
 

 

 

 مبانی مهندسی نرم افزار
 موسسه آموزش عالی اقبال الهوری

 

  



 

1 

 افزارنرممبانی مهندسی 

اقل ی با حدافزارنرمفرآیندی است که در طی آن  افزارنرممنظور از مهندسی  :افزارنرمتعریف مهندسی 

ارهایی و ابز هاروشمجموعه  افزارنرمبهتر مهندسی  انیب هزینه و حداکثر قابلیت اطمینان تولید گردد.

از شود )میحداکثر قابلیت اطمینان و حداقل هزینه  با ،باکیفیتی افزارنرمکه باعث تولید  باشدمی

 دیدگاه پرسمن(

 است: افزارنرماستفاده از یکی از اصول زیر در حین تولید  افزارنرممنظور از مهندسی 

  باشد به بیش از یک نفر نیاز افزارنرمبرای تولید 

 ن(از دیدگاه پرسمباشد )باالتر از آن نیز  هاینسخهطوری تولید شود که امکان ایجاد  افزارنرم 

 :افزارسختنسبت به  افزارنرمدالیل پیچیدگی تولید 

 وده ب ایکارخانهیک محصول  افزارسخت کهدرحالی شودمیتدریجی تولید  صورتبه افزارنرم

 و دارای خط تولید است.

 افزارنرمتولید  کهدرحالی شودمیفراهم  شدهساختهاز اتصال قطعات از پیش  عموماً افزارسخت 

 .شودمیاست استفاده  فردمنحصربه از یک فرآیند تولید مهندسی که برای هر کاربر جدید

  در طول  پس از تولید افزارسخت متفاوت است. افزارنرمو  افزارسختمفهوم فرسودگی در

در چرخه  ؛ امانباشد استفادهقابلفرسوده شده تا حدی که دیگر  کمکمچرخه حیات خود 

اتمام عمر آن معنایی نداشته و فقط ممکن است پس از اعمال تغییرات زیاد  افزارنرمحیات 

 کارایی اولیه خود را از دست بدهد.

 

 1شکل 

 :(baochبوچ )از دیدگاه  افزارنرمدالیل پیچیدگی 
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 رد گوناگون و گاه متضادی وجود دارد، نیازهای افزارنرماز یک  غالباً یچیدگی در حوزه مسئله:پ .1

 ازهاینیعالوه بر  ضمناً. خواهندمیکه چه  دانندنمیبرخی موارد خود کاربران و مشتریان نیز دقیقاً 

کافی مشکل است نیازهای غیر  یاندازهبه هاآنوظیفه مندی که در سیستم وجود دارد و برآوردن 

در بسیاری  هاآنو ... نیز وجود دارد که برآوردن  تیامن ،دقت ،سرعت کارایی، مانندوظیفه مندی 

 .کشدمیاز موارد تولید را به چالش 

با  ،فرآیند تولید و مدیریت آن: پی بردن به آنکه چه فرآیندی برای تولید مناسب استپیچیدگی  .2

همواره مشکلی اصلی برای  دستازاین سؤاالتیچه الگویی فازهای مختلف تولید انجام شود؟ و 

 .باشدمی افزارنرم یتولیدکنندهتیم 

انتظار  افزارنرماینکه از یک  رغمعلیکافی:  استانداردهایو نبود  افزارنرم پذیریانعطاف .3

 داردوجود ن افزارنرماستاندارد و روش جامعی برای تولید  گونههیچاما  رودمیباالیی  پذیریانعطاف

 .اندشده افزارنرمباعث پیچیدگی  توأماًکه این دو عامل 

 کنندمیدر کامپیوترهای گسسته کار  افزارهانرمی گسسته: هاسیستمشکل توصیف رفتار م .4

سته ی پیوهاسیستم کنیممیتولید  افزارنرم هاآنما برای یی که هاسیستماکثر  کهدرصورتی

دارد  هاآنکمی در خروجی  تأثیری پیوسته هاسیستمکوچک در ورودی  راتییتغ هستند.

ی گسسته ممکن است تغییرات زیادی در هاسیستمتغییرات کوچک در ورودی  کهدرحالی

 .شودمیاطمینان  هایقابلیتخروجی ایجاد کند که باعث پایین آمدن 

 :افزارنرمی تولید هامدل

ائه یا در ار شوندمیهستند که منجر به تولید محصول  هافعالیتمداومی از  یسلسلهیک  هامدلاین 

 .کنندمیسرویس نقش دارند و نظم کلی روند تولید را مشخص 

 ی تولید:هامدلانواع 

 (water fall)مدل آبشاری  .1

 (prototype) سازینمونهمدل  .2

 (RAD) افزارنرممدل تولید سریع  .3

 (incremental)افزایشی( ) یجیتدرمدل  .4

 (spiral model)حلزونی( ) یچرخشمدل  .5

 (win-win spiral model)برنده چرخشی -مدل برنده .6

 (component based)محور  مؤلفهمدل  .7

 (formal method)رسمی  هایروشمدل  .8

 (4Gt)نسل چهارم  هایتکنیکمدل تولید  .9

 (concurrent development model) روندهممدل توسعه  .11
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طی خ صورتبهاین محصول را مانند سایر محصوالت  دیتول ،افزارنرمدر ابتدای تولید  مدل آبشاری:

مدل مبتنی بر این شیوه مدل آبشاری بود که در این مدل ترتیب انجام عملیات  نیاول ،دانستندمی

 .شودمیچنین است که خروجی هر مرحله ورودی مرحله بعد محسوب 

 

 2شکل 

 مزایای مدل آبشاری:

  است فهمیقابلبسیار روش ساده و 

  ش مدل بسیار خوبی برای آموز کندمیواضح بیان  طوربهرا  افزارنرمبه دلیل آنکه مراحل تولید

 .باشدمی

 معایب مدل آبشـاری

  و جدا از هم دارد. ایدنبالهچنین طبیعـت  ندرتبه افزارنرمتولیـد 

 به عقب در این مدل بسیار باالست.زینه بازگشت ه 

  باشد. فهمقابلحجم زیادی از کار باید انجام شود تا خروجی برای مشتری 

 یسک این مدل بسیار باالست.ر 

 ًصبور نیست که اجازه دهد تمامی مراحل انجام شود سپس خروجی  قدرآنمشتری  معموال

 را ببیند.

  تند بـر هس زمانهمکار کـه بسیار  یاولیهبیفتد تا مراحـل  تأخیرباید به  سازیپیادهمرحله

 ود.ـــانجـام ش

 این مدل به دنبال افزایش در در مدل آبشاری از کارفرما یا کاربر بازخوردی نداشتیم، :سازینمونهمدل 

 .شودمیو به کاربر نمایش داده  شدهساختهیک نمونه آزمایشگاهی  ابتدا بازخورد از مشتری هستیم،

ترتیب درک بهتری از نیازهای  نیبد .شودمیکاربر در هر مرحله دریافت شده و نمونه اصالح  نظرات
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 ،مسئلهصورتت از ـنادرس هایدرکمدل به دنبال کاهش خطا در ریسک و  نیا کاربر خواهیم داشت،

 .باشدمیر ــه کمتــبا هزین هانمونهح ـصحی ساخـت

 

 3شکل 

 :سازینمونهمعایب مدل 

 شده که گاه ممکن است متضاد و غیر مهندسی باشد ریزیپایهبه خواست مشتری  چیزهمه 

 حصول نهاییصبر کم مشتری در دریافت م 

 کمکمو  شدهساخته اولیه یهستهابتدا  سازینمونهدر این مدل برعکس مدل  :(RAD) عیسردل م

ته هس سپس ،کنیممیابتدا نیازهای کلی و محدوده مسئله را شناسایی  در ،دهیممیآن را گسترش 

انجام  موازی صورتبهسایر فرآیندها در قالب زیرتیمهایی  سپس .گرددمیتعیین  مسئلهصورتاولیه 

 .شودمی

 :(RAD)معایب مدل سریع 

  وژه و هم مشتری به ادامه پر تولیدکنندهمناسب است که هم  هاییسازماناین مدل برای

 تعهد داشته باشند.

  مناسب است پذیرمقیاسبزرگ و  هایپروژهاین مدل تنها برای 

  طلبدمینیروی انسانی زیادی 

  تولید  یتباقابلی هایقسمتو  ترکوچکی هامؤلفهبه  تجزیهقابلباشد که  ایگونهبهپروژه باید

 موازی باشد.
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 4شکل 

 ایلولهو تدریج و از طریق نوعی روش موازی و شبیه به روش خط  مروربهدر این مدل مدل تدریجی: 

 .شودمیتکمیلی ارائه  هایتحویلو  هانسخه مروربهو  کندمیعمل 

 حتماً نباید تیم بزرگی در اختیار باشد. مزیت مدل تدریجی:

 

 5شکل 

است که روشی تکاملی بوده  افزارنرمی مطرح تولید هامدلاین مدل یکی از مدل چرخشی )حلزونی(: 

 .باشدمیی موفق و بهترین ایده هامدلو از 
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 معایب مدل چرخشی:

  بودن و کارایی روش تکاملی مشکل است کنترلقابلمتقاعد کردن مشتری در 

  طلبدمیمهارت ارزیابی خطر فراوانی 

  نگرفته است بازدهی آن مشخص نیست قرار مورداستفادهبه دلیل آنکه زیاد 

 

 6شکل 

 لهمرحبهمرحلهبرای دریافت  در این روش به دنبال متقاعد کردن مشتری مدل برنده برنده چرخشی:

شدن از دیدگاه مشتری زمانی است که مشتری محصولی را دریافت کند که اکثر  برنده کار هستیم.

