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1
نقش دو گانه نرم افزار

نرم افزار چيست؟
نكاتي مهم در مورد نرم افزار

عوامل فساد پذيري نرم افزار
ميراث نرم افزار

بخش اول : مقدمه

تقسيم بندي نرم افزارها

2
ويژه گي نرم افزارهاي تحت وب

تعريف مهندسي نرم افزار
ساختار اليه بندي نرم افزار

بخش دوم مدل هاي فرآيند نرم افزار

چارچوب فرآيند هاي نرم افزار
اصلي -فعاليتهاي چارچوب 

فعاليتهاي پوششي يا چتري

3

پيشنهاد آقاي پوليا

ديدگاه هاي عمومي مهندسي نرم افزار
روش خطي

روش خطي با جريان فرآيند تكراري
روش دوراني يا تكاملي

روش موازي
روش خطي

مشخص نمودن وظايف
الگوهاي فرآيند

الگوهاي مورد استفاده در فاز توليد نرم افزار
الگوهاي بهينه سازي و توسعه و ارزيابي كيفيت

5 مدل هاي تجويزي
مدل آبشاري

Vمدل وي 

6
مدل افزايشي

مدل هاي تكاملي
مدل نمونه سازي

مدل مارپيچي ، حلزوني

7
مدل هم روند

مدل توسعه مبتني بر اجزاء
مدل شيوه هاي رسمي

مدل روش جنبه گرا 

8
مدل فرآيندهاي يكپارچه

فازهاي مدل فرآيند يكپارچه
فرآيند توليد نرم افزار بصورت فردي

9
فرآيند توليد نرم افزار بصورت تيمي

بخش سوم توسعه سريع نرم افزار

9
مهندسي نرم افزار سريع

ارزشيابي هاي مهم درمهندسي نرم افزار سريع
مفهوم چابكي در توليد نرم افزار

چابكي و تغييرات هزينه

10
فرآيند چابكي
اصول چابكي

عوامل انساني اصول چابكي
مدل هاي استاندارد توسعه نرم افزار سريع

برنامه نويسي افراطي

11
روش توسعه مبتني بر همكاري

فازهاي روش توسعه مبتني بر همكاري

روش توسعه سيستمهاي پويا
اصول روش توسعه سيستمهاي پويا

13
روش سريع اسكرام

14
روش توسعه كريستالي

روش ويژه گي محور

15
روش مدل سازي سريع

نكات برجسته روش هاي توسعه سريع نرم افزار

16
CASEتاريخچه 
CASEمزاياي 
CASEمعايب 

CASE Toolsبخش چهارم 

17
CASEدسته بندي 

ابزارها
ميزكار

محيط هاي كاري 

18
CASEاجزاء 

مخزن اطالعات
ابزار طراحي نمودار

ابزار توليد گزارش و تجزيه تحليل
برخي ابزارهاي ديگر 

19
CASEتكنولوژي هاي 

از ديدگاه تكنولوژي CASEدسته بندي 
از ديدگاه كاربردي CASEتقسيم بندي 
از ديدگاه فرآيند CASEتقسيم بندي 

از ديدگاه تجميع CASEتقسيم بندي 
CASE Toolsچرخه حيات 

CASEفاز خريداري 
فاز همگن نمودن ابزار خريداري شده با شركت

CASE  فاز مقدماتي
CASE  فاز عملياتي و تكاملي

CASE  بودجه بندي
CASEمنسوخ شدگي  

20
شي گرائي

محاسن شي گرائي
ويژه گيهاي شي گرائي

21
SSADMو  UMLتعريف 

SSADM و UMLجدول مقايسه 

UMLبخش پنجم 
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22
UMLمحاسن 
UMLتاريخچه 
UMLعناصر 

نمودارهاي ساختاري
نمودارهاي رفتاري

نمودارهاي برهم كنش

Structural Diagrams

Behavior Diagrams

Intractional  Diagrams

23
نمودارهاي رفتاري 
نمودار از ديد كاربر

Usecaseو   Actorانواع ارتباط بين 

Structural Diagrams
Usecase Diagram

Usecase
Actor

24
فرايند توسعه ساخت محصول

Development Process
Usecase Diagramنمودار از ديد كاربر

Communicationارتباط  
  Includeارتباط  
  Extendارتباط  

  Generalizationارتباط 

25
اجزاء نمودار

نمودار كالس
Usecase Diagram

Stereotypeانواع كالس ها 
Class  Diagram

26
مثال انتخاب واحد 

Usecase Diagram
Sequence Diagram

27
نمودار همكاري –مثال انتخاب واحد 

Collaboration Diagram

نمودار توالي

        Class Diagram نمودار كالس
Associationارتباط تناظر 

Dependencyارتباط وابستگي 

28

Generalizationارتباط تعميم 

Aggregationارتباط تجميع  

Compositionارتباط تركيب 

29
مثالهايي از دياگرام كالس

State Diagramنمودار حالت
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يدا كرده است.نرم افزار امروزه تكنولوژي مهمي در عرصه جهاني ميباشدو بخش جدايي ناپذير از علوم مهندسي و تجارت ميباشد و كال در هر سيستمي ورود پ -
 ) …داراي پتانسيل محاسباتي سخت افزاري مانند توليد ، مديريت ، تغيير ، نمايش اطالعات ،  (.خود ميتواند يك محصول باشد 
 )سيستم عامل ، نرم افزارهايي كه نرم افزار ديگري را كنترل و يا ايجاد مينمايد(وسيله اي كه يك محصول را به ما تحويل ميدهد  

ميگردد. )خصلت ها ، عمليات ، كارايي  (كه اجراي آن منجر به خروجي مورد نظر  )برنامه هايي كامپيوتري (هايي دستورالعمل  

كه به كمك آن داده ها بگونه مناسبي دستكاري ميگردد. ساختمان داده اي
كه عملكرد و استفاده از برنامه را توصيف ميكند. مستنداتي

Instruction 

Data Structures
Documentation

بازار عمومي ميگردد.      مشتري خاص      اين مجموعه منجر به توليد نرم افزار به دو منظور -

نرم افزار مهندسي شده و توسعه داده ميشود ولي ساخته نميشود. 

نگهداري از نرم افزار خيلي پيچيده است و معموال سفارشي ساخته ميشود و باعث ميشود كه همراه با پيچيده گيهاي زيادي باشد. 

ميشود ولي نرم  در مورد سخت افزار ، وقتي يك قطعه بصورت استاندارد ساخته ميشود ، اين قطعه به دفعات توسط مهندسين الكترونيك و مكانيك به كار گرفته(
برنامه هاي افزار ها معموال بصورت سفارشي ساخته ميشوند و حالت ايده آل بدين صورت خواهد بود كه مولفه هاي نرم فزاري هم طوري ساخته شوند كه در 

خته ميشود كه بتوان آن مختلف قابل استفاده باشند.  بطور مثال  يك رابط گرافيكي كاربر كه شامل يك سري منو ، پنجره و امكاناتي از اين قبيل ، به گونه اي سا
)را در برنامه هاي مختلف مورد استفاده قرار داد و نياز به كد كردن مجدد وجود نداشته باشد.

)نرم افزار يك واحد منطقي و غير قابل لمس است ( 

نرم افزار فرسوده نميشود و در واقع فاسد ميشود.

idealized curve

change

actual curve

Failure
rate

Time

increased failure
rate due to side effects

يك قطعه سخت افزاري در طول زمان به داليل مختلفي از جمله حرارت ، رطوبت و  (
غيره فرسوده ميشود و در نهايت از بين ميرودولي نرم افزار جنبه فرسودگي به اين شكل 

)آن مطرح ميباشد كه منبعث از دوعلت زير ميباشدفساد پذيري ندارد و بيشتر جنبه 

)تغيير و اصالح نياز ذاتي نرم افزار ميباشد (تغيير خواسته كاربران  

)نرم افزار بايد با فناوري هاي جديد سازگاري داشته باشد ( تغيير تكنولوژي 

منحني فرسودگي و فساد نرم افزار در طول زمانايجاد تغييرات مداوم باعث پيچيده و سخت شدن بروزرساني نرم افزار ميگردد. -

چند نكته

ميراث نرم افزار
بدين مفهوم كه نرم افزار ازبين نميرود.

بروز نميباشد.بگذاريم كه در يك سيستم كار ميكند ولي قديمي اگر فرض را بر نرم افزاري  

تا زمانيكه نرم افزار كار ميكند و خروجي مناسبي كه براي آن طراحي شده است را توليد ميكند را نبايد مورد دستكاري قرار داد. -1
)سادگي اصالح ، تغييرات و توسعه -٣    كاركرد بدون مشكل-٢   برطرف كردن نياز كاربر -١ (ارزيابي نرم افزار  -2

نرم افزارهاي قديمي عمدتا قابليت توسعه را ندارند و داراي كدهاي تركيبي و مستندات ضعيف ميباشند. -

پذيري فساد عوامل
افزار نرم 

انجام مهندسي مجدد بعلت ويژگي فساد پذيري ذاتي نرم افزار و استفاده از متدولوژي جديد براي تكامل نرم افزار -3
تغيير سيستم نرم افزار قديمي بطوريكه از آن بتوان نرم افزار جديدي ساخت. -

تقسيم بندي نرم افزارها

 سيستمي 
 كاربردي  

علمي يا مهندسي

 شده جاسازي

  توليد خط
 وب تحت 

 مصنوعي هوش

 Open world computing
 Ubiquitous computing
 Netsourcing
 Data mining
 Grid computing
 Cognitive machines
 Software for nanotechnologies

New Categories

نرم افزار چيست؟

نقش دوگانه نرم افزار

نرم افزاري كه سرويس براي بقيه نرم افزار ها را فراهم ميكند. 
برنامه هاي مستقل براي حل نيازهاي شغلي مختلف

)بيولوژي ، ستاره شناسي ، .... (يك سري الگوريتم كه بر روي اعداد اجرا شده و خروجي توليد ميكند.  
نرم افزاري كوچك در داخل يك سيستم سخت افزاري

از الگوريتم هاي غير عددي براي حل مسائل استفاده ميكند.

1
2

3

4

5
6
7

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2
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 Network intensiveness.
 Concurrency.
 Unpredictable load. 
 Performance.
 Availability
 Data Driven
 Content sensitive
 Continuous evolution
 Immediacy 
 Security
 Aesthetics

امكان سرويس به اجتماع بزرگي از شبكه كاربران -
همزماني كاركرد تعداد زيادي از كاربران -
پشتيباني از بار افزايشي پيش بيني نشده كاربران -
در صورت باال بودن زمان انتظار سرويس سمت سرور ، كاربر ميتواند فعاليت سمت كابر را انجام دهد -
٢٤/٧/٣٦٥ بصورت% ١٠٠دسترسي هميشگي كاربران  -
)…,Hypermedia ) text,Graphic,Audio,Videoسهولت استفاده از  -
كيفيت و زيبايي در توليد محتوا -
پيوستگي تكامل در نرم افزارهاي تحت وب -
سريع بودن روند توليد نرم افزار براي نمايش و عرضه به بازار -
ايجاد امنيت بعلت دسترسي كاربران از طريق شبكه وب -
زيبايي و راحتي در توليد محصول -

در تعريف مهندسي نرم افزار بايد توجه داشته باشيم كه برنامه نويسي بخشي از مهندسي نرم افزار مي باشد. -

به كاركيري روشي سيستماتيك ، منظم و قابل اندازه گيري براي توسعه ، توليد و عملياتي نمودن نرم افزار ميباشد. IEEEاز ديدگاه 

)به كارگيري اصول مهندسي در توليد نرم افزار (

د مينمايند.شركتهاي كامپيوتري با استفاده از مجموعه اي از تكنيكها و قواعد معتبر مهندسي ، يك نرم افزار قابل اطمينان و مقرون به صرفه را تولي -

Tools

Methods
Process Model
a Quality focus

Software Engimeering Layer
دارد و زيرساختي از فعاليتهاي مرتبط به هم ميباشد. اليه اليهمهندسي نرم افزار ساختار  -

ميباشد.كيفيت مانند هر سيستم ديگري مبنا بر  -

روش ها و ابزار ها به هم متصل مينمايد. فرآيند  -
ميگردد.كنترل شده و فعاليت ها سازماندهي كار  -
در توليد نرم افزار . نظم و ترتيب عدم بهم ريختگي -

 ) نگهداري و پشتيباني -٥  ساخت -٤ مدل سازي-٣    طراحي -٢    تحليل نيازمندي -١ ( را بيان ميكند بصورت تكنيكي نرم افزار چگونگي ساخت - متدها

از ابزارها استفاده ميكنيم و در حقيقت سيستمي براي حمايت از توسعه نرم افزار ميباشد.توليد فرآيند و متد براي اتوماتيك بصورت  - ابزارها

فرآيند

كيفيت  
Quality

Process Model

Method

Tools

A Process Framework

 )اصلي ( چارچوب هاي فعاليت

چتري يا پوششي هاي فعاليت

Framework activities

Umbrella Activities

استفاده ميشود. فعاليتهاي چارچوبو كامل نمودن پشتيباني براي  -

تحليل ، ارتباط
طراحي

سازي مدل

توليد
استقرار

صحبت با مسئولين پروژه جهت مشخص كردن نيازمندي ها ، اهداف و درك مسئله  -

)مشخص نمودن طرح پروژه ، منابع موجود ،زمانبندي، توصيف كارها و ريسك ها  (برنامه ريزي و تعيين نقشه مسير  -

ايجاد يك طرح مناسب براي پوشش نيازمنديهاي شناخته شده -٢ تحليل و شناخت بهتر نيازمنديهاي نرم افزار-١

آزمايش نرم افزار -٢ كدنويسي نرم افزار-١

مديريت پيكره بندي نرم  -تضمين كيفيت     -مديريت ريسك     -
مديريت پروژه نرم افزار  و ..... -مديريت استفاده مجدد     -افزار      

تعريف ميشود و شامل همه كارهايي است كه بايد انجام شود تا يك نرم افزار توليد گردد . فرآيند با  پايه و بيس مهندسي نرم افزار -
ميباشد. روش هاي توليد نرم افزارفرآيند مشخص كننده 

Process Fram
ew

ork
ويژه گيهاي نرم افزارهاي تحت وب

تعريف مهندسي نرم افزار

افزار نرم مهندسي بندي اليه ساختار

 افزار نرم فرآيند هاي چارچوب

1

2

3

4

1

2

نصب و استقرار نرم افزار، نرم افزار تحويل مشتري شده و ارزيابي گرديده و بازخورد آن مشخص ميگردد.  -

Communication1

Planning

Modeling

Construction
Deployment

2

3

4

5
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هر موقع كه نياز به ايجاد نرم در اين ديدگاه  -
افزار باشد چهار فعاليت بهتر است انجام گيرد.

