسهبىّبی هختلف در عزاعز
دًیبعت وِ ثزای هذیزیت سیزعبختْبی  ٍ ITثِ هٌظَر دریبفت ثْتزیي ارسػ اس آىّب ثب درن ایٌىِ چِ ًمؼّب،
عیبعتّب ،راّجزدّب ،فزایٌذّب ٍ وبروزدّبیی ثزای ایي هذیزیت ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد ،عزاحی ؽذُ اعت.
در ٍالغ  ITILثزای اٍلیي ثبر در دِّی  1980ثب تالػ دٍلت اًگلغتبى در جْت پیبدُعبسی رٍیىزدی وبرآهذ
ثزای اعتفبدُ هٌبعت ٍ ثِ فزفِ اس هٌبثغ فزاٍاى فٌبٍری اعالػبت پیریشی ؽذ .ایي دٍلت عزاًجبم هَفك ؽذ ثب
ثْزُگیزی اس تجبرت هتؼذد وبرؽٌبعبى هتخقـ ٍ هتجحز حَسُی فٌبٍری اعالػبت ،هجوَػِای وبهل اس ثْتزیي
تجبرة در ایي خقَؿ را هٌتؾز وزد.
افلیتزیي ًیبسی وِ هذیزاى فٌبٍری اعالػبت را ثِ عوت آؽٌبیی ثب  ٍ ITILاعتفبدُ اس هفبّین ٍ رٍػّبی آى در
هذیزیت فٌبٍری اعالػبت تزغیت ًوَدُ اعت “ایجبد آهبدگی ثزای ثْتزیي هَاجِْ ثب تغییزات درًٍی ٍ ثیزًٍی
وغت ٍ وبر در فضبی هجبسی” اعت.
تبریخچِITIL
تفىز  ITILدر دِّ  ، ۱۹۸۰سهبًی ثِ ٍجَد آهذ وِ دٍلت اًگلغتبى هتَجِ ؽذ وِ عغح ویفی خذهبت  ITوِ در
وؾَرػ ارائِ هی ؽَد وبفی ٍ لبثل لجَل ًیغت.
در آى سهبى هَعغِ ) CCTA (Central Computer & Telecommunication Agencyوِ اهزٍسُ اتبق
ثبسرگبًی دٍلت اًگلغتبى )ً (OGCبم دارد  ،هبهَریت یبفت تب ثغتز ٍ چبرچَثی ارائِ وٌذ  ،تب ثِ ووه آى دٍلت
اًگلغتبى ٍ ثخؼ خقَفی اس هٌبثغ  ITثِ فَرت ثْیٌِ ٍ وبرآهذ ٍ اس ًظز هبلی هؼتجز اعتفبدُ وٌٌذ.
اٍلیي ًغخِ ، ITIL

GITIM (Government Information Technology Infrastructure

)ًManagementبم گزفت  ٍ ،ثذیْی اعت وِ ثب ًغخِ ّبی جذیذ  ITILثغیبر هتفبٍت ثَد  ،اهب اس ًمغِ ًظز
فىزی ثِ ًغخِ ّبی جذیذ ثغیبر ًشدیه ثَد ٍ ثز رٍی پؾتیجبًی اس خذهبت ٍ ارائِ خذهبت توزوش داؽت.
در دِّ  ۹۰ووپبًی ّبی ثشري ٍ آصاًظ ّبی دٍلتی در ارٍپب  ،ثغیبر عزیغ اعتفبدُ اس ثغتز فزاّن ؽذُ را ؽزٍع
وزدًذ ٍ اعتفبدُ اس  ITILچِ در عبسهبًْبی دٍلتی ٍ چِ عبسهبًْبی غیزدٍلتی ثِ عزػت رٍ ثِ گغتزػ ًْبد .در
عبل  ، ۲۰۰۰ؽزوت هبیىزٍعبفت اس

 ITILثِ ػٌَاى پبیِ ی افلی هحقَالت

)Operations Frameworkاعتفبدُ ًوَد.