زمانی است که کاری را انجام دهد که  تولیدکنندهبرنده شدن از دیدگاه  ؛ امانیازهای او را برطرف کند

دل این م در با هزینه و زمان تخمینی انجام شود. یعنی هزینه مناسب، با نزدیک به واقعیت، درزمانی

 را در هر مرحله در نظر بگیرد. هاآنرا بشناسد و عوامل برنده شدن  دارانسهامباید  تولیدکنندهم تی

 معایب مدل برنده برنده چرخشی:

  بودن و کارایی روش تکاملی مشکل است کنترلقابلمتقاعد کردن مشتری در 

  طلبدمیمهارت ارزیابی خطر فراوانی 

 شده که گاه ممکن است متضاد و غیر مهندسی باشد. ریزیپایهبه خواست مشتری  چیزهمه 
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 7شکل 

اینکه به دنبال تسریع در تولید باشیم  جایبهدر این مدل : component based محور: مؤلفهمدل 

 سرویس در یکنندهارائهیک واحد  هامؤلفهکه این  دهیممییی قرار هامؤلفهمبنای کار را شناسایی 

 .باشدمیمدل چرخشی  یکنندهتکمیلمدل  نیا یک واحد کاربردی هستند.

 است. تاکنون شدهارائه: این مدل بهترین مدل نکته

 محور: مؤلفهمزایای مدل 

 بودن ءگراشی 

 سرعت ساخت باال 

 مدل چرخشی را نیز دارد هایویژگی یکلیه 
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 8شکل 

در قالب  افزارنرمدر توصیف و وارسی  هاروشاین  یایده (:formal methodرسمی ) هایروشمدل 

مشکل اصلی تولید را در عدم توصیف دقیق  هامدلاین  درواقع است،  zو  betaرسمی مانند هایزبان

یفی دقیق توص هایزبانبا  مسئلهصورتو به دنبال توصیف  دانندمیتولید  فرآیندهایدر سایر  افزارنرم

 رآیندهایفکنار سایر  در ترکیبی، صورتبه معموالً توجه به عدم ارائه یک فرآیند تولید، با .باشندمی

 .شوندمیاستفاده  افزارنرمتولید 

 :رسمی هایروشمزیت مدل 

  مسئلهصورتتوصیف دقیق 

 رسمی: هایروشمعایب مدل 

  (شودمیترکیبی استفاده ) ستینمدل کاملی 

  است پرهزینهو  گیروقترسمی در حال حاضر بسیار  هایمدلگسترش 

 هایروشالزم برای اجرای  یزمینهدارای  افزار سازاننرمتعداد محدودی از  کهازآنجایی 

 است. موردنیاز ایگسترده آموزش رسمی هستند،

  ستراهکار ارتباطی با مشتریان که دید فنی ندارند دشوار ا عنوانبهاستفاده از این مدل. 

 .باشدمیمبتنی بر استفاده از امکانات فنی  هاروشاین  (:4GTتولید نسل چهارم ) هایتکنیکمدل 

زارهای از اب سازیپیادهاست. برای این منظور در فاز  سازیپیادهاتوماتیک نمودن  هاروشاصلی این  دهیا

 .شودمیتولید کد استفاده 
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 تولید نسل چهارم: هایتکنیکمعایب مدل 

 .بردمیسرعت تولید را باال  فقط کامل نیست، چرخه

 تولید نسل چهارم: هایتکنیکویژگی مدل 

  4استفاده ازGT  کاربردی به همراه ابزارهای مهندسی  هایزمینهروشی عملی برای اکثر

 .دهدمیو مولدهای کد ارائه  افزارنرم

  بدیامیتا حد زیادی برای کاربردهای کوچک و متوسط کاهش  افزارنرمزمان الزم برای تولید 

 .یابدمیو حتی میزان تحلیل و طراحی الزم برای کاربردهای کوچک نیز کاهش 

  4استفاده ازGT  های بزرگ به همان اندازه تحلیل و طراحی و افزارنرمبرای امور توسعه

 جوییصرفهدر وقت  توانیمآزمایش نیاز دارد و فقط از طریق حذف یا کاهش کد نویسی 

 کرد.

 ((((HOME WORK)))) (:concurrent development model) روندهممدل توسعه 

 کامل توضیح دهید. طوربهرا  روندهممدل توسعه -1

های مربوط به هر سطح را بر اساس KPA و بردهنامبلوغ پروسه تولید را تعریف کرده، سطوح آن را -2

 بنویسید. SEIنظر 

 افزار:نرم تولید

ت زیرا تحلیلگر و سازنده به دنبال ساخ ،شوندمیدر فرآیند ساخت با شکست مواجه  هاسیستمخیلی از 

 هستند بدون اینکه درک درستی از سیستم و سازمان داشته باشند. العادهفوقیک سیستم 

 چرخه حیات توسعه سیستم

 که: کنیممین مشخص آچرخه حیات توسعه سیستم فرآیندی است که در طی 

ا ساخت سیستم اطالعاتی برطرف نیازهای تجاری را ب تواندمییک سیستم اطالعاتی چگونه  .1

 کند؟

 شود؟میاین سیستم چگونه طراحی  .2

 ؟شودمیچگونه ساخته  .3

 ؟گیردمیچگونه در اختیار کاربر قرار  .4
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وظیفه او تحلیل تجارت، شناسایی نقاط  کندمیرا، تحلیلگر سیستم بازی  SDLCنقش کلیدی در 

 .باشدمیبهبود فرآیند تجارت و طراحی سیستم اطالعاتی 

SDLC  است که هر فاز شامل یک سری مراحل است که هر مرحله  شدهلیتشکاز چهار فاز اصلی

. باشدیم Deliverable این مراحل ماحصلو  شودمیخاص انجام  هایتکنیکتوسط یک سری از 

مشغول به کارند و در حقیقت  SDLCتوسط افرادی هستند که در  شدهساخته، مصنوعات هااین

. باید توجه شود کندمیفازهای قبلی استفاده  deliverables. هر فاز از باشندمیهر فاز  هایخروجی

در فازهای  آمدهدستبه، یعنی در هر فاز نتایج شودمیتدریجی انجام  صورتبه SDLCتکامل در 

 تغییر کرده و بهبود یابند. توانندمیی قبل

 زیر عمل کرد: صورتبه توانمی SDLCبرای ساخت یک سیستم اطالعاتی توسط 

 .کنیم را طی SDLCبه ترتیب فازهای  .1

 را تولید کنیم. ها deliverableدر هر فاز  .2

 سازی استفاده کنیم.برای پیاده آمدهدستبه یها deliverableاز  .3

 بسازیم.سیستم اطالعاتی  .4

 سیستم را پاالیش کنیم. .5

 :SDLCچهار فاز اصلی در 

 ریزیطرح 

 تحلیل 

 طراحی 

 مستندسازی 

که چرا یک سیستم اطالعاتی باید ساخته شود و همچنین  کنیممیمشخص  ریزیطرحدر مرحله 

 است: شدهلیتشک. این فاز در دو مرحله کنیممیاعضای یک تیم پروژه را مشخص 

 الف: شروع پروژه

خ با پاس توانمیکه چه منافع تجاری برای سازمان ارزشمند هستند؟  کنیممیدر این فاز ما مشخص 

سازمان را کاهش داد و منافع بیشتری برای سازمان فراهم کرد،  هایهزینه توانمیچگونه  سؤالبه 

م. در دهی رائها هاسیستمرا در گزارشی به نام درخواست  سؤالاین منافع را شناسایی کرد. نتیجه این 

و ساخت سیستم  اندکدمتجاری سازمان  هاینیازمندیکه  کنیممیخالصه بیان  طوربهاین گزارش 

ه ک پردازیممی سنجیامکان. سپس به تحلیل آوردمیاطالعاتی چه منافعی را برای سازمان به ارمغان 

یا خیر؟  است ریپذانجامتکنیکی اقتصادی سازمانی  ازلحاظآیا ساخت سیستم  کنیممیدر آن مشخص 
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تن مجوز برای گرف تائیدرا به یک انجمن بنام کمیته  سنجیامکانو نتیجه  هاسیستمسپس درخواست 