درك مسئله -
مدل نمودن و طراحي  -
كدنويسي -

ارزيابي و آزمايش -

پيدا نمودن مسئول درست و انتظارات او از برنامه چيست ؟ و چه مجهول هايي وجود دارد ؟ -
آيا امكان تفكيك مسئله به قطعات كوچكتر وجود دارد ؟ و چگونه ميشود اين مسئله را مدل نمود ؟ -

ارزيابي و آزمايش از طريق بازخورد كاربر و درصورت نياز بازبيني مسئله و تغييرات در كد -

طرح مسئله

آيا قبال مسئله مشابهي وجود داشته است ؟ چگونه مدل شده است؟ آيا امكان استفاده مجدد وجود دارد؟ -

1

2

3

4

Polya suggests

افزار نرم مهندسي با مرتبط عمومي هاي ديدگاه

و يك سري هم مطالبي وجود دارد كه در واقع واقعيت ميباشد و از ديدگاه كاربران و مديران و  )باورهاي اشتباه (در واقع هميشه يك سري شعار در طرح مسئله وجود دارد  -
ديدگاه هاي ديگر اين مسائل قابل بررسي ميباشد.

از ديدگاه مديريتي : 
اطالعاتي  يكي از باورهاي غلطي كه ممكن است مديران داشته باشند اينست كه اگر يك كتاب و قاعده كلي براي توليد نرم افزار وجود داشته باشد نياز -

Developer  ها برطرف ميگردد و نرم افزار با كيفيتي توليد خواهد شد در اين مورد بايد گفت كه
آيا اساسا چنين كتاب استانداردي وجود دارد ؟ -١ 
 از كجا مشخص ميگردد كه بروز ميباشد و با نيازهاي در حال تغيير منطبق است ؟ -٢ 

در صورتيكه با نيازهاي روز هماهنگ باشد چه كسي آن را ميسنجد و اندازه گيري مينمايد؟ -٣

ر توليد نرم افزار به يكي از مشكالتي كه در بحران نرم افزار وجود دارد اينست كه عمدتا نرم افزارها با تاخير توليد ميگردند يك باور غلط ديگر اينست كه اگ -
ينكه با فرض تاخير ميافتد اين مشكل را با جذب نيروي متخصص جبران نمائيم. لذا با توجه به اينكه ممكن است افراد مناسبي بكار گرفته نشوند و ضمن ا

ين فرايند زمان بر متخصص بودن چون از ابتداي پروژه در جريان كار نبوده اند و نياز به زمان دارند تا به درك صحيحي از مسئله و طراحي آن پي ببرند كه هم
خواهد بود. و اين امكان وجود دارد كه منجر به كوتاه شدن زمان پروژه نگردد و حتي برعكس زمان افزايش يابد.

1

2

ترل پروژه نرم برون سپاري پروژه نرم افزاري نيز ميتواند باور غلطي باشد . از اين لحاظ كه بايد براي برون سپاري نيازمند تسلط كامل در مديريت و كن -
افزاري ميباشد.

3

ترتيب اجراي فرآيند فعاليت هاي چهارچوب ميتواند متفاوت باشد -

خطي روش

ساده ترين مدل اجرايي ميباشد  -

Communication

1

Planning

2

Modeling

4

Construction

5

Deployment

3

Linear Process Flow

ارتباط ،تحليل  طراحي مدل سازي توليد استقرار

تكراري فرايند جريان با خطي  روش
Intractive Process Flow

Communication

1

Planning

2

Modeling

4

Construction

5

Deployment

3

تحليل  طراحي مدل سازي توليد استقرار

در اين مدل يك يا چند فعاليت امكان تكرار قبل از رفتن به مرحله بعدي را دارند. -
بطور مثال ميتوان بعد از مرحله ارتبط و بعد از فعاليت طراحي مجددا جهت مطمئن شدن از خواسته هاي مشتري مجددا با او ارتباط گرفت -

تكاملي يا دوراني روش
Evolutionary Process Flow

Communication

Planning Modeling

Construction
Deployment

بدين مفهوم كه پس از يكبار انجام فعاليتها و توليد  -
اولين نسخه برنامه ، مجددا جهت كامل شدن  نرم افزار 

و نسخه بعدي نرم افزار توليد  دندرگيم  راركت اهتيلاعف ،
ميگردد و در صورت نياز همين رويه ادامه پيدا ميكند.

پيشنهاد آقاي پوليا

1

2

3

4
5

1

2

3
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موازي روش
Parallel Process Flow

Communicationبا هم انجام داد. بطور موازيرا ميتوان  چند فعاليت بدين مفهوم كه - Planning

Modeling

Construction Deployment

Time بطور مثال در زمانيكه قسمتي از يك نرم افزار توليد ميشود ، 
نيازمنديهاي قسمتي ديگر از نرم افزار تحليل ميگردد.

بايد انجام گيرد تا منجر به حل مسئله بصورت مهندسي  گردد. Task  )وظايفي (بايد مشخص شود در چارچوب فعاليت هاي نرم افزاري چه كارهايي  -

Identifying a Task Set

هايي كه بايد انجام پذيرد.فعاليت تهيه ليستي از    

كه بايد توليد شود.محصوالتي تهيه ليستي از    

كه بايد بكار بسته شوند. فيلترهاي تضمين كيفيتيتهيه ليستي از    

وظايف نمودن مشخص

ها تغيير كنند. Task Setاين درست است كه ما يك الگوي كاملي براي فعاليتها تهيه نموده ايم ولي با توجه به شرايط مختلف ممكن است  -
را ليست ميكنيم ، سپس ليستي بطور مثال فرض ميكنيم كه ميخواهيم نيازمنديهاي يك مجموعه را تهيه نمائيم . اگر اين مجموعه خيلي كوچك باشد ما ابتدا مسئولين پروژه  -

از نيازمنديهاي آنان را مشخص نموده و پس اولويت بندي كار را شروع مينمائيم.

ه و سپس مجددا جهت تاييد ولي اگر نيازمنديها را براي يك پروژه بزرگ و پيچيده انجام دهيم بعد از ليست كردن مسئولين پروژه اولويت هاي نيازمنديها زمانبندي شد -
كدام اولويت ها مد نظر قرار مسولين پروژه با آنها جلسه گذاشته شده و در نهايت بر اساس اولويت نيازمنديها مشخص ميگردد در نسخه اول و نسخه هاي بعدي نرم افزار، 

خواهد گرفت . ضمنا ريسكها نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.
هاي متفاوتي خواهيم داشت. TaskSetدر واقع در هردو مثال باال نيازمنديهاي يك سازمان مورد بررسي قرار گرفت ولي با توجه به حجم پروژه و پيچيده گيهاي آن ما  -

Process Patterns

فرآيندهاي  الگوي

جهت ساده تر شدن فرايند از يك سري الگو استفاده ميشود -

 هايي است كه همه با هم مرتبط هستند  Activity , Task ,Action,Productالگوي فرآيند شامل يك سري از  -

اگر يك راه حل اثبات شده اي براي حل مسائل وجود داشته باشد و بتوان از آن استفاده نمود كمك بزرگي خواهد بود  -

مد نظر در مورد يك مشكل بحث ميكند و راه حل هاي اثبات شده اي را براي حل مسئله ارائه ميدهد. Templateاين الگو يا به نوعي  -

 Stage Patterns, Task Patterns, Phase Patternsالگوها ميتواند به صورت هاي مختلفي و فاز هاي مختلفي ارائه ميشود مانند  -

Stage patterns

Task patterns

Phase patterns

1

2

3

را مدل ميكند. (Framework Activities) موارد مربوط به فعاليتهاي چهارچوب -

را مدل ميكند. ( Work Task , Action) موارد مربوط به -
موارد مربوط به  يك رشته از فعاليتهاي چهارچوب كه شامل يك فاز كامل ميشود را مدل ميكند. -

با توجه به نياز ميتوان از هر كدام از الگوها استفاده نمود. -

اگر بخواهيم الگوها را تقسيم بندي نمائيم در حالت كلي دو دسته الگو را ميتوان تعريف نمود. -

افزار نرم توليد فاز در استفاده مورد الگوهاي 

 افزار نرم فرايند كيفيت ارزيابي و توسعه و سازي بهينه به مربوط هاي الگو

توسط اين الگوها كيفيت نرم افزار تست ميگردد -
نمايد به همين دليل  فرايندها وقتي تعريف ميگردند به هيچ عنوان مشخص نميكند كه نرم افزار سرموقع معين آماده گردد يا هر نيازي كه مشتري دارد را برآورده -

ميتوان از الگو هاي ارزيابي استفاده نمود تا مطمئن شويم در شرايط بحراني چه كاري بايد انجام داد

Process Pattern Types

Process Assessment and Improvement

Standard CMMI Assessment Method for Process Improvement (SCAMPI)  1

را ارزيابي كرده و سپس نتيجه گيري مينمايد. آماده سازي ، تشخيص ، ايجاد ، عمل و آموزش    مرحله ٥مدل ارزيابي فرآيند كه  -
 initiating, diagnosing, establishing, acting and learning. 

1

2

1

2

3
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ISO 9001:2000  for Software

CMM-Based Appraisal for Internal Process Improvement (CBA IPI)

SPICE—The SPICE (ISO/IEC15504) 

استانداردي كه شامل تكنيكهاي تشخيص براي ارزيابي يك نرم  -
افزار سازماني ميگردد.

شامل استاندارد تعريف يك سري از نيازهاي ارزيابي كارائي نرم افزار براي استاندارد سازي و كمك به توسعه  -
نرم افزار ميگردد.

يك استاندارد عمومي كاربردي براي بهبود كيفيت كلي محصوالت نرم افزاري يك سازمان ميباشد. -

2

3

4

Prescriptive Models
 تجويزي هاي مدل

بوجود مي آيد جلوگيري نمايد .  در ارتباط با الگوهاي توليد نرم افزار از يك سري مدل هاي تجويزي استفاده ميشود تا از بي نظمي و بهم ريختگي كه در توليد نرم افزار  -
و مراحل توليد نرم افزار را ساختار سيستماتيك و منظم مينمايد.

تفاده از مدل هاي قديمي مدل هاي تجويزي مناسب با تغييرات جديد در توليد نرم افزار ميباشد و ميتواند در كيفيت توليد نرم افزار موثر باشد هرچند كه امكان اس -
هم با توجه به شرايطي نيز امكان پذير ميباشد.

 آبشاري مدل

مدل آبشاري يك مدل كالسيك و قديمي و شناخته شده است -

Communication

1

Planning

2

Modeling 4

Construction 5

Deployment

3

Waterfall Model

ارتباط
طراحي

مدل سازي
توليد

استقرار
1-Project initiation
2-Requirement 
Gathering

1-Estimating
2-Scheduling
3-Tracking

1-Analysis
2-Design 1-Code

2-Test 1-Delivery
2-Support
3-Feedback

شروع پروژه -١

به مدل آبشاري ، مدل چرخه حيات نرم افزار نيز ميگويند. -
يك مدل خطي است كه فعاليت هاي چهارچوب مسير  -

مشخصي را طي ميكنند و به نتيجه مورد نظر ميرسد.

ميتوان به اين نكات اشاره نمود مشكالت مدل آبشارياز  -

ب برگرديم و تغييراتي كه بندرت اين امكان وجود دارد كه مسير توليد نرم افزار بصورت خطي و به ترتيب جلو رود و معموال مواردي پيش مي آيد كه مجبوريم به عق  -١
)نيازمندي جديدي اضافه ، حذف يا تغيير داده شود ( ايجاد نمائيم

. معموال مشتريان در شروع كار نيازمندي هاي دقيق خود را نميتوانند بطور كامل و جامع بيان كنند -٢

.كالت زيادي بوجود خواهد آمدمشتري بايد صبر كند تا نرم افزار به فاز آخر برسد و نتيجه اي از كار را مشاهده كند كه در اينحالت اگر زمانبندي درست انجام نشود مش -٣

.هر فاز بايد كامل شود تا فاز جديدي شروع گردد و در جايي كاربرد دارد كه نيازمندي ها بطور كامل مشخص گردد -٤

جمع آوري نيازها -٢ تقريب پروژه-١
زمانبندي -٢
مسير پروژه -٣

تحليل -١
طراحي-٢ كد نويسي -١

تست-٢ تحويل محصول-١
پشتيباني -٢
بازخورد -٣

V وي مدل

نوعي از مدل آبشاري ميباشد كه فعاليتهاي تضمين كيفيت در نظر گرفته ميشود -

هر كدام از فعاليتهاي چهارچوب كه انجام ميشود دركنار آن فعاليتهاي تضمين و كنترل كيفيت نيز جهت  -
بازبيني و اعتبارسنجي انجام ميگردد.

.نيستند كاربردي خيلي ، تغييرات با سازگاري عدم بعلت V مدل و آبشاري مدل

The V-Model

1

2
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افزايشي مدل
The Incremental Model

Communication
1

Planning
2

Modeling
4

Construction
5

Deployment
3

Increment#1

Communication
1

Planning
2

Modeling
4

Construction
5

Deployment
3

Increment#2

Communication
1

Planning
2

Modeling
4

Construction
5

Deployment
3

Increment#n

تحويل اولين نسخه برنامه

خه مشخصي از نرم افزار همانند مدل آبشاري هر فاز بطور كامل انجام گرديده و افزايش هاي مورد نظر  و تغييرات اعمال ميگردد ، بدين ترتيب در اتمام هر فاز نس -
توليد ميگردد.