MOF (Microsoft

در عبل ً ، ۲۰۰۱غخِ دٍم  ITILاًتؾبر یبفت .دٍ هَضَع افلی وِ در ًغخِ اٍل ثغیبر هَرد تَجِ ثَدًذ  ،یؼٌی
پؾتیجبًی ٍ ارائِ خذهبت در ایي ًغخِ ثیؾتز گغتزػ یبفتٌذ ٍ در جشئیبت ثیؾتز ٍ وبرآهذتز هَرد ثزرعی لزار
گزفتٌذ .در ّویي هذت سهبى وَتبُ  ، ITILثِ ػٌَاى ثْتزیي ٍ گغتزدُ تزیي رٍػ ثزای هذیزیت خذهبت فٌبٍری
اعالػبت ؽٌبختِ ؽذ.
در عبل ً ۲۰۰۷یش ًغخِ عَم  ITILاًتؾبر یبفت وِ اس یه رٍػ ثزای ّذایت چزخِ حیبت ثِ یه رٍػ هذیزیت
خذهبت ارتمب یبفتِ اعت ٍ تبویذ ثیؾتزی ثز تجویغ وغت ٍ وبر فٌبٍری اعالػبت دارد.

نسخه سوم ITIL
ًغخِ عَم پٌج هحَر افلی دارد ،ایي پٌج هحَر حَسُ فؼبلیت ّبی ITILرا در هذیزیت عزٍیظّ 1ب تَعؼِ دادۺ
.1
.2
.3
.4
.5

اعتزاتضی عزٍیظ
عزاحی عزٍیظ
اًتمبل عزٍیظ
ػولیبت عزٍیظ
ثْجَد هغتوز عزٍیظ
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ثِ تَضیح هختقزی در هَرد ّز وذام اس هَارد هی پزداسین:

 .1-3-2-1استراتژی سرويس
اعتزاتضی عزٍیظ در هزوش چزخِ سًذگی  ITIL V3لزار گزفتِ اعت اهب ًوی تَاًذ ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى عبیز ثخؼ
ّبی عبختبر  ITایجبد ؽَد .ایي ثخؼ درثزگیزًذُ یه چبرچَة ثزای ایجبد تجزثیبت هَفك در احز تَعؼِ ثلٌذ
هذت اعتزاتضی عزٍیظ ٍ هذیزیت آى اعت .در ایي لغوت راٌّوبیی ولی در سهیٌِ عزاحی ،تَعؼِ ٍ پیبدُ
عبسی هذیزیت عزٍیظ ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى لبثلیت ّبی عبسهبًی ثلىِ ثِ ػٌَاى یه دارایی اعتزا تضیه هغزح هی
ؽَد .ایي ثخؼ ؽبهل هَضَػبت هختلف ی هبًٌذ اعتزاتضی ػوَهی ،رلبثت ٍ فضبی ثبسار ،اًَاع تبهیي وٌٌذگبى
عزٍیظ ،ثزرعی هذیزیت عزٍیظ ثِ ػٌَاى یه دارایی اعتزاتضیه ،عزاحی ٍ تَعؼِ عبسهبى ،ثزرعی فزایٌذّبی
ولیذی عبسهبى ،هذیزیت هبلیً ،مؼ ّبی ولیذی ٍ هغئَلیت ّبی وبروٌبى درگیز در اعتزاتضی عبسهبى ٍ  ...هی
ثبؽذ.

هْوتزیي سیز ؽبخِ ّبی ایي لغوت ػجبرتٌذ اس:
 هذیزیت پَرتفلیَ عزٍیظ
 هذیزیت تمبضب
 هذیزیت هبلی
 .2-3-2-1طراحی سرويس
ایي هَرد در ثزگیزًذُ عزاحی عزٍیظ ّبی  ITهٌبعت ٍ جذیذ ؽبهل عزاحی هَاردی هبًٌذ هؼوبری ،فزایٌذّب،
عیبعت ّب ٍ هغتٌذات ثب در ًظز گزفتي ًیبسّبی فؼلی ٍ آیٌذُ تجبری عبسهبى اعت  .عزاحی عزٍیظ ،تزجوِ
عزح ّب ٍ اّذاف اعتزاتضیه عبسهبى ٍ ایجبد عزح ّب ٍ هغتٌذاتی ثزای اجزا در" اًتمبل عزٍیظ "ٍ" ػولیبت
عزٍیظ " اعت .ایي لغوت درثزگیزًذُ هجبحج سیز هی ثبؽذ:









ثغتِ عزاحی عزٍیظ
هذیزیت عزٍیظ فْزعت
هذیزیت عغح عزٍیظ لبثل ارائِ
هذیزیت ظزفیت
هذیزیت هبًذگبری عزٍیظ
هذیزیت اعتوزار عزٍیظ دّی IT
هذیزیت اهٌیت اعالػبت
هذیزیت تبهیي وٌٌذُ

 .3-3-2-1انتقال سرويس

ّذف در اًتمبل عزٍیظ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی تغییزات ،تَعؼِ عزٍیظ ٍ اًتؾبر ًغخِ ّبی جذیذ در هحیظ
ّبی ػولیبتی ثب ووتزیي تبحیزگذاری در عزٍیظ ػولیبتی اعت  .فزایٌذّبی سیز در ایي لغوت هَرد تَجِ لزار
هی گیزد.







هذیزیت دارایی
هذیزیت پیىزثٌذی
ثزًبهِ ریشی ٍ پؾتیجبًی اًتمبل
هذیزیت تَعؼِ ٍ اًتؾبر ًغخِ جذیذ
هذیزیت تغییزات
هذیزیت داًؼ

 .4-3-2-1عملیات سرويس
در ایٌجب ّذف ارائِ عزٍیظ هَرد ًظز ثِ هؾتزی ثز اعبط  SLAهَرد تَافك اعت .ػولیبت عزٍیظ ثخؾی اس
دٍرُ ػوز عزٍیظ اعت وِ عزٍیظ ٍ ارسػ ّب ثِ هؾتزی ارائِ هی ؽًَذ ّ.وچٌیي هَاردی هبًٌذ پبیؼ ٍ
پیگیزی هؾىالت ٍ ثزلزاری تؼبدل ثیي لبثلیت اعویٌبى عزٍیظ ارائِ ؽذُ ٍ ّشیٌِ ٍ  ...درایي لغوت هَرد
ثزرعی لزار هی گیزد  .عبیز هجبحج هغزح ػجبرتٌذ اس:









هذیزیت رخذادّب
هذیزیت ٍلبیغ
هذیزیت اؽىبالت
تىویل ٍ پیگیزی درخَاعت
هذیزیت دعتزعی ّب
پیؾخَاى خذهبت
هذیزیت ثزًبهِ ّبی وبرثزدی
هذیزیت ػولیبتIT

 .5-3-2-1بهبود مذاوم سرويس
ّذف در ثْجَد هغتوز عزٍیظ تغبثك ثب تغییزات ٍ پَؽؼ ًیبسّبی تجبری عبسهبى اعت وِ ثب تؾخیـ ٍ افالح
عزٍیظ ّبی  ITوِ ایي فزایٌذّبی تجبری را پؾتیجبًی هی وٌٌذ اهىبى پذیز اعت  .ثب ایي افالح ٍ ثْجَد هغتوز
ّذف افشایؼ ویفیت عزٍیظ ،افشایؼ احزثخؾی فزایٌذّب ،افشایؼ راًذهبى ٍ وبّؼ ّشیٌِ دردٍرُ ػوز عزٍیظ
ّبی ITاعت .ثْجَد هغتوز عزٍیظ در توبم دٍرُ ػوز عزٍیظ هغزح هی ثبؽذ.