 .کنیممیانجام کار ارسال 

 ب: مدیریت پروژه

که در این مرحله طرح پروژه و کارمندان  شودمی، پروژه وارد مرحله مدیریت پروژه تائیددر صورت 

. در این شوندمی آوریجمع. نتایج این مرحله اغلب گزارشی به نام طرح پروژه شوندمیآن مشخص 

 .دهدمیکه چگونه تیم پروژه عملیات توسعه سیستم را انجام  کنیممیگزارش مشخص 

 :تحلیل

 که: کنیممیدر فاز تحلیل مشخص 

 ؟کنندمیالف: چه کسانی از سیستم استفاده 

 ؟دهدمیانجام  یکارچهب: سیستم 

 خواهد بود؟ استفادهقابلج: سیستم چه زمانی و در کجا 

ی موجود پرداخته، نقاط بهبود سیستم را پیدا و سیستم هاسیستمدر طی این فاز، تیم پروژه به بررسی 

 . این فاز از سه مرحله تشکیل شده است:کندمیجدید را شناسایی 

  روژهتیم پ هایفعالیتتهیه یک استراتژی تحلیل برای مشخص کردن 

 تجاری در  هایفعالیت شودمیو تهیه تحلیل که در آن مشخص  هانیازمندی آوریجمع

 سیستم آینده به چه صورت خواهد بود.

  و  ندشومیمشخص  هامدلتهیه گزارش پیشنهاد سیستم که در آن کلیه مفاهیم سیستم و

سیستم قرار داده تا تصمیم نهایی را برای ساخت  گیرندگانتصمیماین گزارش را در اختیار 

 سیستم بگیرند.

 :طراحی

 ،افزارنرم، افزارسختدر فاز طراحی چگونگی عملکرد سیستم را توسط تعیین کردن مشخصات 

. این فاز از چهار مرحله تشکیل کنیممیمشخص  هاگزارشو  هافرمشبکه واسط کاربری  هایزیرساخت

 شده است:

که سازمان توسط برنامه نویسان خود به  شودمیستراتژی طراحی که در آن مشخص الف: تهیه ا

 ند.خارجی برای ساخت سیستم استفاده ک هایسازمانساخت سیستم بپردازد و یا از 
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 شود.ای مشخص میافزاری و شبکهنرم هایزیرساختتهیه معماری طراحی که در آن ب: 

هایی و در چه کنیم چه دادهو پایگاه داده که در طی آن مشخص می هافایلج: ساخت خصوصیت 

 شوند.زمانی ذخیره می

ر د هرکدامهایی باید نوشته شوند و کنیم چه برنامهد: تهیه برنامه طراحی که در طی آن مشخص می

 دهند.انجام می کاریچهها این برنامه

سان و نویها به تیم برنامهدر غالب گزارشی به نام توصیف سیستم شدهگفتهتمامی موارد  درنهایت

 شود.می ارائهسازان پیاده

 :سازیپیاده

 شود:شود. این فاز از سه مرحله تشکیل میدر این فاز، سیستم ساخته و نصب می

 ساخت و تست سیستم 

 نصب سیستم 

 تهیه طرح پشتیبانی 

 ها:متدولوژی توسعه سیستم

 ؟ستیچمتدولوژی 

ها، استانداردها و راهکارهایی است که ها، ایدهای منظم از شیوه( مجموعهشناسیروشمتدولوژی )

 SDLCهای مختلفی از مراحل و سری هاترکیب هاآنروند. در بکار می SDLCسازی برای پیاده

 است. شدهمشخص

 شوند:ها به سه دسته تقسیم میمتدولوژی طورکلیبه

 یافتههای ساختمتدولوژی .1

 RADهای متدولوژی .2

 AGILEمتدولوژی  .3
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 یافته:ساخت هایمتدولوژی

 است. در استفادهقابلغیر عمالًی بزرگ هاسیستمقدیمی است که امروزه در  هایمتدولوژییکی از 

. دو نمونه از این متدولوژی آبشاری و شوندمیبه ترتیب اجرا  SDLCاین متدولوژی مراحل مختلف 

 موازی است.دیگری متدولوژی 

طقی من افزارنرمو  شودمیساخته  افزارسخت کهدرحالی یابدمی ، طراحی و توسعهافزارنرمنکته: همواره 

 و انتزاعی است.

از دور خارج  افزارسختنیست و  گونهاین افزارنرم کهدرحالی شودمیکهنه و فرسوده  افزارسخت

 .گرددمی

 دهشیسفارش صورتبهباید  افزارنرم کهدرحالی شودمیاز طریق مونتاژ و قطعات ساخته  افزارسخت

 ساخته و اماکن مونتاژ در آن پایین است.

 

 9شکل 

 الف: متدولوژی آبشاری

 خطی همگی دارای این ویژگی هستند: هایمدل، یطورکلبهمدل آبشاری و 

  قبلی است. یمرحلهشروع یک مرحله ملزم به پایان 

  امکان برگشت به مراحل قبلی وجود ندارد. به همین لحاظ امکان کار تیمی به حداقل

کاربران و یا مشتری باید تمامی  ضمناًو هزینه رفع مشکالت بسیار باالست.  رسدمی

 خود را در همان ابتدا معلوم نماید. هاینیازمندییا  هاخواسته
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 متدولوژی موازی: :ب

برای رفع فاصله زمانی زیاد مابین فاز تحلیل تا تحویل سیستم این متدولوژی پیشنهاد شد. در این 

 که در هر قسمت توسط شدهتقسیممتدولوژی بعد از پایان فاز تحلیل مرحله طراحی به چند قسمت 

 فازیکهر قسمت  سازییادهپ. بعد از پایان شودمیموازی و همزمان انجام  طوربهیکسری افراد 

 است. شدهگرفتهسیستم در نظر  یشدهساخته هایقسمت سازییکپارچه

 

 11شکل 

 

 RAD (Rapid Application Development) هایمتدولوژی

 به دست ترسریعاولیه سیستم  هاینسخهسعی بر این است که تا حد ممکن  RADدر متدولوژی 

ی هاتهخواسبه فهم بهتری از سیستم دست یابد و  هاآنکاربران برسد تا کاربر بتواند با استفاده از 

 سیستم اعالم دارد. دهندگانتوسعهبه  ترسریعخود را 

 :سه نمونه مختلف از این متدولوژی به شرح زیرند

 (Phase Developmentتوسعه فازی ) :الف

 (Prototypingپروتوتایپ ) :ب
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 (Throw Away Prototypingپروتوتایپ دورانداختنی ) :ج

 توسعه فازی:

اصلی  هاینیازمندی معموالً. کنیممیمختلفی تقسیم  هاینسخهدر این متدولوژی کل سیستم را به 

بر کار موردنظردیگر و تغییرات  هایویژگیبعدی  هاینسخهو در  شدهگنجاندهو مهم در نسخه اولیه 

 .شودمیپایان هر نسخه ساخت نسخه بعدی آغاز  محضبه. شودمیاعمال 

 پروتوتایپ:

های تحلیل، طراحی و ساخت پروتوتایپ به معنی ساخت یک نسخه آزمایشی است. در ابتدای مدل فاز

تا سیستم کامل شود. در ابتدای کار یک  شوندمیتکرار  قدرآنو این فازها  شوندمیانجام  باهم

 .شودمیو پروتوتایپ اولیه سیستم ساخته  شدهانجامسریع و مقدماتی  وتحلیلتجزیه

روتوتایپ . پشوندمیتکرار  شدهگفتهو مجدد فازهای  قرارگرفتهسپس این پروتوتایپ در اختیار کاربر 

 کل سیستم بر اساس آن پروتوتایپ ساخته شود. زمانی کهتا  شودمی ترکاملدر هر مرحله 

 

 11شکل 

 (Throw Away Prototypingپروتوتایپ دورانداختنی )

 شدهاختهسبا این تفاوت که در این متدولوژی پروتوتایپ  باشدمیاین متدولوژی شبیه متدولوژی قبلی 

ن مختلفی از سیستم است که به ای هایقسمت شدهسازیشبیهنیست، بلکه فقط  موردنظرسیستم 

کاربران را  هاینیازمندیتحلیلگر بتواند  وسیلهبدینو  کارکرده هاآنکه کاربر با  اندشدهساختهمنظور 

 .شودمیو سیستم از ابتدا طراحی  شدهدور انداختهاین پروتوتایپ به  درنهایتبهتر درک کند. 
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 12شکل 

 مناسب یمتدولوژانتخاب یک 

 ؛بهترین، وجود ندارد عنوانبهمزایا و معایبی دارند و هیچ متدولوژی  شدهگفتهتمامی متدولوژی 

بنابراین بر اساس یک سری از پارامترها و نوع پروژه باید متدولوژی مناسبی انتخاب شوند که این 

 پارامترها به شرح زیرند:

 میزان وضوح نیازمندی کاربران 

 آشنایی با تکنولوژی 

 پیچیدگی سیستم 

 یستمقابلیت اطمینان س 

  مدتکوتاهلزوم تحویل سیستم در یک بازه زمانی 

 با برنامه پیش رفتن 

 تحلیلگر: هایمهارت

 :شوندمیی که یک تحلیلگر باید داشته باشد به شش دسته تقسیم هایمهارت

که  یایتکنولوژدر یک سازمان و  شدهاستفاده هایتکنیک: تحلیلگر برای فهم تکنیکی هایمهارت

و  هاتکنیکبرای ساخت سیستم استفاده خواهد شد و اینکه به چه صورت با استفاده از این 

 تکنیکی دارد. هایمهارتمناسبی برای حل مشکالت سازمان بیابد احتیاج به  حلراه، هاتکنولوژی

تجاری  نیازهای تواندمی: تحلیلگر برای اینکه بداند چگونه یک سیستم اطالعاتی تجاری هایمهارت

 تجاری نیازمند است. هایمهارتیک سازمان را برآورده کد به 
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تحلیلی خود بتواند هم در سطح سازمانی و هم  هایمهارت: تحلیلگر باید توسط تحلیلی هایمهارت

 در سطح پروژه، مشکالت را حل کند.