تحويل دومين نسخه برنامه بعد از افزايش هاي مورد نظر

امين نسخه برنامه بعد از افزايش هاي مورد نظر nتحويل 

مرحله ، اولين خروجي  ٥بطور مثال فرض ميكنيم قصد توليد يك برنامه پردازش كلمات داريم در فاز اول مديريت فايل و ويرايش را انجام ميدهيم ، پس از انجام  -
.ميتواند ادامه پيدا كند كه نسخه اول نرم افزار ميباشد را توليد ميكنيم .در نسخه بعدي بطور مثال ويرايش هاي پيچيده تر را اضافه ميكنيم و همين طور اين روند

در مدل افزايشي ابتدا يك مدل پايه توليد مي گردد و با توجه به نيازمنديهاي جديد نسخه هاي جديد تر عرضه ميگردد. -
مدل افزايشي در زماني كاربرد خواهد داشت كه محدوديت زماني براي توليد نسخه هاي جديدتر وجود نداشته باشد. -

Evolutionary Models

تكاملي هاي مدل

Co m m unicat ion

Qu ick p lan

Const ruct ion 
o f  
p r ot ot ype

Mo d e l in g  
   Q u ick d e sig n

De live r y 
&  Fe e d back

Deployment

communication

Quick
plan

Modeling
Quick design

Construction
of prototype

Deployment
delivery &
feedback

د نظر قرار نميگيرد.اين مدل ها مرتبط با سيستمهاي پيچيده ميباشد . سيستمهاي پيچيده در طول زمان تكميل ميشوند و يك مسير مستقيم براي توليد نرم افزار م -

Prototyping Model
سازي نمونه مدل

در اين روش ابتدا نيازمنديها جمع آوري شده سپس يك طرح سريع مستند ميگردد بعد مدل سريع  - 
ساخته ميشود و يك نمونه براي ارائه به مشتري ساخته شده و پس از تحويل به مشتري بازخوردهاي 
آن مشخص شده و پس از اعمال تغيرات در نيازمنديها ازسوي مشتري مجددا به چرخه فعاليت هاي 
چهارچوب برگشته و نسخه بعدي توليد ميگردد و در صورت نياز مشتري اين سيكل تكرار ميگردد تا 

چرخه تكاملي نرم افزار كامل گردد.

1
2

3

4
5

اين مدل ميتوان به مشكالت از  -
مشتري پس از توليد نمونه اوليه انتظار دارد با كمي تغييرات بهترين كارائي را نرم افزار داشته  -١

باشد ، در صورتيكه اين يك نمونه اوليه است و زمان زيادي طول ميكشد تا نرم افزار از هر حيث 
. كامل باشد

چون نمونه اوليه سريع توليد ميشود ممكن است داراي مشكالت ساختاري همچون الگوريتم -٢
.نامناسب و يا بيس نرم افزاري مناسبي بكار گرفته نشده باشد

حلزوني ، مارپيچي مدل
The Spiral Model

communication

planning 

modeling

construction
deployment 
   delivery 

    feedback

start

analysis 
design

code 
test

estimation 
scheduling 
risk analysis

در اين مدل از ويژه گي تكرار پذيري مدل نمونه سازي به همراه كنترل سيستماتيكي كه در مدل  -
آبشاري وجود دارد تركيب نموده و نرم افزار بصورت يك سري از نسخه هاي افزايشي توليد ميشود.

در اينحالت نسخه اوليه ممكن است بر روي كاغذ مستند گردد يا بصورت نمونه اوليه توليد گردد ،  -
تر ، كامل تر و مهندسي شده تر ميشود.ولي در تكراراي بعدي نرم افزار پيچيده 

در اين مدل هر كدام از قطاع ها به فعاليت هاي چهارچوب اختصاص داده شده و در جهت عقربه  -
ساعت و بر اساس تكرار به كامل تر شدن و توسعه نرم افزار ميپردازيم 

خاصيت توسعه پذيري و تكامل در طول زمان بر اساس تغييرات و نياز به روزشدن نرم افزار و  -
لحاظ نمودن و كم كردن  ريسكهاي احتمالي در اين مدل در نظر گرفته ميشود.

اين مدل ميتوان بهمعايب  از -
سخت بودن متقاعد كردن مشتري براي استفاده از اين مدل اشاره نمود -١
.در صورتيكه نتوانيم ريسكها را مديريت و كنترل كنيم دچار مشكالت زيادي خواهيم شد -٢
از اين مدل در چرخه توليد نرم افزار زياد استفاده نميشود.-

3
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روند هم مدل
Concurrent Model

از فعاليت ها يا وظايف و وضعيت خاص هر كدام از آنها )ديد انتزاعي (در اين مدل شمايي  -
مشاهده ميگردد. )درحال توسعه بودن ، ارزيابي ، بازبيني ، منتظر تغييرات  ( 

در شكل روبرو وقتي وارد يك فعاليت ميشويم مسير بدين شكل خواهد بود. -
ابتدا غير فعال -١

 در حال توسعه-٢
.سپس اگر نياز به تغييراتي باشد به حالت منتظر تغييرات و بعد بازبيني و بعد ارزيابي خواهد رفت -٣
.در صورت عدم نياز به تغييرات به حالت ارزيابي ميرود-٤
. حالت انجام تغييرات و  انجام شده-٥

دقيق هر يك از فعاليت هاي چارچوب مشخص ميگردد. Stateدر يك نگاه -

مدل هم روند ، مدل مناسبي در انواع توسعه هاي نرم افزاري ميباشد.

در اين مدل براحتي مشخص ميگردد كه در آن واحد چند فعاليت يا وظيفه در حال انجام ميباشد و هر  -
كدام از آنها در چه وضعيتي ميباشد.

Component based development

فرآيند هاي مدل ديگر
Other Process Models

و از نظر ماهيت داراي  روشي است كه از اجزاء تكراري مختلف براي پيشبرد و تكامل نرم افزار آن استفاده ميكند و خيلي از ويژه گيهاي مدل حلزوني را در بردارد  -
استفاده شده و روند تكاملي آن بصورت نسخه هاي جديدتر ادامه ميابد. Componentساختار تكاملي و تكرار شونده دارد. بدين صورت كه از يك سري اجزاء 

از مزيت هاي اين مدل ميتوان به  -
.شودكاهش زمان توسعه نرم افزار بعلت اينكه معموال از اجزاعي كه از قبل وجود داشته استفاده ميكنيم و در صورت نياز اجزاء جديدي توليد مي -١

 باعث كاهش پيچيدگي هاي نرم افزار و جلوگيري از سفارشي سازي بودن آن-٢

Formal methods

AOSD   (Aspect Oriented)

اجزاء بر مبتني توسعه مدل

رسمي هاي شيوه مدل

شامل يك مجموعه از فعاليت هاي نرم افزار ميگردد كه بصورت رياضي تعريف شده است. -
مهندسي نرم افزار با استفاده از يك سري عالئم رياضي سيستم را تعريف ، پياده سازي و بررسي مينمايد. -
 نيز ياد ميگردد Clean Processاز اين روش بعلت استفاده از فرمولهاي رياضي و دقيق و تميز بودن و  عدم ابهام و ناسازگاري با نام  -

از معايب اين روش رياضي ميتوان به موارد زير اشاره نمود.
.مدل هاي رياضي وقت گير و پرهزينه هستند-١
.همه توليد كنندگان نرم افزار اطالعات كامل ندارند و پياده سازي اين روش نياز به آموزش دارد كه هزينه بر ميباشد-٢
.بعلت عدم ارتباط كامل و دوسويه منظم با مشتري دقيقا مشخص نيست كه آيا همه نيازمنديهاي مشتري پوشش داده شده است يا خير-٣

گرا جنبه روش  مدل

ز مدل هايي استفاده در زمان توسعه نرم افزاري ،به خاطر نياز كاربر و شرايط محيط سيستمهاي نرم افزاري به تدريج پيچيده تر ميشوند . از همين رو ميتوان ا -
ظايف تاثير ميگذارند.نمود كه اين پيچيدگيها را نيز در نظر بگيرد بطور مثال تمركز بر روي خصوصيتهاي سطح باالي سيستم يا مشكالتي كه بر روي عملكردها يا و

تاثير گذاري  در مدل هاي جنبه گرا مشكالت را بصورت گروه ها تعريف مينمايند بطوريكه بر روي معماري نرم افزار تاثير خواهند داشت و بر اساس اهميت  -
گروه بندي و طبقه بندي ميگردد.

3

1

2

3
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Unified Process

يكپارچه فرآيندهاي  مدل

 Use-case drivenاين مدل ها اهميت ارتباط با مشتري را از ديد كاربر  -
استفاده ميشود. UMLبررسي مينمايند.و از يك مدل برنامه سازي يكپارچه 

با توجه به نيازهاي كاربر كل برنامه مدل ميگردد -

حاوي يك سري عالئم قدرتمندي است كه در  UMLزبان  -
جهت مدل سازي و توسعه سيستمهاي  شي گرائي ميباشد. 

استفاده وسيعي در مدل سازي دارد  UMLزبان -

Inception Elaborat ion Construct ion Transit ion Production

UP Phases

Workflows

Requirements

Analysis

Design

Implementation

Test

Iterations #1 #2 #n-1 #n

Support

Unified Process   Phases يكپارچه فرآيندهاي  مدل فازهاي

1 inception

2 Elaboration 

3 Construction 

4 Transition 

5 Production 

Unified Process  Phases

شروع به كار

Inception 

Elaboration

Construction 

Transition 

Production 

پيچيدگي و جزئيات
ساخت

انتقال
توليد

افزار نرم توليد فرآيند

فردي بصورت افزار نرم فرآيند

.ميشودفعاليت  ٥كارها توسط شخص توليد كننده نرم افزار انجام ميگردد و شامل  همه -

Personal Software Process (PSP)

 ريزي برنامه

باال سطح طراحي
ه انجام ميگردد.تخمين منابع و كاري كه بايد انجام گردد، ارزيابي خرابي و ريسك ، توسعه آتي و به طور كل همه معيارهاي مستند گرديده و زمانبندي پروژ -

مولفه جزء هايي كه بايد ساخته شود و نمونه هاي اوليه زماني را مشخص ،  مستند و پيگيري ميكنيم . -

طراحي سطح باال را براي خطاهاي احتمالي مرور مجدد ميكنيم تا متوجه شويم آيا به هدف طراحي كه مد نظر بوده خواهيم رسيد؟ -

باال سطح طراحي مرور

توسعه

كامپوننت هايي كه در طراحي سطح باال مدل شده اند را توليد ميكنيم. كد نويسي -
وقوع از پس

اندازه گيري بهينه بودن فرآيند و خطاهاي آن  از طريق تحليل آماري . تشخيص به  -
هنگام خطاها بسيار با اهميت ميباشد . پس بايد مهيار هاي مهمي تعريف و انداره گيري 

بهتر  حاصل گردد.شود تا پيش بيني خطاي دقيق تر و زمانبندي پروژه 

كاربرد زيادي در صنعت ندارد  ولي براي  PSPروش  -
استفاده شخصي بسيار مناسب است، 

از مشكالت اين روش آموزشهاي خيلي طوالني و پرهزينه  -
بودن تربيت فرد متخصص است

4

1

1 Planning 

High-level Design

High-level Design Review

Development 

Postmortem 

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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استفاده ميگردد. TSPبا توجه به اينكه بسياري از پروژه هاي نرم افزاري بصورت تيمي ميباشد از روش  -
Team Software Process (TSP)

تيمي بصورت افزار نرم فرآيند

زير است.اهداف سازماندهي ميشود بطوريكه بتوانيم با كيفيت باال چرخه توليد نرم افزار انجام گيرد و شامل   Autonomyدر اين روش تيم به صورت خود هدايتي  -

.مهندس نيز به كار گرفته ميشود ٢٠تيم بصورت خودكار كارهاي تيمي را طراحي ميكنند و در تيمهاي يكپارچه توليد نرم افزار تا  -
به مديران نشان داده ميشود كه چطور انگيزش در اين تيم ها را ايجاد كنند و به آنها كمك نمايند تا بيشترين كارائي را داشته باشند. -

استفاده شده تا كيفيت و سرعت توليد نرم افزار باال برود.   CMMI-5براي مدل هاي كنترل كيفيت توليد نرم افزار بطور مثال از استاندارد  -

تهيه نمودن يك راهنماي بهبود يافته سطح باال براي سازمان ها -

ساده تر شدن آموزش دانشگاهي و رتبه هاي مهارت هاي صنعتي  -

رفتار ميكند ، داراي يك درك تيمي از مولفه ها و اهداف ميباشد و نقش ها و وظايف هريك از افراد تعريف شده ، فرآيندهاي  TSPتيمي كه بصورت خود هدايتي  -
ميدهد. در اين روش تيم  مناسبي كه بايد انجام شود را مشخص نموده ، بطور مداوم احتمال ريسكهايي كه بوجود خواهد آمد را مشخص ، كنترل و مديريت ميكند و گزارش

ميتواند با نيازها ساز گار و منطبق شوند ، زمانبندي را خود اندازه گيري ، تحليل و كنترل كنند تا به هدف توليد نرم افزار برستند.
اين روش بيشترين استفاده را در صنعت دارد. -

ول اصلي و در محيط تجاري مدرن فعلي و سيستمهاي كامپيوتري و محصوالت نرم افزاري به سرعت در حال پيشرفت و تغيير هستند ، در صورت استفاده از اص -
مهندسي نرم افزار سريع مفهوم اوليه توسعه نرم افزار سرعت پياده سازي كند ميگردد و تا زمان تحويل سيستم كلي تغييرات اتفاق خواهد افتاد . به همين علت 

پيدا ميكند.

Agile Software Development

 سريع افزار نرم مهندسي

ولي سعي بر اين است كه بصورت مجموعه كارهاي حداقلي تغيير شكل  )فعاليت هاي چارچوب (فعاليت ها بر طبق روال هاي قبلي مهندسي نرم افزار ميباشد  -
داده شود و تيم نرم افزاري به سمت ساخت و تحويل نرم افزار بصورت سريع و هماهنگ پيش رود.