ساختارITIL

←مذيريت ارائه خذمات ۺ
ٍظیفِ افلی ایي فزآیٌذ تؾخیـ اًتظبرات هؾتزیبى (وغت ٍ وبر) اس تَلیذوٌٌذگبى خذهبت ثوٌظَر پؾتیجبًی
وبفی اس هؾتزیبى وغت ٍوبر اعت .ارائِ خذهبت ثِ تَفیف  5فزایٌذ افلی ITILپزداختِ وِ ثِ تذارن ارائِ
خذهبت ثِ عبسهبى هزثَط هیؽَد.
هجوَػِ فزآیٌذّبی ارائِ خذهبت ػجبرتٌذ اسۺ
 مذيريت سطح خذمات ۺ
ایي فزآیٌذ تٌْب اٍلیي ٍ تٌْب ًمغِ تؼبهل هؾتزی ثب عبسهبى  ITهیجبؽذ .در ایي فزآیٌذ ًیبسهٌذّبی عزٍیظ هَرد
ًیبس هؾتزی ٍحذٍد ویفیت آى تؾخیـ دادُ ؽذُ تٌظین هیگزدد ٍ تَافمبت ثؼول آهذُ هغتٌذ هیؾَد.وٌتزل ٍ
ثْجَد هغتوز ویفیت خذهبت ّن ثؼْذُ ایي هذیزیت اعت.
 مذيريت پايايی خذمات:
ایي فزآیٌذ تضویي وٌٌذُ ایي اعت وِ لبثلیتْبی سیزعبخت  ،ITعزٍیظ ّبی  ٍ ITعبسهبًی وِ ارائِ خذهبت
هیٌوبیٌذ ،هیتَاًذ ثب رٍؽی لبثل اػتوبد ٍ هؼمَل ثِ لحبػ ّشیٌِ ،عغَحی اس پبیبیی را فزاّن وٌذ وِ اًتظبرات
وغت ٍوبر را تأهیي ًوبیذ.
 مذيريت استمرار:

ٍظیفِ ایي فزآیٌذ پؾتیجبًی اس اعتوزار وغت ٍوبر عبسهبى ٍ درثزگیزًذُ ی هغئَلیت عزٍیظ ّبی  ITاعت وِ
ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی ّبی فَریتی دارًذ.ایي فزآیٌذ ثبیذ تضویي وٌٌذُ ایي هَضَع ثبؽذ وِ عبسهبى لبدر اعت
عزٍیظ ّبی ضزٍری خَد را در هَالغ اضغزاری ،ثِ حبلت ًزهبل ٍ ػولیبتی ثبسگزداًذ.
 مذيريت ظرفیت :
ایي فزآیٌذ تضویي وٌٌذُ ی ایي هَضَع اعت وِ در توبهی سهبًْب ،ثب رٍؽْبی هٌبعت ٍ هؼمَلی ثِ لحبػ ّشیٌِ،
حجن لبثل لجَلی اس ظزفیت ّبی  ITعبسهبى ثِ هٌظَر تأهیي اّذاف ٍ ًیبسّبی جبری ٍ آیٌذُ وغت ٍ وبری در
دعتزط هیجبؽذ .
 مذيريت مالی برای سرويس های : IT
ایي هذیزیت فزآیٌذی ثزای ثَدجِ ثٌذی ،حغبثذاری ٍ ؽبرص ّشیٌِ ّبعت .هْوتزیي ّذف ایي فزآیٌذ ایي اعت
وِ ثتَاًین ثِ رٍؽی هؼمَل اس لحبػ ّشیٌِ  ،هٌبثغ ٍ دارایی ّبی خذهبت  ITهذیزیت ؽًَذ
←مذيريت پشتیبانی خذمات ۺ ایي هذیزیت ثِ وبرثزاى ایي تضویي را هیدّذ وِ ثزای اًجبم ٍظبیف خَد ،
خذهبت هٌبعجی را دریبفت خَاٌّذ وزد .هذیزیت پؾتیجبًی  5فزآیٌذ افلی اس ITILرا درثزگزفتِ وِ ثِ تذارن
پؾتیجبًی اس عزٍیظّب ثزای وبرثز،ثوَاسات ٍظیفِ پیؾخَاى خذهت پزداختِ وِ دیگز فزآیٌذّب را ثبػج هیگزدد.
هجوَػِ فزآیٌذّبی پؾتیجبًی خذهبت ػجبرتٌذ اسۺ
 پیشخوان خذمت:یه فبًىؾي اعت وِ رٍی فزآیٌذ هذیزیت حَادث لزار هیگیزد .ایي لغوتSpoc
ًبم دارد ٍ هٌظَر تٌْب ًمغِ تؼبهل ثب هؾتزی در ثخؼ پؾتیجبًی خذهبت هیجبؽذّ..ذف افلی فبًىؾي
تغْیل عبسٍوبر ثبسیبثی عزٍیظ ّب ثِ حبلت ػولیبتی ٍ ًزهبل آًْب ثب حذالل احزات ًبهغلَة رٍی وغت
ٍ وبر عبسهبى ٍ در لبلت تَافمبتی اعت وِ در ّ SLAب اًجبم ؽذُ اعتّ.ز درخَاعت هؾتزی در ثخؼ
خذهبت پؾتیجبًی اثتذا اسعزیك ایي لغوت دریبفت هیؾَد ٍ در  %9هَالغ درخَاعتْب ٍ یب هؾىالت در
ّویي لغوت حل هیؾَد.
 مذيريت حوادث  :هٌظَر اس ّ Incidentز اتفبلی اعت وِ جشء وبرّبی رٍتیي یه عزٍیظ ًیغت ٍ
هوىي اعت ثبػج تَلف در اجزای عزٍیظ ؽَد ٍیب ویفیت عزٍیظ را وبّؼ دّذ .اّذاف ایي هذیزیت
ؽبهل ایي هَارد اعت ۺ ثبسیبثی ّزچِ عزیؼتز ػولیبت هتَلف ؽذُ ی یه عزٍیظ ،وبّؼ احزات یه
اتفبق ثزای وبرثزاى ،هذیزیت حَادث در عَل چزخِ تىبهل آى ،تْیِ هغتٌذات راجغ ثِ ّز Incident
در ّز سهبى،تضویي اعتوزار فزآیٌذ ّبی وغت ٍ وبر.هذیز ایي فزآیٌذ پزداسػ ّب را ًظبرت هیىٌذ ،ثب
ثمیِ فزآیٌذ ّب هزتجظ اعت ،تخقیـ ًیزٍّب در الیِ ّبی هختلف ایي فزآیٌذ را تؼییي هیىٌذ  ،اس

ثزٍسرعبًی ثبًه اعالػبتی ایي فزآیٌذ هغوئي اعت ،اعتفبدُ وبرآهذ ًٍگْذاری اس اثشارّب را اًجبم هیذّذ ،
ثزًبهِ ریشی ٍ گشارػ دّی ًیش اس جولِ ٍظبیف ایي هذیز اعت .
 مذيريت مشكالتۺ ایي فزآیٌذ ثبیذ ریؾِ هؾىالت را تؾخیـ دادُ ٍ آى را ثزعزف ًوبیذّ.ذف افلی
ایي فزآیٌذ وبّؼ احزات ًبهغلَة ٍلبیغ ٍ هؾىالت ثزوغت ٍ وبر عبسهبى اعت وِ ثبػج ثزٍس خغب در
سیزعبخت  ITدر یه عبسهبى هیؾًَذ ٍجلَگیزی اس ثزٍس حَادث هجذد هزثَط ثِ ایي خغبّب.
 مذيريت پیكربنذیۺ هذیزیت پیىزثٌذی هذیزیت  ITرا ثزای تؾخیـ  ،وٌتزل ً ،گْذاری ٍ ثبسًگزی
ًغخِ ّبیی اس آیتوْبی پیىزثٌذی لبدر هی عبسد ٍ ووه هی وٌذ وِ عزٍیغْب در عبسهبى ثِ رٍػ
هؼمَل ٍ هَحز ارائِ ؽًَذ.
 مذيريت تغییرات :ایي فزآیٌذ ٍظیفِ تْیِ رٍال ّبیی ثوٌظَر تغت ،وٌتزل ٍ ًظبرت ٍ هذیزیت پیبدُ
عبسی درخَاعت تغییزاتزا ثؼْذُ دارد.تَعظ ایي فزایٌذ هذیزیت درخَاعت تغییزات ،ارسیبثی تغییزات
هجَسدّی ثِ تغییزات هذیزیت پیبدُ عبسی تغییزات ٍ جلَگیزی اس تغییزات ثذٍى هجَس ،وبّؼ لغؼی
عزٍیظ ٍ ّوبٌّگی در عبخت ٍ پیبدُ عبسی ٍ تغت تغییزات اػوبل ؽذُ در عزٍیظ ّب ،اًجبم
هیپذیزد.
 مذيريت نشر خذمات :اعویٌبى حبفل هیىٌذ وِ ثزًبهِ ریشی ،عزاحی ،عبخت ،پیىزثٌذی ٍ تغت
ًغخِ ّبی اًتؾبر یبفتِ جذیذ ًزم افشاری ٍیب عخت افشاری اجشای  ITثذرعتی هذیزیت هیؾَد.