شخصی هم داشته باشد.  هایمهارتعلمی،  هایمهارت: تحلیلگر باید عالوه بر شخصی هایمهارت

 برای بهتر ارتباط برقرار کردن با مسئولین سازمان و برنامه نویسان مثالً

 مختلف مدیریتی آگاه باشد تا بتواند تیم پروژه را هایتکنیک: تحلیلگر باید از مدیریتی هایمهارت

 در مسیر مناسب هدایت کند.

در کل پروژه باعث افزایش  گوییراستت و : تحلیلگر باید با حسن اخالق، شجاعاخالقی هایمهارت

 بین افراد درگیر در پروژه شود.اطمینان ما

1. USE Case Driven 

برای تعریف رفتار  سازیمدلابزار  تریناصلی عنوانبه ها Use Caseبدین معنی است که 

نحوه تعامل کاربر با سیستم را برای انجام یک کار  Use Caseسیستم استفاده شوند. یک 

 فقط بر روی یک فعالیت متمرکز است. زمانیکو در  کندمیخاص توصیف 

2.  Architecture Centric 

الیه به الیه باشد. یک  صورتبهو سیستم اطالعاتی  افزارنرمبدین معنی است که معماری 

 :شودمی معماری الیه به الیه حداقل از سه الیه تشکیل

رفتارهای خارجی سیستم از  کنندهتوصیف( که Functional Viewالف: دید عملکردی )

 دید کاربر است.

آن و روابط  هایکالسساختار سیستم و  کنندهتوصیف( که Static Viewب: دید ایستا )

 .باشدمی هاکالسمابین 

رفتارهای داخلی سیستم است، مانند  کنندهتوصیف( که Dynamic Viewج دید پویا )

 مابین اشیاء هاپیامارسال 

باید گزارش  ازآنپس، شناخت پروژه به نحوی است که ارزشمند است. SDLCمرحله اول فرآیند 

است را آماده نمود.  ذکرشدهکه در آن اطالعات اولیه در مورد سیستم اطالعاتی  هاسیستمدرخواست 

کی و اقتصادی، تکنی ازلحاظتا امکان ساخت را  کندمی سنجیامکان سپس تحلیلگر اقدام به تحلیل

 سازمانی بررسی کند.
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 پروژه چیست؟

که یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی دارند و منجر به ایجاد  هافعالیتاز  ایمجموعهبه 

 .گویندمیپروژه  آوردمیرا برای سازمان به ارمغان  هاییارزشکه  شوندمیسیستمی 

 متوجه گویندمیاسپانسر  عنوانبهکه شخص یا اشخاصی  شودمییک پروژه زمانی شروع 

 سودهایی را عاید سازمان نمایند. توانندمیتجاری یک سیستم اطالعاتی هستند و  هایارزش

که این گزارش به گروهی  شوندمیمشخص  هاسیستماهداف پروژه توسط گزارشی به نام درخواست 

نان وارد آ تائید. این کمیته به بررسی گزارش پرداخته و در صورت شودمیارسال  ئیدتابه نام کمیته 

 .شویممی سنجیامکانمرحله تحلیل 

نقش مهمی را در اجرا و یا عدم اجرای یک پروژه و پیشرفت آن دارد. توسط  سنجیامکانتحلیل 

و جزئیات کافی و  کنیممی مختلف بررسی هایجنبهمزایا و معایب پروژه را از  سنجیامکانتحلیل 

 دهندگانسفارش. در اکثر مواقع دهیممیپروژه شرح  اسپانسردقیقی را در مورد منافع پروژه برای 

به  نجیسامکاننتیجه  درنهایت. کنندمیهمکاری  سنجیامکانسیستم همراه با تحلیلگر در تحلیل 

 .شودمیارسال  تائیدکمیته 

 (Ientifying Business Valueو منافع تجاری ) هاارزششناسایی 

 معموالً در ابتدا  شودمیو منافع تجاری که توسط یک سیستم اطالعاتی عاید سازمان  هاارزشایده 

( و Tangible) لمسقابلمنافع  توانندمیو منافع  هاارزش. این شودمیپروژه مطرح  اسپانسرتوسط 

 باشند. لمسقابلیا غیر

 معموالً ( و Quantifiedباشند. ) پذیریکمیتمنافعی هستند که دارای مقدار و  لمسقابلی هاارزش

عملکردی سازمان منافعی که  هایهزینه %2کاهش ساالنه  مثالً هستند.  سنجشقابل سادگیبه

: دشونمینامیده  لمسقابلغیر هایارزش شوندمیسنجیده  سختیبهغیرقابل مقداردهی هستند و 

 .به مشتری دهییسسرو مثالً

 (:System Request) هاسیستمدرخواست 

گزارشی است که در آن دالیل و توجیه ساخت یک سیستم و منافعی که با  هاسیستمدرخواست 

 این گزارش پروژه خود اسپانسر معموالً. کندمیرا مشخص  شوندمیساخت آن سیستم، عاید سازمان 

 .کندمیرا تهیه 

 تشکیل شده است: پنج عنصر اصلیاز  هاسیستمگزارش درخواست 
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1. Project Sponsor 

 تعیین اسپانسرهای پروژه

2. Business Needs 

مانند افزایش فروش و یا بهبود ؛ اندالزمدالیل تجاری که برای آغاز ساخت سیستم 

 به اطالعات یابیدست

3. BusinessRequirements 

 مانند دسترسی به؛ شوندمیاضافه تجاری که با ساخت سیستم به سازمان  هایتوانایی

 اطالعات از طریق وب و یا امکان جستجو در بین محصوالت توسط کاربران

4. Business Value 

افزایش فروش و یا  %3مانند  کندمیمنافعی که سیستم اطالعاتی برای سازمان مهیا 

 هرماهتومان کاهش هزینه در  1511

5. Restricts 

مانند ؛ که برای ساخت سیستم با آن مواجه هستیم هاییمحدودیتنکات خاص و 

 "نیاز به امنیت باال"و یا  "سیستم باید برای تعطیالت نوروزی آماده باشد"

 :افزارنرمخدمات 

 ذیریپآسیبت خرابکاران مقاوم باشد و امکان نفوذپذیری یا حمالقابلدر م افزارنرم: یعنی جامعیت

با عنوان شروطی  شدهاشارهاست صفات  ذکرقابلامن باشد.  افزارنرمآن در حداقل باشد. به عبارتی 

 مطرح هستند. ISOاز جانب  افزارنرمجهت استاندارد کردن 

 :افزارنرم هایویژگیصفات یا 

ت و کمتر با شکس کندمی. قفل نبردنمیکاربر را بیخود از بین  هایدادهقابلیت اطمینان:  .1

 (Reliability. )شودمیمواجه 

قرار دهد.  مورداستفادهبهینه  طوربهرا  افزارسختکارایی: حافظه را الکی پر نکند.  .2

(Efficiency) 

 رااجقابلی افزارنرمی و افزارسختبر روی سکوهای مختلف  افزارنرمباشد: یعنی  حملقابل .3

 Linux (Portability)و هم بر روی  XP عاملسیستمباشند. هم بر روی 



 

21 

ار ی از مستندات کافی و منابعی برخوردافزارنرمفاز توسعه  ترینپرهزینهقابلیت پشتیبانی:  .4

 (Maintainability) ، رفع عیبیابیعیبباشد، راهنمای استفاده کاربران، راهنمای 

کار خود را انجام دهد. بر  راحتیبهکاربرپسند: باید دارای ظاهر و محیطی باشد که کاربر  .5

الزم را به  هایورودییعنی ؛ دهیممیمورد آزمایش قرار ، آن را افزارنرماساس مستندات 

 Userیا خیر. ) گردندمیالزم تولید  هایخروجیآیا  کنیممیو بررسی  دهیممیبرنامه 

Friendly) 

 :افزارنرمتست  هایروش

و  هاورودی، افزارنرمتست جعبه سیاه: در این نوع تست بدون در نظر گرفتن جزئیات درونی  .1

 هاخروجی

خط به خط، ردگیری کرد در قالب  صورتبهتست جعبه سفید: باید جزئیات درونی برنامه را  .2

 موارد زیر:

a.  کنیممیرا آزمایش  هاحلقهجزئیات درونی. 

b.  کنیممیدنبال  باریکتمامی مسیرهای درون برنامه را حداقل. 

c. دستور IP  کنیممیرا در حاالت مختلف )درست بودن یا نادرست بودن( شرط. 

d. ا ر هاآنشده را به سیستم داده و کارکرد سیستم بر روی  تألیفمعتبر یا  هایداده

 .کنیممیآزمایش 

در حضور مشتری  دهندهتوسعهو توسط مهندسان  افزارنرمتست آلفا: در محل شرکت سازنده  .3

 .گیردمیانجام 

اما  شودمیجام تست بتا: توسط کاربر در محل کار و یا استفاده او بدون نظارت سازندگان ان .4

 به سازندگان ارجاع خواهد شد. درنهایتنتیجه 

تعداد و همچنین بزرگ بودن  ازنظرحجیم  هایدادهبا  افزارنرمتست فشار: در این نوع تست،  .5

 .دهندمیمورد آزمایش قرار  هاداده

 .ددهنمیرا مورد هجوم قرار  افزارنرممختلف  هایشیوهتست امنیت: در این نوع تست از طریق  .6

در مقابل چنین تهدیداتی  افزارنرمهای جاسوسی( و نحوه دفاع افزارنرمو  هاکرم، هاویروس)

 .نماییممیرا بررسی 

یک تست خوب باید بتواند خطاهای بیشتری را در یک محدوده زمانی مشخص  تست خوب: .7

باشد  ایگونهبهید روش تست با حداکثر خطاهای ممکن را پیدا نماید. یبه عبارتپیدا نماید یا 

روش تست باید توانایی  به متقاضی تحویل دهد. افزارنرمکه خطاها را پیش از تحویل 

 خطاهای ممکن و متفاوت را داشته باشد. بینیپیش

( مختلف تشکیل شده Component) مؤلفهتست یکپارچه: چنانچه سیستم از چندین  .8

 به عبارتی. کنندمییکپارچه کار  صورتبهسازگار بوده و  باهم هامؤلفهباشد، تمامی این 
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جدیدی نیز به سیستم متصل  مؤلفهبرقرار باشند و چنانچه  هاآنمجموعه قوانین و مقررات در 

 جدید هماهنگ است. مؤلفهبا معماری آن  هامؤلفهشود، مابقی 

 :طراحی

. شودمیحاصل از مرحله تحلیل سیستم کار طراحی سیستم آغاز  هایخروجیدر این فاز بر مبنای 

در  مثالعنوانبهو محصوالت کاری در مرحله تحلیل را تکمیل نمود.  هامدللذا در اینجا باید همان 

از نگاه کاربران تحلیل و  Use Case Viewدر ابتدا سیستم در مرحله  Rational Roseمحیط 

( و یا Business) وکارکسب هایکالس دربرگیرندهکالس فقط مدل  مثالً . شودمی سازیمدل

باید همان مدل کالس طوری تکمیل  Logicalاما در مراحل بعدی مانند مرحله ؛ موجودیتی باشد

 اضافه شود. هاآنکنترلی مرزی و مربوط  هایکالسگردد و  سازیبرنامهگردد که آماده 

 :وکارکسب هایکالس

 

 13شکل 

 در مرحله طراحی اعمال زیر باید انجام گردد: طورکلیبه

 طراحی و تمرین جزئیات واسط کاربری .1

 تعریف جزئیات بانک اطالعات سیستم .2

 هاآنسیستم به همراه مشخصات کامل  موردنیازهای افزارسختتعیین  .3

 سیستم موردنیاز هایزیرساختتعریف  .4

 و توابع سیستم هاروال هایدستورالعملتعریف شبه  .5

 استفاده مجدد باقابلیتیی هامؤلفهطراحی ماژوالر سیستم در غالب  .6
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 (Component: )مؤلفه

 یسیکد نوو عمل  شودمیکه در انتهای مرحله طراحی آماده  باشدمی هاسیستمیک بخش ماژوالر از 

 .شودمینیز انجام  هاآنمتنی برای 

 باید برقرار باشد: ، دو شرط زیرهامؤلفهطراحی ماژوالر برای 

 همؤلف هایکالسمستقیم به  طوربه مؤلفهیک  هایکالساز  یکهیچ: یعنی نباید Copling -الف

را بدهند. لذا برای رفع این مشکل از رابط  هاآنی از هایدادهدیگری وصل باشند و یا درخواست 

Interface  شودمیاستفاده. 

ط راب هاکالسو فاقد هرگونه صفت است. این  باشندمیرابط: کالسی است که فقط حاوی عملیات 

دیگر را برای دسترسی به اطالعات دریافت کرده و اطالعات درخواستی  هایکالس هایدرخواست

 جلوگیری به عمل آورد. هاکالستا از ارتباط مستقیم بین  نمایدمیرا فراهم  هاآن

یک هدف واحد  صورتبه باهمید همگی با مؤلفهکامل درونی یک  هایمجموعه: Coehesionب: 

 وجود داشته باشند.

 :Agileاصول حاکم بر توسعه 

 افزارنرم( یعنی طی چندین بار تکرار Incrementalبه مدل افزایشی: ) افزارنرمتوسعه  -1

کامل  افزارنرمدر تکرارهای بعدی  مرتباًو  گویندمی Sprint هانسخه. به این شودمیتکمیل 

داده و در ادامه  ارائهبه متقاضی بازخورد کار را  افزارنرمبعد از هر بار تکمیل  درواقع. گرددمی

 .دهندمیقرار  مورداستفاده

 هاتیمو  ترکوچکباشد که کارها در حد مقدور  ایگونهبهتیم بندی تحلیل گران و طراحان:  -2

ل کارکرد تیمی حاصحالت ممکن از  باالترین درنهایتنیز با نفرات کمتری شکل گیرند تا 

 شود.

 کرذقابلعملیاتی سیستم:  هایجنبهکاستن از حجم عملیات مستندسازی و پرداختن به  -3

 است هاسیستممهم و پرحجم در فرآیند توسعه  اتیعملاست که مستندات سازی یکی از 

د کو گزارشات  هافرم، هامدل، هابرنامه، هاطرحکه طی آن باید کلیه اسناد سیستم از قبیل 

و رفع عیب و ... تهیه و بایگانی  یابیعیبشده راهنمای استفاده کاربران، راهنمای  یسینو

. لذا در اینجا توسعه بر این است باشندمی گیرزمانپرحجم و  اتیعملجزو  معموالًشوند. لذا 

 آن به کارهای اجرایی سیستم پرداخته شود. جایبهکه از حجم مستندات کاسته گردد و 

وسعه در ت برانگیزچالشو افزایش کارایی در پاسخ به تغییرات: یکی از موارد  پذیریانعطاف -4

 Agileمتقاضی است. در مدل  هاینیازمندیو  هادر خواستهتغییر  ،یافزارنرمی هاسیستم
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که در هنگام مواجهه با  شودمیتنظیم  ایگونهبه، این ساختار تربهینهمدیریت  منظوربه

 بتوان با کمترین هزینه و حجم کار، تغییرات را عملی کرد. رات احتمالییتغی

 اولیه: سازینمونه

 ازیسنمونهعمل  افزارنرمو همچنین تحلیل ریسک در توسعه  سنجیامکانانجام عمل در راستای 

و مواردی  پردازندمیاولیه فقط به موارد کلی سیستم  هاینمونه. در طی ایجاد شودمیانجام 

همچون تکمیل رابط کاربر حذف اخطارها به حداقل رسانی حافظه معرفی به حداکثر رسانی 

و در پی ساخت یک نمونه کلی  گیرندنمیسرعت اجرایی و ... در این مرحله مورد رسیدگی قرار 

ی ی از یک سرهاینمونهامروزه برای ساخت چنین  است تا هر چه زودتر آماده شود. افزارنرماز 

 .گرددمیاستفاده  افزارنرمو مهندسین  Caseابزارهای 

 نمونه اولیه دورانداختنی:

 و بعد از پایان باشدمیآن  سازیشبیهخود اصل سیستم نیست و نمونه  درواقعاین نوع نمونه 

 رددگمی نیتأممتقاضی  هاینیازمندیکه آیا  شودمیساخت آن و ارزیابی آن بطوریکه مشخص 

 ایدنممی شدنساختهو سیستم دوباره از نقطه صفر شروع به  شودمییا خیر؟ و آیا دور انداخته 

 یا خیر؟

نمونه اولیه از جانب مدیران و تحلیلگران کاربر  تائیدمعمولی در صورت  هاینمونهدر  کهدرحالی

 اصلی ساخته شود. افزارنرمتا اینکه  یابدمیروی آن ادامه 

 الگوها:

از کالس  ایمجموعههرگاه به  درواقع. شودمیالگوها در راستای استفاده مجدد از کد استفاده 

از همین مجموعه کالس در سیستم دیگری نیز استفاده نمود. در  توانمیمربوط، مواجه گشتیم 

ی اچرخ که ابتدا بر یایدهمانند ؛ یک الگو در نظر گرفت عنوانبه توانمیاینجا مجموعه کالس را 

ی هایکالسدر سیستم رزرو غذا در یک رستوران  مثالًقرار گرفت.  مورداستفادهساخت کاری 

وجود دارد. اگر دقت نمایید همین  حسابصورتمانند مشتری، رزرو کاال یا خدمات رزرو شده و 

 ینتلفیتاکس سیو سروهواپیما  تیبلدر سیستم رزرو دیگری مانند رزرو  توانمیرا  هاکالس

 استفاده کرد.



 

24 

 

 14شکل 

 انواع الگوها:

 الگوهای تحلیل .1

 الگوهای طراحی .2

 الگوهای معماری .3

 (Requirements Gathering) هانیازمندی آوریجمع

اید ی که سیستم بهایویژگیعبارت است از کارهایی که قرار است سیستم انجام دهد و یا  هانیازمندی

را از  هانیازمندیباید انجام دهد.  کاریچهکه سیستم  شودمیداشته باشد. در این مرحله مشخص 

 Business Requirementsکه به آن  کنیممی( تعریف Business Userدید کاربران سیستم )

ه به ک شودمیسیستم بیان  دهندگانتوسعهاز دید  هانیازمندی. ولی در مرحله طراحی شودمیگفته 

و در غالب  شدهآوریجمع هانیازمندیتمامی  درنهایت. شودمیگفته  System Requirementsآن 

 .شودمی ارائه هانیازمندیتعریف 

 :هانیازمندیانواع 

( شامل فرآیند یا اطالعاتی است Functional Requirementsاساسی ) هاینیازمندی .1

 عملکرد سیستم است. کنندهمشخصشد و در حقیقت که سیستم باید داشته با

( شامل خصوصیات Non-Functional Requirementsغیراساسی ) هاینیازمندی .2

مانند کارایی باال و امکان دسترسی از طریق ؛ که سیستم باید داشته باشدرفتاری است 

ی، عملیاتی، کیفی، امنیت هایویژگیمختلف سیستم مانند  هایویژگیاینترنت. در حقیقت 

 .کنیممیمشخص  هانیازمندیفرهنگی و سیاسی از طریق این 

Operational Requirements :فیزیکی و تکنیکی که سیستم در آن عمل خواهد  هایمحیط

 کرد.

Performance Requirementسرعت، حجم و قابلیت اطمینان سیستم : 
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Security Requirementشرایطی توانایی دسترسی به سیستم و اطالعات  : چه افرادی و تحت چه

 .باشندمیرا دارا 

Cultural & Political Requirement فاکتورهای فرهنگی و سیاسی و قوانینی که بر سیستم :

 رائها هانیازمندیرا در غالب گزارش تعریف  شدهشناخته هاینیازمندیکلیه  درنهایت. تأثیرگذارند

 .کنیممی

 در سیستم به شرح زیرند: شدهشناختهغیراساسی  هاینیازمندی

 عملکردی هاینیازمندی .1

a.  سیستم باید تحت محیطWindows .عمل کند 

b.  هایفایلسیستم باید توانایی خواندن و نوشتن Word, Html .را داشته باشد 

c.  سیستم باید توانایی مشاهده تصاویر با فرمتBMP, GIF  وJPEG  را داشته

 باشد.

 کیفی هاینیازمندی .2

a.  ثانیه باشد. 7زمان پاسخ حداقل باید 

 امنیتی هاینیازمندی .3

a. .مورد امنیتی خاص در سیستم موجود نیست 

 فرهنگی و سیاسی هاینیازمندی .4

 مراحل فرآیند تحلیل

 ( فهم سیستم موجودAs Is System) 

 ( شناسایی نقاط بهبود و پیشرفت سیستمSystem Improvement) 

  هانیازمندیتشخیص و توسعه ( برای سیستم جدیدTo-Be System) 

  هانیازمندی آوریجمعی برای هایتکنیکدر فرآیند تحلیل، احتیاج به (Gathering 

Requirements) 

 هانیازمندیی برای تحلیل هایتکنیکاطالعات و  آوریجمع منظوربه (Analyzing 

Requirement) 

 :هانیازمندیتحلیل  هایتکنیک

  اتوماتیک کردن فرآیند چارتBPA 

  بهبود فرآیند تجارتBPI 

  مهندسی مجدد فرآیند تجارتBPR 
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BPA 

ازمان س هایقسمتکه در کدام  کنیممیدر این تکنیک ما اقدام به بررسی سیستم نموده و مشخص 

و فرآیندهای سازمان تغییری به  عملیاتکارها را کامپیوتری انجام داد. در این مرحله در  توانمی

. تا مشخص نمایندمیزمان زیادی را صرف فهم سیستم موجود  BPA هایتکنیک. آوریمنمیوجود 

کنند در سیستم آینده چه فرآیندهای تجاری در سیستم قابلیت اتوماتیک سازی را دارند و مشخص 

 شوند. سازیهپیادی اطالعاتی هاسیستمسازمان باید توسط  هایقسمتشود کدام 

 BPA هایتکنیک

(: در این تکنیک با استفاده از کاربران و مدیران سیستم به Problem Analysisتحلیل مشکل )

که مشکل را به چه  کنیممیو مشخص  پردازیممی( AS-Is Systemتشخیص سیستم جاری )

ران سازمان ( حل کنیم. بدین معنی که از کاربران و مدیTo-Be Sytemصورت در سیستم آتی )

ن ای توانمیکه مشکالت سازمان را برای ما تشریح کرده و به ما بگویند به چه طریقی  خواهیممی

مشکالت را حل نمود. در اینجا تمرکز بر روی حل مشکالت است نه خود مشکل. در پایان این قسمت 

 .شودمیمشکالت پیدا  حلراه

(: در اینجا تمرکز بر روی خود مشکل است و تحلیلگر Root Cause Analysisتحلیل علت ریشه: )

ما ش سوزدمیمرتب  هاالمپفرض کنید یکی از  مثالعنوانبهسعی در پیدا کردن ریشه مشکل دارد. 

آن را با یک نمونه سالم تعویض کنید و یا دنبال علل سوختن  سوزدمیید هر دفعه که این المپ توانمی

و سپس  هکردتهیهتحلیلگر ابتدا لیستی از مشکالت سیستم جاری  اراین کمکرر المپ بروید. برای 

ه ریش کردن دایپپرداخته و سعی در  هاآن ترینمهم. سپس به بررسی کندمی بندیاولویترا  هاآن

 .شودمیبا پیدا کردن ریشه یکی از مشکالت، تعدادی از مشکالت دیگر نیز حل  معموالًمشکل دارد. 

BPI 

جدی  یهاتکنولوژیدر این تکنیک ما اقدام به ایجاد تغییراتی در سازمان نموده تا بتوانیم از منافع 

و  شودمیعملکرد سازمان بهتر  BPIاستفاده نموده و عملکرد سازمان را بهبود ببخشیم. توسط 

ا توسط ( و اثربخشی رDoing Things Rightیم بازدهی را توسط انجام دادن درست کارها )توانمی

 ( بهبود بخشیم.Doing The Right Thingsانجام کارهای درست )

 BPI هایتکنیک

خود  . تحلیلگر کارکنیممیتحلیل مدت: در این متد ما زمان انجام فرآیند را در سیستم جاری بررسی 

برای انجام یک مجموعه از فرآیندهای تجاری که  که یزمانمدترا با مشخص کردن کل و میانگین 

. سپس مدت اجرای هرکدام از این فرآیندها را کندمیشروع  شوندمییک ورودی خاص اجرا به 
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از این فرآیندها تفاوت فاحشی با کل زمان الزم  هرکداممدت اجرای  کهدرصورتی. کندمیمشخص 

در  لمثاعنوانبهبرای اجرای مجموعه فرآیندها داشته باشد، آنگاه این فرآیند احتیاج به تغییر دارد. 

ه ک شویممیفرآیند پرداخت وام ممکن است کل فرآیندها دو ماه زمان ببرد. پس از تحلیل متوجه 

مگی و ... ه گیرندهوام، میزان اعتبار گیرندهواممانند بررسی  شودمیکارهایی که در این فرآیند انجام 

 هفته انجام پذیرد. 2طی 

 :هانیازمندی آوریجمع هایتکنیک

 ( مصاحبهInterview) 

 ( پرسشنامهQuestionaires) 

 ( تحلیل اسنادDocument Analysis) 

 ( مشاهدهObservation) 

 مصاحبه

 :باشدمیمراحل مصاحبه به شرح زیر 

 انتخاب افراد برای مصاحبه 

  سؤاالتطراحی 

 آماده شدن برای مصاحبه 

 و هدایت آن انجام مصاحبه 

 کارهای بعد از مصاحبه 

 انتخاب افراد برای مصاحبه:

، هدف مصاحبه با هر کردهتهیهمصاحبه کنیم  هاآنبا  خواهیممیدر ابتدا باید لیستی از افراد که 

و زمان آن را تعیین کنیم که با چه کسی، در چه زمانی و با چه هدفی  کنیممیشخص را مشخص 

 باید مصاحبه کنیم؟

باید برای مصاحبه انتخاب شوند بر اساس اینکه تحلیلگر به چه اطالعاتی نیاز دارد مشخص  که یافراد

با کارمندان مصاحبه شود  درنهایت. در ابتدا باید با مدیران ارشد و سپس با مدیران میانی و شودمی

مان پیدا اززیرا در ابتدا باید یک درک کلی از فرآیندهای س؛ مرتب تکرار شود تواندمیکه این ترتیب 

از چگونگی مراحل داخل  دهندمیشود و بعد با مصاحبه با کارمندانی که این فرآیندها را انجام 

 فرآیندها مطلع شد.
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 :سؤاالتطراحی 

Closed-End :یک جواب خاص وجود دارد و اطالعات دقیقی را  هاآنهستند که در  هاییپرسش

زیادی را در روز پاسخ  هایدرخواستبرای اینکه بپرسیم: آیا شما  مثالً. کندمیبرای ما مشخص 

 "؟دهیدمیرا شما روزانه پاسخ  هادرخواستچه تعداد  "؟ باید بپرسیم: دهیدمی

Open-Ended :اظهارنظر در  مثالًجواب خاص و دقیقی وجود ندارند.  هاآنهستند که در  سؤاالتی

 مشکالتی در سازمان روبرو هستید؟مورد یک موضوع و یا اینکه، شما با چه 

Probing :کنندمیو جزئیات بیشتری را برای ما آشکار  کنندمیکه در فهم مسئله کمک  سؤاالتی 

 کنندهمصاحبهبرای  شوندهمصاحبه هایصحبتی از هایقسمتکه  شودمیزمانی پرسیده  معموالًو 

 غیرشفاف است.

 ؤاالتس تواندمیهیچ اطالعی در مورد سیستم ندارد ن هکنندمصاحبهدر ابتدای پروژه به علت اینکه 

در  کلی سؤاالتو  کندمیاز یک مدل ساختار استفاده  کنندهمصاحبهدقیقی را طراحی کند، یعنی 

، پس از گذشت مدتی با آشناشدن با سیستم مصاحبه به شکل ساختار پرسدمیمورد سیستم 

 بر روی موارد خاص تمرکز کرد. توانمیو  کندمیادامه پیدا  یاشدهداده

 آماده شدن برای مصاحبه:

 ؤاالتسبه این دلیل که تهیه کردن یک ساختار برای مصاحبه و استفاده از  کارتازهخیلی از تحلیلگران 

Closed-End  کهدرصورتی. غافل از اینکه کنندمیاست از این کار اجتناب  گیروقتعملی دشوار و 

 و شویممیه نباشد کار بسیار دشوارتر شده و مجبور به مصاحبه دوباره اگر ساختار مصاحبه آماد

 . برای آماده شدن جهتباشندمیهمچنین اکثر افراد از اینکه زیاد مورد مصاحبه قرار بگیرند ناراضی 

 انجام مصاحبه باید اعمال زیر را انجام داد:

 طرح کلی مصاحبه سازیآماده .1

a.  سؤاالتتهیه لیست 

b. هاپاسخ بینیپیش 

 سؤاالت بندیاولویت .2

 آماده شدن برای مصاحبه .3

a. بندیزمان 

b. توضیح دلیل مصاحبه 

c. موردبحث هتوضیح محدود 
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 انجام و هدایت مصاحبه:

 داشت: مدنظرنکاتی که برای هدایت و انجام مصاحبه باید 

 نشان دهید. کامالً خود را  غرضیبیو  طرفیبیدر طول مصاحبه  -

 تمامی اطالعات را ثبت کنید. -

 د اطمینان حاصل کنید.ایشدهاز اینکه تمامی نکات و واژگان را درست متوجه  -

 ات جدا کنید.ازنظرحقایق را  -

 اختصاص دهید. سؤاالتبرای طرح  شوندهمصاحبهزمانی را برای  -

 رعایت کنید. کامالًادب را در طول کل مصاحبه  -

 باشید. طبعشوخ -

 از گفتن اصطالحات فنی خودداری کنید. -

 به مصاحبه پایان دهید. شدهنیمعدر زمان  -

 کنید. یبندجمعنکات کلیدی را  -

 کوتاه و مختصر سخن بگویید -

 باشید. گوراست -

 دقت کنید. شوندهمصاحبهبه زبان اشاره و حاالت  -

 کارهای پس از مصاحبه:

 پس از پایان مصاحبه اعمال زیر را انجام دهید:

 در مصاحبه شدهمطرحنکات  سازیآماده -

 ساعت پس از هر مصاحبه 48گزارش مصاحبه حداکثر تا  سازیآماده -

 جدید یهاپرسشبرای مشخص کردن نکات نامعلوم و  شدهانجامبررسی مصاحبه  -

 تأییدیهبرای گرفتن  شوندهمصاحبهبه  شدهارسالارسال گزارش  -

 تهیه گزارش مصاحبه -

o مصاحبه تائید 

o کنندهمصاحبه 

o اهداف مصاحبه 

o جزئیات 
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 :افزارنرممعماری 

و راهکارهایی که آن ساختار جامعیت مفهومی را برای سیستم فراهم  افزارنرممعماری به ساختار 

( هامؤلفه -هاماژولساختار سلسله مراتبی اجزای برنامه ) درواقع. معماری شودمیمربوط  آوردمی

که  ایدادهن . عالوه بر آن ساختمادهدمیرا نشان  هامؤلفههمراه با روش برقراری ارتباط بین این 

 قدرآن وانندتمی هامؤلفه طورکلیبهنیز باید نمایش داده شود.  شوندمینیز استفاده  هامؤلفهتوسط این 

از الگوهای معماری  ایمجموعهرا نمایش دهد.  هاآنگسترده شوند تا عناصر عمده تیم و ارتباطات بین 

بتواند مفاهیم سطح طراحی را مجدد  افزارنرمتا مهندس  شودمیموجب  Mediatorچندالیه، 

 استفاده کند.

 طراحی معماری باید دارای خصوصیات زیر باشد:

ی سیستم همراه با روشی که این هامؤلفهخصوصیات ساختاری: این جنبه از طراحی معماری  .1

 .کندمی، تعریف نمایدمیو با یکدیگر ارتباط برقرار  کندمی بندیدستهرا  هامؤلفه

خصوصیات عملکردی اضافه: توصیف طراحی باید مشخص نماید که این معماری چگونه  .2

نیازهای کارایی، قابلیت اطمینان، امنیت، سازگاری و دیگر خصوصیات تیم را تخمین و 

 .کندمیبرآورده 

مرتبط: طراحی معماری باید با الگوریتمی قابل تکرار شکل گیرد  هایخانوادهدر  استفادهقابل .3

 مورداستفادهمشابه  هایگروهاز  ایخانوادهمشترک در طراحی  طوربه آن رابتوان  هطوری ک

 قرار داد.

 )معماری( افزارنرمی هامدلانواع 

ی برنامه نشان هامؤلفهاز  یافتهسازمان ایمجموعه صورتبهی ساختاری: معماری را هامدل .1

 داد.

 .دهدمیطراحی را افزایش  یمجردسازی زمینه کاری: سطح هامدل .2

 دهدمی. نشان دهندمیرفتاری معماری برنامه را مورد توجه قرار  هایجنبهی پویا: هامدل .3

 .کندمیتابعی از وقایع خارجی تغییر  صورتبهکه چگونه ساختار یا پیکربندی تیم 

 مدیریت پروژه

 موازاتبهکه  شودمی رویدادهاییو کنترل افراد، فرآیند و  نظارت ،ریزیطرحشامل دیریت پروژه م

ک ی مدیریتی یهافعالیتنتیجه  در .دهدمیعملی رخ  سازیپیادهاز مفهوم مقدماتی تا  افزارنرمتکامل 

م که کار را انجا یافراد که این طرح فرآیند و وظایفی را که باید انجام شود، شودمیطرح پروژه ایجاد 

 .کنندمییابی کیفیت را تعیین زرایابی خطرات، کنترل تغییرات و زراو راهکارهای  دهندمی
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 :باشدمیطیف مدیریت شامل عوامل زیر 

 افراد 

 محصول 

 پروژه 

 ندیفرآ 

 .اشدبمی موردنظرافراد  آوریجمعیا  باانگیزهسازان بسیار ماهر و  افزارنرمآموزش  منظور ،افرادمنظور از 

 افراد دخیل:

 تجاری ریمد : مدیر فنی،رانیمد 

 لگرانیتحل 

 طراحان 

 نویسان برنامه 

 انسانی و ... یروین اطالعات، بانک ،شبکه فنی: متخصصان 

 یمشتر 

 کاربران 

 بر مناسب بودن تیم: مؤثرعوامل 

 و ماهر باانگیزه افراد 

 افراد متناسب با پروژه تعداد 

 مدیریتی ساختار 

 پیچیدگی مسئله زانیم 

 مانتی(: ازنظر)ی افزارنرمساختاردهی تیم  هایروش

DD: (Decentralized democratic :)دمکراتیک تمرکززدایی 

CD( :Decentralization of control :)شدهکنترل تمرکززدایی 

CC( :Centrally controlled تمرکز :)استبدادی( شدهکنترل( 

DD مدتی  یبرا وظایف، کنندگانهماهنگعوض  در فاقد رهبری دائم است، افزارنرم: تیم مهندسی

که ممکن است وظایف متفاوتی را هماهنگ  دهندمیجای خود را به افراد دیگر  سپس کوتاه نصب،
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جمعی صورت گرفته و رابطه افقی بین  صورتبهدر مورد مشکالت و روش کار  گیریمیتصم کنند.

 افراد وجود دارد.

CD و  کندمیخص دارای رهبری مشخص است که وظایف معینی را مش افزارنرم: تیم مهندسی

ت ی گروهی صورهافعالیتمشکالت کماکان از طریق  حل رهبران ثانوی مسئول وظایف فرعی هستند.

بین افراد و  رابطه .شودمیتقسیم  هازیرگروه انیم راهکارها توسط رهبر، سازیپیادهگرفته ولی 

 افقی بوده اما بین سلسله مراتب مدیریت رابطه عمودی است. صورتبه هازیرگروه

 

CCومشکالت سطح باال  حل داخلی تیم، سازیهماهنگری دائم است که ب: این نوع تیم دارای ره 

 عمودی است. کامالً میان رهبر و اعضای تیم  ارتباط .باشدمیوی  یعهدهبر  هاگیریتصمیم

 تیم )آقای کنسانتین(: دهیسازمانالگوهای 

 .شودمی دهیسازمان ccمشابه  هامسئولیتسنتی از  مراتبسلسلهالگوی بسته: تیم در راستای یک 

 یلو هایی خوب هستند که نیاز به کارهای روتین و منظم باشد.افزارنرمساخت  هنگام یی،هاتیم نیچن

 برای کارهای خالقانه و نوآوری مناسب نیستند.

یاز به صورت ن در افراد بستگی دارد. تکتک تیظرفالگوی تصادفی: تیم ساختار سستی دارد و به 

بهترین نتیجه را دارد اما برای کارهای  کندمیکشفیات فنی یا نوآوری تیمی که از این الگو پیروی 

 .افتدیممنظم و روتین این نوع تیم به دردسر 

 هاینترلکباشد که در حین دستیابی به  ایشیوهاختار تیم به س شودمیلگوی باز: در این الگو تالش ا

 از طریق همکاری زیاد و کارها م.یابیدستخاص الگوی بسته به حداکثر نوآوری الگوی تصادفی نیز 

و برای مسائل پیچیده بسیار مناسب است اما لزوماً  گیردمیتصمیم گیرها مبتنی بر اجماع صورت 

 کارایی الگوهای قبل را ندارد.

تا بر  شوندمی دهیسازمانمجزا تقسیم و  هایزیرگروهالگوهای همزمان: اعضای تیم در این روش به 

یق رکم و از ط هازیرگروهبین این  ارتباط مختلف پروژه با الگوهای متفاوت کار کنند. هایقسمتروی 

 .باشدمیمدیر برقرار 

 تیـم: دهیسازمانبر الگوی  مؤثروامل ع

  که قرار اسـت حل شود ایمسئلهدشواری 

 بزرگی پروژه(توابع )تعداد خطوط کد یا تعداد  برحسبحاصل  یبرنامه یاندازه 
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 میزان زمـان کنار هم ماندن اعضای تیم 

  ترکوچک هایبخشتقسیم مسئلـه به  یعنی کردن مسئله، ایپیمانهمیزان قابلیت 

  موردنظرمیزان کیفیت و اطمینان 

 قطعیـت تاریخ تحویـل 

  برای پروژه موردنیازمیزان ارتباطـات 

 عوامل شکست تیم(:) میتعوامل مسمومیت 

  یک فضـای کاری آشفتـه کـه در آن اعضـای تیـم انرژی خـود را هدر داده و توجـه خود را

 .کنندنمیمعطـوف اهداف کاری 

 میان اعضای تیم اصطکاکو پرسنلی که باعث  یکار ل فنی،زیـاد ناشی از عوام هایناراحتی 

 .شودمی

 مشخـص نشـده یخوببهاهنگی ضعیـف یـا مدل فرآیندی کـه باهمشده  قطعهقطعه هایرویه 

 باشـد و باعـث ایجـاد مانـع گردد. نشدهانتخابیا درسـت 

  ودشمیشدن  نماانگشتو  پذیریمسئولیتکه منجـر به فقدان  هانقشتعریـف ناواضـح. 

  و  سنفاعتمادبهقرار گرفتن پیوسته و مکـرر در معرض شکسـت که منجر به از بین رفتن

 .شودمیسوء رفتار 

 .باشدمیمنظور تعیین اهداف محصول و دامنه کاربرد آن تعریف محصول: 

 تعریف دامنه کاربرد محصول:

کاربرد محصول اسـت که باید در سطح فنی و مدیریتی  یدامنهنخستین فعالیت مدیریت تعیین  

کمی مثل  هایداده یعنی؛ باشد حدومرزاز دامنه کاربرد باید دارای  یانیب باشد. درکقابلنامبهم و 

ط و شرای هامحدودیتو  شدهبیانواضح  طوربهو حداکثر زمان پاسخگویـی مجاز  زمانهمتعداد کاربران 

 و عوامل تعدیل آن شرح داده شود. ذکرشدهمثل هزینـه محصول  کنندهتعیین

 بر دامنه کاربرد محصول: مؤثرعوامل 

اری یعنی محیط کـ تربزرگی کـه قـرار اسـت ساخـتـه شـود چگونه در یک سیستم افزارنرممحیـط: 

 شودمیو چـه شرایـط حدی بر آن اعمال  گیردمیقرار 

و  کندمیرا برای مشتـری تولید  ایدادهچـه اشیـاء  افزارنرمورودی و خروجـی(: اطالعـات )اهداف 

 برای ورود احتیاج دارد ایدادهبه چه اشیاء 
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 هایدادهورودی به  هایدادهچه عملی برای تبدیل  افزارنرمعملکرد و کارایی: به ایـن معناست که 

 توجه نمود. هاآنی از کارایی وجود دارد که باید به هایگیویژو چـه  دهدمیخروجـی انجـام 

مام و در ت کندمیرا مشخـص  افزارنرمکه مراحـل ساخـت  شودمیبه فاز کلی گفتـه  تعریف فرآیند:

 .باشدمی افزارنرماما مشکل اصلـی آن انتخـاب درسـت مدل تولیـد  االجراستالزممراحل 

 بر انتخاب مدل: مؤثرعوامل 

  کنندمیرا تولید  افزارنرممشتریانی که محصول را درخواست کردند و کسانی که. 

 شرایط کلی محصول 

  شودمیدر آن تولید  افزارنرممحیط پروژه که. 

ارت و ، نظریزیطرحشامل عوامل بحرانی موفقیت و یافتن روشی مبتنی بر عقـل برای تعریف پروژه: 

 .باشدمیکنترل پروژه 

 افتادن پروژه:عوامل به خطر 

  نیازهای مشتری را درک نکننـد. ی،افزارنرمافراد 

 مشخص نشود. خوبیبهمحصول  یحوزه 

  مدیریت نشود. درستیبهتغییرات 

  تغییر کند. شدهانتخابفناوری 

 .نیازهای تجاری تغییر کند 

 نباشـد. بینانهواقع هامهلت 

 .کاربران مقاومت کننـد 

 مناسب به دست نیاید. طوربهمایت های مالی از بین برود یا ح 

  الزم باشـد. هایمهارتتیم فاقد افراد با 

  خود اسـتفـاده نکنند. هایتواناییسـازنـدگـان پـروژه و مدیـران از حداکثـر 

 