سريع افزار نرم مهندسي در مهم هاي ارزشيابي
پارامترهاي مهم بر اساس افراد تيم و تعامل بين آنها ميباشد. -

ارزشيابي نرم افزار و مستندات مرتبط با آن  -
همكاري كاربر با كسي كه در حال مذاكره براي تحليل نياز هاي نرم افزار ميباشد. -

هماهنگي سريع با تغييرات برنامه ريزي و طراحي -
تحويل سريع نرم مهندسي نرم افزار سريع جيزي فراتر از صرفا يك پاسخ سريع به تغييرات ميباشد و موضوعاتي ديگري همچون رابطه سريع بين افراد يك تيم ،  -

افزار به صورت نسخه هاي كوچك از برنامه با فواصل زماني كوتاه ميباشد

مداوم ، آماده  پاسخ سريع به تغييرات ، ارتباط مداوم با كاربر همانند اعضاء تيم . به نوعي وارد كردن مشتري به تيم جهت تست نسخه هاي سريع و فيد بك -
سازي تيم براي كار مدوام  در چرخه توليدوتحويل افزايشي  نرم افزار 

Agility Concept
افزار نرم توليد در چابكي مفهوم

Agility and the cost of change
هزينه تغييرات و چابكي

تري و نوع نكته مهم اينست كه براي مهندسي نرم افزار سريع بايد تمام توان را بكار برد كه از همان ابتداي پروژه ارزيابي دقيق از خواسته هاي مش -
معماري بدست آوريم تا در طول پروژه هزينه ها نيز نسبت به حالت مهندسي كالسيك كاهش يابد . 

تغييرات مهم از سوي مشتري در انتهاي پروژه با عث باال رفتن هزينه  -
پروژه و حتي ممكن است تغيير در مدل سازي را به همراه داشته باشد. و 
در حالت سريع كه تغييرات در فواصل زماني كوتاه انجام ميگردد باعث 

يكنواختي هزينه ها ميشود.

اگر طراحي خوبي انجام گردد ، هزينه هاي مهندسي سريع  -
يكنواخت خواهد شد و حالت ايده آل را به دست خواهيم آورد.

تحويل نسخه هاي سريع با فواصل  -
زماني كوتاه در طراحي و توليد و پايين 

آوردن هزينه ها بسيار موثر است.

1
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An Agile Process
 چابكي فرآيند

در يك فرآيند سريع -
نيازمنديها بصورت سريع توسط مشتري توصيف ميگردد  -١

 طرح ها  با مدت زمن حيات كوتاه مشخص ميگردند -٢
نرم افزار بصورت تكرار هاي مختلف و با تاكيد بر فعاليت هايي كه در هر دوره بايد انجام گردد توسعه افزايشي ميابد -٣
.هماهنگي و سازگاري در تغييرات به دست مي آيد -٤

يك سري اصول كلي براي پياده سازي مهندسي نرم افزار سريع تدوين شده اند . -

.اولويت اول راضي نگه داشتن مشتري است و در اين حين تكه هاي كوچك نرم افزاري جهت تست و بازخورد مشتري سريع و پيوسته آماده ميشود -١
.ددهمواره به نيازمنديهاي كه در هر مرحله اي تغيير ميكنند خوش آمد گفته ميشود چون بعنوان مزايايي براي رقابت در جذب مشتري محسوب ميگر -٢
.نرم افزار هايي كه بصورت پيوسته تحويل داده ميشود بين دو هفته تا دو ماه يكبار ميباشد -٣
. تيم توليد كننده نرم افزار و مشتري بايد هر روز با هم در ارتباط باشند -٤
.پروژه هاي بر اساس نياز كاربر تعريف شده و در حقيقت كاربر محيطي را براي تست و اعالم نياز خود دارد -٥
.موثرترين روش دريافت اطالعات براي تيم توسعه دهنده نرم افزار مصاحبه هاي رو در رو ميباشد-٦
.معيار سنجش پيشرفت كار خوب ،  نرم افزار توليد شده در حال كار و عملياتي ميباشد-٧
. بايد يك جريان توسعه از ابتدا تا انتهاي پروژه بصورت ثابت و رو به جلو حفظ گردد -٨
. نياز به تكنيك و طراحي  خوب براي تيم توسعه الزامي است -٩
.ساده سازي مقدار كار انجام نشده از هنر هاي چابكي ميباشد - ١٠
.بهترين معماري ، طراحي ، تحليل نيازمندي و ساختارمندي توسط تيم هاي خود سازمانده انجام خواهد گرفت -١١
.ته هاي مشتري ميگردددر بازهاي منظمي كه نسخه هاي مختلف نرم افزار توليد ميگردد كيفيت نرم افزار سنجيده شده و رفتار موثر تيم،  هماهنگ و منطبق با خواس-١٢

Agility Principle

چابكي اصول

Human Factors
چابكي اصول انساني عوامل

توسعه سريع نرم افزار ، خيلي زياد متكي به مهارتهاي فردي متخصصين تيم خود سازمان ده ميباشد  -

ويژه گيهاي فردي و توانايي افراد تيم خود سازمان ده به شرح ذيل است. -

1 Competence.

2 Common focus.

3 Collaboration.

5

6

Fuzzy problem-solving ability.

Mutual trust and respect.

Self-organization.

داشتن استعداد ذاتي، مهارت و شايستگي در رقابت - 

داشتن تمركز مشترك در هدف نهايي -

داشتن همكاري و روحيه تيمي  -

4 Decision-making ability. داشتن قابليت و توانايي تصميم سازي در شرايط مختلف تكنيكي توسط تيم خودسازمان ده -

برنامه نويسي مفرط يا افراطي قديمي ترين ميباشد و بصورت گسترده در حال استفاده ميباشد  -
و عموميت باال دربين ديگر مدل ها دارد.

داراي قابليت حل نمودن فازي مسائل از جمله ، تحليل سريع خواهد شد -

برقراري اعتماد و مالحظه در بين افراد تيم -

7مديريت خود سازمانده تيم و ايجاد انگيزش و دلگرمي بيشتر در افراد تيم در جهت توسعه نرم افزار -

افزار نرم سريع توسعه استاندارد هاي مدل

Extreme   Programming (XP)
افراطي نويسي برنامه 

اين نوع برنامه نويسي بر پايه شي گرائي بنا نهاده شده و داراي چهار قانون و زمينه فعاليتي ميباشد. -
با توليد  نياز هاي كاربر شروع شده -
به آن  )زمان مورد نياز براي هر نياز  (هر نيازكاربر به سرعت ارزيابي و هزينه آن -  

نسبت داده ميشود
اگر زمان به بيش از سه هفته ارزيابي شود بايد نياز مشتري به قطعات كوچكتر تقسيم گردد. -
نياز هايي به گروه هاي مختلفي براي توسعه افزايشي و  تحليل موثر تقسيم بندي ميگردد  -
هر كدام از نيازها كه داراي ارزش بيشتر و يا ريسك بيشتر هستند در ابتداي جدول  -

زمانبندي قرار ميگيرند. و توافق بر زمانبندي نياز ها حاصل ميگردد.
بعد از انجام كار اول صحيح بودن زمانبندي و يا نياز به تغيير زمانبندي براي ادامه توسعه  -

نيازها در نظر گرفته ميشود. 

Planning

Design

Coding

Test

Release
1-Acceptance Testing

2-Unit Test

3-Pair Programing

1-Simple Design
2-CRC Cards
3-Simple Soloution
4-Prototypes 

1-User stories
2-Values
3-Acceptance test criteria
4-Iteration Plan

1-Refactoring

Software increment & Project Computed

1

1

2

3

4

1 ريزي برنامه Planning 

2-Countinous integration

Bay
10

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


اولين اصل ، اصل ساده نگاه داشتن طراحي ميباشد تا پيچيده نمودن آن -
كه براي مشخص كردن و سازماندهي كردن كالس هاي شي گرائي و توسعه افزايشي جاري استفاده ميگردد CRCاستفاده از كارتهاي  -
با طراحي ساده تر استفاده ميكنيم.  Prototypeاستفاده ميشود بدين مفهوم كه يك نمونه اوليه  Spike براي طراحي هاي پيچيده از راه حل  -
  Refactoringابتدا يك پاليش اوليه  و تكراري از طراحي دروني برنامه انجام ميدهيم  -

پس از انجام طراحي اوليه و مشخص نمودن مسير كار وارد مرحله كد نويسي ميشويم. -
باشد كه بتواند به راحتي  مورد ارزيابي و آزمايش قرار گيرد.  Unit testهر كدي كه آماده ميشود بايد داراي ساختار -
توصيه به اين دارد كه هر قسمت از برنامه توسط دو نفر كدنويسي گردد كه باعث باالتر رفتن كيفيت كار و كنترل  Pair Programmingبرنامه نويسي زوجي  -

و استاندارهاي آن ميگردد   بهتر كد نويسي و جزئيات 

ها بطور روزانه اجرا ميشوند و با توجه به اينكه حاوي انتظارات مشتري و نياز هاي او ميباشد نيز مورد پذيرش مشتري قرار خواهد گرفت. Unit testكليه  -

 بصورت صنعتي نيز وجود دارد كه يك تكامل ذاتي نسبت به نسخه پيشين ميباشد و بر اساس ايده هاي مشتري محور ، آزمايش محور و حداقل سازي XPيك روش  -
توسعه پيدا ميكند و تفاوت اصلي آن با نسخه اوليه اينست كه مديريت و نقش توسعه يافته براي مشتري كمي متفاوت است 

باشد. XPتغيير پياپي نيازمندي هاي مشتري ميتواند از مشكالت كنترلي  -
ميباشد. XPتناقض در نيازمندي ها نيز بعلت بيشتر غير رسمي بودن ارتباط با مشتري وقتي پروژه بزرگ ميباشد نيز از مشكالت كنترلي  -

Adaptive Software Development (ASP)

همكاري بر مبتني توسعه روش

تكنيكي براي ايجاد سيستمها و نرم افزارهاي پيچيده با تمركز بر همكاري افراد و خودسازماندهي تيمي ميباشد. -

Mission-driven planning

Component-based focus

Uses time-boxing

Explicit consideration of risks

Emphasizes collaboration for requirements gathering

Emphasizes “learning” throughout the process

طرح ريزي توسعه نرم افزار به شكل ماموريت  -

بر اجزاء شي گرائي تمركز دارد. -

تصور واضح از ريسك ها  -

تخصيص دقيق فواصل زماني  -

تاكيد بر همكاري در  جمع آوري نيازها -

تاكيد بر درك كليه فرآيندها  -

ASP دوره يك فازهاي

Speculation 
Collaboration 

Learning 

Release

1-Components implemented / tested
-Focus groups for feed back
-formal technical review

1-Requirments gathering

1-Adaptive cycle planning
-User mission statement

1-Software increment 
     – adjustments for subsequent cyclles

2-Postmortems 

-JAD
-Mini-Specs

-Project Constraints
-Basic requirements

2-Time-boxed release plan
براي كاري كه بايد انجام گردد برنامه ريزي مينمائيم -

تعمق

همكاري

يادگيري 

گرفتن نياز ها و مشخص نمودن محدوديتها و نيازمنديهاي پايه بر اساس توالي زماني -
مشخص شدن يك طرح اوليه -

براساس متدولوژي همكاري مداوم و منظم مشتري و كاربر با تيم طراحي  -

مجموع طرح هاي اوليه  Jointيكپارچه سازي  -

مولفه هاي پياده سازي شده آزمايش ميشوند -
گروه هاي مختلف بازخوردهاي خود را جهت تمركز دقيق تر به اشتراك ميگذارند. -
تكنيكهاي رسمي نيز در كار در نظر گرفته ميشود. -

انتشار نسخه جديد و آمده سازي براي سيكل نسخه   -
هاي جديدتر نرم افزار

تشخيص به هنگام خطا ها و ريسك ها و به اشتراك گذاري دانش بدست آمده -
انتقال مهارت ها اعضاي تيم در قالب همكاري في مابين -

2

2طراحي Design

3كدنويسي   Coding

4آزمايش    Test

Speculation1

Collaboration2

Learning3

1

2

3

Bay
11

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


Dynamic Systems Development Method  (DSDM)

پويا سيستمهاي توسعه روش

اين روش يك چاچوبي را براي ايجاد و حفظ سيستمهايي را فراهم مي آورد كه با محدوديت هاي زماني فشرده مواجه هستند. -

ميباشد.  ٢٠-٨٠يكي از اصولي كه در اين روش بكار گرفته ميشود اصل پرتو يا همان  -

 پرتو اصل
.درصد زمان آن كار انجام گردد ٢٠انجام گيرد بابد در   Increment درصد كاري كه بايد در هر افزايش ٨٠برين مضمون كه  -
.درصد زمان انجام داد ، قسمت هايي كه باعث باال بردن زمان ميشوند به افزايش بعدي انتقال داده ميشود ٢٠اگر نتوان اين اصل را در  -

ميباشد و يكي از تفاوتها ،  اضافه شدن اصل پرتو ميباشد. XP,ASDشبيه روش هاي   DSDMدر خيلي از موارد اين روش -

DSDM    روش اصول
 كابر بصورت جدي درگير فرايند است -١

.اضاي تيم داراي قدرت تصميم گيري بااليي هستند -٢
.نسخه هاي افزايشي برنامه در فواصل زماني كوتاه بايد آماده شوند -٣
.معيارهاي سنجش برنامه ، افزايش هاي است كه براي توسعه نرم افزار و رسيدن به هدف مشخصي دنيال شده است-٤
.روش ها تكراري و نسخه به نسخه ضروري ميباشد -٥
.تغييرات در مراحل توسعه نرم افزار برگشت پذير هستند -٦
. نيازمندي ها در سطح بااليي قابل انجام هستند -٧
.عمليات تست در چرخه فرايند در حال انجام شدن ميباشد -٨

3
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Scrum Developement
اسكرام سريع روش

- Scrum  . مربوط به يك واژه اي در ورزش راگبي ميشود و نشان دهنده همكاري تيمي با سرعت باال ميباشد

تقسيم بندي ميشود   Packetتوسعه كار در قالب يكسري  -

تست و مستند سازي در هنگام ساخت محصول انجام ميگردد. -

هايي كه در زمان نيازمندي مشخص شده است جمع آوري ميشود. Backlogنيز براساس نيز بر اساس  Work occurs sprintرويدادهاي كاري سريع  -

مالقات هاي تيمي و گروهي خيلي كوتاه هستند و بعضي اوقات بصورت ايستاده انجام ميگردد. -

هاي ازپيش تعيين شده براي تحويل به مشتري و گرفتن بازخورد مشخص ميگردند. Time boxدموها به مشتريان بر اساس  -

دقيقه اي جهت مشخص  ١٥بطور مثال تكه هاي كوچك نرم افزاري توسط تيم اولويت بندي ميشود و پيش نياز هاي آن توسط هر تيم آماده ميگردد ، جلسات روزانه  -
 نمودن پيشرفت كار و مشكالت  تشكيل ميشود

در اينحالت چند مسئله كوچك بر اساس نيازمنديها مشخص ميگردد .  -

كه شامل ليستي الويت بندي شده از نيازمنديهاي پروژه بر اساس اولويت مشتري ميباشد . Scrum masterتيم داراي يك پشتيباني اصلي ميباشد  -

ليست پشتيبان ميتواند مرتبا در حال تغيير باشد. -

بين اعضاء مسابقه سرعت  براي انجام موارد ليست پشتيبان بر اساس بازه زماني مشخص شده وجود دارد. -

4
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Crystal Software Development
كريستالي توسعه روش

در اين روش تمركز بر روي قابليت مانور بر اساس خصوصيات مسائل  -
ميباشد. و داراي دو هدف است.

.هدف اصلي آن تحويل مفيد و كاركرد خوب نرم افزار ميباشد  -١       
.هدف دوم آمادگي براي تحويل نسخه هاي بعدي نرم افزار است  -٢      

تاكيد بر مكالمه هاي رو در رو و دريافت بازخورد جلسات كارگروهي  -
Reflection Workshops   .جريان كاري تيم را مرور ميكند

Feature Driven Development  (FDD)
محور گي ويژه روش

اين مدل از روش هاي شي گرائي استفاده ميكند و براي قطعه بندي پروژه ها به قطعات كوچك مورد استفاده است . -

و ويژكي به مفهوم اينكه يك ويژه گي كه حدود دو هفته يا زود تر بر اساس خواست مشتري آماده گردد.  Featureتاكيد بر  -

<action> the <result> <by | for | of | to> a(n) <object>ميباشد .  Feature templateويژه گي ها داراي يك  -

يك ليست ويژه گي توليد شده و طراحي ويژه گي به آن اضافه ميگردد. -

در اين روش طراحي و ساخت بصورت همزمان انجام ميگردد. -

درحقيقت پيچيدگي يك مسئله ميتواند به ويژگي هاي مختلف تجزيه گردد. -

اين روش بر روي فعاليت هاي تضمين كيفيت نيز تاكيد دارد -

كاربر خيلي راحت ميتواند قطعات كوچك را توصيف كند و مورد آزمايش قرار دهد   -

 Mergeهم يكپارچه ميشوند.يك نياز مهم كاربر طي دو هفته انجام گرديده و پس از تحويل به مشتري نيازمندي ديگري در زمانبندي قرار ميگيرد. و درنهايت نيازها با  -

بعلت ساده شدن مسائل ، فعاليت هاي چارچوب نيز به سرعت انجام ميگيرد.-

در اين نوع روش  راهنمايي ها و تكنيكهاي مديريتي بيشتر مد نظر است . -

سنجش روند توسعه پروژه و زمانبندي فعاليت ها از نكات مديريتي نيز ميباشد. -

5

6
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Agile Modeling

سريع سازي مدل روش

براي سيستمهاي بحراني و يا پيچيده تجاري كوچك و بزرگ بر اساس يك مدل سريع استفاده ميگردد. -
يد تضمين گردد.مدل سازي بايد به گونه اي انجام گردد كه براي همه افراد قابل درك باشد و مسئله به شكل قابل موثري تقسيم بندي ميشود و كيفيت نيز با -

اين روش بر مبناي مستند سازي موثر سيستمها ميباشد  -

در اين روش يك هدف كلي داريم -

استفاده از مدل هاي چند گانه  -

بايد آينده نگري وجود داشته باشد بدين معني كه مدلي ارزشمند است كه بتوان در بلند مدت از آن استفاده نمود -

هر محصولي بايد بتواند تغييرات را نيز پشتيباني كند. -

محتوا مهمتر از ارائه ميباشد بدين معني كه اگر يك محتوي عالي با كد كمي بد ارائه شود بهتر از محتوي متوسط با كد عالي ميباشد. -

بهتر است از مدل ها و ابزارهاي شناخته شده استفاده نمود. -

سازگاري محلي به معني سازگاري با نياز هاي تيمي مهم ميباشد. -

فلسفه مهم بودن سرعت در توليد نرم افزار  -

تاكيد بر تحويل سريع نرم فزار-

ارتباط و همكاري مدام كاربر با تيم توليد نرم افزار -

تيم ها بصورت خود سازمانده ميباشند-

تطابق پذيري با تغييرات آتي مهم وضروري ميباشد.-

 روش -٣با تاكيد بر همكاري تيمي  ASP روش-٢اشاره نمود كه گسترده ترين ميزان استفاده رادارد  XP به روش -١از مدل هاي سريع ذكر شده ميتوان -
DSDM    .روش -٤كه حاوي سه ويژگي و قانون پرتو در چرخه حيات خود ميباشد Scrum  با تاكيد بر مجموعه اي ازProcess pattern  روش  -٤ها

روش مدل سازي سريع -٦ روش ويژه گي محور -٥ كريستال كه از خانواده هاي مدل فرايندي و قابليت مانور بر روي خصوصيات استفاده ميكند

افزار نرم توسعه سريع هاي روش بر كوتاه مرور

7
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CASE    تاريخچه

CASE (computer-aided software engineering)

- CASE  زمانيكه شركتها شروع به قرض گرفتن ايده هايشان از فرآيند ساخت سخت افزار و بكار بستن آن در توسعه نرم افزار نمودند نشات ميگيرد ، ٧٠از دهه.

 Information System Design by Optimization System : ISDOS در دانشگاه ميشيگان پروژه اي تعريف ميگردد به نام ١٩٦٨در سال  -

د مي آيد.باعث ميشود عالقه زيادي به سمت استفاده از ابزارهاي كامپيوتري در كمك كردن به تحليلگران در فرايندهاي پيچيده و توسعه سيستمها بوجو ISDOSپروژه  -

 كه خود بعنوان شروع  Problem Statement Language/ Problem Statement Analyzer (PSL/PSA) با استفاده از ابزار  ISDOSپروژه  -
.ميباشد Case يك ابزار

بطور مثال در جهت استفاده   Active dictionaryها نيز گسترش ميابد و استفاده از   Databaseدر  Data dictionaryموضوع توسعه  ISDOSمقارن با  -
مستمر از يك ويژه گي در آينده . اگر چه ممكن است رابط گرافيكي وجود ندشته باشد ولي بين متا ديتا ها رابطه وجود دارد.

 Text editorو  Grahic CASEدر باز بسط ميدهد كه بصورت ذاتي Graphic CASEرا با ارائه نرم افزار  CASE يك شركت كامپيوتري ابزار ١٩٨٢در سال  -
را با هم تجميع مينمايد .  

اتحادي را براي فروشندگان نرم افزار فراهم ميكند  IBM شركت ٩٠در اوائل دهه  -
 DB2بر اساس ديتابيس  IBM Repository استفاده از -١

 OS2و   Mainframe استفاده از-٢

و  Object Management Group  OMG :استفاده از متدها و ارزيابي شي گرايي مطرح ميگردد كه با پشتيباني شركت CASE toolsدر جهت روند تكاملي  -
تكامل خود را طي ميكند.  UMLارائه 

- CASE  فرايند توسعه نرم افزار با استفاده از يك پشتيباني خودكار و اتوماتيك ميباشد.وCASE Tools  ها
ابزارهايي هستند كه به فرآيند توليد نرم افزار كمك ميكنند و از آن پشتيباني مينمايند.

CASE  مزاياي

باعث افزايش كيفيت كار ميگردد. -
باعث نظم در امور و هماهنگي مناسب تر بين اعضاء تيم ميگردد. -
كليه اطالعات بصورت گرافيكي نمايش داده ميشود كه در مجموع به درك ساده تر فرآيند مي انجامد. -

همه اطالعات بصورت مركزي در يكجا جمع آوري ميگردد  -

مجموع همه موارد گفته شده منجر به بهبود كيفيت و بهره وري در توسعه نرم افزار ميگردد. -

انتظارات بيشتر از چيزي كه در عمل ثابت شد را داشتند و به دو علت به پيشبيني هاي اوليه دست نيافتند. CASEتوليد كنندگان  -
. مسائل موجود در توسعه نرم افزار مانند مسائل مديريتي قابليت اتوماتيك انجام شدن را زياد ندارند-١
خيلي هم يكپارچه نميباشد و به مسائلي از قبيل هزينه و ... برميگردد. CASE سيستمهاي -٢

باعث كاهش زمان و تالشي كه انجام ميدهيم ميشود. و كارها خيلي سريعتر و كاملتر انجام ميشوند    Caseابزار  -

ها در مدل ها ميسر ميگردد   Componentامكان استفاده مجدد از  -

كاهش يافتن هزينه هاي نگهداري نرم افزار  -

CASE    معايب

هاي آن سازمان   Templateفراهم ميگردد با نيازها و  CASEاي كه توسط   Templateمحدوديت در انعطاف پذيري مستندات بطوريكه ممكن است  -
همخواني نداشته باشد و امكان انعطاف پذيري مناسب نيز در جهت تغييرات ميسر نباشد.

حتي با رعايت همه قواعد مرتبط ، بصورت صد در صدي ،  تامين كننده همه نيازهاي مورد انتظار نيست. UMLمانند  CASEاستفاده از همه عناصر در يك  -

 ) دالر در سال هزينه خريد و پشتيباني ١٥٠٠٠ الي ٥حدود  (ها بايد مد نظر قرار داد.   CASE Toolsهزينه خريد و آموزش  -
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را پشتيباني ميكنند  Individualامكاناتي هستند كه فرايندهاي منفرد  -
Tools

 ابزارها 

بطور مثال وقتي يك برنامه را ميخواهيم كامپايل كنيم يا مقايسه كردن نتايج تست را انجام دهيم از يك وظيفه  -
در چرخه حيات توليد نرم افزار پشتيباني ميشود.

1Upper CASE Tools

كمك ميكند   Work Flowبه توسعه دهنده در مشخص نمودن ،  تحليل  و طراحي  -
Front-End Case Tools

 , Dataflow diagram,structure chartsدر اين زمينه به   -
decision tree , decision table .ميتوان اشاره نمود 

2Lower CASE Tools
Back-End Case Tools

CASE Tools    بندي دسته

1Tools2Workbench3Environment

شامل فعاليت هاي پايه اي كه به سيستم نزديك تر است را انجام ميدهند. -

3Integrated CASE Tools
.سطح مختلف ميگردد ٥ابزارهاي مختلف به روش هاي گوناگون كه حاوي   Mergeشامل پشتيباني از  تمام چرخه حيات نرم افزار و كارائي بيشتراز طريق  -

Workbench

1
سخت افزاري يا نرم   Platformها ميباشد. بدين شكل كه ابزار ها بر روي يك   Platformسطح اول شامل تجميع  -

 Windowsو  Linux افزاري اجرا ميشوند . بطور مثال استفاده از يك قابليت خاص بر روي سيستمهاي عامل 

Platform integration

2Data integration

از يك مدل به اشتراك گذاشته شده و بر اساس يك فرمت و ساختار داده مشترك داده استفاده ميشود.  . -
نيز براي استفاده مشترك داده وجود دارد. Data Repositoryبعضي اوقات يك مخزن داده  -

3Presentation  integration

از يك رابط كاربري و يك اينترفيس مشترك براي بكارگيري  از ابزار استفاده ميشود. -

4Control  integration

از يك شيوه رشته كنترلي مشترك استفاده ميگردد. -

5Process  integration

ارائه نموده است استفاده ميكنند و تجميع ميگردند. Process modelابزار ها از يك راهنمايي و خط مشي كه  -

كار ميز

حالتي كه چند ابزار با تمركز بر روي يك بخش خاصي باهم تركيب شده و تشكيل يك ميز كار را ميدهند. -

مجموعه اي از ابزار ها كه ميتوانند جريان فرآيند ، نيازمنديها و طراحي را پشتيباني كنند . -

كه چند قسمت از فرايند توليد نرم افزار را پشتيباني ميكنند. نمونه هايي از ميز كار هستند Software Architect,Power builderابزار -

Environment
كاري هاي محيط

در اينحالت چرخه كامل حيات نرم افزار يا حداقل بخش بزرگي از آن پشتيباني ميگردد. -

ميزكار كه با يكديگر تركيب شده اند.  Workbenchمجموعه اي از چند  -
استفاده شود ، در اين حالت ميتوان از  DB2وجود داشته باشد و براي پروژه خاصي هم از   Oracle ممكن است در يك محيط كاري هم   -

Integrated development Environment  استفاده نمود كه حاوي ابزار نقاشي و تهيه گزارش و غيره را دارد مانندRational Rose 

كه مجموعه اي از چند ميز كار است باشد. IDEيك ابزار ميتواند زير مجموعه اي از چند ابزار كه همان ميز كار است باشد يا زيرمجموعه اي از يك  -

ابزارها بيشتر به فاز تحليل نياز ها باز ميگردند . -

ميزكارها به غير از  فاز تحليل نياز ها شامل فاز طراحي نيز ميگردند.  -

و نگهداري جريان داده ميگردند .  Implementation ,testمرتبط با پشتيباني از فرآيندهاي  -

Integrated CA
SE Tools

CASE Tools

1

2

3
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CASE Components

را تشكيل ميدهد. CASEميباشد كه مخزن اطالعات ميباشد و هسته اصلي و مركزي  CASE Repositoryاصلي ترين جزء  -

نيز ياد ميگردد.  Data Repositoryو  Information Repositoryبا نام هاي   CASE Repositoryاز  -

يك پايگاه داده مركزي كه اجازه ميدهد اطالعاتي كه از آن در چرخه حيات نرم افزار استفاده ميشود در يكجا مجتمع گردند . -

هايي هستند كه در فاز طراحي و تحليل نيازمنديها توليد   Prototypeو  Diagram,Dataflowفازهاي اوليه كه در مخزن داده جمع ميشوند بصورت  -
پروژه و استفاده مجدد از آن ميگردند.ميگردند و اين گونه اطالعات بسيار ارزشمند هستند و باعث ساده تر شدن مديريت 

CASE Repository
اطالعات مخزن

نيز شناخته ميشود. Information Repositoryاز جنبه تجميع اطالعات سازمان در يكجا و فراهم شدن امكان كنترل و مديريت آن با نام  -

نيز شناخته ميشود.  Data Repositoryبا نام   )ذخيره ، بازيابي ، پردازش و تصحيح داده ها (از جنبه ماهيت  پايگاه داده  -

CASE   Drawing  , Design,Analysis  ,Database Generator  , Code Genarator,
Verision Control    , Backup    & Security

Diagram Tools
نمودار طراحي ابزار

باعث نمايش سيستم در سطح گرافيكي ميكردد و يك سطح بالتري از پردازش ها مشخص ميشود - 
باعث باال رفتن كيفيت و درك بهتر از سيستم در حالت ديداري ميگردد. -

Report & Analytic Tools
تحليل تجزيه و گزارش توليد ابزار

ابزارهاي گزارش و تجزيه تحليل باعث باال رفتن دقت ، كيفيت و تصحيح مسير  چرخه حيات ميگردند. -

بعنوان يك ابزار كنترلي ساختار داده و كاربرد استفاده  ميشود. -

درصد نگهداري هاي سيستم  ٨٠نيز براي توليد مستندات باكيفيت و استاندارد شده استفاده ميگردد كه حدود   Document Generationاز ابزار  -
راحت تر ميشود

اشاره نمود. كه اين  .…, Data Dictionary , Code Generatorاز مجموعه ايزارهاي ميز كار كه بخشي از چرخه حيات را كنترل ميكنند ميتوان به  -
نشان دهنده همپوشاني ابزارها در در سه سطح ابزاري ، ميزكار و محيط ميباشد.

  CASE اجزاء
CASE Components

1

2

3

برخي ابزارهاي ديگر
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   CASE  هاي تكنولوژي

CASE Technology & Categories

از ديدگاه تكنولوژي CASEدسته بندي 

نيز سه دسته بندي بري بهينه نمودن توسعه نرم افزار متصور است. CASEاز ديدگاه تكنولوژي هاي  -

اين نوع تكنولوژي از فرآيند توسعه نرم افزار حمايت ميكند و شامل ابزار هاي توسعه نرم افزار ميباشد. -
اين نوع تكنولوژي مرتبط با بخش مديريت فرآيند هستند و مدل سازي مديريت فرآيند را پشتيباني ميكنند. -
هستند  CASEاين نوع تكنولوژي شامل مولد هاي ابزار  -

از ديدگاه از نظر فرآيند  CASEتقسيم بندي  از ديدگاه كاربردي CASEتقسيم بندي  

از ديدگاه از نظر تجميع CASEتقسيم بندي  

 Functionدر اينحالت ابزارها براساس عملياتي  -
كه انجام ميدهند طبقه  بندي ميگردد.

  Processدر اينحالت ابزارها براساس فرآيندي  -
كه انجام ميدهند طبقه بندي ميگردد.

كه شده اند طبقه بندي ميگردد.   Integratedدر اينحالت ابزارها براساس تجميع  -

كه از نقطه نظرعملياتي تقسيم   ..., Editing Tools , Planning Toolsاين امكان وجود دارد كه به صورت سفارشي تقسيم بندي انجتم ميگردد مثال بر اساس  -
Activity Toolsيا  Prototype Toolsبندي ميگردد نمونه هاي ديگري هم امكان پذير است مانند 

Tools    CASEچرخه حيات     
CASE Tools Life Cycle

ميگردد .  CASE Life Cycle Modelشامل شش  CASE Toolsچرخه حيات يك  -

Case Tools فاز خريداري و تهيه  

بر اساس استاندارهاي موجود در شركت ابزارهاي  پشتيباني از استانداردهاي سخت افزاري موجود شناسايي ميگردد -

ميشود كه با سخت افزار هماهنگ باشد   Environmentمنجر به تهيه يك  CASE Toolsپيش بيني از سخت افزار و آينده نگري در زمينه  -

ابزاري كه خريداري ميگردد بايد با برنامه هاي كاربردي و نرم افزار هاي موجود در آن شركت نيز سازگاري داشته باشد. -

اني نمايد.ابزاري كه خريداري ميشود بايد بتواند در ازاي راحت تر كردن توسعه نرم افزاربتواند در حد معقولي از امنيت داده موجود در شركت پشتيب -

اندازه نمودن و همگن نمودن ابزار خريداري شده با شركت 
Tailoring

شركت   Platformخريداري شده بر اساس  )ابزار (نصب و راه اندازي نرم افزار  -
بر اساس تجميع ابزارهاي مورد نظر  Customizeو سفارشي سازي   Configurationانجام تنظيمات  -
جامع و دقيق از كاري كه تا اين مرحله انجام شده بعنوان پيش نياز استفاده از آن در مراحل ديگر. Documentationتهيه مستندات  -

فاز مقدماتي
Introduction

فاز عملياتي و تكاملي
Operation

ستم به كاربران . نيازمندي ها و تغييرات و هماهنگيهاي مورد نياز براي كارائي سيستم توسعه نرم افزار مشخص ميگردد بعنوان مثال آموزش افراد ، معرفي سي -

مديريتي ميخورند. ممكن است پذيرش يك ابزار جديد در شركت مقاوتهايي را بوجود بياود و يا تعارضاتي از اين قبيل كه اين نوع ابزارها بيشتر بدرد استفاده -

مواره ميتواندبراي تصحيح سيستم از اين به بعد وارد فاز تكاملي ميشود و مجموعه تغييرات و نيازمنديها تا اين مرحله كامل شده است ، هرچند كه فرآيند تغييرات ه -
نيازهاي قبلي يا يك نياز جديد وجود داشته باشد.

با توجه به گران بودن هزينه اي ابزارها و پشتيباني از آن ها بودجه بندي ميتواند حائز اهميت باشد. -

بودجه بندي 
Budget

منسوخ شدگي 
Extinct

يك ابزار با توجه پيشرفت علم و نيازهاي فرآيند توليد نرم افزار پس از يك مدتي دچار كهنگي و منسوخ شدن ميشود. -
د دارند.در حالت منسوخ شدگي راه كارهاي متعددي از قبيل بروز رساني و تغيير پلت فرم  ابزارها و يا انتقال به محيط ديگر و انجام تغييرات وجو -

1

2

Purchase 

3

4

5

6
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داده ها در حد امكان در قالب شي قرار ميگيرند و توابعي كه در بيرون اين محيط هستند قالبا توانايي  Object oriented programingدر برنامه نويسي شي گرا  -
تغيير شي را ندارند. 

بر ميگردد و از ايده آن از ديده شدن اشياء توسط افراد گرفته شده است. بطور مثال وقتي از صندلي صحبت ميشود ما يك يك ديد كلي از   ١٩٨٠مفاهيم شي گرايي به سالهاي  -
و با همان مفهوم شي گرائي يك صندلي داريم و فقط ويژه گيهاي آن مانند رنگ ، جنس و .... ممكن است تغيير كند. در واقع يك كالسي به نام صندلي در ذهن ما وجود دارد 

صندلي نيز خود زير مجموعه گروهي به نام اسباب و اثاثيه ميباشد كه داراي يك سري ويژه گيهاي مشترك هستند 

نيز وجود دارد مثال بطور تلويحي در مثال باال وقتي از صندلي صحبت ميكنيم ، ميتواند داراي يك سري ويژه گيهاي منحصر بفرد نيز باشد و ضمن اينكه امكان دستكاري يك شي  -
ي آن انجام داد و همه اين خريد و فروش صندلي و تغيير و جابجايي آن . پس كالس صندلي مجموعه اي است از خود صندلي بعالوه صفت هاي آن و كارهايي كه ميتوان بر رو

موارد دسته بندي و كپسوله گرديده و توليد يك شي ميشود.
تاريخ را در   Nنمود ، اگر بخواهيم در مثالي ديگر فرض ميكنيم ميخواهيم يك تاريخي را نگه داريم كه داراي روز ، ماه و سال ميباشد كه فضاي كمي را در حافظه اشغال خواهد  -

را در زير مجموعه متغيير با اسامي جديد و فضاي حافظه زيادي نياز خواهيم داشت. بنابراين از كالس تاريخ استفاده ميكنيم كه ميتواند تعداد زيادي تاريخ   Nحافظه نگه داريم به 
خود داشته باشد.

محاسن شي گرائي
ساده تر شدن مديريت تغييرات در سيستم -٥  پايين آمدن خطا نسبت به ساير روش ها -٤  امكان دسترسي سريعتر به داده ها -٣    هزينه كم تر -٢  كم شدن پيچيدگي -١
قابليت استفاده مجدد در سيستم از طريق كالس -٦

يك كالس جديد از كالس قبلي داراي كليه خواص عمومي و توابع  كالس قبلي بعالوه و يژه گيهاي كالس جديد ميباشد. به اين خاصيت ارث بري  -
ا ميكند.ميگويند. و اگر تغييري در توابع يا خاصيت هاي هاي يك كالس باالتر ايجاد گردد بطور اتوماتيك به تمام كالسهاي زير مجموعه انتقال پيد

Inheritance 

يگر با هم كپسوله كردن يعني بعضي از خصوصيات يا رفتار يك شي از ديگر اجزاء ميتواند مخفي گردد. بدين معني كه اشياء بدون اطالع از عملكرد يك د -
ارند.ميتوانند كار كنند و تعامل داشته باشند مثال در شماره حساب بانكي يك فرد ديگر افراد با داشتن شماره حساب به جزئيات حساب دسترسي ند

Encapsulation

ويژه گيهاي شي گرائي

1

2

وراثت يا ارث بري از مفاهيم اساسي برنامه نويسي شيءگراست. هر شيء يك نمونه از يك كالس است و هر كالس مي تواند از كالس يا  -
ديگري مشتق شده باشد )خواص متدها يا رويدادهاي كالس هاي ديگر را به ارث ببرد(. در يك مثال ساده مي توان اتومبيلي را در نظر كالسهاي 

ه، گرفت كه براي جلوگيري از بازنويسي خواص عمومي اتومبيل شامل: چهار چرخ، متدهاي حركت چرخ، متد چرخاندن فرمان، فرمان، بدنه، در و غير
يك كالس جديد ايجاد كرده كه خواص، متدها و  C5مي توان يك كالس پايه از اتومبيل ايجاد كرد سپس مثالً براي اتومبيل سيتروئن مدل 

ويي رويدادهاي عمومي اتومبيل را داشته باشد و فقط براي خواص، متدها و رويدادهاي جديد اين اتومبيل كد نوشته شود. اين ويژگي باعث صرفه ج
در نوشتن كد و تا حدودي تضمين صحت كد موجود مي شود. به عنوان مثال اگر كالس پايه مشكلي داشته باشد فقط كافي است كالس پايه تغيير 

اده شود و در تمامي كالس هايي كه از اين كالس پايه ويژگي اي ا به ارث برده اند اين تغيير اعمال خواهد شد.د

رد. كپسوله سازي، مخفي سازي ، يا لفافه بندي، به اين مفهوم اشاره دارد كه بايد بعضي خصوصيات يا رفتارهاي شيء را از ديد ديگران پنهان ك
استارت فرض كنيد شما به عنوان يك راننده مي خواهيد اتومبيل شخصي تان را روشن كنيد و به محل كارتان عزيمت كنيد سوييچ را بر مي داريد، 
ه عنوان مي زنيد و با فشار آوردن به پدال هاي گاز و ترمز و چرخش فرمان و ... به محل كارتان خواهيد رسيد. در طول اين مسير در اتومبيل شما ب

ه يك شيء اعمال مختلفي در حال انجام بود. مثالً لنت ترمز به ديسك چرخ برخورد مي كرد و باعث كم شدن سرعت مي شد يا شمع ها شروع به جرق
و زدن در زماني بخصوصي مي كردند. حال فرض كنيد كه عمل مخفي سازي وجود نداشت و شما مجبور بوديد كه جرقه زدن شمعها را كنترل مي كرديد 

سالم به سيستم سوخت رساني در موقع لزوم دستور مي داديد كه سوخت را بداخل سيلندرها ارسال كند و... يا هيچ گاه به مقصد نمي رسيديد! يا 
نمي رسيديد!

Polymorphism3

چند ريختي، كميتي است كه به يك رابط امكان مي دهد تا از عمليات يكساني در قالب يك كالس عمومي استفاده كند. عمل خاص كالس را  
 ذات حقيقي شيء تعيين مي كند. مثال ساده اي از چند ريختي، فرمان اتومبيل است. عمل فرمان اتومبيل براي تمام اتومبيل ها بدون توجه به

ا انجام ساز و كاري كه دارند، يكسان است. فرمان براي اتومبيل كه به طور مكانيكي كار مي كند يا با نيروي برق يا هر چيز ديگري، عمل يكساني ر
برنامه نويسي نيز مي دهد؛ بنابراين، پس از اينكه شما عملكرد فرمان را ياد گرفتيد، مي توانيد فرمان هر اتومبيلي را كنترل كنيد. همين هدف در 

بيان مي شود. اين بدين معني است كه امكان طراحي  ) يك رابط، چندين روش (اعمال مي شود. به طور كلي، مفهوم چند ريختي، اغلب با عبارت 
 رابط عمومي براي گروهي از عمليات مرتبط وجود دارد. چند ريختي يا چندشكلي به اين معنا است كه اشياء مي توانند در موقعيت هاي مختلف،

اگر بر رفتارهاي متفاوتي بروز دهند. مثالً يك تابع در صورتي كه بر روي نمونه اي از كالس آ فراخواني شود، رفتار ب را بروز دهد در حالي كه 
فراخواني شود، رفتاري متفاوت انجام دهد.  )كه فرزند كالس آ است (روي كالس ج 

ميشود . تحليل شي گرائي به ديدگاه شي گرائي بر ميگردد. ) برنامه نويسي -٣ طراحي -٢ تحليل -١ (شي گرائي شامل  -

Object oriented

شي گرائي
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UML
The Unified Modeling Language 

- UML  بر اساس شي گرايي ميباشد و شامل يكModeling Language .ميگردد.و در زبان هايي كه شي گرائي را پشتيباني نميكنند نيز قابل استفاده ميباشد

 SSADM (Structured Systems Analysis & Designساختارهاي برنامه نويسي ديگري نيز وجود داشته است كه يكي از مهمترين ها  UMLقبل از  -
Method)  .ميباشد. كه به متد تحليل و طراحي سيستم بصورت ساختاريافته مشهور ميباشد

 
vs SSADM UML

Non-Object oriented Object oriented

Data Data•Logical Data Model (LDM) •The class diagram 

Events

Process

Events

Process

•Entity Life History (ELH) •The Behaviour (interaction) diagrams

•Data Flow Diagram (DFD) •The activity diagram

Interfaces 

Resources

•Dialogue Design •Modelled in class and component 
diagrams.

Interfaces 

Resources•Requirements Catalogue (RC) •Modelled by using the stereotype feature.

Quality

Business issues

•Requirements Catalogue (RC) Quality •A. In analysis explorative prototypes.
•B. In design experimental prototypes

•A. Data Flow Diagrams (DFD).
•B. Entity Life History (ELH).

Business issues •Activity diagrams describe 
and model business process.

Identify the problem or problem objectives

User involvement

•The strategic planning defines the problem that needs 
to be solved.

Identify the problem or problem objectives
•The strategic planning defines the problem that 
needs to be solved.

•A. Gathering information about system.
•B. Reviewing products of each stage.

•A. Gathering information about system in use case 
models, CRC and tech. dictionary.
•B. Review/check prototypes

User involvement

Organisational structure, goals and policies
•Strategic planning looks at organisational structure 
giving Project Initial Document.

Employee job satisfaction
•User may choose Business System Option (BSO) that 
defining impact on users and training.

Organisational structure, goals and policies

Employee job satisfaction

•Activity diagram models organisational 
structure and integration.

•Allowing employees to choose suitable way to 
perform assigned job.

Different point of views

Employee values

•Different views of the system are documented in 
Requirements Catalogue.

•Not Supported.

Different point of views

Employee values

•Not Supported.

•Analyst considers different views of system and 
resolves contradictions.

System acceptability and usability

•A. User involvement in developing system.
•B. Use prototype.
•C. Study of system impact on staff.

System acceptability and usability
•Involvement of users in experimental prototypes to 
verify usability/acceptability of system.

Structured Systems Analysis & Design Methodology The Unified Modeling Language 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- UML كار ميكنند. يك زبان مدل سازي يكپارچه ميباشد. و از خانواده زبان هايي ميباشد كه با نماد گرافيكي جهت تشريح و توصيف جنبه هاي مختلف نرم افزاري

SSADMو متدلوژي  UMLجدول مقايسه زبان 
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- UML  شامل يكOpen standard  ميباشد كه توسطObject management group (OMG)   راهبري ميگردد و به زبانهاي برنامه نويسي نيز وابستگي
بهترين كاربرد را دارد.  Object orintedندارد و مستقل ميباشد و بطور خاص براي نرم افزارهاي 

- UML  در واقعCase tools  نيست و بيشتر ساختار معنايي دارد و به نوعي مرحله قبل از پياده سازي را انجام ميدهد هرچند ابزارهايي شبيهRational rose  امكان
توليد كد را بعد از طراحي در اختيار كاربر ميگذارند.

 UML محاسن

چون شامل يك استاندارد باز و گرافيگي ميباشد امكان استفاده بهينه از اين ابزار براي همگان ميسر خواهد بود. -

امكان توصيف و درك نرم افزار طراحي شده براي كاربر راحت تر خواهد بود. -

ميباشد. UMLاز طراحي ابتدايي سيستم  تا جزئيات ريز موجود در چرخه حيات نرم افزاري امكان ستفاده از  -

بوجود مي آيد. Developerو توليد كننده   Customerبه علت ويژه گيهاي موجود در آن درك متقابل خوبي بين مشتري  UMLاستفاده از  -

پشتيباني ميكنند. UMLتنوع پشتيباني از محيط هاي كاري متنوع بسيار زياد ميباشد و امروزه خيلي از ابزار هاي نرم افزاري از  -
- UML ميباشد. زباني است كه بر اساس تجربه و نياز توليد شده است و به همين علت داراي هماهنگي بااليي با طراحي نرم افزار و راحتي استفاده را دارا

UML  تاريخچه
استفاده ميشده است. SSADM همه گير شده است. در همين زمان از متدولوژي هايي مانند ١٩٨٠ شروع گرديده و در سال ١٩٧٠روش هاي سنتي برنامه نويسي از سال هاي  -

.كه مبحث شي گرائي مطرح ميگردد زبان هاي برنامه نويسي شي گرا بصورت محدود به كار گرفته ميشود و طي مرور زمان همه گير ميشود ٨٠در اوايل دهه  -

.عرضه گرديد ١٩٨٠بود كه در سال  Smart Talkاولين زبان شي گرائي كه همه گير شد  -

كار ميكرد به شركت رشنال و كار مشترك اين دو بر روي  IBMكار ميكردند  و پيوستن آقاي رامبل كه در شركت  Rational آقاي بوش كه در شركت ١٩٩٤در سال  -
 مجموعه كار گروهي با ديگر اعضاء به توليد يك برنامه مهندسي شي گرا ١٩٩٥بحث شي گرائي منجر به مدل جديدي كه بر اساس تكنيكهاي جديد مدل سازي بود ميگردد در سال 

Object oriented Software Engineering  با مخففOOSE  ميگردد. سپس شركتOMG  خواستار استاندارد شدنOOSE  ١٩٩٧ميشود و در سال 
به بازار عرضه ميشود. OMGمتولد ميگردد و به تدريج نسخه هاي جديدتر آن توسط  UML مجموعه استانداردها تاييد ميگردد و عمال زبان برنامه نويسي

در زميته طراحي شي گرائي و متدلوژي شي گرائي نيز اضافه شده و بسط داده ميشود. (Bosch & Rumble)زبان هاي شي گرائي توسط مهندسين ١٩٩٠بعد از آن در سال  -

UMLعناصر  

مدل يك مفهوم انتزاعي است از بخشي از سيستم كه موجود است. -

اشينمشخص كننده جنبه هايي از مدل ميباشد كه از زاويه خاصي به آن نگاه و بررسي  ميكند. مثال نگاه به سيستم سوخت گيري در شبيه سازي يك م -

Model1

View2

را نياز نداريم يا وقتيكه   Deployment & Processكار ميكنيم  Single Processorها ندارند بطور مثال اگر در سيستم  Viewهمه سيستمها نياز به همه  -
هاي مختلف جهت  Viewمورد نياز نميباشد . در حقيقت با توجه به سختي و پيچيدگي يك سيستم از  Implementation viewبرنامه يا سيستم ما خيلي كوچك است 

واضح شدن يك موضوع استفاده ميشود.

Logical View -  نگاه از زاويه ديد  كاربرEnd User  به يك سيستم

Implemetation  View -  نگاه از زاويه ديد يك برنامه نويسProgrammer .به سيستم

Deployment  View - .نگاه از زاويه ديد مهندس سيستم به سيستم

Process  View - .نگاه از زاويه ديد فرآيند به سيستم

نياز پيدا گردد. يا غيرهData View يا  Security Viewممكن است با توجه به پيچيدگي مسئله و اهميت آن به  -

امكان پشتيباني و پوشش ميسر خواهد شد UML درصد ٢٠ درصد بيشتر مسئله ها با دانستن ٨٠تقريبا براي 

- UML  يك زبانDiagram Base .ميباشد و همه چيز بر اساس شكل ها توضيح داده ميشود. و اين دياگرام ها به سه شكل مختلف ميتواند ترسيم گردد
Structural Diagrams1

ند.كه شامل زير شاخه هاي متعددي اين نمودار ها بر روي ساختار سيستم و چيزي كه بايد در سيستم وجود داشته باشد تاكيد مينمايد و بر روي معماري سيستم بيشتر تاكيد دار -
Deployment Diagram , Package diagramازقبيل 

Behavior Diagrams2

Intraction Diagrams3

نمودارهاي ساختاري

يا  Activity Diagram اين نمودارها بر اساس تركيب چيزهايي ميباشد كه در سيستم بايد اتفاق بيافتد و كاركردهاي سيستم را توصيف ميكنند مانند نمودار فعاليت -
Usecase Diagram

نمودارهاي رفتاري

نمودارهاي برهم كنش
 Sequence Diagram,Timingاين نمودارها بر روي گردش داده ها در قسمت هاي مختلف سيستم تاكيد دارند مانند  -

Diagram,Communication Diagram    و مشخص ميكند  در داخل سيستم چه اتفاقهايي ميافتد و اجزاء چگونه باهم ارتباط برقرار ميكنند و طول
عمر آنها چقدر است  يا چه ديتايي چه ورودي و خروجي دارد

1

2

3

4

5 6

1

2

3

4

5

6
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نمودارهاي رفتاري
Behavior Diagrams

1نمودار از ديد كاربر

اين نمودار از ديد كاربر سيستم را توصيف ميكند و مشخص مينمايد كاربر با سيستم چه كاري انجام ميدهد. -

مشخص ميگردد. Usecaseدر اين نمودار نيازمنديها و فعاليت هاي  سيستم از نگاه كاربر را مشخص مينمائيم. و درواقع سناريو سيستم از طريق  -

در اين نمودار دو گزينه اصلي وجود دارد. -

Usecase- .مشخص ميكند چه كاري را كاربر با سيستم انجام ميدهد. و معموال با يك بيضي نمايش داده ميشود 1

Actor- .يك ماهيت خارجي در سيستم است كه از سيستم خروجي دريافت ميكند 2

به دنبال نيازمنديهاي كاربر هستيم .  Usecaseما در  -

بايد مشخص شود هر كاربر از سيستم چه ميخواهد  -
او مجموعه كارهايي در سيستم است كه منجر به انتخاب واحد ميگردد و هدف بر اين است كه   Usecaseها دانشجو ميباشد و  Actorبطور مثال در سيستم دانشگاه يكي از  -

تمام نيازهاي كاربر و پاسخ هاي سيستم مشخص گردد

- Usecase diagram .نقطه ورود به سيستم در نظر گرفته ميشود كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

- Usecase diagram فاز اوليه ورود به سيستم ميباشد

ميتواند يك فرد و يا يك سيستم ديگر و يا حتي محيط فيزيكي  مانند زمان باشد. Actorدرحالت كلي 

Usecase Diagram

Actor   يا عامل كسي است كه از سيستم استفاده ميكند وUsecaser   سناريوهايي ميباشد كه در سيستم اتفاق ميافتند تا نيازمنديهايActor  .را فراهم كند

و اين از اصول طراحي سريع نرم افزار ميباشد. )افزايش هاي كوچك (ها خيلي زياد نباشد تا پيچيدگي كمتر شود Usecaseسعي بر اين است كه سيستم طوري طراحي شود تا تعداد  

- Usecase Digram  .ها جهت ارتباط با مشتري و تحليل نيازمندي ها بشكل قابل فهم و درك مورد استفاده قرار ميگيرد
Extend Relation

Include Relation
Usecaseو  Actorدو ارتباط  مهم بين  -

Bay
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Diagram Toolbox

Diagram Window

Documentation  Window

Log Window

Usecase View

Logical  View

Component View

جهت درج توضيحات اضافه

نشان دهنده خطاهاي احتمالي و رخدادهاي سيستم

صفحه كار –محل نمايش دياگرام ها 

Over View انتزاعي -نمايش كلي

ابزارهاي ترسيم نمودار

شامل نماي مورد استفاده سيستم از ديد 
Usecae,Actorكاربر ميباشد. و شامل 

بين آنها ميباشد. Associationو رابطه 

1

1-Usecase Diagram
2-Sequence Diagram

3-Collaboration Diagram
4-Activity Diagram

2

شامل نماي منطقي سيستم ميباشد.و مربوط 
به نقشه سيستمي ميباشد كه قرار است 

پياده سازي گرددو شامل 
Class,Attribute, Method

ميگردد
1-Class Diagram
2-Statechart Diagram

Component Diagram-1شامل يك سري كدهاي فيزيكي سيستم و كتابخانه هاي پياده سازي ميباشد 

3

Deployment View
شامل ساختار سخت افزار فيزيكي ميباشد در حالتي كه در جاهاي مختلف قرار گرفته است.

4

يك وابستگي واجبي بين دو رابطه وجود دارد.اگر يكي نباشد ديگري فعال نميشود.

يك ارتباط انتخابي وجود دارد و ميتواند انتخاب نگردد. ww
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 )محصول ساخت (توسعه فرايند

(Development Process)

(Use Case Diagram)

(Class & Object Diagram )

(Sequence & Collaboration Diagram)

(State & Activity Diagram)

(Component & Deployment Diagram)

)بصورت سطح باال (شناسايي مدل ها  -

شناسايي اشياء مهم و ارتباطات آنها -

ايجاد سناريو براي موارد كاربرد -

سناريوها براي توصيف رفتار )تعميم (توسعه 

كردن جزئيات پياده سازي )اضافه (پااليش  -

1

2 Usecase View- .در اينحالت بخشي از مدل مد نظر است

Use Case

)مورد استفاده (ها : چه سرويسهايي در سيستم ارائه ميشود  Usecaseيافتن  -

از تعامل اشياء چندين كالس با  Use Caseهر 
يكديگر شكل ميگرد.بعنوان مثال سرويس ثبت نام از 

تعامل اشياء كالسهاي دانشجو ،درس ،استاد ،فضاي 
آموزشي و...شكل ميگيرد.

)عامل ها ، بازيگران (ها  Actorيافتن  -

گويند. Usecaseو مورد استفاده  Actorبه ارتباط بين عامل  -

هركس يا هرچيزي كه با سيستم موجود برهم كنش دارد عامل گفته  -
گويند. Usecaseميشود.بعبارت ديگر به هر استفاده كننده از

)كاربران سيستم (انسان  -
سيستمهاي سخت افزاري يا نرم افزاري ديگري كه با سيستم موجود در ارتباطند. -

 Usecase Diagramرسم 

.ميرود بكار سيستم در شده استفاده سرويسهاي تمام بيان براي -

دارد. Class diagramيك  Usecaseهر  -
ميشود. Actorو  Usecaseشامل تركيب كلي  -

ها Usecaseتوصيف 
شرح هر كدام از سرويس هايي كه استفاده  -

)ارائه سناريو (شده اند 

انواع ارتباطات در نمودار مورد استفاده
Communicationارتباط  -

 Includeارتباط  -
ها گويند.  Usecaseبه ارتباط بين  -
ديگر را ميدهد. Usecaseاجازه استفاده از عمليات مهياشده توسط يك  Usecaseبه يك   Includeارتباط  -

 Extendارتباط  -
ها را  Usecaseاجازه ميدهد كه بطور دلخواه عمليات مهيا شده توسط ديگر  Usecaseبه يك  Extendيك ارتباط  -به ارتباط بين عامل ها گويند. -

بسط دهد
)به يك سرويس ويژه توسعه پيدا كند (در حالت خاص ميتواند بصورت ويژه ارائه گردد  Usecaseيك  -

 Generalizationارتباط  -

ارث بري ميان عامل ها براي نشان دادن همانندي چندين عامل بكار ميرود. -

3
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Class Diagramنمودار كالس 
(Stereotype)انواع كالسها 

انجام ميدهد. Use Caseيك تعريف مختصر مرتبط با آنچه كه  مختصر تعريف

از قبل اجراء شود يا آيا كاربر حق Use Caseبايد بررسي شوند:بطور مثال يك  Use Caseليستي از شرايطي هستند كه قبل از شروع كار شرايط پيش
جاري را دارد يا نه؟Use Caseدستيابي مستقيم براي اجراء

پيش خواهد آمد را مرحله به مرحله توصيف ميكند .جريان رخدادها برآنچه سيستم  Use Caseآنچه را كه در اجراي عمليات در اصلي رخدادهاي جريان
انجام خواهد داد متمركز ميشود ولي به چگونگي انجام آن كاري ندارد.

برداشت پول ميزان درخواستي از ميزان  Use caseدر صورتي اجراء ميشوند كه در اجراي جريان اصلي مشكلي بوجود آيد.مثال در فرعي رخدادهاي جريان
موجودي حساب بيشتر باشد.

يك  Use Caseباشند.مثال ممكن است بعد از كامل شدن يك  trueداراي مقدار  Usecaseشرايطي هستند كه بايد بعد از پايان اجرايپسين شرايط
flag  .تنظيم شود

 Use Case ستاريوي مثال

 Use Case ستاريو

تعدادي شي از كالسهاي مختلف با هم تعامل و همكاري ميكنند.  Use Caseبراي به واقعيت پيوستن يك 

يك نمودار كالس ارائه ميشود. Use Caseدر نمودار كالس آن نمايش داده ميشوند.براي هر  Use Caseكالسهاي اشياء يك 

نشان داده ميشود كه به دو نوع نمودارهاي همكاري و توالي تقسيم ميشود. (INTRACTION)از طريق نمودارهاي محاوره اي  Use Caseتعامل و همكاري اشياء در يك 

كالسهاي كنترلي وظيفه كنترل عمليات را بر عهده دارند و معموال كالس بي صفت هستند و متد دارند و شي با اين كالس ايجاد نميشود.

ها و بانك اطالعاتي سيستم هستند و به جدولي در پايگاه داده ها تبديل ميشوند. Tableمبنايي براي ايجاد  Entityكالسهاي 

كليه فرمها   (و سيستم قرار دارند. مثال فرم ثبت نام شي از كالس باندري فرم است. Actorدر مز بين  Boundryكالسهاي 
خروجي و رابطها ميباشند. –و كال اين كالسها شاخص فرمهاي ورودي   )يا گزارش عملكرد مالي شي از كالس باندري گزارش است.

انواع ارتباطات در نمودار كالس

Class D
iagram

موارد استفاده

ساختار سيستم را ارائه ميكند. -

در ضمن تحليل نيازمنديها براي مدل كردن - 

براي مدل كردن زير سيستم ها و واسط ها -
طراحي شي براي مدل كردن كالسها -

Associationارتباط تناظر 

Dependencyارتباط وابستگي 

Generalizationارتباط تعميم 

Aggregationارتباط تجميع  

Compositionارتباط تركيب 

Bay
25

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


روش كار با نرم افزار هاي طراحي بدين شرح ميباشد. -

تشخيص صحيح نيازمنديهاي كاربر و انتظارات او از سيستم - )توضيح پروژه و ماهيت انجام كار (. شناخت كامل سيستمي كه بايد پياده سازي گردد -١

انتخاب واحد –مثال از سيستم ثبت نام )مستند سازي (. ترسيم كاري كه بايد انجام گيرد-٢

هاي مورد نياز را ترسيم ميكنيم. Actorمجموعه   Usecase Viewابتدا از قسمت  -

دانشجو
استاد دانشجومدير گروه

تاييد انتخاب واحدپرداخت شهريهانتخاب استادانتخاب درسانتخاب واحد

اعمال تغيراتتعريف درسمدير گروه

پاسخ اعتراضثبت نمرهاستاد

بيشتر ترسيم   Usecaseدر يك سيستم معقول بين بيست تا پنجاه  -
نميشود.چون باعث پايين آمدن خوانايي و كيفيت كار ميگردد.

Sequence Diagramنمودار توالي انتخاب واحد  

ذخيره ميشود و چه رفتارهايي ميتواند داشته باشد.  Objectرا كالس تعيين ميكند. چه اطالعاتي در يك  Objectطرح كلي يك  -
بر حسب زمان ميباشد. و روند منطقي يك سناريو را نشان ميدهد.  Usecaseنشان دادن جريان عمليات داخل   Sequence Diagramهدف از  -

Sequence Diagram=Object+Message

ميتواند ترسيم گردد.   Usecase Diagramخاص از طريق   Usecaseيا يك  Logical Viewنمودار توالي براي كل يك سيستم از طريق  -
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Collaboration Diagramنمودار همكاري 

ها ميباشد. Objectمهمترين تفاوت بين نمودار همكاري و نمودار توالي در شماي ظاهري آن ميباشد در نمودار همكاري بيشتر تاكيد بر روي رابطه بين  -

ترتيب زماني در نمودار هاي همكاري در نظر گرفته نميشود. -

Browse/Create Collaboration Program F5جهت ترسيم راحت تر نمودار همكاري ، استفاده از نمودار توالي ميباشد كه قبال رسم شده است. -

Class Diagramsنمودار كالس 

(Association,Generalization,Aggregation,Dependancy)متصور ميباشد .  Class Diagramچهار رابطه بين  -
از طريق نمودار توالي قابل تشخيص ميباشد.  Dependancyو  Associationرابطه هاي  -
از طريق بررسي كالسها  قابل تشخيص ميباشد.  Aggregationو  Generalizationرابطه هاي  -

Associationارتباط تناظر 

تعامل يك يا چند شي از يك كالس با يك يا چند شي از كالس ديگر را نشان ميدهد.يك تناظر يك ارتباط معنايي بين كالس ها است. -

رابطه تناظر ميتواند يك رابطه يك طرفه يا دو طرفه باشد. -

هر كالسي ميتواند از طريق يك رابطه توالي يا همكاري به كالس ديگر يك رابطه پيامي داشته باشد.  -

استفاده ميشود. Logical Viewاز  Rational roseجهت ترسيم كالسها در 

 Universityاز تمام اتفاقاتي كه در كالس  Studentدر اينحالت مشخص ميگردد كه كالس  - 
يك سري   Studentمي افتد با خبر است. به عبارت ديگر زماني كه كد توليد ميشود داخل كالس 

ساخته ميشود.چون دانشجو بايد از مسائل مرتبط با  Universityكالس  )نمونه ها (از صفات 
دانشگاه باخبر باشد.اما دانشگاه نيازي به دانستن اطالعات مربوط به دانشجو را ندارد.

ه نيز بايد اطالعات مربوط اگر كالس ديگري به نام استاد را تعريف كنيم ، پر واضح است كه استاد بايد اطالعات مربوط به دانشگاه را داشته باشد ضمن اينكه دانشگا -
فعال باشد. Role B Detailو  Role A Detailدر  Navigableبه استاد را بعنوان كارمند خود بايد داشته باشد. جهت تعريف اين موضوع بايد تيك 

رابطه تناظر يكطرفه

رابطه تناظر دوطرفه

Dependencyارتباط وابستگي 

است با اين تفاوت كه رابطه وابستگي هميشه يكطرفه ميباشد. و بصورت خط چين نمايش داده ميشود و بيشتر براي تعريف   Associationاين رابطه شبيه  -
مفهوم يك كالس به كار برده ميشود تا بتوان از نمودارها يك كالس را بهتر درك نمود.

اين رابطه بين دو كالس يا دو پكيج ميتواند برقرار گردد. -

در اين رابطه وقتي در يك كالسي تغييري ايجاد شود مطمئنا در كالس ديگر هم تغييرات اعمال ميگردد. -

ميشود و صرفا مبناي در زمان توليد كد در رشنال رز براي يك رابطه وابستگي صفت ها براي كالس ها اتفاق نمي افتد بدين معني كه كدي براي اين رابطه توليد ن -
Bayمفهومي و درك بهتر از موضوعات را در بردارد.
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در يك سيستم گرمايشي وقتي دما باال يا پايين ميرود ، پكيج خاموش و روشن ميشود و در واقع  -
يك پكيج از دماسنج بعنوان يك ورودي استفاده مينمايد.

تيمبازيكن

قراردادمدير باشگاه

بازي ميكند در +

قرارداد مي بندد در +

قرارداد يك شي از كالس تيم با يك شي از كالس بازيكن  -
بعنوان يك شي جديد از كالس تناظر قرارداد مد نظر قرار ميگيرد.

سازماندهي يك گروه كالس مرتبط به هم ميشود-٢ كاهش حجم كدنويسي -١نشان دهنده رابطه وراثتي بين كالسها ميباشد و شامل  -

Generalizationارتباط تعميم 

فرزندي دارد ، در صورتيكه كالس پدر پاك شود ، قطعا كالس فرزند نيز از بين خواهد رفت. -در اين رابطه كه حالت پدر  -

Aggregationارتباط تجميع  

بعنوان مثال كالس استاد بغير از اينكه صفات كالس شخص را به ارث ميبرد خود نيز داراي صفات متمايزي نيز ميباشد. -

ميباشد ولي با يك فرم قوي تر بدين معني كه كالس هاي تجميع شده از نظر ادراكي در سطح كالسهاي ديگر نميباشند .  Associationاين رابطه شبيه رابطه  -

استفاده است.چند شي از چند كالس مختلف با هم جمع شده و يك شي از كالس جديد ميسازند.در تجميع ،هر كدام از اشياء خارج از مجموعه تجميع نيز قابل  -

در رابطه تجميع يك رابطه كل به جزء نشان داده ميشود. -

Compositionارتباط تركيب 

همان مفهوم تجميع را بصورت قوي تر دارد.در تركيب هر كدام از اشياء خارج از مجموعه  -
تركيب قابل استفاده نيست.
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را زده و سپس با دوبار كليك وارد قسمت  New classابتدا  Logical view/new class diagramپس از ايجاد يك كالس از طريق  -
Specification    ميشويم . يكي از قسمتهاي مهم آنAttribute .يا صفات آن ميباشد

با توجه به كالس دانشجو  -
صفات آن را تعريف ميكنيم.

 Operationمنظور از 
كارهايي است كه توسط يك 

كالس ميتواند انجام پذيرد

بطور مثال ثبت نام و انتخاب واحد -

داشته باشد. حال ميتوانيم بين كالسها رابطه برقرار نماييم . بطور مثال يك دانشجو ميتواند چند استاد داشته باشد و استاد نيز ميتواند چند دانشجو -
ميتوانيم رابطه يك به چند برقرار نماييم.  Multiplicityاز قسمت  Role A Detail,Role B Detailخط تناظر و مراجعه به  با دابل كليك كردن بر روي -

State Diagramنمودار حالت 
در آن قرار ميگيرد را مدل اين دياگرام شبيه فلوچارت است و نسبت به دياگرام هاي توالي و همكاري كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد.و حالتهاي مختلفي را كه يك شي  -

بستگي به هم و مهم ميباشد.ميكند.و به نوعي چرخه حيات شي محسوب ميگردد. و به درد اشيائي ميخورد كه حالتهاي زيادي دارند و يا عملكرد قبل و بعد آن شي داراي وا

ترسيم گرديده است.  Usecase viewانتخاب واحد از طريق   Statechartبعنوان مثال  -
چهار حالت متصور ميباشد. Actionرا انتخاب ميكنيم و سپس در قسمت  Stateنماد  Start  بعد از نماد  -

1-On Entry
2-On Exit

3-Do
4- On Event

مجموعه فعاليت هايي كه در زمان ورود يك شي به يك حالت بايد انجام پذيرد. -
مجموعه فعاليت هايي كه در زمان خروج يك شي از يك حالت بايد انجام پذيرد. -
شامل فعاليت هايي است كه يك شي در هنگام يك حالت انجام ميدهد. -
شامل فعاليت هايي است كه ملزم به پيش شرط يك اتفاق يا رخداد باشد. -

بخشي از نمودار حالت انتخاب واحد. -

Bay
29

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir

