
 

 i

  
  بسمه تعالي 

  
  
  
  
  
  

  دكتر حسن رشيدي: نويسنده 
  

  عضو هيئت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
  

   1386بهمن : ويرايش اول 

  مهندسي نرم افزار
(Software Engineering) 

  
  برنامه سازي با رويكردي مبتني بر



 

 ii

كليه حقوق اين اثر براي نويسنده 
  .و ناشر محفوظ است

(All Rights Reserved) 



 

iii 

  
  
  گفتار پيش

  

ا يكـي از آنهـ  . اي دارند  اثر قابل مالحظهجامعههاي يك   در شمارش سرمايه21 دو كاالي اساسي در قرن 1دونبه گفته براس ب   
ناچـار راه حـل دوم يعنـي        ه  ، تمام شدني است و كشور ها بايد ب         عنوان يك منبع طبيعي   ه  نفت  ب  . افزار است   نفت و ديگري نرم   

وزه امـر اگرچـه   . حل اساسي براي مسائل اقتصادي و اشتغال اجـرا كننـد          ه  عنوان يك را    ه  ، ب  نرم افزار و تكنولوژي اطالعات را     
 و زاتيـ  تجه،ليدر مقابل وسـا  (ي فن ها و دانش    اشاره به روش   ي برا كامپيوتري برنامه   يمعنير از   غ ييافزار را در معناها     واژه نرم 

افزار به هر گونه برنامه كامپيوتري كـه وظيفـه خاصـي را                نرم  ،  در اين كتاب    ، اما  برند يكار م    به زي  ن  تيريمد در   )ي انسان يروين
هاي مهندسي و علمـي،       هاي كاربردي تجاري، برنامه     افزار به برنامه    نرمبندي كلي     در يك تقسيم  . گردد  دهد اطالق مي    انجام مي 

  . گردد بندي مي هاي اطالعاتي دسته  سيستمهاي مديريت بانك وافزارهاي سيستم نظير كامپايلرها و نرم
  

 خـود را در وضـعيت    با تكيه بر نرم افزار توانسته اند اقتـصاد كـشور       اما برخي كشور هاي در حال توسعه فاقد منابع طبيعي بوده         

افزار در اين     رات نرم د و صا   شده   آغاز  1990هند از اوايل دهه     كشور  در  تكنولوژي اطالعات   توسعه صنعت   . مطلوبي قرار دهند  

ول   ميليـار دالر ظـرف نـه ماهـه ا          10 و حدود    2000 ميليارد دالر در سال      6 به   1991 ميليون دالر در سال      128كشور از   

افزار در ايـن كـشور     از تهيه نرمي ناشدقرار است درآم 2008 سال   درشده  انجام   يبين  برنامه پيش  براساس   . رسيد 2001سال  

   .  ميليون نفر برسد2/2ش به خميزان اشتغال در اين بدالر و  ميليارد 50، صادرات نرم افزار به خارج حدود  ميليارد دالر87به 
  

                                                 
1 Bruce Bond 
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  كشوري،  اهميـت ويـژه اي در          گرفته پروژه هاي نرم افزاري در هر       عنوان عصر تكنولوژي اطالعات نام    ه  در عصر كنوني كه ب    
ـ  ،نرم افـزار صنعت  نهي در زمشرفتي پي الزم براييتوانابا وجود ما كشور  . دارندپيشرفت آن كشور     عنـوان جـايگزيني بـراي    ه ب

عـدم  ح خـرد بـراي   داليل عمـده اي در سـطح كـالن و در سـط    . ، عمال در پيشبرد اين صنعت موفق نبوده است   صادرات نفت 
  . دارد صنعت نرم افزار در عرصه داخلي و مجامع بين المللي وجود در راني اتيموفق

  
 ديـ  بـزرگ تول  ي هـا  ركت و عدم ارتباط بـا شـ       كاي آمر ي ها ميتحرصنعت نرم افزار     در   راني ا تيعلت عدم موفق  در سطح كالن،    

 ني ا شرفتيپ  و ي باعث توسعه تكنولوژ    بزرگ نرم افزاري دنيا    شركت هاي ارتباط با    ،در اين سطح  . است ايكننده نرم افزار در دن    
 ي انجـام نمـ  ي نـرم افـزار  ديهند تول. همين است  نيزي جهانهاي هند در بازار تي موفق لي از دال  يكي. شودمي  صنعت در كشور    

. باشـند  ي م رگ بز ي به شركت ها   ينرم افزار  نهيزمدر   هاي الزم  سيسرو  ارائه دهنده   كشور ني متخصص ا  يروهايدهد بلكه ن  

در % 50 معـادل    ي به رشد درآمد   يسال گذشته و دستياب      به اهداف از پيش تعيين شده ظرف ده        يموفقيت دولت هند در دستياب    
  . مطلوب برنامه در عمل ظرف ساليان گذشته بوده استيساز  از وجود برنامه مناسب و پيادهيافزار حاك سال در بخش نرم

  
ها و   افزار به تئوري    مهندسي نرم . صنعت نرم افزار به مهندسي نرم افزار مربوط است         در   راني ا تيعلت عدم موفق  در سطح خرد،    

افزارهايي كـارا و      افزار، ايجاد نرم    هدف مهندسي نرم  . گردد  افزار وجود دارد اطالق مي      هاي عملي كه در فرآيند ايجاد نرم       تكنيك

ا در كـشور مـ    . باشد  و پشتيباني جهت برطرف كردن نيازهاي كاربران مي       هاي پائين در توليد       خالي از خطا با امنيت باال و هزينه       
هـاي ناخوشـايندي در       لـيكن شكـست   ،   وابسته به دولت رو به تزايد بـوده          تعداد شركت هاي كامپيوتري در بخش خصوصي و       

دهـد كـه      كشور ما، نشان مي   افزاري انجام شده در       هاي نرم   يك برآورد تجربي از پروژه    . افزاري اتفاق افتاده است     هاي نرم   پروژه
ها و تكنيـك     اين تئوري . افزار ندارند   افزار هنوز جايگاه مناسب خود را در فرآيند توليد نرم           هاي مهندسي نرم   ها و تئوري    تكنيك

ي، فقدان دانش و آگاهي كافي نـسبت        علت اصلي اين نارساي   . ته نشده اند  كار گرف ه  درستي ب ه  كار گرفته شده و يا ب     ه  ها كمتر ب  
همين دليل توسعه اين دانش بسيار      ه  ب. ها و تكنيك هاي مهندسي نرم افزار مي باشد         كار گيري تئوري  ه  ه محتوا و چگونگي ب    ب

   .نظر مي رسده ضروري ب
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. افزار از مرحله تعريف كردن نيازها تا مرحله پشتيباني محـصول اسـت      ها و تئوريهاي مهندسي نرم      هدف اين كتاب ارائه تكنيك    
هـاي مـرتبط نظيـر تكنولـوژي اطالعـات و             التحصيالن رشته كامپيوتر و رشـته       اي دانشجويان، متخصصين و فارغ    اين كتاب بر  

پيش نيازهاي اوليه براي خواننده اين كتاب شامل موارد زيـر           . افزاري قابل استفاده است     هاي نرم   دركاران پروژه ان  چنين دست   هم
  :است

  .C ويا  ++Cح باال نظير سازي سط تجربه كار با حداقل يك زبان برنامه •

 .ها دانش مختصري در مورد ساختمان داده •

 .نويس در صنعت عنوان دانشجو يا برنامهه سازي ب  برنامهتجربه كاري در زمينهيك يا دوسال  •

 .مشاركت در يك پروژه با اندازه متوسط •
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  تشكر و سپاسگزاري
  

ز دوستان زيادي در حين كار و تدريس نكاتي ياد گرفتم وچنـد نفـر از                ا. در اينجا بر خود وظيفه مي دانم ازعزيزاني تشكر نمايم         
اين جانب افتخار تدريس درس مهندسي نرم افزار را طي چند ترم در دانـشگاه               . آنها مرا جهت نوشتن اين كتاب تشويق نمودند       

طـي  . بـودم  در انگلـستان      و هم چنـين دسـتيار تـدريس ايـن درس           گاه آزاد اسالمي واحد قزوين دارم     صنعتي امير كبير و دانش    
 در چندين پروژه نـرم افـزاري كـاربردي و سيـستمي در مقيـاس بـزرگ،                  عالوه بر آن  . تدريس نكاتي را از دانشجويان آموختم     

طـي تحـصيل دوره دكتـرا در انگلـستان بـا            . متوسط و كوچك به عنوان مدير، تحليل گـر و برنامـه نـويس مـشاركت داشـتم                 

طي اين دوران ها، .  ماه در مركز تحقيقات شركت مخابرات بريتانيا مشغول تحقيق بودم      6ت  مد. دانشجويان زيادي بحث كردم   
قطعـا امكـان   . بر خود وظيفه مي دانم در اينجا از تمامي آنها سپاسگزاري كنم           . از همكاران و دوستان نكات زيادي را فرا گرفتم        

  :نها به ذكر نام تعدادي از آنها بسنده مي كنمذيال ت. تهيه ليست از تمام اين همكاران و دوستان ميسر نمي باشد

  پروفـسور محمـد رضـا ميبـدي، اسـتاد دانـشگاه       -، استاد دانشگاه در انگلستانEdward Tsang پروفسور 
 - دكتر محمد طبيبيان، دانشيار موسسه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي                   -صنعتي امير كبير  

 دكتر محمد رضا رزازي، دانشيار دانشگاه صـنعتي         -دي پردازش ايران  مهندس علي حيدري، شركت مهندسين ها     
  دكتر منوچهر آزموده، مركز تحقيقـات        - دكتر مصطفي حق جو، استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران          -امير كبير 

  .مهندس فرناز مرادي، كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار -مخابرات بريتانيا
  

 ديگر مسئولين محترم موسسه عـالي آمـوزش و پـژوهش مـديريت و برنامـه ريـزي، و نيـز                     همچنين الزم مي دانم از رئيس و      
اميد آنكه كتاب حاضر مـورد توجـه دانـشجويان و فـارغ التحـصيالن               . همكاران گرامي در بخش انتشارات موسسه تشكر نمايم       

  . رشته هاي كامپيوتر و فن آوري اطالعات قرار گيرد
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لذا از دانشجويان عزيز، مهندسين محترم و خوانندگان گرامي تقاضا منـدم هـر              . اشكال نيست قطعا مطالب نوشته شده خالي از       

  . گونه اشتباهي را به اين جانب اطالع دهند چرا كه ما دانشگاهيان خواهان رشد هستيم
  

  حسن رشيدي
      1386 

 
 
 

    uk.ac.essex@hrashi  و    com.gmail@hrashi                           :آدرس پست الكترونيكي  
hrashi~/uk.ac.essex.privatewww://http                           :   آدرس وب سايت در انگلستان
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  افزار؛ اهداف و فرآيند توسعه  نرم: فصل اول  
  

   مقدمه-1-1
اين سرويسها  .  براي استفاده كننده فراهم مي سازد اطالق مي شود          را به هر گونه برنامه كامپيوتري كه سرويسي      نرم افزار   واژه  

ي، در سيـستمهاي  ويباسـش ل خـانگي نظيـر ماشـين ل   به نرم افزار اسـتفاده شـده در وسـاي   ، مشا هاي مختلف در اندازه و شكل
، در سيستمهاي حمل و نقل نظير هواپيما و مترو ، در تجارت نظير اتوماسيون بـورس                 تي نظير ماهواره ها و تلفن همراه        مخابرا

در يك دسـته بنـدي كلـي        .  ظاهر مي گردد   مانندآنستمهاي توليدي نظير كنترل رباتها و طراحي اتومبيل و          يو بانكها ، و در س     
  :دو گروه كلي زير تقسيم مي شونده بنرم افزارها 

. طور مستقيم يك كار مفيد و وظيفه مـشخص را انجـام مـي دهنـد        ه  اين نرم افزار ها ب    : نرم افزار هاي كاربردي    •
نـرم افـزار هـاي بـازي، نـرم افـزار            نرم افزار اتوماسيون حسابداري و انبار،       هاي خاصي از اين نوع نرم افزار ها،          مثال

 نرم افزار كنترل هواپيما، نرم افزار پست الكترونيكي، نـرم افـزار هـاي كلمـه پـرداز و صـفحه                      ماشين پرداخت بانك،  
 .گسترده مي باشند

اين نرم افزار ها مشابه يك ابزار براي كمك به ساخت و يـا پـشتيباني نـرم افـزار هـاي                      : نرم افزار هاي سيستم    •
زار سيستم هاي عامل، بانكهاي اطالعاتي ، نرم افزار هاي رم افن  ،نمونه هايي از اين نرم افزار ها. دنكاربردي مي باش

 .شبكه و كامپايلرها هستند

مانند هر كاالي ديگري     يك محصول است كه بايد خصوصياتي داشته و          ر، اعم از سيستمي ويا كاربردي،     در هر صورت نرم افزا    
  . شودو تست ساخته ه استفاده، بايد ابتدا ، اين كاال قبل از هر گون عالوهه ب.  ارائه دهد به استفاده كنندگانسرويسي

  
سـپس مراحـل الزم جهـت توليـد ايـن         . در اين فصل ابتدا اهدافي كه يك محصول نرم افزاري بايد داشته باشد ارائه مي گردد               

  .توسعه نرم افزار، خواهيم پرداختهاي فرآيند با عنوان  ،توليد آنمحصول مرور شده و در نهايت به مدلهاي مختلف جهت 
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  اهداف:   نرم افزار-1-2
محصول نرم افـزاري    . افزاري براي ايجاد يك محصول قابل استفاده براي كاربران وجود دارد            اهداف مختلفي در يك پروژه نرم     

  : ايجاد شده بايد اهداف زير را تامين كند
  .ازهاي كاربران باشدل و برطرف كردن نيم افزار بايد ابزاري براي حل مسائنر : 1تامين نيازهاي استفاده كننده 
  . نرم افزار بايد با هزينه پائين توليد شود:2هزينه پايين توليد 
  .ده شودا نرم افزار بايد به موقع به مشتريان تحويل د:3افزار تحويل به موقع نرم 
  .اشدب سرعت اجراي نرم افزار بايد باال :4 باال كارايي 
 .كامپيوتر هاي ديگر را داشته باشد نرم افزار بايد امكان انتقال به :5قابليت انتقال 

  . هزينه نگهداري نرم افزار بايد پائين باشد:6هزينه پايين نگهداري 
  .كه نتايج آن براي كاربران قابل اعتماد باشد ميزان خطاي نرم افزار بايد پائين باشد به گونه اي:  7قابليت اعتماد 

  
هـايي بـراي    افـزار، راه حـل        مهندسي نـرم  . ته شود بايد در نظر گرف   براي دستيابي به هر يك از اين اهداف، مالحظات متعددي           

  .پردازيم ها مي ذيالً به بحث در مورد هريك از اهداف و جوانب آن. ن اهداف ارائه مي كندايدستيابي به 
  
    تامين نيازهاي استفاده كننده-1-2-1

در غيـر ايـن   .  كننـدگان  بـرآورده سـازد    مديران و پـشتيباني افزار  بايد نيازهاي كاربران را اعم از اپراتورها،   بديهي است هر نرم   
  . عدم استفاده از يك نرم افزار در واقع شكست آن است. صورت نرم افزار فاقد ارزش بوده و كاربران از آن استفاده نخواهند كرد

  
يك بررسي انجام شده در مورد      نتايج   . انجام داده است  افزاري    هاي نرم   روي پروژه سرمايه گذاري عظيمي    كشور اياالت متحده    

 درصد از اين پروژه ها در پايـان رهـا           20. ]2 [داده شده است   نشان   1-1شكل  در   ي بزرگ نرم افزاري در اين كشور      پروژه ها 
. نها استفاده نـشده اسـت      درصد از اين پروژه ها به مشتريان تحويل شده ليكن از آ            40. شده ويا دوباره روي آنها كار شده است       

 درصد از اين پروژه بعـد از  8.  درصد از اين پروژه ها هزينه پرداخت شده ليكن هيچ نرم افزاري تحويل نگرديده است          30براي  

                                                 
1 Meeting users needs 
2 Low cost of production 
3 Delivery On Time 
4 High performance  
5 Portability 
6 Low cost of maintenance 
7 High reliability 
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مـشكل  .  درصد آنها به نتيجه نهايي مطلـوب رسـيده اسـت           2از اين سرمايه گذاري تنها        . تغييرات مورد استفاده قرار گرفته اند     
 لذا نيازهاي استفاده كنندگان از نرم افزار بايد با دقت خاصي مورد             .روژه ها عدم توجه به نيازهاي كاربران بوده است        عمده اين پ  

  .توجه قرار گيرد
  

   يك ارزيابي تجربي از وضعيت نهائي پروژه هاي نرم افزاري-1-1شكل 

  
  افزار   هزينه توليد يك نرم-1-2-2

 قبل از آنكه به نكـات       .به شمار مي رود   افزاري، عامل مهمي در موفقيت ويا شكست پروژه          هزينه برآورد شده در يك پروژه نرم      
  .افزار ذكر مي شود مرتبط با هزينهِِ يك نرم افزاربپردازيم،  ابتدا چند مثال از هزينه در جهت توليد نرم

مي كند و ايـن در      ر هزينه   در زمينه طراحي و توليد نرم افزا       ،   بليون دالر  250 حدود   ساالنهكشور اياالت متحده     
 بـرآورد مـي     1995 بليون دالر، بر اساس اطالعات سال        89حالي است كه هزينه پروژه هاي فسخ شده حدود          

  . نشان مي دهدزار را درآينده، بيش از پيشاهميت نرم افاين نكته . گردد

 ،  اين مورد . است هزينه كرده    OS360 حدود دويست مليون دالردر زمينه طراحي سيستم عامل          IBMشركت   
 .دهد  نشان ميي نرم افزار و فن آوري اطالعاتافزار هاي سيستم عامل را در تكنولوژ  نرماهميت

  
  :از طور مستقيم و يا غيرمستقيم در هزينه نرم افزار موثرند عبارتنده عواملي كه ب

Abandon or reworked %20 

Delivered but not used %40 

Paid for, but not delivered %30 

Were used after changed %8 
Used as delivered %2 
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  1نويس   سودمندي برنامه- 1- 2- 2- 1
يك تجربه از پروژه هاي انجام شـده نـشان مـي    . شود ه نويسان تعيين مي حقوق برنامافزار بر اساس نرمقسمت اعظم هزينه   

 حـدكارايي البته در محاسبه ايـن      .  خط برنامه در روز بوده است      20 تا   10نويس در حدود      دهد كه متوسط كارايي يك برنامه     
سي، تـست كـردن و       نويـ  ، برنامـه  نامـه يـا زيربرنامـه،  طراحـي        شامل تعيـين مشخـصات بر      مراحل مختلف توسعه نرم افزار    

  :در توجيه آن وجود دارد ي پائين وته مهم در ارتباط با اين حد كارايدو نك. در نظر گرفته شده استمستندسازي 
رائي بـاالتري نـسبت بـه متوسـط         افراد با تجربه كـا    . تجربه و كيفيت كار همه برنامه نويسها يكسان نبوده است          

  .ي افراد توسعه دهنده نرم افزار دارندكاراي
 بـسيار          توسعه نرم افزارهاي سيـستمي مـشابه يـك سيـستم عامل،           . و پروژه ها  متفاوت بوده است       نوع برنامه ها   

 .پيچيده تر از توسعه يك نرم افزار كاربردي مانند يك سيستم انبار داري مي باشد

در .  باشـد   ست يـا موفقيـت پـروژه مـي        ها و شكـ      در هزينه  ي عامل مهم  ،نويسان و توسعه دهندگان يك نرم افزار        كارايي برنامه 
  .نويس بهتر، ميزان ريسك در پروژه نرم افزاري كمتر خواهد شد كارگيري يك برنامهه صورت ب

  
  افزار هاي نرم   تخمين هزينه-1-2-2-2

بي از پروژه   يك برآورد تجر  . باشد  هاي آن مي    افزار و هزينه    يكي از مسائل مهم در يك پروژه نرم افزاري تخمين زمان توليد نرم            
عبارت ديگر هزينـه    ه   ب .دهد  ها و زمان ارائه مي      از برآورد هزينه  % 50دهد كه  يك مدير تخمين زير        هاي انجام شده نشان مي      

د داشت كه در مرحلـه تخمـين هزينـه و زمـان مـشخص               نها و زمان هاي تلف شده اي در فرآيند توسعه نرم افزار وجود خواه             
روشهاي تخمين  . اي در موفقيت و شكست يك پروژه خواهد داشت          ها، سهم قابل مالحظه     نهميزان خطا در تخمين هزي    . نيست

  .مورد بحث و بررسي قرار گرفته استهزينه در پروژه هاي نرم افزاري در فصل پانزدهم اين كتاب 
  
  افزار افزار در مقابل نرم هاي سخت  هزينه-1-2-2-3

  روند توزيـع     2-1شكل. ل دو قسمت عمده سخت افرار و نرم افزار مي باشد          اقالم هزينه در توليد يك سيستم كامپيوتري شام       
 نـشان   1960 سـال افـزاري در توليـد سيـستمهاي كـامپيوتري از             هـاي نـرم     افزاري را در مقايسه با هزينـه        هزينه هاي سخت  

.  درصد بوده اسـت    90 درصد و سهم هزينه هاي سخت افزاري         10فزاري   سهم هزينه هاي نرم ا     1960در سال   ]. 2 [دهد  مي
ايـن  .  درصد رسيده اسـت 90سهم هزينه هاي نرم افزاري به  2000 كه در سال تدريج تغيير كرده، به گونه ايه اين نسبت ب

  .ري مورد توجه بوده استافزا سختتر از مسائل  افزاري طي سالهاي اخير بسيار جدي ست كه مسائل نرم ا بيانگر آن   ارقام، 
  

                                                 
1 Programmer Productivity 
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   روند توزيع هزينه هاي نرم افزاري در مقايسه با هزينه هاي سخت افزاري در توليد سيستمهاي مكانيزه-2-1شكل 

  
   1 ظهور ميكروكامپيوترها-1-2-2-4

ار هـر فـرد شـايد غيـر      پديـد آمـد، كـامپيوتر در اختيـ    ها مطرح شد و كامپيوترهاي شخـصي از زماني كه توسعه ميكروكامپيوتر  
هـاي    مـشابه بـازي  ييافزارهـا   هـاي كـامپيوتري و ايجـاد نـرم          در اثر اين عامل، تمايل به نوشتن برنامه       . متخصص قرار گرفت  

  . كامپيوتري فراهم گرديد
  

كت ه عنوان مثـال  اگـر يـك شـر          ب.  باشد باالافزاري نبايد خيلي      هاي نرم   ست كه هزينه   ا امروزه يك بحث مهم براي عموم آن      
، بـراي خريـد   نمايـد اري  حـسابداري خريـد  عمليـات  هزار تومان براي مكانيزه كردن 900با قيمت   سيستمي   كامپيوتر   توليدي

  ؟افزار حسابداري چقدر حاضر است بپردازد نرم
  
   2افزاري هاي نرم  بسته-1-2-2-5

افـزار    نرممثالً يك   .گذارد  افزار اثر مي    ك نرم صورت مستقيم ويا غير مستقيم روي زمان و هزينه ايجاد ي          ه  افزاري ب   هاي نرم   بسته
زيـان   و يك سيستم حسابداري جهت ترسيم نمودارهاي سود      ه  ب  و  كرد رسم نمودار هاي گرافيكي را مي توان از بازار خريداري         

عالوه برآن ممكـن اسـت يـك سيـستم حـسابداري بـا       . صورت هزينه توليد نرم افزار كاهش خواهد يافت       در اين . متصل نمود 
و هزينـه   قيمت نرم افـزار در بـازار  (را جهت مقايسه هزينه ها  مشخصات معيني در بازار با يك قيمت عرضه شود و كارفرما آن       

                                                 
1 Impact of Micros Computers  
2 Software Packages 

100% 

10% 

1960             1970          1980       1990     2000 



 نرم افزار؛ اهداف و فرآيند توسعه : فصل اول  

 6

اگرچه معموال قيمت نرم افزار در بازار خيلـي پـائين تـر از هزينـه تخمينـي بـراي                    . استفاده كند ) تخميني براي توسعه نرم افزار    
  :افزاري دو محدوديت مهم زير را در پي دارد ه از يك بسته نرمتوسعه نرم افزاراست، ليكن استفاد

پـذيري الزم را جهـت توسـعه          افزاري ممكن است نيازهاي كاربران را كامالً مرتفع نكنـد و يـا انعطـاف                بسته نرم  
  .نداشته باشند

ستم مكـانيزه    ايجاد يك سي    كه براي  د به گونه اي   نكاربران به فروشنده و يا عرضه كننده خاصي وابسته مي گرد           
 . گيرند ميجامع و يكپارچه تحت محدوديتهاي خاص عرضه كننده قرار

عنوان يك معيار مقايسه، نسبت قيمت بازار به قيمت تخمين زده شده با توجـه بـه مقايـسه                   ه  با توجه به دو محدوديت فوق و ب       
  .ي تواند مفيد واقع شودم) نرم افزاري كه بايد توسعه داده شود موجود در بازار و(مشخصات دو نرم افزار 

  
  1 توليد كننده برنامه-1-2-2-6

سري سـؤاالت متعـدد در        طي يك  اين برنامه ها  . ه وجود آمده اند   طي سالهاي اخير ابزارهايي تحت عنوان توليد كننده برنامه ب         
هـا و زمـان را ، كـاهش     توجه به اين عامـل مـستقيماً هزينـه       .ند كرد  برنامه را توليد خواه    كدمورد جزئيات سيستم كامپيوتري،     

هـا    ذكر اين نكته مهم الزم است كه ميـزان توليـد برنامـه            . باشند   مي 2افزارهاي كيس   ها، نرم   نمونه خاص اين برنامه   . خواهد داد 
  .توان آنرا تغيير داد مي  برنامه نويس توليد مي كنند كه اكثر اين نرم افزارها كدي را براي. معموالصد در صد نيست

  
  3قالب تكنولوژي اطالعات ان-1-2-2-7

، با توجه به انقالب عظيمي كه تكنولوژي اطالعات ايجاد نموده و به كمك ارتباطات، دهكده جهاني را پي ريـزي كـرده اسـت                      
هاي گرافيكـي و يـا كاربردهـاي      واسط كاربر با محيط ه عنوان نمونه برنامهب. است  از گذشته ترافزار بسيار شديد    روند توسعه نرم  

هـا و زمـان توسـعه يـك        با توجه به اين نكته هزينـه      .  كپي گرفت   ها و از آن  كرد   مشاهده   مي توان روي شبكه جهاني     ديگر را 
  . يابدافزار مي تواند كاهش  نرم
  
  ها  اجزاء هزينه-1-2-2-8

توليـد  هـاي       اجزاء هزينـه    3-1شكل. ست كه هزينه هاي توليد نرم افزار از چه اقالمي تشكيل شده است             ا يك سوال مهم آن   
كه در شكل نشان داده شده يك سوم هزينه ها مربـوط بـه               طوري همان. ]2 [دهد  صورت تجربي نشان مي   ه  افزار را ب    يك نرم 

با توجه به اين اقالم .  درصد هزينه ها مربوط به فاز تست است50فاز تحليل و طراحي، يك ششم مربوط به فاز پياده سازي و     
                                                 

1 Program Generator 
2 CASE: Computer Aided Software Engineering  
3 IT: Information Technology  
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افزار را تـست كنـد        بديهي است اگر ابزاري ايجاد شود كه بتواند يك نرم         . ،  مربوط به تست نرم افزار است        ت اعظم هزينه  قسم
  . افزاري بسيار كاهش خواهد يافت هاي نرم صورت هزينه در اين) اين يك رويا است(

  
  
  
  
  
  
  

  
   اجزائ هزينه در پروژه هاي نرم افزاري-3-1شكل 

  
هايي است كه براي برطرف كردن خطاها در مراحل مختلـف             يد خيلي مهم نباشد بلكه آنچه مهم است هزينه         شا ها  توزيع هزينه 

 درصد نسبي توزيع خطاها را در يك بـرآورد تجربـي از پـروژه هـاي نـرم افـزاري       4-1شكل  . افزار بايد پرداخته شود     توليد نرم 
  . درصد از خطاها مربوط به فاز طراحي است50صورت تجربي حدود ه  ب.]2 [دهد افزار نشان مي نرم
  
  
  

  
  
  
  

   توزيع خطاها در پروژه هاي نرم افزاري-4-1شكل 

  
در يك برآورد از پروژه هاي انجام شده، هزينه برطرف كـردن            . بعد از توزيع هزينه ها به هزينه برطرف كردن خطا مي پردازيم           

كه شكل نشان مي دهد قـسمت اعظـم هزينـه برطـرف      طوري همان. ]2 [ آمده است5-1صورت تجربي در شكل    ه  خطاها ب 

Testing 

2
1

 

Coding   

6
1

 

Analysis 
and Design 

3
1

 

Design 

2
1

 

Syntax  

6
1  

Programming 

and Logic 
3
1
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از برطرف كـردن خطـا در مرحلـه          ست كه مراحل بعد    ا  بودن اين هزينه آن    باالدليل  . كردن خطاها مربوط به فاز طراحي است      
  . شودسازي و تست بايد مجدداً انجام طراحي، يعني فازهاي پياده

  
  
  
  
  
  
  

   هزينه برطرف كردن خطاها در پروژه هاي نرم افزاري-5-1شكل 

  
    اسـتخراج 2 را كامپـايلر 1 است كه خطاهاي مربوط به استفاده نادرست از دستورات زبان برنامه سـازي          الزاميذكر اين نكته مهم     

  . خواهد بودتنها راه كشف خطاهاي موجود در طراحي و منطق نرم افزار در فاز تست.  كند مي
  
  3 رسيدن ضرب العجل ها-1-2-3

هرچـه زمـان بـه موقـع تحويـل نـرم افـزار           . مطرح است افزارها    عنوان يك دردسر بزرگ در توسعه نرم      ه  العجل ب   رسيدن ضرب 
 تـوان   گيرد كه نمـي     مساله از اينجا نشات مي    . نزديك تر مي شود فشار رواني بر توسعه دهندگان نرم افزار افزايش خواهد يافت             

افزار سيـستم     يك مثال خاص از اين نمونه، توسعه نرم       . طور دقيق تعيين كرد   ه  كشد ب   افزار طول مي    زماني را كه توسعه يك نرم     
افزار زياد طول كشيد و تا زمان تحويل چنـدين كـامپيوتر در    زمان توسعه اين نرم. باشد مي IBM  در شركت OS360عامل 

با يك برآورد از پروژه هاي مشابه        .وجود آورد ه  ران ناپذيري براي شركت و مشتريان ب      انبار نگهداري شده بود و هزينه هاي جب       
   .انجام شده توسط افراد خبره مي توان تخمين بهتري از دوره توسعه نرم افزار ارائه كرد

  
  
  

                                                 
1 Syntax 
2 Compiler 
3  Meeting Deadlines  

Design  
%80   

Programming and 
syntax %20 
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  1افزار  كارايي نرم-1-2-4
. باشـد  افزاري مـي  افزاري و نرم هاي سخت ه به هزينهافزار به درخواست هاي كاربر با توج منظور از كارايي، زمان پاسخگويي نرم    

ي در  نكـات مهـم و مـرتبط بـا انـدازه كـاراي            . اسـت  ها كمتر باشد كارايي برنامه بيشتر       هر چه زمان پاسخگويي نسبت به هزينه      
  :سيستمهاي مختلف شامل موارد ذيل است

  .نمايد بايد در يك زمان كوتاه مطلوب عمل 2يك سيستم فعل و انفعالي 
اي  افزار بايد در يك زمان كوتاه قبـل از وقـوع هـر حادثـه      متكي بر نرم3ك سيستم كنترلي و پردازش بالدرنگ   ي 

 .پاسخ دهد

 . دهد ساعت جواب 12 بايد كمتر از 4يك سيستم پردازش گروهي 

  
ـ                رعالوه برالگو  زيـادي   ده اثـر بـسيار    يتم پردازشگر پياده سازي شده در نرم افزار، دو عامل سخت افزاري حافظه اصلي و پردازن

تـوان سـرعت را        مـي  5كارگيري يك جدول مرتب شـده     ه  در بعضي مواقع با ب    . گويي سريع دارند    براي ايجاد سرعت باال و پاسخ     
و  مثالً براي محاسبه لگاريتم يك عدد در حين اجراي برنامه بهتر است جوابهاي خود را در داخل يك جدول قرار داد         . بهبود داد 

زمـان  . در زمان اجرا، نرم افزار فقط به جدول مراجعه كرده و نتيجه را از آن استخراج مي كنـد                  . ي مرتب كرد  آنرا برحسب ورود  
  را تـر  در مواردي بايد يك الگـوريتم كـارا       . مراجعه به جدول در مقايسه با محاسبه لگاريتم در زمان اجرا، قابل صرف نظر است              

 را در مقايسه با روشـهاي ديگـر جهـت مرتـب      6ان روش مرتب كردن سريعتو عنوان نمونه ميه  استفاده نمود ب از آنكشف و
  . كردن اطالعات در نظر گرفت

  
   قابليت انتقال -1-2-5

.  افزار از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر با توجه به مينيمم هزينه است ي يك نرم   پذيري و جابجاي   منظور از قابليت انتقال، امكان    
افزار با قابليت كامل جابجائي بين ماشينهاي مختلف از جمله كامپيوترهاي شخصي، متوسط و           ك نرم  ي Oracleمثالً نرم افزار    
تـوان قابليـت انتقـال پـذيري      مـي  Java يا  و C ح باال مشابه زبان برنامه سازي ري زبانهاي سطكارگيه با ب. بزرگ مي باشد

افـزار بـا قابليـت انتقـال          يك مثال از نرم   . دنباش  موجود مي ادي  كامپيوتر هاي بسيار زي   بيشتري بدست آورد زيرا اين زبانها روي        
بسته نرم افزاري بـراي محاسـبات   ( MATLABافزار  نرمبه عنوان نمونه  . پايين، بسته هاي نرم افزار با هدف خاص هستند    

  .تنها روي ماشينها و سيستم هاي عامل خاصي قابل اجرا است) رياضي و عددي
                                                 

1 Software Performance  
2 Interactive 
3 Real Time Processing 
4 Batch 
5 Lookup Table 
6 Quick sort 



 نرم افزار؛ اهداف و فرآيند توسعه : فصل اول  

 10

  ر افزا  نگهداري نرم-1-2-6
افزار براي سرويس بهتر به استفاده كننده، بعد از تحويل نرم افـزار         جهت اصالح نرم  در  نگهداري نرم افزار شامل هرگونه تالش       

  :معموال فعاليتهاي مربوط به نگهداري در يكي از دو دسته زير قرار مي گيرد. باشد مي
رفع خطاها شـامل مـي      به منظور   ح نرم افزار را     اين نوع پشتيباني، فعاليتهاي الزم جهت اصال      : 1پشتيباني درماني  

  .كار گيري نرم افزار زياد و به تدريج با فرايند پشتيباني درماني كاهش مي يابده  بيميزان خطاها در ابتدا. شود
اين نوع پشتيباني، اصالحات الزم در نـرم افـزار جهـت نيازهـاي آتـي اسـتفاده كننـده،                    :2پذيري  پشتيباني تطبيق  

 در نرم افزار براي اتتقال نرم افزار به كامپيوتر ديگر، ويا اصالحات الزم ناشي از تغيير سيستم عامل                   تغييرات الزم 
 .را در برمي گيرد

  
هاي پـشتيباني كمتـر باشـد         هر چه هزينه  . آيد  هاي هر يك از موارد فوق بدست مي         افزار از جمع هزينه     هاي پشتيباني نرم    هزينه

معموال هزينه هاي پـشتيباني نـرم   .  افزاري بيشتر خواهد بود   تر شده و موفقيت پروژه نرم       ر، طوالني افزا  برداري از نرم    دوران بهره 
يك برآورد تجربي از پروژه هاي انجام شده با توجه بـه هزينـه هـاي صـورت                  . افزار در كنار هزينه هاي ديگر منظور مي گردد        

دهد بيش از نيمي از هزينه هاي انجام شده طـي حيـات              طوركه شكل نشان مي    همان. ]2 [  آمده است   6-1 شكل   در ،گرفته
  .نرم افزار مربوط به هزينه هاي پشتيباني است

  

  
   توزيع هزينه هاي انجام شده در توليد و نگهداري نرم افزار-6 -1شكل 

  

                                                 
1 Remedial Maintenance  
2 Adaptive Maintenance  

Design %5 Analysis and system 
specification % 6 

 

Maintenance 
 %67 

Coding %7 

Unit test %8 

System test %7 
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   قابليت اعتماد -1-2-7
بديهي است كـه  . گردد و در فرايند عملياتي كردن نرم افزار رشد خواهد كرد افزار در فرآيند تست مشخص مي     قابليت اعتماد نرم  

افزار سيـستم     يك مثال خاص از اين موضوع، نرم      . در صورت بروز يك خطا و بر طرف كردن آن، برنامه بدون خطا نخواهد بود              
 عـدد خطـا در   1000كردنـد   د آن ارائه مي شد ادعا مـي هر زمان ويرايش جدي.  باشد  مي IBM در شركت OS360عامل 

  .مختلف آمده استداليل ه افزار و بروزخطاها ب ذيالً چند مثال از قابليت اعتماد نرم. ويرايش قبلي بوده است
ه  " ".ليل استفاده د، شكست نرم افزار ب به زبان برنامه سازي فوترندر يكي از برنامه هاي مربوط به جنگ ستارگان       : 1مثال   ب

بـار تكـرار     كه در عمل فقط يـك      در حالي   شد يحلقه نكرار بايد سه بار تكرار م      ذيل  در برنامه   .  بوده است  ","ای  ج 
 .گرديد

  DO 2 I=1.3 
 ……… 
 …….. 
2 Continue    
 

هـه  در يكي از كشورهاي صنعتي طـي د       . شود  افزار كنترل مي    توسط نرم معموال  سيستم خنك كننده رآكتورهاي اتمي      : 2مثال  
  . رآكتور بدون دليل از كار افتاد و همه ادعاها بر اين بود كه همه سالمند5،  1980-1990

چند سال پيش براي هشدار دادن پرتاب موشك به مردم در آمريكا يك سيستم كامپيوتري ايجاد شد كه آژيري را به                     : 3مثال  
 موشكي پرتاب نشده بود و تنها يـك بـار درسـت             صدا درآورد اين سيستم چندين بار آژير را به صدا درآورد در حاليكه            

  .عمل كرد
  

افزار سه برابـر بيـشتر    طور تجربي سخته افزار در قابليت اعتماد اثر دارند و ب افزار و سخت    دهد كه هر دو نرم      مطالعات نشان مي  
  .افزاردچار شكست شده است از نرم

  
   افزار اثرات متقابل عاملها بر يكديگر و تعريف مهندسي نرم-1-2-8
  
  :صورت زير استه  شد بطرح كه تاكنون مباحثيطور خالصه ه ب

  .خورد افزار در مقابل آنچه كاربران نياز دارند شكست مي نرم 
 .گران است افزار نرم 
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 .هميشه به اندازه كافي سريع نيستنرم افزار  

 .را انتقال دادنرم افزار توان  هميشه از محيطي به محيط ديگر نمي 

 . گران استنرم افزارهداري پشتيباني و نگ 

 .نداردالزم را قابليت اعتماد نرم افزار  

 .شود  ميداده دير تحويلنرم افزار  

.   اثرات عوامل بر يكديگر را نشان مي دهـد          7-1شكل. ي بر يكديگر دارند   فنكته مهم آنست كه اين عوامل اثرات مثبت ويا من         
ايـن   نكات مهـم مـرتبط بـا      . منفي اهداف را بر يكديگر نشان مي دهد       ها اثرات     چين  خطهاي ساده اثرات مثبت و خطوط نقطه        

  :عوامل عبارتند از
 .قابليت اعتماد بيشتر و سادگي پشتيباني دو هدف هم جهت بوده و يكديگر را تقويت مي كنند 

ـ            در صورتي . هزينه توليد پائين و سادگي پشتيباني اهداف متضادي هستند          رم كه توسعه دهنـدگان تـالش بـر توسـعه ن
 .افزاري كنند كه پشتيباني آن ساده باشد هزينه توليد افزايش خواهد يافت

در صورت تالش براي كارائي باال در نرم افزار، هزينـه  . تندسهزينه توليد پائين و كارائي باال در نرم افزار در يك راستا ني      
 .د با هزينه توليد قرار دارد متضاهمشابه آن، امنيت باالي نرم افزار در يك رابط. توليد افزايش مي يابد

در صورت ايجاد قابليت اعتماد باال در نرم افزار بايد سرعت نـرم             . كارا ئي و امنيت باال در نرم افزار در يك جهت نيستند            
 .عكسه افزار را قرباني كردو ب

 با تحويل به موقع نرم افزار    اين مورد . در صورت ايجاد سرعت باال در نرم افزار،  بايد زمان توسعه نرم افزار را تمديد كرد                 
 .مديد دوره توسعه نرم افزار نيستتينه هاي توليد نرم افزار نيازي به در صورت كاهش هز  در مقابل.مغايرت دارد

 
 

  
  

  
  

  
  

 

   يكديگر  براهداف مهندسي نرم افزار اثرات متقابل   -7-1شكل 

Easy of 
maintenance 

Cost of 
production  

Meeting 
deadlines 

Performance Reliability 
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.  ارائه مـي كنـد     2-1تيابي به اهداف ذكر شده در قسمت        علم مهندسي نرم افزار، مجموعه اي از تكنيك ها و اصول جهت دس            
بلكه يك نظام مهندسي است كه بـا مـسائل علمـي و عملـي توسـعه نـرم                   . اين علم، فقط علم كامپيوتر و برنامه سازي نيست        

  .كار  دارد و افزارهاي بزرگ، از مرحله اوليه تعريف مساله تا پشتيباني محصول نرم افزاري، سر
  

   الزم جهت توليد نرم افزار  فعاليتهاي-1-3
  مرور مي شود و نكات مهم مهندسي نرم افـزار در رابطـه بـا فعاليتهـا          نرم افزار  ديتولدر اين قسمت فعاليتهاي الزم جهت       

  :فعاليتهاي قابل انجام در فرآيند توليد نرم افزار شامل موارد زير است. ارائه مي گردد
. نرم افزار مي باشد    ديتولاز   مرحله   ني اول رآورده كند،   ببايد  نرم افزار    كه يك  ييازهاي ن استخراج :  ها ازي ن ليتحل 

ـ  كارفرما شتريـ  كـه ب   ي  در حـال    .طي اين مرحله، عمليات قابل انجام توسط نرم افـزار مـشخص خواهـد شـد                 اني
طـور  ه  ل ب عم باشد در    ي ها و امكانات   يي چه توانا  ي دارا دي با ازشاني نرم افزار مورد ن    تصور مي كنند كه   ) انيمشتر(

از جهت علم مهندسي نرم افزار، جهت ايجاد يك سيـستم        . دقيق قادر نيستند كه نيازهاي نرم افزار را تعيين كنند         
مشخـصات  طي ايـن فرآينـد      . ارائه كردد   شود دي كه قرار است تول    ي نرم افزار  قي دق فيتعرنرم افزاري الزم است     

كه هـدف   يت، از آنجاير علم مهندسي نرم افزار، اين فعالي از نقطه نظ  . مي گردد  حيتشراستخراج و     نرم افزار  يفن
  .، اهميت زيادي دارد نيازهاي كاربران است كردننهائي نرم افزار برطرف

عبارت ديگر قسمتهاي تشكيل ه ب. مي گردد ي و معماريطراح طي اين فعاليت،  نرم افزار    :ي و معمار  يطراح 
 اتييـ جزطي يك مرحله ديگـر بـا عنـوان طراحـي تقـضيلي،              عالوه بر آن    . د شد مشخص خواه نرم افزار   دهنده  

 .داخلي قطعات تعيين مي گردد

ازي س طي اين مرحله، قطعات تشكيل دهنده نرم افزاري توسط يك زيان برنامه       :يسي نو كد پياده سازي و     
تبـديل  .  شده و محصول نهائي ايجاد خواهد شد    داده يكديگر پيوند ه  قطعات ب . پياده سازي و كد نويسي مي گردد      

 .ستي بخش آن نني لزوما بزرگ تريولاشد نرم افزار بتوليد  بخش ني تريهي به كد ممكن است بديطراح

 طي اين فعاليت، محصول ساخته شده در مقابل نيازهـاي كـاربران تـست و آزمـايش مـي        : و تست    شيآزما 
طراحـي و   ف ارائه شده در فاز      در مقابل تعاريف و وظاي     مختلف نرم افزار،     يبخش ها پيش از آن الزم است      . شود

توسعه دهندگان نرم افزار و تست كنندگان بايد نهايت تـالش خـود را در جهـت                 . دمعماري، تست و آزمايش شو    
 .افزار، فبل از تحويل به مشتريان در معرض عمل قرار دهند بدون خطا بودن نرم
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. ار جمع آوري و مكتـوب مـي شـود          طي اين فعاليت اسناد الزم درمورد قطعات مختلف نرم افز          :ي ساز مستند 
بسياري از متخصصين نرم افزار اعتقاد دارند كه فرايند مستند سازي بايد دركليه فعاليت هاي فني الزم در فرايند                   

 . توسعه نرم افزار اجرا گردد

ين طي ا . عد از تحويل آن به مشتري است      ب اين فعاليت مر بوط به كليه عمليات مربوط به نرم افزار،             :ينگهدار 
يا تطبيق    و دي جد ي ها ازينكردن  يا بر طرف      و مشكالت تازه كشف شده   ليل  ه د فعاليت،  ممكن است نرم افزار ب      

كيفيت اسناد الزم مر بوط به نرم افزار، نقـش           .نرم افزار با قوانين و يا تجهيزات محيط بهره برداري، اصالح شود           
 . مهمي در اين فعاليت دارد

 

  زار اف  مدلهاي توسعه نرم-1-4
در اين قـسمت بـه مهمتـرين        . و ايجاد نرم افزار ارائه مي كند       توسعه   ندي فرآ ي برا يمختلفو مدلهاي    روشها   مهندسي نرم افزار،  

افـراد   ييآشـنا و هم چنـين     اندازه پروژه   و   ستميسپيچيدگي   توجه درجه    با. كنيماين مدلها و نقاط قوت و ضعف آنها اشاره مي           
  . رديگ پروژه انتخاب صورت كيدر و يا تركيب چند مدل  توسعه ندي فرآ يك مدلديباي اطالعات آور با فنتيم 

  
   1 مدل آبشاري–1-4-1

 را كـه در     ي نرم افزار مراحل   ني نام دارد كه در آن مهندس      يآبشارمدل   نرم افزار    دي روش تول  ني و شناخته شده تر    ني تر يميقد
رايند هاي توسعه نرم افزار را بر اساس مـدل آبـشاري نـشان               ف 8-1شكل  .  دهند ي انجام م  بيبه ترت   شد  ارائه 3-1قسمت  

   .]3 [دهد مي
  

تيم توسعه دهنده نرم افزار     .  تقسيم مي شود   5 تا   1افزار به مراحل مستقلي شامل مراحل         بر اساس اين مدل، روند توسعه نرم      
و در نهايـت     كـرده    شيسپس كد را نوشته، آزما    . آن مرحله طراحي را انجام مي دهند       د از نيازها و بع   ليتحلترتيب مراحل   به  
شود،   افزار كه در مرحله دوم مشخص مي        افزار و نرم    افزاري، شامل تركيب سخت     معماري كلي سيستم نرم   .  كنند ي م يبانيپشت

، ممكن اسـت    5 تا   2جراي هر يك از مراحل      طي ا . گردد  خواهد داشت و بايد كامالً مشخص     تأثير بسزايي در موفقيت پروژه      
 داشـته    در بـر    به مراحل قبلي، نتايج مثبتـي      5مراحل قبلي مرور شود ولي بر اساس معيارهاي تجربي تنها برگشت از مرحله              

  . است
 :نقاط قوت مدل آبشاري شامل موارد زير است

  .ودصورت سيستماتيك طي مي شه مراحل توسعه نرم افزار مستقل است و مراحل ب •
                                                 

1 Water-Fall Model 
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 .هر مرحله مي تواند كامالً خوب تعريف شود و نتيجه هر مرحله  مشخص گردد •

توان كارايي مديريت پروژه را در هـر يـك از مراحـل               صورت كامالً دقيق چك مي شود و مي       ه  تأئيد هر مرحله ب    •
 .مشخص كرد

  

  
    مدل آبشاري براي توسعه نرم افزار- 8-1شكل 

  
ـ  ي هاستمي سفي و تعرلي شود كه هرچقدر تجربه در تحل   ي نكته خالصه م   ني در ا  ي بزرگ مدل آبشار   مشكل  مي بـزرگ در ت

 اري آنهـا بـس  حي كه تـصح ي و در مراحلري داري خطا ها معموال بس. استي ناكافدي حل مسئله جد   يوجود داشته باشد بازهم برا    
  . شوندي كشف ماست نهيپرهز

  

 عملياتي كردن و نگهداري نرم افزار

1) Requirements 
Specification & 
definition 

4) Integration 
& System 

2) System & 
Software Dِesign 

5) Operation & 
Maintenance 

  و تست سيستماجزاء مجتمع كردن 
 

3) Implementation 
& Unit testing

 افزار م و نرمتطراحي سيسس

 پياده سازي و تست اجزاء

 تعريف و مشخص كردن نيازها



 نرم افزار؛ اهداف و فرآيند توسعه : فصل اول  

 16

  چرخشي اي و 1يصورت حلزون به ي تكامليطراح -1-4-2
  

اين مدل يك رويكرد مبتني بر كاهش ريسك        . ي است ني ب شي قابل پ  رينامنظم و غ  هاي  با پروژه   بهتر   مقابله   يبرااين روش   
وچكتر در تعامـل بـا      كـ ايـن پـروژه هـاي       . است كه در آن يك پروژه نرم افزاري به پروژه هاي كوچكتري شكسته مي شود              

ان مـي   م افـزار را بـر اسـاس  مـدل چرخـشي نـش               مدل عمومي توسعه نر    9-1شكل  . مي شوند مشتري توسعه و رشد داده      
  . ]3 [دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مدل حلزوني ويا چرخشي براي توسعه نرم افزار– 9-1شكل 

 بـه شـرح ذيـل،       2 ي كـار  ينـواح عنـوان   ه  ب ز آنها كه هر كدام ا    دن گرد يفعاليتها به شش دسته تقسيم م      مدل،    اين بر اساس 
  .شناخته مي شوند

  .ي را در بر مي گيردتعيين خواسته ها از جانب مشترو  تعريف نيازمنديها اين ناحيه كاري ،: 3ي با مشترتعامل 
 انجـام مـي     ي،تعيين منابع و ايجاد زمانبنـد     ،   و محدوديتها  راه حلها تعيين اهداف ،    در اين ناحيه كاري       : ي ريز برنامه 

  .شود
   بررسي مي شود مقابله با آنهاي ريسكها و راهكارهايها ، شناسائراه حلتحليل اين ناحيه كاري،  در  :آناليز ريسك 

                                                 
1 Spiral 
2 Work Area 
3 Customer Communication 
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 و  ديـ تولدر ايـن ناحيـه كـاري        .  و يا ويرايش هاي فاز بعدي انجام مي شـود          محصول توسعهدر اين ناحيه    : 1يمهندس 
 اب آنها نكهي امكان كشف مشكالت و موانع مهم قبل از ا       جادي ا يبرا  آن  و گسترده كردن   هي هسته كوچك اول   كيساخت  

 .انجام مي شود شوند لي غلط به مشكالت بزرگ تبدي فرض هاشيپ

 و مـستندات    انجـام شـده، و        آن بـه مـشتري     آزمايش و انتقـال    ،نرم افزار ساخت  در اين ناحيه كاري      :  و ارائه  ساخت 
  .شهاي الزم به مشتري داده مي شودآموز

بررسي به تيم توسـعه نـرم افـزار         نتايج  الزم از طرف مشتري انجام و        يارزيابدر اين ناحيه كاري      : 2ي مشتر يارزياب 
 .ارائه مي گردد

  
.  يكي از مهمترين نقاط قوت مدل حلزوني در آنست كه همانطوركه هزينه ها افزايش مي يابد، ريسك كاهش خواهد يافـت                    

هر مرحله چرخش و توسعه نسخه بعـدي نـرم           در.راي مديريت كل پروژه فراهم مي كند      مدل حلزوني يك مكانيزم كنترلي ب     
در صورتي كه پروژه از جهت تكنيكي ويا به دليلـي ديگـر   . افزار، نقاط بازرسي و بازبيني نرم افزار از طرف مشتري وجود دارد        

  .قابل انجام نيست درمراحل اوليه تعيين خواهد شد
  

ممكن است  . ش مديريت نياز دارد   اين مدل وظيفه شناسي، توجه زياد و دان       . ست ا تنها نفطه ضعف مدل حلزوني پيجيدگي آن      
  اضـافه شـود بايـد تيزبينـي و           در تعيين مشخصات كليدي كه درمرحله بعدي بايد به نـرم افـزار            . ريف اهداف مشكل باشد   تع

ي پروژه ها، مانند توسعه نرم افزار هاي كاربردي توسعه محصول نـرم             ضدر بع . طور جدي وارد شود   ه  ت تصميم گيران ب   بصير
  . متوسط قرار داردي است و ريسك پروژه در حد ترافزاري راحت

  
   3چابك  نديفرآ - 1-4-3

افراد توسعه دهنده نرم افزار نقـش        چهارچوب آن خالصه تر و       ي شده است ول   ي طراح ي چرخش ندي بر اساس فرا   چابك نديفرا
 حاصل از كـار كـرد نـرم افـزار بـه             4 از بازخورد  يزي برنامه ر  ي به جا  چابك ندآي فر .دارند ي چرخش ندآيفر  به نسبتاساسي تر   
ايـن روش  امـروزه  . گردنـد  ي مرتب نرم افزارحاصل مشاتيباز خورد ها از آزما.  كندي استفاده م  ندآي كنترل فر  زميعنوان مكان 

نظران تأييـد    توسط بسياري از اساتيد و صاحب    ،گيرد  د استفاده قرار مي   افزاري كوچك مور    هاي نرم   كه به خصوص براي پروژه    
  . شده است

                                                 
1 Engineering  
2 Customer Evaluation 
3 Agile  
4 Feedback 
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در اين روش هر عضو از گروه موظف به درك وظيفه خود در پروژه است و بايد يك هـدف مـشخص را در تمـامي مراحـل                            
در اين فاز   . ريزي مقدماتي است    هداراي مرحله برنام   فرآيندهاي ديگر روش همانند    اين   .اتي يا فازهاي اجرايي دنبال كند     عملي

مرحلـه مقـدماتي،    بعـد از ايـن      . وجـود آورنـد   به   راسيستم قابل تغيير    زيراعضاي تيم بايد يك نقشه مقدماتي و يك معماري          
انجـام  . آورنـد   افزار مورد نظر را به وجـود مـي          ء نرم اجزترتيب زماني ا  به صورت    1مجموعه اي ازفازهاي بسياركوچك و سريع     

افـزار   نرمفازهاي سريع ممكن است از يك تا چهار هفته به طول بينجامد و مجموع اين ك از اين فازهاي كوچك   يدادن هر   
  . آورند وجود مي كاملي را به

  
هـاي    افـزار، بررسـي قابليـت       مسئوليت شناسايي تكاليف محوله به اعضا، بررسي روند تكميلي سـاخت نـرم            اصلي پروژه   مدير  

يـك از  فهرست تكـاليف در هـر   طي اجراي پروژه،   . استاي كم كردن ريسك در پروژه را داراست       اعضاي گروه و فعاليت در ر     
 هر تكليف براساس اهميتي كه دارد در فهرست تكاليف تعيين           .دنروز مي شو  ه  صورت روزانه ثبت شده و ب     ه  فازهاي كوچك ب  

شود تا شروع     گيرد و موظف مي     ا به عهده مي   هر فرد در گروه يك كار يا تكليف خاص از اين فهرست ر            . دريگ  ميقرار  اولويت  
شروع شد، ديگر انجام هيچ تغييري در تكاليف امكان نـدارد و حتـي              فاز سريع   وقتي كه يك    . آن را به اتمام برساند    فاز بعدي   
د از قسمتي   توان  كننده مي   البته درخواست . افزار را نخواهد داشت     كننده نيز حق تغيير يا درخواست نياز ديگري در نرم           درخواست

ايـن كـار باعـث ايجـاد     . تواند تاريخ تحويل آن قسمت را تغييردهد افزار كه بايد در هر مرحله توليد شود بكاهد، اما نمي            از نرم 
 گـروه موظـف   فـاز كوچـك  عالوه بر اين، در طول هر      . افزار به تعويق نخواهد افتاد      شود و تاريخ تحويل نرم      نظم در گروه مي   

افزار داشته باشد كه اين نيـز بـه همـاهنگي بيـشتر گـروه                 هاي نرم   ت بررسي روند پيشرفت و قابليت     است روزانه جلساتي جه   
گـروه  افـزار،     كننـده نـرم     گـروه تهيـه   شـامل   در اين جلسات كه معموالً به صورت روزانه است، سه گـروه             . كمك خواهد كرد  

 جلسات مسئول جلسه كه اغلب مدير پروژه است،         در طول اين  . كنندمي  افزار شركت     كنندگان نرم   درخواستگروه  مديريت، و   
  : ه و بر مبناي پاسخها تكاليف هر فرد بهنگام مي شوددي پرساساسي زير رااز تمامي اعضاي تيم سه سؤال 

  ايد اين تكاليف را به اتمام برسانيد؟  شما از جلسه قبلي تاكنون چه بوده است و آيا توانسته) تكاليف(مسئوليت  
  ايد؟   به چه مشكالتي برخوردهدر طول اين دوره 
  بر طبق فهرست وظايف، مسئوليت شما از حاال تا جلسه بعدي چه خواهد بود؟  

  
 فراينـد چابـك   كه در   اولين تفاوت در آنست كه      . افزار وجود دارد    هاي توليد نرم    و ديگر روش  فرآيند چابك   اما چه تفاوتي بين     

افـزار را در هـر مرحلـه بـه            در اين روش مي توان پيشرفت در توليد نـرم         . دافزار را آماده مي كن      قسمتي از نرم  فاز كوچك   هر  
د بـه كـار روي   توانكند كه آيا مي  گيري تصميمفاز كوچك تواند پس از اتمام هر  عالوه بر اين، گروه مي    . خوبي احساس نمود  

                                                 
  گفته مي شودSprintدر عمل به آنها  1
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تر مفيد باشـد كـه در ابتـداي پـروژه           تواند بيش   وقتي مي فرآيند چابك   . پروژه ادامه دهد يا انجام پروژه مذكور غيرممكن است        
  . عهده دارده را ب و يك گروه كوچك مسئول پروژه نرم افزاري نيستنيازهاي كاربران به صورت دقيق مشخص 

  
دهنـده    ، نـشان  شدهفزار در كشور انگلستان انجام      ا   روي چندين شركت توليدكننده نرم     2005نتايج تحقيقاتي كه اواخر سال      

وري كـار     درصد افزايش در بهـره    %) 400 (استفاده كرده بودند با حدود چهارصد     فرآيند چابك   ي كه از    هاي  اين بود كه شركت   
عوامل انساني از جمله مدير پروژه      عالوه برآن    .ه است افزاري مختلف متفاوت بود     هاي نرم   البته اين رقم در گروه    . مواجه بودند 

  . شته استانقش بسيار مهمي در افزايش يا كاهش راندمان پروژه ها د
  

از آن جايي كه در . بسيار موثر خواهد بودافزارهاي كوچك  براي توليد نرمآنست كه   فرآيند چابك مزاياي استفاده از    مهمترين  
تمامي مراحل ساخت توسط تمـامي      فرآيند چابك   هاي كوچك، اعضاي گروه بايد از تمامي مسائل پروژه آگاه باشند و در                تيم

روش خـوبي      روش اين. استافزارهاي كوچك      لذا اين روش روش مناسبي براي توليد نرم        ،استاعضاي گروه قابل مشاهده     
 اگر به صورت صحيح مورد اسـتفاده قـرار گيـرد و قبـل از      كه بندي، عملكرد گروه و بررسي نتايج است         تخمين، اولويت  ايبر

افزارهاي كوچـك را      فزاري، به خصوص توليد نرم    ا  هاي نرم   تواند راندمان پروژه    استفاده به صورت كامل آموزش داده شود، مي       
  .  به صورت بسيار محسوسي باال ببرد

  
  : را مي توان در موارد زير خالصه كرداين روش نقاط ضعف اما 

اي   نويـسان حرفـه     برخي از برنامـه   . هاي زيادي دارد    هاي مرسوم تفاوت    روش جديدي است و با روش     فرآيند چابك    
 راضي نباشند و بخواهند روش قديمي خـود را  نها محول مي كند   آچابك به   فرآيند  ير  ممكن است از تكاليفي كه مد     

  . آفريني كنند اجرا نمايند و در صورت اجبار، در روند اجراي پروژه كارشكني كرده و مشكل
ديريت نياز به م  فرآيند چابك   هم از نظر كيفي و هم كمي بايد پروژه را مديريت كند،             فرآيند چابك   از آنجا كه مدير      

بيشتر استفاده مي شود بسيار     افزارهاي كوچك     توليد نرم كه اين روش براي      اين مورد از آنجائي   . بسيار قدرتمند دارد  
براي استفاده اين روش جهت توسعه يك پروژه بـزرگ، آن پـروژه بايـد بـه پـروژه هـاي كـوچكتري           . حياتي است 

 .  خواهد داشتشكسته شود و توان مديريت در اين زمينه نقش بسيار موثري

بر اين اساس ممكن است در ابتداي پروژه، اختالف بـين تـيم توسـعه        .  در اين روش مستندات كمي تهيه مي شود        
 )بـزرگ به خـصوص در سـطح       (افزاري    هاي نرم   براي حصول اطمينان از موفقيت پروژه     . دهنده و كاربران زياد باشد    
  . هاي ديگر ادغام نمود بايد اين روش را با روش
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  1ي كرانيسي نوبرنامه - 4- 4- 1
 پروژه  ي اجرا ي فاز ها  ي كران يسيدر برنامه نو  .  است نشعبم چابك نديآ است كه از فر    يروش نيشناخته شده تر  اين روش،   
 را  نويـسي   كد.ت اس يسي و كد نو   ي طراح ني، محو شدن مرز ب    يكي از خصوصيات مهم اين روش     .  شوند ي م بيبا هم ترك  

  .  انجام داده است كار طراحي راكه  دهد ي انجام ميمي همان تزين
  

براسـاس آسـاني،    ايـن روش    در حقيقـت    . افزار اسـت    روشي هوشمند در توليد نرم    فرآيند چابك   مانند  برنامه نويسي كراني    
كـه كـاربر سيـستم نيـز عـضوي از آن            (اعضاي گـروه    ابتداي پروژه   در   .گيري سريع استوار است     ارتباط، واكنش و تصميم   

تست نويس،    اين گروه ممكن است از چند برنامه      . كنند  هاي پروژه را مشخص مي      اولويتو  دهند    يل مي اي تشك   جلسه)است
  . كنند افزار و تحليلگر سيستم تشكيل شود كه با هم از ابتدا تا انتهاي پروژه همكاري مي نرمكننده 

  
يرنـد و وظيفـه تكميـل قـسمتي از برنامـه را             گ  هاي دوتايي قرار مي     نويسان در گروه    برنامهبرنامه نويسي كراني    معموالً در   .

گيرند و هر دوي اين برنامه نويسان در مورد هر كدام از نيازهاي كاربران با هم بحث مي كنند و قدم بـه قـدم                           برعهده مي 
بدين ترتيب كه در ابتدا كالسي را به صورت ابتـدايي و بـدون هـيچ    . كنند آماده ميرا در برنامه سازي شيء گرا      كالس ها   

در صورتي كه اين كالس فاقد هر گونه اشكال باشد، كـد         . كنند  آورند و اين كالس را امتحان مي        راحي اوليه به وجود مي    ط
نـويس    نويسان مشغول نوشتن قسمتي از برنامه اسـت، برنامـه           وقتي يكي از برنامه   . نويسند  اصلي برنامه را بر آن اساس مي      

  . كند  است و در صورت مشاهده هر گونه اشكال، نويسنده كد را مطلع ميدار ديگر وظيفه كنترل صحت اين كدها را عهده
  

افزار را مـشاهده كننـد و در          توانند روند تكميلي توليد نرم      نيز اعضاي گروه مي   برنامه نويسي كراني    ، در   فرآيند چابك   مانند  
 باشد كه از دو تـا ده برنامـه   وچك ميهاي ك  روش مناسبي براي مديريت پروژه برنامه نويسي كراني.جريان كار قرار گيرند   

، عـده  اي را مشخص نكرده هيچ رويه خاص و مراحل پيوستهبرنامه نويسي كراني اگر چه اصوالً . نويس تشكيل شده است     
در ايـن مرحلـه اعـضاي       (مرحله زمانبندي پروژه    شامل  ي چهار مرحله اصلي     اداربرنامه نويسي كراني بايد      كه   اي معتقدند 

نوشـتن كـدهاي   ، طراحـي ابتـدايي  ،  )افزار و كارايي آن برنامه زمانبندي را با هم تنظيم مي كنند              به اندازه نرم   گروه با توجه  
  .باشدكردن كدهاي نوشته شده  امتحانو برنامه 

  
هـاي بـزرگ بـا تعـداد      در پـروژه برنامه نويسي كرانـي  انجام شد، مشخص گرديد كه    محققين  مطابق تحقيقاتي كه توسط     

دليـل آن را نيـز مـي تـوان در           . هاي كوچك مفيد باشد     تواند براي پروژه     و تنها مي   ه است بودن ده نفر موفق     اعضاي باالي 

                                                 
1 Extreme Programming 
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توانند در مـورد    يا حداكثر چهار نفر ميافزار وجود ندارد و فقط دو رمطبيعت اين روش دانست؛ زيرا مستندات چنداني براي ن      
اي   گونه طراحي سازمان يافتـه      افزار توليدشده توسط اين روش هيچ        نرم همچنين. افزار اطالعاتي داشته باشند     قسمتي از نرم  

  . تواند براي مراحل پس از نصب يعني تعميرات و نگهداري سيستم باعث بروز مشكالتي گردد ندارد كه اين موضوع مي
  

هاي برنامه را كنترل نويس به صورت مستقيم كد كه از آن جايي كه يك برنامهبرنامه نويسي كراني آنست از جمله مزاياي    
كنند، آموزش كمتـري   نويس با هم كار مي آنكه دو برنامهدليل ه بهمچنين . دياب ميبهبود افزار توليدي   مي كند، كيفيت نرم   

مـثالً  .  دارد  را  اين روش مشكالت خـاص خـود       از طرف ديگر،  . افزار پايين خواهد آمد     نياز است و در نتيجه هزينه توليد نرم       
نويس تمايلي براي كار با برنامه نويس ديگري را نداشته باشد يا در يك روز يكـي                   ر يك گروه، يك برنامه    تصوركنيد اگر د  

، اتمـام پـروژه بـا تـأخير         دنويس ادامه دا     يك برنامه  كار را با  توان    نميدليل آنكه   ه  ب در نتيجه    .شونداز دو عضو گروه غايب      
  . مواجه خواهد شد

  
تواند ده  نويس در كدهاي برنامه به دنبال اشكال مي گردد، حداكثر مي       ، وقتي يك برنامه   طبق نتايج تحقيقات به عمل آمده     

نويس با هم كار مي كننـد         دو برنامه برنامه نويسي كراني،    اما وقتي در روش     . درصد از اشكاالت برنامه را پيدا كند         تا پانزده 
  . د شداهخواستخراج صد از اشكاالت ساختاري برنامه در كند، بيست تا چهل نويسان كدها را كنترل مي و يكي از برنامه

  
  1رسمي يروشها -1-4-5

بـه  .  نمايد ي بيان م  ي و رسم  يصورت رياض ه  نرم افزار را ب   مشخصات   باشد كه    ي از فعاليتها م   ياين مدل شامل مجموعه ا    
 ايـن   شودي استفاده م  يرياض ي و نماد گذار   ي منطق ي مجموعه ها ، نشانه گذار     ي از تئور  ي قرارداد يدليل اينكه در روشها   

  .ندندر قالب استانداردهاي علمي و فني بيان مي كرا روشها مشخصات نرم افزار و نيازها 
  

 در پروژه هـاي نـرم       .دن دار ي قرارداد ير غ ي نسبت به روشها   ي ابهام كمتر  يطور ذات ه  ب  كه نقاط قوت اين روشها در آنست     
طور جدي مطرح است از اين روشها استفاده        ه  زار و صحت عملكرد در آنها ب      افزاري كه مسائل امنيت، قابليت اعتماد نرم اف       

بـروز خطـا بـه انـسانها         استفاده در صنعت كه در صورت         مورد نرم افزارهاي كنترل هواپيما، نرم افزارهاي خاص      . مي شود 
  . افزار مي باشند از جمله مثالهاي مهم كاربرد روشهاي رسمي براي فرآيند توسعه نرممي نمايندوارد صدماتي را 

  

                                                 
1 Formal methods 
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مهمتـرين دليـل    . واهد يافـت   افزار افزايش خ   دوره توسعه نرم  اين روشها در آنست كه هزينه هاي توليد نرم افزار و             معايب
 و هم چنين تهيـه ابزارهـاي الزم          گسترده جهت مهندسين نرم افزار     آموزشمان و هزينه در آنست كه اين روش         افزايش ز 

 كـه  ي مدلها در تعامـل بـا مـشتريان   يكارگيره  ب يدشوارآن   الوه بر ع.  افزار را نياز دارد     رسمي نر م   براي تعيين مشخصات  
  . از ديگر معايب اين روشها است باشندي ميفاقد ديد فن

  
  1 مدل توسعه مبتني بر مولفه- 1-4-6

ومي به نام كـالس     الگوي شيء گرائي بر روي مفه     . ، بر اساس الگوي شيء گرائي استوار است        بر مولفه  يمدل توسعه مبتن  
صورت تكـاملي بـوده و اغلـب        ه   ب  بر مولفه  ي توسعه مبتن  مدل.  شده است  كه تلفيقي از ساختمان داده و الگوريتم است بنا        

شـامل مجموعـه اي از      (ليكن در اين مدل ساخت سيستم بر مبناي مولفه ها           . ويژگيهاي مدل حلزوني را شامل مي گردد        
  .شكل مي گيرد ) كالسها

  
انجمـن   .، قابليت استفاده مجدد از نرم افزار و مولفه هاي از پيش ايجاد شده است بر مولفهيمدل توسعه مبتن هدف اصلي

، مولفـه هـا   سريع  را مونتاژ   اين هدف، مهمترين نقاط قوت اين روش         بر ضمن تاكيد    يدر گزارش  2مديريت كيفيت نرم افزار   
در نرم افزار  يافزايش ضريب بهره ور  و   تمس توليد سي  ي هزينه ها  ي درصد 48كاهش   ،    زمان توسعه  ي درصد 70كاهش  

   .م كرده استاعال
 

 نمونه اي از انـشعاب  10-1شكل.  حلزوني در نظر گرفته مي شود مدل انشعابي از عنوان ه ب،  بر مولفه يمبتنمدل توسعه   
 از نرم افزار ابتـدا مولفـه        جهت ساختن هر ويرايش   .  نشان مي دهد    بر مولفه  يمبتنمدل حلزوني را براي ايجاد مدل توسعه        

سپس مراحل جستجوي مولفه ها در كتابخانه و استخراج آنها انجام مي            . هاي قابل استفاده و يا كانديد مشخص مي شوند        
در صـورت عـدم وجـود مولفـه هـا در            . گيرد و در نهايت مولفه ها پيكر بندي شده و سيستم در هر تكرار ايجاد مي گـردد                 

  .  به كتابخانه اضافه مي شوندهاي الزم انجام ووسعه مولفه كتابخانه، ت
  
  
  
  
  

                                                 
1 Component Base Development  
2 Quality Software Management associates 
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   بر مولفهينتمبنرم افزار فرايند توسعه  -10-1شكل 

  
   1يالگو ساز مدل استفاده از -1-4-7

ايـن  . صورت مرحله اي و تحويـل آن غيـر عملـي باشـد            ه  هاي بزرگ، ممكن است توسعه نرم افزار ب        براي بعضي سيستم  
ـ       كه چن  مشكل مخصوصا زماني   اهـداف  . مـي آيـد  وجـود  ه دين تيم در سايتهاي مختلف مشغول توسعه نرم افزار هـستند ب

معموال قسمتهايي از سيستم كه     . الگوسازي، استخراج مشخصات نيازها و معتبر كردن آنها در فرآيند توسعه نرم افزار است             
 درك  نكـه ي ا ي كـاربران بـرا    ي الگو بـرا   كي جاديادر اين شرايط،    . دند الگو سازي مي شو    نبراي كارفرما ابهام بيشتري دار    

 الگو براي يك سيستم آزمايشي، پايه اي بـراي اسـتخراج و فرمولـه               ايجاد. مفيد خواهد بود   داشته باشند    ستمي از س  يبهتر
ايـن سيـستم آزمايـشي      .  انجام مي شود    نمونه ني بر اساس ا   ستمي س ي ساز ادهيپسپس   .ان خواهد بود  كردن نيازهاي كاربر  

  .  كنار گذاشته مي شودبگيردخصات سيستم كامال مورد توافق كارفرما و توسعه دهندگان قرار كه مش زماني
  

در مقابل اين نقاط ضعف، ازطـرف       .  توسعه نرم افزار است    دورهمهمترين نقاط ضعف روش الگوسازي، افزايش هزينه ها و          
 الگوسازي را مـي تـوان در مـوارد زيـر      روش تنقاط قو . وجود مي آيد  ه  ديگر منافع زيادي در استفاده از روش الگوسازي ب        

  :خالصه كرد
 .وجود خواهد آمده ارتباط تنگاتنگي با نيازهاي كارفرما ب •

 .قابليت استفاده از سيستم بهبود مي يابد •

                                                 
1 Prototyping 
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 .كيفيت طراحي نرم افزار بهبود يافته و پياده سازي نرم افرار بهتر انجام مي شود •

  .ابدمي يهزينه هاي نگهداري نرم افزار كاهش  •
  
   نسل چهارميروشها مدل استفاده از -1-4-8

 ،معموال با اسـتفاده از نمادهـا و مـدلها         .  است 1 نرم افزار  ي مهندس ي استفاده از ابزارها   هاي نسل چهارم،    روش يمحور اصل 
 بـا . مايند ني كد الزم را توليد م    هامهندس نرم افزار يك مشخصه از نرم افزار را در سطح باال تعريف نموده سپس اين ابزار                

  . جهت توسعه نرم افزار دست يافتيي بااليي توان به توانايم“  بر مولفهيتوسعه مبتن” تلفيق اين تكنيك و روش 
  

هاي الزم به افـراد      مهمترين نقاط ضعف استفاده از روشهاي نسل چهارم، پرداخت هزينه براي تهيه ابزارها و ارائه آموزش               
ـ          وه برآن محدوديت  عال. تيم توسعه دهنده نرم افزار است      عنـوان نقطـه    ه  هاي موجود در ابزارها ممكن است در شرايطي ب

 و هزينه توسعه نرم افزار و ايجـاد كـد قابـل اطمينـان از     دورهدر مقابل اين نقاط ضعف، كاهش . ر گرفته شودظضعف در ن  
  . مهمترين نقاط قوت استفاده از اين ابزارها مي باشد

  
  2 سريعيمدل توسعه كاربرد -1-4-9

 ي بر مولفه تاكيد ميمبتننرم افزار  باشد كه بر ساخت ي نرم افزار مييك فرايند توسعه تدريج    سريع،    كاربردي مدل توسعه 
  . ]3 [ يك مدل توسعه كاربردي سريع را نشان مي دهد11-1 شكل .نمايد

  
 انجام شـده   يندآ فر يساز مدلي و    داده ا  يساز مدل،  3يرتجا يساز مدلامل  سازي ش  مختلف مدل  يفازهادر اين مدل،    

 به چند زير سيستم      را سيستم  در اين مدل   معموال.  و به مشتري تحويل داده مي شود       آزمايشي توليد،   برنامه كاربرد سپس  
توسعه هر    "توسعه سريع تيم  ".  ايجاد كرد   "توسعه سريع " يك تيم توسط  زير سيستم را    هر    و مي توان   مي كنند تقسيم  

بـه  در اين مدل دوره توسعه و ايجاد سيستم كوتـاه بـوده        . دانسمي ر سه ماه به اتمام      زماني حدود    دورهرا طي   زير سيستم   
  .يكپارچه نمودسرعت ه مي توان ب كه در انتها تمام زير سيستمها را يگونه ا

                                                 
1 CASE Tools 
2 Rapid Application Development   
3 Business Model  
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   مدل توسعه كاربردي سريع-11-1شكل 

  :ربردي سريع عبارتند ازنقاط قوت مدل توسعه كا
 بـه تصويركـشيدن قـسمتهاي       دليل استفاده از الگوسازي سـريع،     ه   اين روش ب   وسعه نرم افزار از طريق      سرعت ت  

  .استفاده از ابزارهاي طراحي افزايش مي يابدمختلف برنامه و 
يدگي نرم افزار   ه پيچ در نتيج  طراحي كاهش يافته و       هاي دليل محدود كردن ابزار   ه  قابليت عملكرد كاربر پاياني ب     

  .كاهش خواهد يافت
  .وجود خواهد آمده تاكيد بيشتري روي سادگي و استفاده موثر از ابزارهاي مهندسي نرم افزار با واسط گرافيكي ب 

  :ن روش در موارد زير خالصه مي شود نقاط ضعف اي
ل مي يابد مقياس پذيري نـرم       تدريج كه نرم افزار به سيستم تكام      ه  كه سيستم با يك الگو شروع شده و ب         زماني 

  .افزار و ويژگيهاي نرم افزار كاهش مي يابد
  . محدود شده، كاسته خواهد شد ويرايش آن در زمانلعجل جهت توليد ويل ضرب ادله ويژگيهاي نرم افزار باز  

  
  1توسعه همزمانمدل   -1-4-10

  و هر بخـش با برچسب هاي مختلف در     يبند و مرحله    كيستماتي س ندي فرآ كي به صورت     نرم افزار  توسعه ،در اين مدل  
  ي اجـرا يبـرا   مختلـف ي پروژه هاني در بروهاي نمي مختلف و تقس  ي به بخش ها   ستمي س ميتقس بر اساس    در هر مرحله  

در اين مدل هر فعاليت داراي چندين وضـعيت مـي باشـد كـه بـا تعريـف مجموعـه اي از                       .  به اجرا در مي آيد     همزمان
                                                 

1 Concurrent Development 

Business 
Modeling

Data 
Modeling

Process 
Modeling

Application
Generation

Testing and
Turnover 

60 -100 days

Team 1 Team 2 Team 3
Business 
Modeling

Data 
Modeling

Process 
Modeling

Application
Generation

Testing and
Turnover 

60 -100 days

Team 1 Team 2 Team 3



 نرم افزار؛ اهداف و فرآيند توسعه : فصل اول  

 26

صـورت همزمـان وجـود      ه  ها ب  به بيان ديگر تمامي فعاليت    . عيتي به وضعيت ديگر خواهيم بود     رخدادها شاهد گذر از وض    
 وضعيتهاي مختلف براي يك فعاليت در مدل توسعه         12-1شكل  . دارند ليكن در وضعيت هاي متفاوتي قرار مي گيرند        

وضـعيت  "،  " مـرور  وضـعيت "،  "وضـعيت انتظـار   "،  "وضـعيت توسـعه   "اين وضعيتها شامل    . همزمان را نشان مي دهد    
به عنوان مثال بعد از اتمام فعاليت تعامل با كاربر ايـن            . دن مي باش  "وضعيت پذيرفته " و   "وضعيت معيارها "،  "تجديدنظر

به وضـعيت توسـعه وارد      ) Null(سپس فعاليت تحليل از وضعيت هيچ       . قرار مي گيرد  ) Null(فعاليت در وضعيت هيچ     
هـاي خـود     چنانچه كاربر احتياج به انجام تغييـرات در نيازمنـدي         . مي نمايد مي گردد و وضعيت هاي بعدي خود را طي          

  . مي رود"وضعيت انتظار"داشته باشد فعاليت تحليل به 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   براي توليد نرم افزار مدل توسعه همزمان-12-1شكل 

   1يند يكپارچه منطقيآ فرروش -1-4-11
. اسـت     طراحي گرديده  IBMكه توسط شركت    است  افزار    هاي توليد نرم   ترين رويه    يكي از معروف   فرايند يكپارچه منطقي  
 بـه  نيازهاي كـاربران جهت رفع شده  افزار توليد   نرمبا اين هدف طراحي شده تا اطمينان كامل را از            فرايند يكپارچه منطقي  

در بـسياري از    ن  هـم اكنـو   ايـن روش    . سـازد ، در زمان معين و با بودجـه مـشخص بـرآورده               صورت كامل، با كيفيت باال    
 به تمـامي    فرايند يكپارچه منطقي  كه    مطابق تحقيقات انجام شده، از آن جايي       .شود  افزاري به كار گرفته مي      هاي نرم   پروژه

دهد و تمامي اعضاي گروه با يك زبان مشترك با هم مرتبط هستند، بازده كاري گروه                  اعضاي تيم، اطالعاتي مشترك مي    

                                                 
1 Rational Unified Process 

Null Development 

Waiting 

Revise 

Review 

Accepted 
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كند چه كسي، چگونه و چه وقـت چـه كـاري را انجـام       مشخص ميهاي مختلف ستفاده از مدل ابا همچنين برد را باال مي  
  .]1 [دهد نمايش ميجهت توليد نرم افزار  يند يكپارچه منطقيآفرمراحل و التزامات را در  13-1شكل . خواهد داد

   گانه9و ميزان اهميت التزامات  يند يكپارچه منطقي چهار مرحله اصلي در فرا-13-1شكل 

  
نـرم  د ليـ تو ينـد  آفر  طي اجراي   موثر  حل   راه شامل چندين  اول   بخش.  اصلي است  بخش داراي سه    يند يكپارچه منطقي  آفر

ر در  شامل التزامات مختلف در اجراي مراحل تهيه نرم افـزا          آخر   بخشافزار و      دوم همان مراحل تهيه نرم     بخش. است افزار
  . است فرآينداين 

  
   : كرده استتوسعه نرم افزار ارائهمراحل مختلف براي زير را  موثرحل    شش راهاول، فرايند يكپارچه منطقي بخشدر مورد 
  . دآوري نيازهاي كاربران مفيد باش ند در جمعتوا ها كه مي1قالب كاربرداستفاده از  •
   . نرم افزاري2ني بر استفاده مجدد از مولفه هايمبت  افزار قابل تغيير استفاده از معماري نرم •
    .افزاري براي كنترل بهتر و آسان پروژه نرممرحله اي هاي تكميلي و  استفاده از روش •
   .3زبان مدلسازي يكپارچهاستفاده از نمودارهاي  •
  .افزار  كنترل تغييرات در نرم •

                                                 
1 Use Case 
2  Component reuse 
3 UML: Unified Modeling Language 
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 .ران هاي اوليه كارب افزار با توجه به درخواست  كنترل كيفيت نرم •

  
اصـلي تقـسيم شـده      مرحله  افزار به چهار      توليد نرم نشان مي دهد مراحل       13-1طور كه شكل    هماندوم،   بخشدر مورد   

  :اين چهار مرحله عبارتند از. است
 نتـايج  . شود  هاي اوليه كاربران تعريف مي      در اين مرحله اهداف پروژه مشخص شده و درخواست         : 1مرحله آغازين : الف

  . نجام پروژه استبندي ا  ، آزمون ريسك در پروژه و برنامه زمانقالب كاربردمدل اوليه مل شااين مرحله 
حـل كلـي طراحـي سيـستم ترسـيم           در اين مرحله نيازهاي كاربران تحليل و بررسي شـده و راه            :2مرحله مقدماتي : ب

كاربران و طرح كلـي سيـستم        ، فهرست نيازهاي كامل      قالب كاربرد مدل كامل شده    شامل  اين مرحله   نتايج  . شود  مي
  . است

نرم افزار  هاي     كد برنامه نوشته شده و قسمت      .شود  ساخته مي  وافزار طراحي شده       در اين مرحله نرم    :3 مرحله ساخت  :ج
  . آنستافزار و مستندات  افزار، راهنماي استفاده از نرم نرمشامل خود اين مرحله  نتايج . شوند ده ميمتصل دابه هم 

افزار به وجود آمده دچـار      اگر نرم طي اين مرحله هم چنين      . نرم افزار عملياتي مي شود    در اين مرحله      :4قالانتمرحله  : د
  . رفع خواهد شد خطاهاي نرم افزارمشكل شود، 

  
ي از نتايج ايجـاد شـده،   طي هر مرحله ممكن است ويرايشهاي . اند  تمامي مراحل توسط خطوط عمودي از همديگر جدا شده        

  . شود  تمام مي5كليديله با يك نقطه هر مرحليكن 
  

اهميـت   التزامات مختلف در جهت ايجاد نظم پروژه نرم افزاري و ميزان             13-1سوم، در سمت چپ شكل       بخشدر مورد   
 شامل مدل كاربردي، نيازها، تحليـل و طراحـي،          التزاماتاين  .  براي مراحل چهار گانه نشان داده شده است        از آنها،  هريك

  .د باشيمست، آرايش قطعات، مديريت تغييرات و پيكر بندي و هم چنين اثرات محيطي در هر فاز پياده سازي، ت
 

 روشي انعطاف پذير، قابل تغيير و پيـشرفته اسـت كـه             فرايند يكپارچه منطقي  طور كه در اين قسمت ذكر شد، روش           همان
در مقايـسه بـا فرآينـد چابـك     .  توليـدي گـردد  افزار تواند در صورت استفاده صحيح، باعث افزايش كارايي و كيفيت نرم          مي

افزارهـاي كوچـك       خوبي براي توليد نـرم     فرايندتواند     مي يند يكپارچه منطقي  آسوالي مي تواند طرح شود و آن اينكه آيا فر         

                                                 
1 Inception phase 
2 Elaboration phase 
3 Construction phase 
4 Transition phase 
5 Milestone 
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افـزاري   هاي نـرم  كه بتواند براي انواع پروژهشده است  طوري طراحي فرايند يكپارچه منطقيباشد؟ در جواب بايد گفت كه      
كنـد،     نيز استفاده مـي    سازي يكپارچه  زبان مدل از ابزارهاي خوبي مثل     اين روش ،    از آن جايي كه     . در هر اندازه مفيد باشد    

تواند باعـث همكـاري و       مي اين نكته    .استنيز قابل كاربرد    كنند    افزارهاي كوچك طراحي مي     هاي كوچك كه نرم     در گروه 
  . گروه گرددافراد هماهنگي بيشتر 

  
  الصه و جمع بندي   خ-1-5

  :صورت زير خالصه كرده در اين فصل را مي توان بو كليدي نكات مهم 
 در توليـد سيـستمهاي كـامپيوتري        ياهميت پروژه هاي نرم افزاري در آينده مهمتر از پروژه هاي سـخت افـزار               

 .است

 . اهداف متعدد و متناقضي در فرآيند توسعه نرم افزار وجود دارد 

افزار ارزان با هزينه پشتيباني كم، سريع و قابليت اعتماد زياد، مهندسي نرم افزار راه حلهايي                  مبراي دستيابي به نر    
 .ارائه كرده است

دليل گسسته بودن مراحل توسعه نرم افزار و ايجاد ريـسك  ه ي، بمدل آبشارروشهاي سنتي توسعه نرم افزار نظير   
 .ر شكست پروژه ها منسوخ گشته اندزياد د

هـا   كـه ريـسك   د توسعه نرم افزار سعي بر پر كردن خال بين مراحل مختلف دارند بـه گونـه اي                 فرآيندهاي جدي  
 .  دنكاهش ياب

 . كرده استتوسعه نرم افزار ارائه مراحل مختلف براي   راهاحل  راهجديد ترين  فرايند يكپارچه منطقي 
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   تحليل نيازها  :فصل دوم

 

گـر انجـام      اين كـار توسـط تحليـل      . باشد   و مشخص كردن نيازهاي كاربران مي      افزار تحليل   جهت توسعه يك نرم   اولين مرحله   
ـ     در صورتي . طور واضح نيازهاي كاربران را تشريح كرد      ه  شود و بايد بتوان ب      مي صـورت واضـح انجـام نـشود        ه  كه اين مرحله ب
  . اي خواهد بود فزار كار بيهودها سازي نرم پياده

  
سـپس فعاليتهـا، تكنيـك هـا،      . همراه چند مثال ارائه مي شود     ه  در اين فصل، ابتدا نظريه اي در ارتباط با مرحله تحليل نيازها ب            

 در  ازهـا يمشخـصات ن  در نهايـت    .  بجث مي شـود    ازهاي اطالعات و استخراج ن    يجمع آور منابع و استراتژيهاي مربوط به فرآيند       
  . سنتي و روشهاي مدرن ارائه خواهد شد يوشهار

  

   نظريه نيازها-2-1

سـازي    افـزار پيـاده     خواهد مشخص گردد نه آنكه چگونه نـرم         بر اساس اين نظريه، طي مرحله تحليل نيازها بايد آنچه كاربر مي           
  .كنيم  مثال پيگيري ميبحث را با يك.  د تعيين شوديبا) نه راه حل آن(عبارت ديگر طي اين مرحله، مساله ه ب. شود 

 100يك لوكوموتيو ساخته شود كـه بتوانـد تـا    : كند آهن نياز خود را بدين صورت تعريف مي      مدير يك شبكه راه    : 1-2مثال  

.  داشته باشـد  نيز ر اضافي را  ا درصد ب  30اين لوكوموتيو بايد قابليت     . ساعت جابجا كند  بر مجذور    كيلومتر   30تن بار را با شتاب      
  :ين مثال نكات زير واضح استدر مورد ا

 ايـن نيـاز هـيچ     . ندنك  د بلكه فقط نياز را تعيين مي      نده  سازي هيچ اطالعاتي نمي     نيازهاي مشخص شده، در مورد پياده      •
مثالً قطر چرخها و شـكل آنهـا را مـشخص    . كند گونه اطالعاتي در مورد آنكه لوكوموتيو چگونه ساخته شود ارائه نمي       

  .اي كار كند  يا با انرژي هسته يا زغاليكند كه ديزلي باشد  را معين نمينوع لوكوموتيو. كند نمي
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 .ع نيازهاي فوق مي توان آنرا آزمايش كرددر صورت ايجاد محصول براي رف 

 . نيازهاي مشخص شده واضح است و ابهام در آنها وجود ندارد 

  
) دسـتي يـا ماشـيني   (تعريف نيازها از روي سيستم موجـود  هم آميخته است و     ه   ب  انها سازي  معموالً فرآيند تعريف نيازها و پياده     

  .به يك مثال از مكانيزاسيون سيستم دفترچه تلفن توجه كنيد. گيرد شود و نيازهاي آتي كاربر را نيز در بر مي شروع مي

 بـراي اسـتخراج     اين برنامه بايد تـابعي    .  يك برنامه به زبان جاوا بنويسيد كه فايل تلفن اشخاص را مكانيزه كند             -2-2 مثال  

  .  باشد1شماره تلفن و وارد كردن اطالعات جديد داشته باشد اين برنامه بايد واسط كاربر دوستانه
  :چند سئوال زير در مورد اين مثال وجود دارد

كند ؟ پاسخ اين سئوال آنست كـه در مـورد             بحث مي " مساله چگونه حل مي شود    " يا   "مساله چيست "در مورد   مثال   
  .نويسي مشخص شده است ث مي كند چون زبان برنامهراه حل نيز بح

آيا نيازهاي تعريف شده واضح است ؟ پاسخ اين سئوال منفي است چون جزئياتي در مورد تابع استخراج شماره تلفـن                      
 .مشخص نشده است

من آنكـه   ست ض كند؟ در واقع آيا كامل است؟ پاسخ اين سئوال قطعاً منفي ا             آيا به اندازه كافي جزئيات را مشخص مي        

 باشد  مبهم ميواسط كاربر دوستانه

  

   فعاليتهاي الزم براي تعيين تحليل نيازها -2-2

گر سيستم يك واسـطه بـين كـاربران و           تحليل.  مي شود  مشخص  گر سيستم  ليتحلفعاليتهاي الزم براي تعيين نيازها توسط       
 نرم افـزار     دهنده دتري به تيم توسعه   رهاي استاندا   ر قالب توسعه دهندگان نرم افزار است و هر چه بهتر بتواند نيازهاي كاربر را د             

را در نظـر بگيـرد و از طـرف           گر از يك طرف بايد نيازهاي كاربر       يك تحليل . منتقل كند پروژه موفقيت بيشتري خواهد داشت      

 اي جـستجو در مـتن و   ثانيه بر1/0ممكن است كاربر بخواهد سرعتي برابر . فكر كند يا نرم افزار سازي سيستم و ديگر به پياده  
از طرف ديگر يـك     .  امكان پذير نباشد   ين سرعت ممكن است روي كامپيوتر     كه ا  ي صوت بخواهد در حالي    يا پردازش و شناساي   

                                                 
1 User-friendly 
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 مـشخص    را  خـود  يسازي كار باشد و اين اجازه را به كاربر بدهد كـه نيازهـا               گر بسته به مورد نبايد به فكر چگونه پياده         تحليل
  : يك آناليزگر سيستم را مي توان در موارد ذيل خالصه كردطور كلي نقشه ب. كند

افزاري    كاربر همان كارفرما و كاربران پاياني كاربران درگير با سيستم نرم          : استخراج نيازهاي كاربران و كاربران پاياني      
در نظـر    ن نرم افـزار   توان براي يك بانك، كاربر را رئيس بانك و كاربران پاياني را كارمندا              عنوان مثال مي  ه  ب. هستند
  .گرفت

ي ممكـن اسـت وجـود       ن كاربر و كاربران پاياني تـضادهاي      گاه بي : كمك به حل اختالف بين كاربران و كاربران پاياني         
  .مثال رئيس بانك ممكن است عالقه و دقت زيادي به گزارش عمليات كارمندان بانك داشته باشد. داشته باشد

سازي هستند و آنچه از جهت تكنولوزيكي قابل پيـاده            جهت تكنولوژي قابل پياده   آگاه كردن كاربران در مورد آنچه از         

 .سازي نيست

 .تحليل گر بايد نيازها را خالي از ابهام، كامل و بدون نقص و تضاد بيان كند: واضح كردن نيازها 

  . تحليل گر بايد گزارش تحليل نيازها را تهيه و مستند كند: مستند كردن نيازها 
  
  :شود شامل سه مورد زير است ي فعاليتهايي كه براي تعيين مشخصات نيازها انجام ميطور كله ب

 سيستم در مورد نيازهايشان جمع آوري 2طي اين فعاليت  اطالعاتي از  كاربر يا كاربران پاياني      : 1جمع آوري اطالعات   
 . مي شود

فضاي فيزيكي براي انجام    . گردد  ماندهي مي طي اين فعاليت نتايج بدست آمده از مرحله اول ساز          : 3سازماندهي كردن  
 . باشد  از محيط كار كارفرما و كاربران مي اين مرحله، معموالً در دفتر كار پروژه و جدا

 .شود طي اين فعاليت مشخصات نيازها معموالً با يك زبان طبيعي براي كاربران بيان مي : 4مستند كردن 

  يازها  و استخراج ن اطالعاتيجمع آور فرآيند -2-3

                                                 
1 Data Collection 
2 End user 
3 Organizing 
4 Documentation 
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در ايـن قـسمت     . كه قبال ذكر شد اولين فعاليت تحليل گر، جمع آوري اطالعـات جهـت اسـتخراج نيازهـا اسـت                    طوري همان
  .هاي مهم در فرآيند جمع آوري اطالعات و استخراج نيازها بحث مي شود تكنيك ها، منابع و استراتژي

  

   و استخراج نيازها اطالعاتي جمع آوري هاتكنيك -2-3-1 

 بدين صـورت  كـه ايـن          دهند ي انجام م  يررسميغطور  ه  برا  و استخراج نيازها     اطالعات   يها كار جمع آور     از سازمان  ريبسيا

 يهاي نرم افـزار   در مورد پروژه      . پايان مي پذيرد   كارفرما   باجلسات مختصر   در   يبا گرفتن چند فرم كاغذ    فرآيند خيلي ساده و     
 و اسـتخراج نيازهـا، تكنيـك    اطالعات ي جمع آوريبرا .قي بايد مد نظر قرار گيرد     فرآيند به اين سادگي نسيت و مالحطات دقي       

  .بحث مي شود مختلف كيشش تكنذيال . دارد هاي مختلفي بسته به اندازه و نوع پروژه هاي نرم افزاري وجود

 يعني.  شود ي م مشخص  انجام كار كارفرما   نيدر ح و استخراج نيازها     اطالعات   ي روش ، جمع آور    ني ا در : 1ي ا هيسا – الف 

 انجام شده را توسط كارفرما      اتي در محل حضور داشته و عمل       تحليل گر  فرما در حال انجام كار روزمره خود است         كه كار  يزمان
 مـزاحم   دي نبا تحليل گر  حالت حضور    نيدر ا . حركت مي كند  كارفرما  همراه   هيمثل سا تحليل گر،    تيقيدر حق  .دكنمي  مشاهده  

ـ ا .برداشت هاي خود را چهت تحليل هاي آينده مكتوب نمايد    و  مشاهده  كار را    فرآيند ديصرفاً با تحليل گر . كار كارفرما باشد    ني
  :ردي تواند انجام گيروش به دو صورت م

 ي م حي توض تحليل گر  ي انجام كار ، مراحل كار را برا       ني حالت كارفرما در ح    نيدر ا :  ميبه روش مستق  سايه اي    •

  . را يادداشت مي كند و تحليل گر توضيحاتدهد

 و  د پرسـ  ي انجـام كـار از كارفرمـا سـئوال مـ           نيدر ح  تحليل گر  حالت   ني در ا  : مي مستق ريبه روش غ  سايه اي    •

كه اثرات جانبي آن روي فرآينـد    به گونه اي كوتاه باشديها  جواب ي دارا ديسئواالت با . پاسخها را يادداشت مي كند    
 .  بردن نياز بارفرما را يا ك كاربر وركز كار به حداقل برسد و تم

 

                                                 
1 Shadowing 
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 عـالوه بـر   . و مشاهدات را ثبت نمـود      انجام كار را مالحظه      اتي عمل كي توان از نزد   يمسايه اي در آنست كه       وشر تيمز
مشابه سيستم حضور و غياب روزانـه       (و روزمره انجام مي گيرد       وستهيپصورت  ه  فرايند كار ب   كه   ييدر كارها آن، اين روش    

   . كاربرد داردشتر بي) پرسنل يك سازمان
  

 از  تحليل گـر ر ا      ممكن است برداشت    ،   كاربر ات و نحوه بيان   حيتوضست كه    ا سايه اي در آن    وشمهمترين نقاط ضعف ر   
طور موازي انجام دهند و   ه  عالوه برآن ممكن است افراد زيادي كار يكسان را ب         . دساز است متفاوت    يواقعدر سيستم   آنچه  

در چنين وضعيتهايي وظيفه تحليل گر است كه تضاد هـا را برطـرف و نيازهـا را                   . اقض باشد توضيحات آنان با يكديگر متن    
 ي كارهـا در نقاط ديگـر ضـعف ايـن روش، مـي تـوان گفـت كـه          از. خالي از ابهام تعيين نمايد     صورت شفاف، كامل و   ه  ب

ـ . دشويازها استخراج    تا ن  كرد وقت صرف    ياديز ماندر سيستم هاي مديريتي و تصميم گيري بايد ز         و   وستهيناپ عنـوان  ه  ب
  . راحتي نمي توان با اين روش و طي زمان كوتاه نياز سنجي كرده مثال فرآيند برنامه ريزي خط توايد يك كارخانه را ب

ـ    كي كارفرما و    مي نفر از ت   كي نفر،    دو ني ب ي هاي مالقات در اين روش  :  1 مصاحبه -ب   ي كارشناسـان صـورت مـ    مي نفر از ت

  : شود  ي مشنهاديپه تجربيات صورت گرفته،  با توجه ب.رديگ

  . دن داشته باشي طوالنيند جوابهان تواي سوالها م.نمايد و مطرح رده را آماده كتاز قبل سواالتحليل گر  •

  .باال در دستور كار نيز قرار گيرد و كارمندان رده تيريمصاحبه با مدشود و  برگزار يبه صورت رسمات جلس •

ـ  يروسـواالت    شفاف كند و     كارفرما و تحليل گر    ي كل حوزه را برا     كه ه شود دي پرس ييسوالها •  متمركـز  موضـوع    كي

  .مي آيد بدست ادي زجزئيات گري ديكم و در بخش جزئيات اطالعاتاز  يخشي  صورت درني در اراي زنشود

  .استخراج شود يدي جدت ارائه شده ، سوااليها ها و پاسخ از درون سوال •

  .شود مطرح تيريبا مدشده  هدي شنقبال را كه يعاتي اخبار و شا ،تيريبا مدمصاحبه در زمان  •

 . گردد ادداشتي فقط دييتابدون  جواب طرف مقابل ي ولهديدر زمان مصاحبه نقطه ضعف ها پرس •

   مختلـف   ني چنـد نفـر بهتـر اسـت از متخصـص           نيا.  نفر از كارفرما مصاحبه را انجام دهند       كي با   مانكاريچند نفر از پ    •
  . باشندشبكهرم افزار و ن  ، افزارسخت

                                                 
1 Interviewing 
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  : است ري روش به قرار زني امشكالت

گـاه  . وابسته اسـت  و استخراج نيازها     اطالعات   يدر جمع آور  بيشتر او    انيقدرت ب و   روش به توان مصاحبه كننده       نيا •
 .دليل نداشتن تخصص ويا عدم آگاهي و شناخت، بدون جواب باقي گذاشته شوده ممكن است پاسخ سوالي ب

 لذا بهتر است از افراد بـا  . استفاده كردادي از آن به تعداد زشهي توان هميو نم فعات انجام مصاحبه محدود استتعداد د  •
  .يج كمي و كيفي از جلسات ماكزيمم شود كه نتا به گونه اينمودتجربه استفاده 

ايـن  در  .  دهنـد  يشنده مشاوره مـ    فرو اي دكنندهي است كه به تول    انيمشاور منظور ازگروه متمركز، گروه   : 1 گروه متمركز   - ج

برگزار مي  با چند نفر از كارفرما تيم توسعه دهنده نرم افزار چند نفر از نيبو استخراج نيازها  اطالعات   يجلسات جمع آور  روش  
ربـه و   جلسات با افراد با تجني معموالً ا. حضور داشته باشند  يياي منطقه جغرافكي در دي كه حضور دارند با    ي افراد يتمام. شود

 روش مـصاحبه چـون در   تواند برطرف شـود  اين روش مي، توسط عف اول درروش مصاحبه   نقطه ض .  شود يم  برگزار نييرده پا 
ند نياز ها و     نفر نتوا  كي اگر   نجاي در ا  يول.  دهند ي جواب اشتباه م   اي دانم   ي نم دي گو ي نداند م  ي پاسخ يك سوال را    هر جا شخص  

  .  خواهد داد را جوابتحليل گر به گري نفر د الزم را مشخص كنداطالعاتيا 
  :مهمترين مشكالت اين روش را مي توان در موارد زير خالصه كرد

 .هاي مختلف تشكيل شود متناسب با حوزه و تخصص مختلف ي تمركزها گروه ديبا •

ـ  شـود پـس با     دهي به مشاجره كش    جلسه  كنند ممكن است   ي در جلسه شركت م    نيي روش افراد رده پا    ني در ا   چون •  دي
  . دز جلسه كمك گرفت تيريمدگاه مي توان از حضور  ، گه حالتني از اي دوريبرا. ردك تيريجلسه را كنترل و مد

 طيدر محـ  هـا را     فـرم  كارفرمـا    . شـود  ي مـ   داده لي و به كارفرما تحو    هيتهها  فرم  در اين روش مجموعه اي از       :  2ي مميز -د

بدون ذكر نام كـاربران تهيـه و        ها   فرم كه اين    مي شود زها، پيشنهاد   جهت استخراج دقيق نيا   . كندمي   ليتكممطالعه و   ش  كار

  .كه اثرات ناشي از تهديد كاربران در بيان واقعيات كاسته شود به گونه ايشود پر
  : مهمترين نقاط ضعف اين روش عبارتست از

  .ردي گي م را در بربيشتري و زمان ادي زيروي است و ننهيپر هزاين روش  •

  .ها ، مشخص و منحصر به همان سوال استجوابدر اين روش  •
                                                 

1 Focus Group  
2 Survey 
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  . استي اقهي دارد و سلي فرد بستگدگاهيجوابها به طرز تفكر و ددر اين روش  •

بـه كـاربران    را  انگيـزه هـاي الزم       و   هوشاندپرا  ي فوق   شود كه ضعف ها   طراحي   ي طور ديسوالها با جهت رفع اين نقاط ضعف      
  .دكنها فراهم  فرمپر كردن با دقت  جهت استخراج دقيق تر نيازها و

  . سر شماستي و كارفرما مانند معلم باالدي كني كارفرما كار ميجاه  شما بكي تكنني ادر:  1 دستورات كاربر–ه 

  :ي اين روش عبارتست از مزايا

  . دهديكار را انجام متحليل گر نقاط قوت و ضعف كار قابل مشاهده است چون خود  •

  .ط محيطي ديگر را جهت انجام كار مشخص كندها و شراي محدوديت د توانيمتحليل گر  •

دگان نـ توسعه دهنده و بهره برداري كن    ميدر ت  راهنماي كاربر  تواند به عنوان     ي م د كن ي م هيتهر  تحليل گ  كه   يمستند •

  . قرار گيرداستفادهمورد از نرم افزار 
  :نقاط ضعف اين روش عبارتند از

 ي نمـ ي به راحتـ ي حساس و مال  ي كارها يبراعنوان مثال   ه  ب. شود يمداده ن اجازه  تحليل گر    به   يهر كار براي انجام    •
  . گرفتجهي روش نتنيتوان از ا

ـ  وقـت ز ر بايدها تحليل گ آنيري گادي ي برارايز. د نداري ارزشي و طوالن  دهيچي پ يكارهااين روش براي     •  صـرف  يادي
  .دكن

ـ  توانـد    يمالگو سازي   . شت اطالعات است   بردا ي برا ي واقع طي مح ي ساز هي شب ي معنا به الگو سازي :  2الگو سازي   -و  كي

 هدف در نرم     دو  روش با  نيا.  باشد ي كاربر م  هي واسط اول  هي ته يدر نرم افزار به معنا    الگو سازي   .  باشد لي فا كي اي عكس   لم،يف
   :ردي گيافزار صورت م

  .  دهدي مرا پوششعملياتي  ريو غعملياتي  يازهاي خواهد شد ندي كه تولي نرم افزارشودمطمئن كاربر  •

 و بتواند آموزشهاي الزم را قبل از پايان يافتن زمـان             باشد  داشته ار كاربر تصوير دقيقي از چگونگي ارتباط با نرم افزار         •
 . توسعه نرم افزار انجام دهد

                                                 
1 User Instruction 
2 Prototyping 
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 هدورو   را زيـاد   نهيروش هز علي رغم دقت زياد اين روش جهت استخراج نيازها، مهمترين نقاط ضعف آن در اين است كه اين                   
  . توسعه نرم افزار را طوالني تر خواهد ساخت

  

  ي جهت استخراج نيازها اطالعاتمنابع -2-3-2

ي و نكات   اطالعاتذيال به مهمترين منابع     . منابع زيادي جهت استخراج نيازها در يك پروژه نرم افزاري مي توانند استفاده شوند             

  .مرتبط با هريك اشاره مي گردد

سازمان وجـود   عبارت ديگر ه  ب محيط كارفرما ويا كاربران ويا     است كه در     ي مستندات  مستندات،   منظور از  : 1مستندات – الف

فاكتور مهـم زيـر      دو  مستندات نيدر استفاده از ا   . دن باش يادداشت كتابچه و    لم،يد به صورت ف   ن توان ي م اين مستندات . دندار
  :ودشقرار داده  مد نظر ديبا

عنوان يك منبع، در طي فرآينـد توسـعه         ه  روز نبودن مي توان آنرا ب     ه   درصورت ب  . مستند تا چه اندازه به روز است       نيا •

   .نرم افزار استفاده كرد

  . نقش تجربه افراد تحليل گر، بسيار مهم است در اينجا.  مستندات اعتمادكردني توان به اي مزاني چه متا •

 تحليـل گـر    اريـ را در اخت  ي عملياتي و غيرعمليـاتي      و نيازها  توانند اطالعات    ي هستند كه در سازمان م     ياشخاص:  افراد – ب

  :  ر داشت ظ را مد نري نكات زدي بازيدر استفاده از افراد ن. قرار دهند

  . ميري اطالعات در نظر بگي افراد را در جمع آورتي صالحديبا •

 ديـ  پروژه را مطلع كن    ريمد عاي موارد سر  نيدر ا .  اطالعات ارائه دهند   تحليل گر  خواهند به    ي نم يلي از افراد به دال    يبرخ •
  .  كنديريگي بحران ، مساله را پتيري جلسه مدليتا با تشك

تـيم توسـعه     رايزانتخاب گردند    دارند يسازمان رابطه خوب  ا  ي كه ب  آنهاي.گرفته شود كار  ه  ، دقت الزم ب   افراددر انتخاب    •
 تا افراد بدون تـرس اطالعـات را در          داهم كن  را فر  يطي مح  مدير پروژه بايد   .د دار سرو كار  پروژه با آنها     انيتا پا دهنده  

  . باشندتيم  پروژه همراه يو تا انتهاقرار دهند  تحليل گر ارياخت

                                                 
1 Artifact 
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ايـن  . هاي قديمي و مشابه، يكي ديگر از منابع مهم اطالعاتي جهت اسـتخراج نيـاز هـا هـستند                   سيستم :  ها   ستميس – ج

  :نوعند  دو برسيستم ها  

  . نوشته شده اندتر يمي قدي كه از قبل با نرم افزارييها ستميمشاهده اند مثل س كه ملموس و قابل ييها ستميس •

 . ستآسان ني اطالعات از آنها ي كه جمع آور،يتيري مداي ي آماريها ستميمثل س. ستندي كه ملموس نييها ستميس •

 

   و استخراج نيازها اطالعاتي جمع آوري هاياستراتژ  -2-3-3

 در اين مرحلـه      را تحليل گر بايد نكات مهمي    .  توسعه نرم افزار است     در ترين و اساسي ترين فعاليت    فرآيند استخراج نيازها، مهم   
 كه تحليـل گـر     زماني.  باشد شتهدر نظر گرفته و استراتژي مشخصي براي پايان دادن اين مرحله تا زمان تعيين شده در نظر دا                 

  :  كندلحاظ در فرآيند را ريزبايد استراتژي هاي  د كني اطالعات ميشروع به جمع آور

 هـر مقطـع و   ي دهنـد و بـرا    ي جواب نمـ   يي به تنها   و استخراج نيازها    اطالعات ي جمع آور  يها كي كدام از تكن   چيه •
  . رد مختلف انتخاب كي هاي استراتژدي باطيمح

 .انجام شود ي خاصيزي آن برنامه ري براديو با است محدودو استخراج نيازها  اطالعات يجمع آوربراي زمان  •

  . و انتخاب شونديي اطالعات دارند شناساي جمع آوري الزم را براتي كه صالحيافراد •

  .دان به سراغ آنها برود مشخص شو در سازمديباتحليل گر  كه يمنابع اطالعات •

و سهولت الزم براي     ي نمود شماره گذار ي كرده،      آنها را دسته بند    دي با  و استخراج نيازها    اطالعات يپس از جمع آور    •
  .كرديابي در فازهاي بعدي را فراهم دست

  

   مشخصات نيازها و محتواي آن -2-4

اين گزارش براي هر گونه توسـعه نـرم افـزار و موفقيـت              . ي فرآيند تحليل نيازها، گزارش مشخصات نيازها است       محصول نهاي 
 كند نمي توان روي توليـد        حل كه نتوان مشخص كرد محصول نرم افزاري چه مساله اي را بايد            در صورتي . پروژه حياتي است  

كار خواهد ه نوان يك مرجع مهم طي فرآيند توسعه نرم افزار به ع گزارش مشخصات نيازها ب   . آن نرم افزار اصمينان حاصل كرد     
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سه فاكتور مهم در ايـن گـزارش بايـد          . گر سيستم بايد آماده كند      اين گزارش ، اولين گزارش و محصولي است كه تحليل         . رفت
  :اين سه فاكتور شامل موارد زير است. ر گيردمورد توجه قرا

مورد  تـا    اين  سطح جزئيات براي مشخص كردن نيازها چقدر باشد و در واقع تا چه حدي جزئيات مشخص گردد؟ در                    •
 .شودسازي شويم كه آنچه نياز است بيان شود نه چگونه نياز پياده  حدي وارد جزئيات مي

شـود    تهيه مي   براي كاربر   اين مستندات   اگر واب اين سوال بايد گفت كه     جشود؟ در     براي چه كسي مستندات تهيه مي      •
  .صورت ساده و در يك زمان طبيعي آماده شوده ببايد 

  :ن سوال، سه راه حل زير وجود دارد باشد؟ در مورد اي بايدكار رفته چگونهه نحوه نگارش براي تهيه مستندات ب •

رت غير صوري و غير رسمي،  معموال در قالب يـك  در اين نوع مستندات نيازها به صو      :  1غير رسمي  

  . زبان عاميانه بيان مي شود

  .شود در اين نوع مستندات نيازها، به صورت رياضي و در قالب عالئم علمي بيان مي:  2رسمي 

 اسـتفاده   يازها،  تركيبي از زبان رسمي، جدول و ديـاگرام مـورد           در اين نوع مستندات ن    :  3نيمه رسمي  

  6 ، چارت سـاختاري    5،  و نمودار جريان داده ها      4ي از اين نوع مستندات شبه كد      هاي  نمونه. قرار مي گيرد    
  . است7سازي يكپارچه و زبان مدل

  

  هاي سنتي   مشخصات نيازها در روش-2-4-1

براي كارفرما و توصيف نقطه نظـرات       ( دو صورت در زبان طبيعي و غير رسمي         ه  هاي سنتي، مشخصات نيازها ب     در روش 
در صـورت   . شـد   تهيـه مـي   ) براي توسعه دهندگان و برنامـه نويـسان       (و هم چنين در زبان نيمه رسمي و رسمي          ) ربرانكا

  :استفاده از روش هاي سنتي، محتواي گزارش مشخصات نيازها بايد شامل چهار قسمت اصلي زير باشد
  

                                                 
1 In Formal 
2 Formal 
3 Semi Formal 
4 Pseudo Code 
5 DFD: Data Flow Diagram 
6 Structure Chart 
7 Unified Modeling Language 
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   1 نيازهاي عملياتي-2-4-1-1

در صورت  نيازهايي هستند كه عبارت ديگر اين نيازها، ه ب. درا تعيين مي كناس مشخصات نيازها اسهاي عملياتي ،  نيازمندي
. اين نيازها، وظايف سيستم و يا آنچه سيستم بايد انجام دهد را مشخص مي كنند. وجود نخواهد داشتسيستم عدم وجود آنها 

  :مثال  .دن ها، مشخص و برجسته مي گرد"فعل"نيازهاي عملياتي توسط معموال 
  .كندچاپ چاپگر توسط و نمايش روي صفحه مانيتور را  يك نويسنده يها ايد اطالعات همه كتابسيستم ب 
 .رسم كندها را به صورت پيوسته روي صفحه مانيتور  سيستم بايد درجه حرارت همه ماشين 

  2 نيازهاي اطالعاتي-2-4-1-2

دو دسـته زيـر تقـسيم    ه  نيازهاي اطالعاتي ب  . از است  كه براي انجام عمليات مورد ني       هستند شامل اطالعاتي نيازهاي اطالعاتي   

  :مي شوند
  . اطالعات ورودي به سيستم و يا خروجي از سيستم 
 .ذخيره كند) جهت پشتيباني(اطالعاتي كه بايد سيستم روي ديسك يا نوار  

 

   3ها  محدوديت-2-4-1-3

ي بـراي سيـستم قابـل     هـاي صـورت محـدوديت  ه  بهانيازاين  .ندستههاي غير عملياتي  مندينيازعنوان ه دسته اي از نيازها ب   
و در صورت عدم تـامين آنهـا نـرم افـزار     باعث بهينه بودن سيستم مي شوند    ها   اين محدوديت . توسعه در نظر گرفته مي شوند     
  :هاي مهم به صورت زير است محدوديت. ممكن است به شكست برسد

  .افزار هزينه توسعه نرم 
 .افزار تاريخ تحويل نرم 

 .زاري كه بايد مورد استفاده قرار گيرداف سخت 

 .برداري يا حافظه فيزيكي در سيستم مورد بهره مقدار حافظه اصلي و 

 .مقدار حافظه پشتيبان   

                                                 
1 Functional  Requirement 
2 Data Requirement 
3 Constraints 
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 . براي انجام عمليات و مخصوصا عمليات اساسي سيستم1زمان  پاسخ 

 .كار گرفته شدهه نويسي استفاده شده و يا ابزارهاي ب زبان برنامه 

 . زماني مثال يك ماه يا يك سالدورهر يك حجم اطالعات د 

  .سطح بارگذاري براي عمليات مثالً تعداد تراكنش ها در زمان 

  

  2ها ي راهنماي-2-4-1-4

د و بيـشتر بـراي      نـ ده   است كه كاربران در اختيار طراح و توسعه دهندگان نرم افزار قرار مـي               هايي ياين قسمت شامل راهنماي   
نـوان مثـال كـاربر ممكـن اسـت          عه  ب. يا سيستم وجود دارد    سازي نرم افزار و      حل براي پياده   مواردي است كه بيش از يك راه      

  :صورت هاي زير بيان كنده هاي خود را ب يراهنماي
 .استفاده از حافظه اصلي بايد به حداقل ممكن خود برسد 

 .زمان پاسخ سيستم به اطالعات ورودي از طريق صفحه كليد مينيمم شود 

 .  دقيقه باشد5تواند بيشتر از  زمان پاسخ براي گرفتن گزارشي خاص مي 

  .گر است كه اين تضادها را برطرف كند وظيفه تحليل. ديده شود يها تضاد يممكن است در اين راهنماي
  

   ")سازي يكپارچه زبان مدل"( مشخصات نيازها در روشهاي مدرن -2- 4- 2

افزار به وسيله افراد و   توليد نرميگرائ ي شيها  به تدريج روشي ميالد1980 دهه ي در ابتدايگرائ يپس از ارائه مفاهيم ش
كه به سختي   به گونه اي اندهم آميخته شدهه  بييامروزه روش تحليل و طراحي شيءگرا.  مختلف ارائه گرديديها سازمان

كه در فصل اول ذكر شد فرآيندهاي جديد  طوري همان. مي توان اين دو فاز را در طي توسعه نرم افزار از يكديگر جدا كرد

قسمت اعظم ريسك ناشي از اختالف نظر و برداشت . توسعه نرم افزار در پي كاهش ريسك در پروژه هاي نرم افزاري هستند
در . هاي متفاوت كاربران و توسعه دهندگان از مراحل توسعه نرم افزار و مخصوصا اختالف در مرحله تحليل نيازها است

مشخصات سيستم را  كه هر دو گروه كاربران و توسعه دهندگان سازي سيستم است به گونه اي جديد بحث از مدلروشهاي 
                                                 

1 Response Time 
2 Guidelines 
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همه ند كه  توسعه دهنده نرم افزار كمك مي كسازي به افراد عالوه برآن مدل.  نشان دهنداستانداردسازي و  مدلزبان با يك 
  .ندسي نرم افزار تعامل داشته باشنددر جهت اهداف مه گريكدي زبان مشترك با يكافراد با 

  

 يساز يك زبان مدلاين زبان، . است "كپارچهي يساز زبان مدل" ازهاي مستند كردن مشخصات ني براديروش جدمدرن ترين 

در  .گراست  يشبرنامه سازي  هاي زبان و براساس الگوي  شدي معرفRational به وسيله شركت 1995است كه درسال 
 دسته خاصي از اشياء كه داراي صفات و 1هر كالس. فهومي بنام كالس از اهميت خاصي برخوردار استالگوي شيء گرا، م

بر اساس الگوي شيء گرايي  عالئم  اي از مجموعهسازي يكپارچه، شامل  زبان مدل. رفتار مشترك هستند را معرفي مي كند
  . است ديگر يافزار از سو نرم توليد ي برايها از يك سو و يك طرح كار  بيان مفاهيم و ايدهيبرا

  

   تعيين كنشگرها- 1- 2- 4- 2

از محيط در سيستم اعمال شده و يا  ،يا زمانو   ديگرزير سيستم و يانقشي است كه توسط انسان ، سيستم منظور از كنشگر 
م داده مي به سيستكنشگر در مواردي . با سيستم در تعامل استعبارت ديگر كنشگر ه ب. سيستم منتقل مي شودبيرون به 

كنشگر را به شكل يك آدمك . را انجام مي دهددو مورد تبادل داده با سيستم  يا هرواز سيستم داده مي گيرد ، در مواردي دهد
تمام عوامل . مرزي بين عمليات سيستم و محيط بيرون تعيين كردبراي پيدا كردن كنشگر ها بايد  .نمايش مي دهنددر مدل 

و متصدي باجه  مثال براي يك بانك.  محسوب خواهند شدكنشگرعنوان ه م در تعامل هستند ببيروني كه به نحوي با سيست
 متصدي ا آن هستندمشتري در محيط سيستم در تعامل ب كه متصدي بانك و يه عنوان دو كنشگر هستند از آنجايمشتري ب

 مشتري بانك از از امكانات سيستم بهره نينچهم .  و ثبت آنها با سيستم در تعامل استعمليات دريافت و پرداختباجه جهت 

  . برداري مي كند
  

، بـا كنـشگر هـاي ديگـر     كنشگر روابط  كنشگر، وظايف كاري، توصيف كنشگر، نام كنشگراتي شامل مستند براي هر كنشگر
   .و مواردي نظير آن تهيه مي شودآشنايي با كامپيوتر  شامل تجربيات كاري، سطح زبان و نوع زبان

                                                 
1 Class 
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  : انواع كنشگر ها را طبق چهار دسته زير تقسيم بندي كرده اند]1 [ 1تلي و تفنهار

اين كنشگرها شامل همه كاربران انساني شامل كاربران پاياني، پـشتيباني كننـدگان، مـديران و مـشتريان                  : كاربران 

 .ديگر سيستم مي باشد

ها و برنامه هاي كاربردي ديگر كه با سيستم در تعامـل هـستند               ن دسته همه سيستم   در اي : برنامه هاي كاربردي   

عنوان نمونه در يك سيستم مجتمـع شـامل دو سيـستم حـسابداري و كنتـرل موجـودي انبـار، دو           ه  ب. قرار مي گيرند  
 . ي براي يكديگر هستند و تعامالتي با هم دارنده عنوان كنشگرهايسيستم ب

  آنها سنـسورها و محـرك       صفحه كليد و موس نيستند     هاي عمومي نظير   ها شامل دستگاه   اهاين دستگ : ها دستگاه 

 .هاي بيروني نظير سيستم دريافت پيغام از پست الكترونيكي را شامل مي شوند

 . و نظاير آن قرار مي گيرند2پريوديك مانند كالكعالئم در اين دسته انواع : حوادث بيروني 

 يك دياگرام از كنشگرهاي نرم افزار سيستم بانك را 1-2شكل  .است  فقط رابطه وراثتيستمها در سبين كنشگرروابط بين 
 رنك و كارمند بانك دو نوع كنشگمدير با.  وجود دارد3ام عضو بانكسيستم يك كنشگر اصلي پدر به ندر اين . نشان مي دهد
 .صيات خود را از كنشگر به ارث مي برند.وهستند كه خص

  

   يك دياگرام از كنشگرهاي نرم افزار بانك-1-2شكل 

                                                 
1 Lee and Tepfenhart  
2 Clock  
3 Bank Employee 

Bank Employee 

Bank Teller Bank Manager 
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  سازي يكپارچه ها درزبان مدل  دياگرام- 2- 2- 4- 2

سازي داراي  اين زبان مدل. سازي براي مراحل مختلف توسعه نرم افزار است سازي يكپارچه، يك زبان مدل زبان مدل
سازي امكان به تصوير كشيدن مشخصات نيازها  ها در اين زبان مدل دياگرام. ي با درجات مختلف از تجريد است هايدياگرام

سازي  عالوه بر آن اين زبان مدل. دنهاي مختلف ، هم براي توسعه دهندگان و هم براي كاربران فراهم مي ساز را از ديدگاه
  :ها عبارتند از اين دياگرام. استنرم افزار و پياده سازي ي براي مراحل طراحي  هايداراي دياگرام

 . اين دياگرام روابط بين قالب كاربرد و كنشگر ها را در سيستم نشان مي دهد :1دياگرام قالب كاربرد 

 درون اتي نمودار مشخص كردن جزئنيكاربرد ا.  استمي قد3 معادل فلوچارتاگرامي دكي :2ها دياگرام فعاليت 

 توان چند ي مي ولمي نقطه شروع داركي فقط تيدر هر نمودار فعال.  استستميدرون سعمليات جزئي و قالب كاربرد 

 . استيري گمي تصمي نماد براكي ي داراني نمودار همچننيا.  داشتانينقطه پا

ها،  سها و محتواي آنها را با استفاده از عناصر طراحي مانند كال اين دياگرام ساختار كالس: 4ها دياگرام كالس 

ها را شامل روابط وراثت، اتصال و  اين دياگرام همچنين روابط بين كالس . نشان مي دهد6 و اشياء5بسته ها
 .ساختاري نشان مي دهد

ه د كه ذيال بنها شامل دو نوع دياگرام توالي و دياگرام تشريك مساعي مي باش اين دياگرام: 7هاي تعامل دياگرام 

 .دنصورت مختصر توضيح داده مي شو

دياگرام اين در . نشان مي دهدرا اين دياگرام ترتيب زماني مشاركت اشياء در تعامالت : 8دياگرام توالي ⎯

 .مي دهدبعد زمان روي محور عمودي و اشياء را در تعامالت روي محور افقي نشان 

ديگر اين دياگرام تعامالت سازماندهي شده حول اشياء و ارتباط آنها را با : 1دياگرام تشريك مساعي ⎯

 .دن نشان مي ده رابين اشياءداد در دياگرام ترتيب تعامالت اع. اشياء نشان مي دهد

                                                 
1 Use Case Diagram 
2 Activity Diagram 
3 Flowchart 
4 Class Diagram  
5 Packages 
6 Objects 
7 Interaction Diagram 
8 Sequence Diagram 
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هاي هر شيء طي دوره زندگي و در مسير تعامالت براي پاسخ به  اين دياگرام ترتيب وضعيت: 2دياگرام حالت 

 . تحريك دريافت شده  همراه با پاسخ و پيامد هاي عملياتي را نشان مي دهد

صورت ه  بدر زيرد كه نها شامل دو نوع دياگرام مولفه ها و دياگرام آرايش مي باش اين دياگرام: 3زيكيدياگرام في 

 .ودنمختصر توضيح داده مي ش

 نيدر ا. دن دهي را نشان مستمي موجود در سي نرم افزاريمولفه هااين دياگرام  :4دياگرام مولفه ها ⎯

از چه مولفه ها  و رديگ قرار دي باي مولفه هايه  در چييها  كند كه چه كالسيطراح مشخص مدياگرام 

 . كنندي استفاده مييهارابط كاربري 

در اين دياگرام، تركيب عناصر پردازش جهت اجراي سيستم و مولفه هاي نرم :  5دياگرام آرايش ⎯

هم چنين در اين . ها و اشياء كه طي اجراي سيستم فعال هستند مشخص مي گردد افزاري، پردازش
 . نشان داده مي شودنرم افزار براي اجراي  الزم ي سخت افزاريمولفه هادياگرام 

  
با در نظر داشتن اهداف مهندسي نرم افزار در مرحله تحليل نيازها و مشخص كردن آنها، ذيال دياگرام قالب كاربرد، دياگرام 

ها، دياگرام مولفه ها و دياگرام آرايش  سدياگرام كال.  و دياگرام توالي توضيح داده مي شود، دياگرام تشريك مساعيفعاليتها

  .مربوط به مرحله طراحي نرم افزار است كه در فصل نهم اين كتاب بحث خواهد شد

  

  سازي يكپارچه دياگرام قالب كاربرد درزبان مدل - 3- 2- 4- 2

 6قالب كاربردمدل نام ه ها از مدلي بنيازمدل كردن يكپارچه نرم افزار براي تعيين مشخصات  هاي پيشرفته براي در روش
، 7دياگرام قالب كاربرد در .استتحليل نيازها تركيبي از دياگرام ها و مستندات مربوط به  قالب كاربردمدل . استفاده مي شود

                                                                                                                                                                 
1 Collaboration Diagram 
2 State Diagram 
3 Physical Diagram 
4 Component Diagram 
5 Deployment Diagram 
6 Use Case Model 
7 Use Case Diagram 
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 شامل سه رابطه ”قالب كاربرددياگرام “ ود بين روابط. دندر تعامل با كنشگرها نشان داده مي شو نيازهاي عملياتي با بيضي و
   .زيمپردامي ها ن مي باشد كه به توضيح آشطه شامل بودن و رابطه گستروراثت، راب

  

  وراثت  رابطه –الف 

 قالب چند 2- 2مثال در شكل . دكنمي بري قالب كاربرد از قالب كاربرد ديگري ارث  نشان مي دهد كه يكوراثت رابطه 
در اين دياگرام . نشان داده شده استاها مديريت حسابها، باز كردن حساب، بستن حساب و تنظيم خطكاربرد با نامهاي 

 .ي با فالب كاربرد مديريت حساب هستندتوارثتن حساب و تنظيم خطاها در رابطه قالب هاي كاربرد باز كردن حساب، بس
 جهت پيكان. صورت يك پيكان مثلثي از قالب هاي كاربرد فرزند به قالب كاربرد پدر نشان داده مي شوده رابطه وراثت ب

 .دگر را با قالب كاربرد نشان مي ده تعامل كنش،عكسه كنشگر به قالب كاربرد و بها از 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دو قالب كاربرد رابطه وراثت براي – 2-2شكل 

 

Bank Employee 

Bank Manager 

Open Account Close Account

Monitor Account 

Manage Account 

Account 
Database 

Adjust Errors 

Bank Teller 
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   1شامل بودنرابطه  -ب 

ي نشان دادن اين رابطه، در برا.  است كه بين دو قالب كاربرد برقرار مي شود2يك رابطه وابستگي رابطه شامل بودن 

 "4و"  يك رابطه"شامل بودن" رابطه. قرار مي گيرد>> ... << به صورت  3كليشهروي آن يك دياگرام قالب كاربرد 

 B حتماً Aدر حين اجراي باشد   B قالب كاربردشامل  A قالب كاربردكه   صورتيدر بدين معني در روابط منطقي است

در صورت داشتن . استفاده مي گرددپيچيده  و بزرگيك قالب كاربرد ستند كردن  مدر "ودنشامل ب"رابطه . اجرا مي شود

  .نموداستفاده  "شامل بودن"از رابطه قالب كاربرد تقسيم كرد و دو يا چند ه را ب بايد آنپيچيده بزرگ و قالب كاربرد يك 
 

  5گسترشرابطه  - ج 

براي نشان .  برقرار مي شودقالب كاربردبستگي است كه بين دو يك رابطه وا  گسترشرابطه مشابه رابطه شامل بودن، 

قالب گسترش  A قالب كاربردتصور كنيد . . قرار مي گيردعالمت كليشهروي آن يك دادن آن در دياگرام قالب كاربرد 

  Bه اگر ست كنياين رابطه به اين معني  . استفاده مي كندB براي توسعه كار خود از Aصورت در اين . است B كاربرد

  . است ناقص  Aنباشد 

  

هاي گرفتن اطالعات مشتري،  نامه قالب كاربرد بدر اين شكل سه .  را براي يك سيستم بانكي تصور كنيد3-2شكل 

 با قالب كاربرد "شامل بودن"قالب كاربرد گرفتن پول رابطه . دارد صورت الكترونيكي وجوده گرفتن پول و گرفتن پول ب
كاربرد گرفتن صورت الكترونيكي در رابطه گسترش با قالب ه قالب كاربرد گرفتن پول ب.  داردگرفتن اطالعات مشتري
  .صورت الكترونيكي توسعه اي از قالب كاربرد گرفتن پول استه پول ب عبارت ديگر گرفتنه  بپول قرار گرفته است يا

  
  

                                                 
1 Include  
2 dependency 
3 Stereotype 
4 And 
5 Extend  
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Get Customer InfoMake Deposit

<<include>>

Mak e E lectronic Depos it

<<ex tend>>

  
  يستم بانك  در سقالب كاربرد رابطه شامل بودن و رابطه گسترش براي سه -3-2شكل 

   1صورت متنيه   قالب كاربرد ب- 4- 2- 4- 2

رئيات در انجام   اين دياگرام براي مستند كردن همه ج      . صورت نمودار نشان مي دهد    ه  دياگرام قالب كاربرد نيازهاي عملياتي را ب      
ا در انجـام    هـ   لذا جهت تكميل دياگرام قالب كاربرد در نيازهـاي عمليـاتي و در نظـر گـرفتن محـدوديت                   عمليات كافي نيست  

 . بايد فراهم شود 1-2صورت جدول مستندي به  قالب كاربرد هر براي. صورت متني مستند مي شوده عمليات قالب كاربرد ب
  :صورت متني شامل موارد زير استه نكات مهم در مستند كردن قالب هاي كاربرد ب

و يا كلماتي (...)  و نبايد از سه نقطه باشد گونه ابهام  و بدون هيچبايد دقيقاقالم اطالعاتي در قالب كاربرد متني  
تفسيرهاي چند گانه شده و مراحل بعدي توسعه نرم افزار را با باعث  استفاده از آن عالئم .شودمثل غيره استفاده 

  .مشكل مواجه مي سازد
 ي وتكنولوژيات از آوردن جزئ توصيه مي شود كه ه لذاها شدقالب كاربردتغيير در تكنولوژي باعث تغييرات عمده در  

الزم جهت واسط كاربر مثل فشار دادن كليد و انتخاب جزئيات   .شودابزارهاي پياده ساري در قالب كاربرد خودداري 
لذا توصيه مي شود از درج جزئيات واسط كاربر در . در اسناد مجزايي جهت كاربران تهيه مي شود ذخيره اطالعات

 . خودداري شودصورت متنيه مستند كردن قالب كاربردها ب

 

 

                                                 
1 Free Text 
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  صورت متنيه  مستند كردن قالب كاربرد ب-1-2جدول 

  قالب كاربردنام
  .در يك يا دو جمله قالب كاربرد توصيف مي شود   توصيف
  .دنده  كنشگرهاي سيستم در تعامل با قالب كاربرد را نشان مي  هاكنشگر 
  . جود داردو" شامل بودن"رابطه زماني كه بين قالب كاربرد ها  هاي  ديگر در قالب كاربرد   شمول

  . جود داردو" گسترش"زماني كه بين قالب كاربرد ها رابطه  ديگر در  قالب كاربرد      نقاط گسترش
  ..را مشخص مي كندقالب كاربرد جزئيات    جزئيات

  .شرايط استثناء اعمال شده به قالب كاربرد را مشخص مي كند چ  شرايط استثناء
  .را مشخص مي كنندكاربرد قالب اين الزم براي انجام شرايط    پيش شرايط 
  .را مشخص مي كنندكاربرد عمليات در قالب  بعد از اتمام شرايط جديد    پس شرايط 
  .محدوديتهاي اعمال شده در قالب كاربرد را مشخص مي كند  محدوديها
  .تنوعات ممكن و اعمال شده  به قالب كلربرد را مشخص مي كند  تنوعات
  .دنساير نكات ديگر مرتبط با قالب كاربرد در اين قسمت قرار مي گير    ظاتمالح

 
  

م كنترل ت مطالعه موردي براي سيسكجهت مشاهده مثال براي قلب كاربرد بصورت متني به فصل هيجدهم ، تحت عنوان ي
  . و فرمان پليس رجوع شود

 
  سازي يكپارچه درزبان مدل ها فعاليت دياگرام - 5- 2- 4- 2

در اين .  استمي فلوچارت قد تصوير كشيدن عمليات سيستم مشابهكه قبال گفته شد دياگرام فعاليت براي به وريط همان

 نمودار مشخص كردن نيكاربرد ا. هاي بخشها با يكديگر نشان داده مي شود هاي مختلف سيستم و تعامل دياگرام بخش
 نقطه كي فقط تيدر هر نمودار فعال. استها  ريك از بخشبراي ه ستميدرون سعمليات جزئي و قالب كاربرد  درون اتيجزئ

نقطه شروع با يك دايره توپر و نقاط پايان با دايره توخالي نشان . وجود داشته باشد اني توان چند نقطه پاي مي ولميشروع دار
 .استفاده مي شود يري گميتصمفرآيند  يبرانوع دياگرام از يك لوزي  نيادر . داده مي شود

  
هاي مشتري، پشتيباني مشتري و پشتيباني فني   يك دياگرام فعاليت را براي يك فروشنده بزرگ شامل بخش4-2شكل 

كه مشتري يك عضو جديد باشد اطالعات او اخذ شده و  در صورتي. در ابتدا مشتري وارد فروشگاه مي شود. نشان مي دهد
ليست مشتريان قبلي باشد او در صف انتظار قرار مي اگر مشتري در بين . سپس وارد صف انتظار در بخش مشتري مي شود
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ي نتخاب شده، سپس نيازهاي او شناساييك مشتري از ابتداي صف ا. بخش دوم شامل عمليات پشتيباني مشتري است .گيرد
پس از اين عمل، . كه نيازهاي مشتري مسائل فني و تكنيكي نباشد درخواست هاي او مديريت مي گردد در صورتي. مي گردد

. اين در خواست ممكن است از صف انتظار مشتريان براي مسائل تكنيكي نيز باشد. در خواست بعدي مشتريان آماده مي شود
خطوط توپر،  سنگرون كردن . هر حال بايد در خواست مشتريان از صف هاي مختلف سيستم سنگرون و سازگار گردده ب

 . عمليات را نشان مي دهد

 

يك مشتري از ابتداي صف انتخاب شده، سپس مشكالت او استخراج مي . باني فني استبخش سوم شامل عمليات پشتي

بعد از انجام اين عمل عمليات الزم جهت . ي مي شودالزم جهت حل مشكل به مشتري شناسايهاي  سپس راه حل. گردد
 در بخش پشتيباني فني و يا كه عمل بعدي مي تواند مربوط به مشتريان موجود ياز آنجاي.  عمل بعدي انجام مي شودانتخاب

 .بخش پشتيباني باشد انتخاب مشتريان بايد هماهنگ و سنگرون شود

  

  
   دياگرام فعاليت براي يك فروشنده بزرگ-4-2شكل 

start 

End 

 

Existing 
Member 

New 
Member 

Member Customer Support Technical Support 

Get Info 

Wait in Queue 

Identify Need 

Wait in Queue 

Handle 
Purchasee

Prepare for next 

Elicit Problem 

Identify Solution 

Prepare for next 
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  سازي يكپارچه درزبان مدل توالي دياگرام - 6- 2- 4- 2
  

 دياگرام  5-2شكل  .  در تعامالت نشان مي دهد      را ي مشاركت اشياء  كه قبال گفته شد اين دياگرام ترتيب زمان        طوري همان
موجوديت مدير بانك، سيـستم و      شيء ويا   در اين دياگرام سه     . توالي را براي باز كردن يك حساب در بانك نشان مي دهد           

اطالعاتي عمليات در اين دياگرام فرض شده كه مدير بانك در تعامل با سيستم و بانك   . دارد بانك اطالعاتي حسابها وجود   
  . بعد توالي زمان عمليات روي محور عمودي نشان داده شده است. مي دهدباز كردن حساب را انجام

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   دياگرام توالي عمليات براي باز كردن يك حساب در بانك- 5-2شكل 

  

  :فرآيند باز كردن حساب براي يك مشتري شامل ريز عمليات زير است
 .تم تقاضاي باز كردن حساب را انجام مي دهدمدير بانك از سيس 

 .سيستم در خواست اطالعات مشتري را مي دهد 
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 .مدير بانك اطالعات مشتري را براي سيستم فراهم مي سازد 

 .سيستم فرمان ايجاد حساب را به بانك اطالعاتي مي دهد 

 .مدير بانك نوع حساب مشتري را در اختيار سيستم قرار مي دهد 

 . موجودي اوليه حساب را مي دهدسيستم در خواست 

 .مدير بانك موجودي اوليه حساب مشتري را به سيستم مي دهد 

 .سيستم عمليات ايجاد حساب را به مدير بانك تاييد مي كند 

 
  سازي يكپارچهتشريك مساعي درزبان مدل  دياگرام - 7- 2- 4- 2
  

 ي نـشان مـ    اءي اش گري و ارتباط آنها را با د      اءي اش  شده حول  يتعامالت سازمانده كه قبال گفته شد اين دياگرام        طوري همان

را تـشريك مـساعي   دياگرام يك  6-2 شكل . دهدي نشان ماءي اش ني ب  تعامالت بي ترت اگرامي در د   را اعدادهم جنين   . دهد
حساب مشتري در بانك    در اين دياگرام سه موجوديت مدير بانك،        . ز كردن يك حساب در بانك نشان مي دهد        ه رو براي ب 
 . دارد وجودشگر كاربر و كن

  روز كردن يك حساب در بانكه  دياگرام تشريك مساعي براي ب- 6-2شكل 

C M  :  C u s t o m e r  
M a n a g e r

 :  U s e r

a C u s t o m e r  :  
C u s t o m e r

 2 : lo c a t e  c u s to m e r

 3 :  a c t i va t e ( )

 1 :  c o n n e c t (n a m e )

 4 :  r e d i r e c t ( a C u s t o m e r )

 5 :  u p d a t e In fo ( )
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  :عمل زير است 5ز كردن حساب مشتري شامل ه روفرآيند ب

 . ابتدا مشتري توسط نام خود به قسمت مديريت مشتريان متصل مي شود 

 .مشخص مي كندبانك اطالعاتي جستجو و محل آنرا در حساب مشتري را سيستم سپس  

 . قسمت مديريت مشتريان، حساب مشتري را جهت عمليات فعال مي كند 

 . قسمت مديريت مشتريان، پيغام الزم را به كاربر مي دهد 

 .مشتري ، اطالعات خود را به روز مي كند 

  
   خالصه و جمع بندي - 5- 2

  :صورت زير خالصه كرده نكات مهم و كليدي در اين فصل را مي توان ب
  . تحليل نيازها، مهمترين و اساسي ترين مرحله در فرآيند توسعه نرم افزار استمرحله  

 . گزارش تحليل نيازها براي هر گونه توسعه نرم افزار و موفقيت پروژه حياتي است 

هاي سنتي، دو نوع گزارش از مشخصات نيازها يكي در قالب صوري و زبان طبيعي براي كاربران و ديگري                    در روش  
 .ي و رسمي براي كاربران تهيه مي شودمه رسمصورت نيه ب

در روشهاي مدرن مشخصات تحليل نيازها در قالب استاندارد براي كاربران و همچنين بـراي توسـعه دهنـدگان نـرم                      
 مرحلـه  ، نقـايص را كاسـته و ميـزان ريـسك در        سازي ابهامات را برطـرف     اين نحوه مدل  . سازي مي شود   افزار مدل 

 .م مي سازدتحليل نيازها را مينيم

 سـازي   ايـن زبـان مـدل     . سازي براي مراحل مختلف توسعه نرم افزار است        سازي يكپارچه يك زبان مدل     زبان مدل  
 .ي با درجات مختلف تجريد براي كاربران و توسعه دهندگان پروژه نرم افزاري استداراي دياگرامهاي
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  طور رسميه تنظيم مشخصات نرم افزارب: فصل سوم
  

كه در آن فصل     طوري همان. در فصل قبل مرحله اول توليد نرم افزار، يعني مرحله تخليل و مشخص كردن نيازها بررسي شد                
  رسـمي  ه طور تنظيم مشخصات ب  . صورت غير رسمي، نيمه رسمي و يا رسمي تهيه شود         ه  ذكر شد مشخصات نيازها مي تواند ب      

در ايـن فـصل      . دنشـو  يبيان م علمي   و   يرياضورت  ه ص بدان معني است كه نياز ها اعم از نيازهاي عملياتي و غير عملياتي ب             
ـ  . پردازيم  افزار مي   هاي رسمي كردن مشخصات نرم     ابتدا به مزيت   ه ، سپس دو زبان استاندارد جهت تعيين مشخصات سيـستم ب

 نهايت به ارائـه يـك مثـال و بيـان مشخـصات سيـستم در قالـب يكـي از دو         در.  مختصر ارائه مي شود ه طور صورت رسمي ب  
  . استاندارد مي پردازيم

  

  طور رسميه هاي تنظيم مشخصات ب  مزيت-3-1
با توجه به اين سـه مرحلـه        . سازي و تست خالصه كرد      مراحل توليد نرم افزار را مي توان در سه مرحله تنظيم مشخصات، پياده            

  : يا تعداد بيشتري از عوامل زير است يك نرم افزاري را درعوامل شكست پروژه هاي
  .   عبارت ديگر مساله اشتباه تعريف شده استه ب.  1 تنظيم مشخصات سيستم اشتباه است 

  .                 عبارت ديگر سيستم اشتباه ساخته شده ويا مساله اشتباه حل شده استه ب.  2 برنامه سيستم اشتباه است 
 راه حل مساله، پس از حـل چـك نـشده       يا 3صورت كامل انجام نشده است    ه  افزار ب   م ساخته شده و يا نرم      تأئيد سيست  

  .است

                                                 
1 Specification is wrong 
2 Program is Wrong 
3 Verification is Incomplete 
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طور رسمي و در قالـب يـك زبـان علمـي بيـان              ه  افزار را ب    افزار، مشخصات نرم    داليل فوق و براي جلوگيري از شكست نرم       ه  ب
يما ، شكست نرم افزار ممكن است هزينه زيـادي داشـته، خـسارات              هاي امنيتي نظير نرم افزار كنترل هواپ       در سيستم . كنند  مي

ز هايي اين مساله حياتي است كه قبـل ا        در چنين موقعيت  . دنبال داشته باشد  ه  جبران ناپذير جاني و پيامدهاي شديد اقتصادي را ب        
زار اين امكان را مي دهد كـه  هاي رسمي به مهندسين نرم اف روش. خطاها كشف گردند آنكه نرم افزار مورد استفاده قرار گيرد

  . مشخصات نرم افزار كامل ، سازگار و خالي از ابهام و خطا باشد
  

عده اي معتقدند كه اين روش هزينه هـاي توليـد نـرم افـزار و                . هاي رسمي تنظيم  مشخصات نرم افزار بحث برانگيزند         روش
 گسترده جهـت  آموزش ،ن و هزينه در آنست كه اين روش    مهمترين دليل افزايش رما   .  توسعه نرم افزار را افزايش مي دهد       دوره

اگـر چـه تنظـيم      .  و هم چنين تهيه ابزارهاي الزم براي تعيـين مشخـصات رسـمي نـرم افـزار را نيـاز دارد                     مهندسين نرم افزار  
پـي  هاي تحليل را، از يك طرف، افزايش مي دهد ليكن از طرف ديگر، نقاط قـوت زيـر را در                       طور رسمي، هزينه  ه  مشخصات ب 
  :خواهد داشت

ـ  ه بشود و  تنظيم مشخصات به صورت زبان غيرطبيعي و رياضي انجام مي     نـسبت بـه   ي ابهـام كمتـر  يطـور ذات
  . داردي قراردادير غيروشها

 .هزينه هاي پشتيباني سيستم را كم مي كندكه  كار گرفته شده توسعه پذير است به گونه ايه عالئم ب 

يا برنامه آسانتر اسـت      و انتقال مشخصات نرم افزار از حالت رسمي به كد و          دهد    پذيري را دقيقتر نشان مي      امكان 

 . كه هزينه هاي تست نرم افزار كمتر خواهد شد به گونه اي

  

او در  . طور رسمي، هزينه هاي توسعه نرم افزار را كـاهش خواهـد داد            ه   معتقد است كه تنظيم مشخصات نرم افزار ب        1 سامرويل

ـ                  ]2 [كتاب خود  طـور رسـمي و بـدون تنظـيم         ه   هزينه هاي نرم افزار براي دو حالت توسعه نرم افزار، بـا تنظـيم مشخـصات ب

 هزينه هاي پروژه هاي نرم افزاري را براي دو حالـت ، توسـعه نـرم           1-3شكل  . طور رسمي منعكس كرده است    ه  مشخصات ب 
را ) سمت راست (طور رسمي   ه  و توسعه نرم افزار با تنظيم مشخصات ب       ) سمت چپ (ور رسمي   طه  افزار بدون تنظيم مشخصات ب    

                                                 
1 Sommerville 
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از هزينه هاي توسعه نرم افـزار و هزينـه هـاي            % 50 نرم افزار حدود     1در صورت اول هزينه هاي تست و تاييد       . نشان مي دهد  

 هزينه هاي مشخصات و پيـاده سـازي         در صورت دوم  . طراحي و پياده سازي حدود دوبرابر هزينه هاي تنظيم مشخصات است          
كـه از    طـوري  همان. طور قابل مالحظه اي كاهش خواهد يافت      ه  قابل مقايسه نيست ليكن هزينه هاي تست و معتبر سازي ب          

ابل مالحظه اي از مجموع هزينـه  ه طور ق   رسمي ب  ه صورت شكل واضح است مجموع هزينه ها براي حالت تنظيم مشخصات ب          
  .طور رسمي كمتر استه  نرم افزار بدون تنظيم مشخصات بها براي فرايند توسعه

   )سمت چپ(و تنظيم به صورت غير رسمي)سمت راست(الت رسمي  نرم افزار براي دو حتوسعه  هزينه هاي -1-3شكل 

  

  طور رسميه هاي استاندارد براي تعيين مشخصات ب  روش-3-2

  :از اين دو روش عبارتند.  رسمي ارائه شده استصورته دو روش استاندارد براي تنظيم مشخصات نرم افزار ب

 Z :        در دانشگاه آكـسفورد انگلـستان معرفـي شـد          1979 در سال    2اين زبان رسمي در ابتدا توسط جين ريموند  .

.  در آنست كه مشخصات ساختاريافته با استفاده از الگوي رياصي بدست مي آيـد              Zهاي قدرتمند    يكي از ويژگي  

بـراي  . هاي كوجكتر ساخته شده و توسعه يابـد         فراهم مي سازد كه مشخصات از بالك       اين ويژگي اين امكان را    
  . ين به باال مي تواند استفاده شود  از پايين وياستاندادرد روشهاي  از باال به پايتوسعه مشخصات در اين ا

                                                 
1 Validation 
2 Jean – Raymond 
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 : 1VDM آزمايشگاه تحقيقاتي شركت در1970 اين روش در سال IBMسـاس  اين روش بر ا. وجود آمده  ب

در حقيقت اين روش مراحل توسعه . هاي برنامه سازي استوار است      براي تعريف زبان    2رويكرد اسكات و استاچي   
در . بـود جاي رويكرد رسمي براي توسعه نرم افزار روش مـصالحه           ه  اهداف اين روش ب   . دمي كن سيستم را دنبال    

 . براي رسمي كردن مشخصات وجود دارداين روش قوانين و روال هايي

 

سـازي هـا، انـواع       در ايـن مـدل    . سازي براي تنظيم مشخصات ارائه مي كننـد         دو روش يك رويكرد مدل      از اين  هر يك 
 با استفاده از عالئم رياضي نظير مجموعه ها، توابع و دنباله ها نشان داده     اختارهاي الزم براي توصيف مساله    اطالعات و س  

  .اجعي در پايان اين فصل براي عالقه مندان ارائه شده استهاي فوق، مر براي جزئيات هر يك از روش. مي شود
  

  ارائه يك مثال از بانك : طور رسمي ه  مشخصات سيستم ب-3-3

 در ايـن سيـستم   .دهـد  دار در نظر بگيريد كه به صورت نرمال مشتريان را از سر صف سرويس مـي  يك بانك را با يك صندوق     
هر مشتري بـا شـماره حـسابش مـشخص          . گيرند  شوند و از ابتداي صف سرويس مي         صف اضافه مي   مشتريان جديد به انتهاي   

به محض تمام شدن سرويس مـشتري، مـشتري         . تواند انجام دهد    مي) پول گذاشتن يا پس گرفتن     ( را شود و تنها يك عمل      مي

  . استوار استVDMمدل كردن بانك در اينجا بر اساس روش . كند بانك را ترك مي

  

   مدل كردن تابع بانك -3-3-1

  :كنيم ابتدا يك تابع بانك به صورت زير تعريف مي
Balance⇒ Bank: Accno  

{ }naaAccno ,...,1∈  
 aiاز روي شـماره حـساب       . شماره حساب متعلق به اشخاصي است كه در بانك حساب دارند و اين مجموعه كامالً بسته اسـت                 

  .شود شخص ميم موجودي مشتري

                                                 
1 Vienna Development Method 
2 Scott and Strachey 
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  .هاي موجود در بانك است  هم متعلق به يكي از حساب biموجودي 

 { }nbbbBalance ,...,, 21∈  

  : نيز بيان كردزيرصورت ه توان ب  تابع بانك را مي
{ }50,...,45,78,23 321 ⇒⇒⇒⇒ naaaa  

 

   مدل كردن صف در بانك -3-3-2

  .ها است  دنباله اي از شماره حسابصف بانك
 Queue: SeqAccno 

  : صورت در صف قرار گيرند در اين  a1, a2 , a3 اگر سه مشتري با شماره حسابهاي مثال
Queue = [a1, a2, a3] 

  

   مدل كردن عمليات در بانك -3-3-3

  : دارد زير راشود سه جزء هر عملي كه در سيستم انجام مي
  .عبارت ديگر ورودي كه بايد روي آن پردازش شوده ورودي عمل و يا ب 
پذير بـودن عمـل را نـشان     اين شرايط امكان. ايد قبل از عمل برقرار باشد تا عمل بتواند انجام شودشرايط  كه ب 

 . مي دهد

 .  يك عبارت رياضي كه بايد رابطه بين وضعيت قبلي سيستم و وضعيت سيستم را بعد از عمل نشان دهد 

  
  .:صورت رسمي مدل مي شوده و اينك جند عمل در بانك ب

  صفانتهايبه بانك يا قرار گرفتن مشتري در ورود مشتري - الف 

عبارت ديگر مشتري بايد براي بانك ه  مي شود بايد قبال در بانك حساب باز كرده باشد بد بانكي كه  وار    يك مشتر 
براي رسمي كـردن ايـن      . شر ط ديگر آنست كه مشتري نمي تواند در عناصر موجود در صف باشد             . تعريف شده باشد  

  : ا انجام مي دهيمعمل عمليات زير ر
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Arrive (Customer: Accno) 
- Pre-conditions  

              
QueueElemsCustomer

DombankCustomer
∈
∈

 

- Post-conditions 

             Queue= Queue Append [Customer] 

  
  .براي نمونه تصور كنيد

{ }45,78,23 321 ⇒⇒⇒= aaaBank  

Queue= [a2] 

Customer= a1 

Then 

{ }
{ }2

321 ,,
aCustomer

aaaCustomer
∉

∈  

and 

     Queue= {a1,  a2} 

    پول به حساب گذاشتن-ب

شـرط اول آنـست     .  از سر صف انتخاب مي شود و در خواست او براي پول به حساب گذاشتن پردازش مي شود                  مشتري
بعد از پردازش، موجودي مشتري به ميزان پولي كه به حساب مي گذارد اضافه مي               . كه حداقل يك عنصر در صف باشد      

  :براي رسمي كردن اين عمل عمليات زير را پي مي گيريم. گردد

Credit (Amount: Balance) 

-Precondition  

[]≠Queue  

-Post-condition 

Bank=Bank ⊕{head Queue ⇒Bank (head Queue) + Amount} 



 تنظيم مشخصات نرم افزار بصورت رسمي: فصل سوم

62 

Queue= Tail Queue 

   . به معني جايگزيني يك عنصر است⊕عالمت 
  :براي نمونه تصور كنيد

{ }45,78,23 321 ⇒⇒⇒= aaaBank  

Queue=[a2, a1] 

Amount=10 

Then 

        Head Queue=a2 

       Bank (head Queue) = 78 

So That 

Bank= {a1 }1078{}45,78,,23 232 +⇒⊕⇒⇒⇒ aaa  

             = }45,88,23{ 321 ⇒⇒⇒ aaa  

   برداشتن پول از بانك-ج 

تنها تفاوت آنست كه بعد از پردازش، از موجـودي مـشتري بـه ميـزان                ..اين كار عكس عمل پول به حساب گذاشتن است        

  :در زير رسمي كردن اين عمل را خواهيم داشت. پولي كه به حساب مي گذارد كم خواهد شد
Debit (Amount: Balance) 

-Percondition  

    Queue []≠  

     Bank (head Queue)> Amount 

-Precondition 

Bank= Bank ⊕  {head Queue ⇒  Bank (head Queue) - Amount} 

Queue= Tail Queue 
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   مدل كردن شرايط ديگر–د

ايـن قـسمت سـازگاري    . ي نرم افزار شرايط كلي است كه قبل از عمليات صادق استيك قسمت ديگر از مشخصات رسم    
  .توان شرايط زير را مطرح كرد براي بانك مي. دهد سيستم را نشان مي

  .موجودي بانك قبل و بعد از عمليات بايد مثبت باشد 

 0(a)Bank   )( >∀ Bankdoma ε  

  .ريف شده در بانك باشندعسابهاي تكليه عناصري كه در صف هستند بايد زير مجموعه اي از ح 
 Elems Queue ∈ dom Bank 

  .باشد 10كوچكتر يا مساوي بايد تعداد عناصر موجود در صف  
 # Queue ≤  10 

 

   خالصه و جمع بندي -3-4

  :صورت زير خالصه كرده  نكات مهم و كليدي در اين فصل را مي توان ب
 .خواهد كردصورت صحيح فراهم ه طور رسمي امكان اثبات عملكرد نرم افزار را به نظيم مشخصات بت 

 رسمي يك راه موثر براي بهبود فرآيند توسعه نـرم افـزار             به صورت تجربه نشان داده است كه تنظيم مشخصات         
 .علي رغم هزينه هاي آنست

    Z و VDM  ي بـراي  در اين روشها عالئم و قانونهاي. دنطور رسمي هسته  تنظيم مشخصات ببرايدو روش
 . تنظيم مشخصات وجود دارد
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  1سازي ساختار يافته برنامه  :فصل چهارم
 

در اين فـصل اصـول و       . يكي از راهكارهاي مهندسي نرم افزار جهت كاهش هزينه هاي تست، ايجاد برنامه ساختار يافته است               
ئـه شـده و     ابتدا تعريف ساده اي از برنامه سازي ساختار يافته ارا         . نكات عملي در مورد برنامه سازي ساختار يافته مرور مي شود          

  وسازي ساختار يافتـه خـواهيم پرداخـت    در ادامه به بحث اصلي برنامه. سپس نقاط قوت و ضعف دستور پرش بحث خواهد شد      
   .مي گردداصول الزم جهت ايجاد و كنترل ساختار برنامه بيان 

  

   در ديد اوليهنويسي ساختار يافته رنامه ب-4-1

  : زير تشكيل شده باشدتركيبي از سه ساختار ت كه برنامه به صورتسازي ساخت يافته آنس  اولين نظر در برنامه

در ايـن صـورت     . منظور از دنباله، مجموعه اي از دستورات است كه يك مسير اجرايي در آنهـا وجـود دارد                 :  2دنباله 

  .دستورات به دنبال هم اجرا مي شوند

 چند مسير اجرايي، يك مـسير در   از بين    ……If … Then …..Else دستورات مشابه در اين:  3نتخابا 

  .حين اجرا انتخاب مي شود

در واقع يك مسير اجرايـي چنـد   . منظور آنست كه مي توان مجموعه اي از دستورات را به دفعات اجرا كرد       : 4تكرار  

       While … Do مشابه دستورات تكرار. بار تكرار مي شود

                                                 
1 Structured Programming 
2 Sequence 
3 Selection  
4 Repetition 
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 توجه به اين نكته الزم است كه در بين زبانهاي برنامه سازي مـدرن،             . ودش   تحريم مي  1در يك برنامه ساختار يافته دستور پرش      
  . دستور پرش ندارد2جاوا

  

  1-4شـكل  مطابق يك نقطه خروجو تنها   بر اساس اين بينش، هر قسمت از يك برنامه ساختار يافته بايد تنها يك نقطه ورود                 
هر چه تعـداد نقـاط       .ا  تركيبي از سه ساختار فوق استفاده كرد        در هريك ار بالك هاي برنامه مي توان ار يكي و ي           . داشته باشد 

  .گردد ورود و خروج زيادتر شود برنامه از حالت ساختار يافته، دورتر مي
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
   بالكها در يك برنامه ساختار يافته-1 -4 شكل

  دستور پرشنقاط ضعف  -4-2

كند كـه هـر       طرح شده بيان مي    3بوهم و جاكوپيني  كه توسط   يك تئوري   . شود   ارائه مي  دستور پرش نقاط ضعف   در اين قسمت    
  :شرح زير استه  بدستور پرشدليل عدم استفاده از . توان نوشت  ميدستور پرشاي را بدون  برنامه

                                                 
1 Go to 
2 Java  
3 Bohm & Jacopini 
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دهـد كـه    طرح سئواالتي از آنها نـشان مـي  و هاي بزرگ  نويسان روي پروژه بندي از برنامه  جمع : مالكهاي تجربي  

  . برنامه بهتر استاشكال زدايي براي تست كردن و ستور پرشداستفاده نكردن از 

 .در نظر بگيريد 2-4ساختار مختلف از يك برنامه را به صورت شكل دو : 1يوضوح و قدرت رساي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دستور پرش )سمت چپ(و با )سمت راست( دو ساختار مختلف براي يك برنامه، ساختار بدون -2-4شكل 

دنبال منطـق  ه  بايد ب  در اين نوع برنامه ها     .شود  مشكل مي منطق آن    مبهم و    دستور پرش با  برنامه  ) مت چپ س (2-4در شكل   

  .ها را جستجو كرد ها و شرط 2برچسببرنامه گشت و 

در صورت استفاده از دسـتور پـرش در برنامـه           .  هايي الزم است   3 براي تست برنامه نشانه    :زيادنشان هاي   تعداد   

  :  به طور كلي مي توان گفت.كه نياز داريم بيشتر خواهد شدهايي  نشانهتعداد 

  .نياز استنشان صورت نرمال براي دنبال كردن برنامه يك ه ب ‐

 . ديگر نياز استنشانشود يك فراخواني زير برنامه يك اگر  ‐

 .و يا يك شرط بايد نشان داده شودبراي هر حلقه يك متغير  ‐

                                                 
1 Clarity & Expressive Power 
2 Label 
3 Marker 

----            ----    
----            ----    
----            ----  

  
Label:  

While a>0 Do        ----  
    -----         ----  

----           If a>0 Then  
       goto Label        ------ 
  End If         ----- 

----            ----  
End While                     ----  



  برنامه سازي ساختار يافته: فصل چهارم

68 

 ها زياد باشد    دستور پرش  و اگر تعداد     داردنياز  نشان   يك   ر پرش دستو به ازاي هر     دستور پرش، برنامه شامل    ‐

 . شددخواهتر  برنامه پيچيده

   :1سادگي خواندن استاتيك و ديناميك 

دنبال هم نوشته شده است در خوانـدن        ه  مطابق متني است كه ب    به صورت استاتيك، خواندن     منظور از خواندن برنامه     
  .وجود آيده تواند ب   وجود دارد و به همين دليل بيشترين تمركز ميمتن كمترين تعداد حركت به عقب يا جلو

  
اي بهتـرين برنامـه اسـت كـه           برنامـه . باشـد   اجراي برنامه در ذهن مي    خواندن ديناميك، داشتن تصوري از        منظور از   

ي كمـي   رايچنين برنامه هايي ممكن است كا     . داشته باشد آن وجود    استاتيك و ديناميك     بيشترين تطبيق بين خواندن   

سـرعت اجـراي    در برنامه سـمت چـپ       .   تصور كنيد   3-4براي مثال برنامه اي به صورت ساختار شكل         د  نداشته باش 
از ساختاري مشابه شكل سمت راست اسـتفاده شـود          اگر  باال است در حالي كه       به دليل استفاده از دستور پرش     برنامه  

  .اهد شدچك شود و اين باعث كندي برنامه خوها  تمامي شرطبايد 
  

  .است ساختار سمت راست بيشتر ازساختار سمت چپ  دو ساختار مختلف براي يك برنامه، كه در آن سرعت –3-4شكل

                                                 
1 Static & Dynamic  

If I <>1 Then     If I = = 1 Then 

  Goto Label     If (…) 

ٍEnd If      If (......... ) 
---      --- 

---      --- 

---      --- 

Label: ----    --- 
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يعني بالكي از كد يا دستورات در صورت برقـراري شـرط جهـت    ( كد -سازي كه ايده بالك  هاي برنامه  در مورد زبان  

  .دنمو استفاده  را  متواليifكنند بايد دستورات  را پشتيباني نمي) اجرا

نقطـه شـروع و در يـك نقطـه خاتمـه            هر قسمت از برنامه كه تنهـا يـك          : اثبات درستي هر قسمت از برنامه      

 دستور پرش  قسمت از برنامه بايد بدون       هر .آنرا مشخص نمود  توان اثبات درستي      ميساده تر    )1-4مشابه شكل   (دباب
  .باشد

  

  دستور پرشنقاط قوت  -4-3

ـ     نويس در تمامي مراحل مـي       نويسي است و در اختيار برنامه         تورالعمل برنامه  يك دس  دستور پرش  يكن از آن بايـد در      باشـد ل
  : مي باشندصورت زيره ي ب اين موارد استثناي. استفاده نمودمواقع استثنايي

يـك  .  گوينـد  1اين شرايط خاص را اسـتثنائات     .  كه تحت يك شرط نبايد انجام شود       دستوراتاز  دنباله اي   اجراي   

 . است4-4 از اين شرايط ساختاري مشابه شكل مثال

 

 

  

  
  
  
  
  
  

   با شرايط استثناءه نمونه اي از ساختار برنامه براي مواجه-4-4شكل 

                                                 
1 Exception  

 :       
Calling Function 1    If (I==0 ) Then  

Calling Function 2       goto Label 

Calling Function 3    End If 

 ---------------    ------------ 

--------------      ------------- 

   

     Label: 

        ----------- 
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  را i≠0 شـرط     بايد  استفاده نكنيم  دستور پرش كه بخواهيم از     در صورتي ) سمت چپ  (4-4در ساختار برنامه به صورت شكل       

  .برنامه قرار دهيمزير  صدا كردن قبل از هر

مثـال   .استفاده از دستور پرش در شرايطي مي تواند سرعت اجـرا را بهبـود دهـد               : ي برنامه   كاراي باال بردن    

برنامه مورد نظر با استفاده از دستور پرش بـه صـورت            .   است  جدولخاص آن عمل جستجو براي يك عنصر در         

 . مي تواند باشد5-4ساختار شكل 

  

  
  
  
  
  
  

  ي دارد در جدول كه برنامه كارايي باالي ساختار برنامه جستجو براي يك عنصر– 5-4شكل  

 اين برنامه داراي سرعت پايين تري نسبت بـه سـاختار   .شود  نوشته مي 6-4ساختار شكل صورت ه  ب دستور پرش برنامه بدون   

  . دارد5-4برنامه به صورت شكل 
  

  

  
  
  

  

  .كمتري است دستور پرش كه برنامه داراي سرعتبدون و براي يك عنصر در جدول  ساختار برنامه جستج– 6-4شكل  

For I =1 To Table Size 
Do 
       If   a (I) = = x  Then Goto Found Endif 
End For 
 
Not Found: 

--- 
--- 

Found:   
--- 
--- 

I=1  
While I < Table Size And a (I) not =x 
 I = I +1 
End While 
If  I > Table Size Then 
--- 
--- 
Else  
--- 
--- 
End if 
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نويس خيلي نزديـك    روند اجراي برنامه با هدف برنامه  بيان مي كند   مواردي كه  :طبيعي بودن اجراي برنامه    

 .عمليات جستجو در يك جدول به صورتي كه قبال ارائه شد مي باشدباشد مشابه 

  

 نويسي ساختار يافته   بحث اصلي برنامه-4-4

دنبالـه اي از دسـتورات،    اجزاء اصلي برنامه شامل  از استفادهفقط و دستور پرشدر يك برنامه ساخت يافته تنها عدم استفاده از      
دسـتور  توان يـك برنامـه شـامل          مي.  باشد  بودن برنامه   ساختار يافته  ي براي   تواند دليل   نميدستورات انتخاب و دستورات تكرار      

پـس ايـن     .تواند برنامه ساختار يافته نباشـد        تبديل كرد و برنامه تبديل شده، مي       دستور پرش  به يك برنامه ديگر بدون        را پرش
  چيست؟برنامه سازي ساختاريافته طور كلي مطرح است كه ه سئوال ب

  
را انجـام دهـد بـه       ) اركـ (هر قطعه تنها يك وظيفه      شكيل شده باشد كه     قطعاتي  طور خالصه پاسخ اينست كه اگر برنامه از         ه  ب

برنامـه سـازي    آن برنامـه يـك      و تنها يك نقطـه ورود و خـروج داشـته باشـد              به آساني قابل فهم باشد      گونه اي كه آن قطعه      
  .در اين قسمت اصول دستيابي به برنامه ساختار يافته و اصول الزم در انتخاب ساختارها بحث مي شود. استساختاريافته 

  

  يك برنامه ساختار يافته ه  اصول دستيابي ب– 4-4-1

 ايـن   . تعيين مي شود  هاي كوچكتر   طي مراحلي قطعه    مشخص و سپس     قطعه كلي    طراحي برنامه ابتدا    هاي  در روش   معموال  

براي دستيابي به يك برنامه ساختار يافته مراحل زيـر را پـي مـي               . شود   شناخته مي  1نام روش طراحي از باال به پايين      ه  روش ب 

  :گيريم
  

                                                 
1 Top- Down 
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  ترسيم فلوچارت اوليه : اصل اول -4-4-1-1

مطابق اين شكل هر برنامه شامل يك قسمت عمليات اوليه، عمليات اصـلي و              .  شروع كنيد  7-4با يك فلوچارت مشابه شكل      
عمليات ابتدايي مشابه پاك كردن صفحه نمايش، باز كردن فايلها، خواندن اطالعات اوليه از دستگاه               . عمليات انتهايي مي باشد   

. عمليات اصلي شامل پردازش هاي اصلي برنامه است     . رودي، چك كردن هاي اوليه و ورود كاربران به سيستم مي باشد           هاي و 
  . عمليات انتهايي مي تواند شامل عمليات بستن فايلها، ايجاد خروجي هاي الزم روي دستگاه هاي خروجي و نظاير آن باشد

  .رنامه ساختار يافتهيك به  فلوجارت اوليه براي دستيابي ب-7-4شكل  
  

  فلوچارت اوليه گسترش : اصل دوم -4-4-1-2

 اجراي  8-4شكل   .هريك از قطعات در فلوچارت مي تواند به يك و يا جند قطعه كه به دنبال هم قرار مي گيرند شكسته شود                     
  . دو بار اين اصل را نشان مي دهد

  

  .يك برنامه ساختار يافتهه  اجراي اصل دوم در جهت دستيابي ب-8-4شكل  
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  فلوچارت  گسترش عمليات در : اصل سوم -2-4-1-3

هريك از قطعات در فلوچارت مي تواند با قطعاتي شامل دنباله اي از دستورات، دستورات انتخابي و دستورات تكـرار جـايگزين                      

ز دستورات انتخابي جايگزين شـده       اجراي سه بار اين اصل را نشان مي دهد كه در آن يك قطعه با قطعاتي ا                 9-4شكل  . شود
  . است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  يك برنامه ساختار يافتهه  اجراي سه بار اصل سوم در جهت دستيابي ب-9-4شكل 

  

    تكرار اصول دوم و سوم به دفعات دلخواه : اصل چهارم  -2-4-1-4

زبان برنامـه سـازي نرسـيده اسـت  تكـرار            لصول دوم و سوم مي تواند به دفعات دلخواه و تا مادامي كه فلوچارت به دستورات                 
  . در هرسطح از توسعه جزئيات برنامه مشخص خواهد شد. گردد
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در هر صورت عدم رعايت اصول برنامه سازي ساختار يافته، چندين قطعه ممكن است هم پوشـاني شـده و برنامـه را از حالـت                   

  .ده است آم10-4نمونه اي از اين ساختار در شكل . ساختار يافته خارج كند

  
  . نمونه اي از قطعات در يك برنامه كه از حالت ساختار يافتگي خارج شده است– 10-4شكل 

  

قطعات برنامه مي توانند به صورت دنباله اي از         . در هر صورت سه حالت ممكن براي قطعات برنامه مي تواند وجود داشته باشد             

 ايـن سـه   11-4شـكل  .  در برنامه سازماندهي شده باشند3و شا و قطعات به صورت هم پ2، قطعات به صورت تو در تو 1قطعات

برنامه از  ) 10-4مشابه شكل   ( در صورت داشتن قطعات به صورت هم پوشا         . نوع ساختار را جهت ايجاد برنامه نشان مي دهد        
  .حال ساختار يافته خارج شده است

  

  . قطعات تودر تو را در برنامه نهايي نشان مي دهد نمونه اي از ساختار برنامه به صورت دنباله اي از قطعات و12-4شكل 
  
   

                                                 
1 Stacked Building Blocks 
2 Nested Building Blocks  
3 Overlapping Building Blocks 
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  ني، تو در تو و هم پو شا ايدنبالهقطعات به صورت  شاملنامه ر مختلف براي ساختار بت حاال-11-4شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي نهايه صورت تودر تو در برنامهصورت دنباله اي از قطعات و قطعات به نمونه اي از ساختار برنامه ب   -12-4شكل 

----- 
----- 
-----

If    ---- 
Else 
---- 

End if

---- 
----  
----

While    ….    Do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
End while 

If       _____ 
 
Then 

_____ 
_____ 
_____ 

 
End if 
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  1تخاب ساختارهانا اصول الزم در -2 -4-4

 عـدم اسـتفاده از   قانون كلي كه در همه اصول زير بايد رعايت شودعنوان يك ه  بقبل از ارائه اصول الزم در انتخاب ساختارها،         
ـ   قطعـات تـوان     كند و نمـي      استفاده از اين متغيرها ساختار برنامه را ضعيف مي         .باشد  ميعمومي  متغيرهاي   صـورت دقيـق    ه   را ب

  .ساختار برنامه و ايجاد آن، قوانين زير بايد در نظر گرفته شودانتخاب جهت كنترل  .مشخص نمود
  

  2 استاندارد بودن-4-4-2-1

 اين اصل استاندارد بـودن سـاختار برنامـه را           .از يك نقطه شروع و در يك نقطه پايان پذيرد         بايد  با برنامه   قطعه واسط   هر گونه   
اجـرا مـي    متواليصورت ه  ب، قطعات برنامه اين اصلبا اجراي . با بحث اصلي برنامه ساختار يافته سازگار است       و   كند  تعيين مي 

در مورد چسبندگي دستورات در داخل هر قطعه و استفاده قطعات از يكديگر در فـصل پـنجم، روشـهايي جهـت كنتـرل                        . شوند

  .پيچيدگي و طبقه بندي آن ارائه مي گردد
  

  3بودن خالصه -4-4-2-2

را قطعـه   در هنگام بررسي كل برنامه هر       . باشد  شوند، مي   ها كه دنبال هم اجرا مي       اي از زير برنامه     ورت مجموعه ه ص هر برنامه ب  
جزئيات اين جعبه سـياه در مرحلـه بعـدي          . در نظر بگيريد  ) شامل ورودي و ايجاد خروجي    (صورت يك جعبه سياه و مختصر       ه  ب

را كـامالً مختـصر در سـاختن سـاختار كلـي برنامـه در نظـر                   آن ،صورت جعبه سياه  ه  ر جزء ب  بعد از ايجاد ه    .گردد  مشخص مي 
  .گيريم مي

    تعداد دستورات 4بهينه بودن -4-4-2-2

چند نظريه در ايـن زمينـه    .صدا زدن زيربرنامه را داشته باشدتعداد بهينه اي از دستورات و  تعداد معقولي   برنامه بايد   هر قطعه از    

 در اين مورد در فصل پنجم، بـه طـور           .بايد باشد دستور   خط   10 تا   7هر زيربرنامه بين    و افراطي   ديد تئوري   از يك   . وجود دارد 

  . مفصل بحث خواهيم كرد

                                                 
1 Selection Control Structures 
2 Standardization  
3 Abstraction 
4 Minimality  
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   داشتن يرساي  قدرت-4-4-2-4

ال در برنامه   ي با در صورت داشتن قدرت رساي    . ي داشته باشند  يي باالي اجزاء برنامه شامل متغيرها و زير برنامه ها بايد قدرت رسا          
بـدين  .  دن داخلـي مـي باشـ   2ي داراي حداقل توضـيحات يچنين برنامه ها. تبديل مي شود  1يك برنامه خود مستنده افزار ب نرم

كه از روي اسم آنهـا بتـوان بـه            به گونه اي   شود اسامي با معني  انتخاب       ،و متغيرها ) 3ويا توابع (براي زير برنامه ها     منظور بايد   
د احتمـاال زيـر برنامـه       و فشرده براي زير برنامه تعريـف كـر        توان يك اسم مختصر     نكه   در صورتي . ا پي برد  هدف و وظيفه آنه   

  .  تقسيم شودبايد به زير برنامه هايي صورت آن زير برنامه  در اين. عمليات متنوعي انجام مي دهد
  

  4برنامه متنوع بودن زير -4-4-2-5

اين نكته يكي از ويژگي هاي يـك طراحـي   . بايد متنوع باشنددهند    اري كه انجام مي   مه از جهت ك   هاي موجود در برنا     زيربرنامه

% 90 زيربرنامـه كارشـان      به عنوان مثال تـصور كنيـد دو       . خوب است كه هدف مينيمم تعداد زير برنامه را نيز پوشش مي دهد            

 با ايـن روش تعـداد      .يربرنامه تبديل كرد  توان آنها را در هم ادغام و به يك ز           ميدر اين صورت    . يكي است )  درصد 50بيش از   (

  . زير برنامه ها و هم چنين تعداد دستورات كاهش خواهد يافت

  

  خالصه و جمع بندي  -4-5

ابتدا تعريف ساده اي از برنامه سازي ساختار        . در اين فصل اصول و نكات عملي در مورد برنامه سازي ساختار يافته مرور گرديد              
به صورت زيـر خالصـه      ساختار يافته   نكات مهم در برنامه سازي      . وت و ضعف دستور پرش بحث شد      يافته ارائه و سپس نقاط ق     

  .مي گردد
هر برنامه ساختار يافته از قطعاتي تشكيل شده به طوري كه هر قطعه يك وظيفه را انجام دهد، هر قطعـه يـك                        

 .نقطه ورود و خروج دارد

                                                 
1 Self document  
2 Comments 
3 Functions 
4 Ortogonality 
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استفاده از دستور پرش برنامـه را از حالـت سـاختار يـافتگي     . ددر ايجاد هر قطعه نبايد از دستور پرش استفاده شو      
 .خارج مي سازد

اين اصول شامل اصل استاندارد بودن، قدرت رسـايي بـاال، بهينـه             . براي ايجاد هر قطعه بايد اصولي رعايت شود        
 .  شدن  اندازه قطعه، متنوع بودن قطعات و خالصه بودن مي باشند

اسـتفاده از متغيرهـاي عمـومي       . مينـيمم شـود   )  سراسري(ه از متغير هاي عمومي    در هر قطعه بايد ميزان استفاد      
  .استقالل قطعات را كم كرده و ساختار يافتگي را ضعيف مي كند

   

   مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر– 4-6
  

1. Deitel H.M. and Deitel P.J, "C++ How to Program", 3rd Edition, Prentice Hall, 
2005. 

2. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-Hill 
Higher Education, 5th Edition, 2001. 

3. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 
Approach”, 3rd Edition, 2004. 

4. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004.  
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   بودن 1مجموعه ايبراساس  نرم افزارمعماري : فصل پنجم

 

تعيين معماري نرم افزار و يا مشخص كـردن         ) بحث شده در فصل اول    (يكي از كليدهاي دستيابي به اهداف مهندسي نرم افزار          
معمـاري  . سـت   پروژه هاي بزرگ بـسيار مهـم ا       اين رويكرد براي    . مي باشد   هاي اصلي تشكيل دهنده     مجموعه  قطعات يا زير  

  : هاي ذيل مي باشد و از جمله روشرم افزار هاي طراحي ن ساختار نرم افزار محصول نهايي همه روش

   2تجزيه توابعنرم افزار از طريق روش طراحي  •

  3از طريق جريان داده هانرم افزار روش طراحي  •

 4 از طريق ساختمان داده ها نرم افزارروش طراحي •

  5شئ گرارت صوه نرم افزار بروش طراحي  •

  6هاي فاقد عموميت روش •
  . ترتيب در فصول ششم، هفتم،  هشتم و نهم اين كتاب بحث خواهد شده جهار روش اول ب

  
يك اتومبيل از مثال عنوان ه باند  هايي تشكيل شده  موجود در دنياي واقعي از زير سيستميها همه سيستم
 توانند مي  يك برنامهياجزا مشابه فوق، .شده استتشكيل قطعات ديگر هاي موتور، فرمان ، ترمز و زيرسيستم

چند . گردد ايجاد ميد كه در كل از به هم پيوستن آنها سيستم نباش هاييمجموعه زير ويا )قطعات( هاماجولشامل 
  :شود  سئوال مهم زير مطرح است كه در اين فصل پاسخ داده مي

                                                 
1 Modularity  
2 Functional Decomposition 
3 Data Flow Design 
4 Data Structure Design 
5 Object Oriented Design  
6 Ad Hoc Methods  
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   بزرگ باشد ؟ بايدچقدرماجول يك   •

   ؟تعريف مي شوده چگونماجول پيچيدگي يك  •

  شود ؟نعريف و كنترل مي ها ماجول چگونه فعل و انفعاالت بين  •
هاي برنامـه سـازي تعريـف        صورت رسمي در قالب زبان    ه  در اين فصل، قبل از پاسخ دادن به سواالت فوق ابتدا يك ماجول ب             

و ي ماجول ها و كنترل آنها مورد بحث          پيچيدگ ،پس از آن  .   ارائه مي گردد    اي بودن نرم افزار    مجموعهاهداف  سپس  .  مي شود 
و چـسبندگي    اين فصل طبقه بندي هايي براي تعيين چگونگي فعل و انفعاالت بـين ماجولهـا                 در خاتمه، . مطالعه قرار مي گيرد   

  . صورت رسمي ارائه خواهد كرده بدستورات در داخل آنها 

  
  ماجول  تعريف يك  -  5-1
. مي  باشد 1-5جدول  به صورت زير يا قطعه   مجموعه وهاي برنامه نويسي يك  صورت كامال مشخص و در قالب زبانه  ب

   .ستون سمت چپ جدول چند زبان برنامه سازي و ستون سمت راست جدول يك ماجول متناظر با زبان برنامه سازي مي باشد
  

  ي برنامه سازيها  ماجول در زبانفي تعر-1-5جدول      
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  

در اين قطعه مستقل  تعدادي دستور زبان        . يك ماجول شامل يك قطعه مستقل از برنامه است        : به طور خالصه مي توان گفت       

  . است1در برنامه سازي شيءگرائي، ماجول همان كالس .وجود دارد) كه روي آن عمل مي شود ( و تعدادي داده برنامه سازي

                                                 
1 Class 

Module Language 
Subprogram COBOL 
Subprogram FORTRAN 

Function/Procedure PASCAL 
Function C 

Class C++ 
Procedure/Package ADA 

Module MODULA2 
Class JAVA 
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  نواع ماجول  ا– 2- 5
عمومي ترين دسته . در يك پروژه نرم افزاري، ماجولها مي توانند مطابق نقشي كه در نرم افزار ايفا مي كنند دسته بندي شوند

  :استبندي ماجولها به صورت زير 

مثـال  . اين نوع ماجولها هيچ گونه داده اي بين استفاده هـاي متـوالي نگهـداري نمـي كننـد                : فقط محاسباتي  •

 . استUnix در سيستم عامل 1خاص اين ماجولها يك محاسبه رياضي نظير محاسبه جذر يك عدد و يا فيلتر

 بانك اطالعاتي و يا يك سيـستم         اين نوع ماجول مجموعه اي از اطالعات پايدار در سيستم ، نظير يك             :حافظه •

منظور از اطالعات پايدار، اطالعاتي است كه دوره زندگي آن طوالني تر از             . مديريت فايل ها را نگهداري مي كند      
اين نوع اطالعات معموال در حافظه پشتيبان مثال ديسك ويا نوار نگـه داشـته مـي                 . برنامه اجرايي نرم افزار است    

 .شوند

مثال خاص اين   . ، شامل داده و عمليات روي آن مي باشد        2وع حافظه يك داده تجريد شده      ماجول از ن   :مديريت •

آخـرين داده   ( LIFO3پشته يك سيستم ساده ذخيره و بازيـابي داده بـا مكـانيزم              . نوع ماجولها، پشته مي باشند    
 . مي باشدداده ) ذخيره شده بايد ابتدا برداشته شود

را كنترل آنها فعل و انفعاالت بين فعال سازي ماجولهاي ديگر و يا ي اين نوع ماجول، چگونگ :كنترل كننده •

 .مي كند

 مي 4مثال هاي خاص اين ماجولها رابط كاربر.  مي دهدانتقال  اين نوع ماجول، اطالعات را بين ماجولها:ارتباط •

 . جولها انتقال مي دهد ماجول ار نوع رابط كاربر، اطالعات را بين استفاده كننده از نرم افزار و ديگر ما.باشند

  
  
  
  

                                                 
1 Filter 
2 Abstract Data Type 
3 Last Input-First Output 
4 User Interface 
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   اهداف مجموعه اي بودن نرم افزار- 3- 5

را مي تـوان در     اي بودن نرم افزار     مجموعه  اهداف  مهمترين  . كند  اي بودن نرم افزار اهداف متعددي را پي گيري مي          مجموعه
  :قالب موارد زير دسته بندي كرد 

 اي مجموعـه نرم افزار بر اسـاس    توسعه  ، شروع كار    در مورد پروژه هاي بزرگ        : نرم افزار  1طراحي معمار گونه   

ـ     يك طراح. مي باشد  اهميت بودن بسيار حائز      طـور ضـعيف گـردد نتـايج    ه ي كه منجر به مجموعـه اي نـرم افـزار ب

  .وخيمي را در پي خواهد داشت

ي سيستم با   يدا اشكال ز   و توسعه يابد   نرم افزار طراحي   ،مجموعه اي بودن  كه بر اساس     در صورتي   :2يباشكال زدا  

  . به راحتي مي تواند انجام شود ماجولها و يا قطعات تشكيل دهنده خاص اشكال در شدن محل توجه به مشخص 

 اي بودن طراحي شده باشد بدسـت آوردن اطمينـان از            مجموعهكه ، نرم افزار بر اساس        در صورتي   :3تست كردن  

 . انجام شود تر كار نرم افزار و يا وجود اشكال مي تواند راحتصحت 

 اي بودن پياده شود نرم افزار مي تواند         مجموعهصورت  ه    كه نرم افزار ب     در صورتي  :  نرم افزار    4توسعه مستقل  

ميزان اسـتقالل افـراد توسـعه دهنـده نـرم افـزار تـاثير               . د  ايجاد گرد  ل بيشتر ستقالا ا بتيم توسعه دهنده    توسط افراد   
 . خواهد داشتمستقيمي در كاهش دوره توسعه نرم افزار 

  مجموعه اي بودن نرم افزار رعايت شده باشد مـي تـوان از ماجولهـاي                 زماني كه :  از نرم افزار   5استفاده مجدد   

ميزان استفاده از ماجولهايي كه قبال توسعه داده شده انـد مـي توانـد               .  استفاده كرد     نيز نرم افزار در پروژه هاي بعدي     
 .دتر كن دوره توسعه نرم افزار را كوتاه

  شود طراحي زير سيـستم     توسعه داده  اي بودن    مجموعهصورت  ه  كه نرم افزار ب    در صورتي  :  طراحي زير سيستم   

  .تر خواهد بود  ين تر آسانبه عبارت ديگر تعيين قطعات سطوح پاي و يا تشكيل دهنده هاي 

                                                 
1 Architectural Design     
2 Debugging  
3 Testing  
4 Independent Development  
5 Reusability 
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 ماجول يك و پيچيدگي   اندازه - 4- 5
صورت سلسله ه  چگونه تعيين كنيم، دو ساختار مختلف از يك نرم افزار  را ببراي پاسخ دادن به اينكه اندازه يك ماجول را

  . در نظر بگيريد1-5مراتبي شكل 

  

  
    دو ساختار مختلف از يك نرم افزار در قالب ماجولهاي تشكيل دهنده- 1-5شكل 

  
ويژگي ديگـر نـرم افـزار در    . تعداد دستورات آن زياد است صورت شكل ب،  طول يك ماجول و يا         ه  در ساختار نرم افزار ب    

 بـين ماجولهـا در   1رفـت وبرگـشت  وابستگي و عبارت ديگر ميزان   ه  آنست كه ماجولها كمتر از يكديگر استفاده مي كنند، ب         
ولهـا  صورت الف كـم اسـت ولـي ماج   ه در مقابل، طول يك ماجول و يا تعداد دستورات در ساختار نرم افزار ب     . حداقل است 

،  ب نكته مهم در مورد دو ساختار مختلف در آنست كه پيچيدگي نرم افـزار در شـكل          . د  نبيشتر از همديگر استفاده مي كن     
پيچيدگي نرم افـزار در فعـل و        الف  در مورد شكل    . در داخل يك ماجول زياد و در فعل و انفعاالت بين ماجولها كمتر است             

 خالصه مي توان گفت كه پيچيدگي نرم افزار در شكل           روبه ط . دو ماجول كم است   انفاالت بين ماجولها بيشتر و در داخل        
 پخش شـده    ماجولهاپيچيدگي نرم افزار در بين فعل و انفعاالت         الف  ه در شكل     ك در داخل ماجولها نهفته شده در حالي      ب  

  .است 
                                                 

1  Call-Return 

الف  ب
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اد دستورات يك ماجول را چگونه تعيين يا تعد در واقع اندازه و براي نرم افزار بهتر است وفوق يك از دو ساختار  كدام
  ؟كنيم

در صورتي كه اندازه ماجول كوچـك باشـد بـه دليـل             . آنچه مسلم است اندازه ماجول و تعداد خطاها به يكديگر وابسته اند           
ف از طـر .  استفاده زياد ماجولها از يكديگر، ميزان خطاها در فعل و انفعاالت زياد بين ماجولها قابـل مالحظـه خواهـد بـود            

يـك  . ديگر اگر اندازه ماجول بزرگ و فعل و انفعاالت بين ماجولها كم باشد ميزان خطا در داخل ماجول توزيـع مـي شـود                       
بررسي هاي انجـام شـده نـشان مـي          . پروژه هاي نرم افزاري اين موضوع را تاييد مي كند          يانجام شده رو  تجربي   همطالع

اين شكل به دو    .  است 2-5مطابق شكل    ،U يمنحنابطه اي به شكل     حطاها در ر  چگالي  دهد كه انداره ماجولها و ميزان       

پيچيدگي نـرم افـزار در بـين فعـل و انفعـاالت       اندازه ماجولها كوچك تر و A در ناحيه . تقسيم شده استB  و Aناحيه 

 خل خود ماجولها  داپيچيدگي نرم افزار در     بين ماجولها كم شده اما      فعل و انفعاالت    ،  Bدر ناحيه   .   پخش شده است   ماجولها
  .شده استتوزيع 

  
  
  
  
  

 

   خطا در يك مطالعه تجربي دانسيتهرابطه بين اندازه ماحولها و  - 2-5شكل 

  

چگونـه ايـن   پس اين سوال مهم مطرح مي شود كه .  براي اندازه يك ماجول وجود دارد (s)بنابر اين يك مقدار بهينه اي
يـك جـواب بـر اسـاس تئـوري و نظريـه روان              . ل فوق مي توان ارائه كرد     دو جواب براي سوا   اندازه بهينه را تعيين كنيم؟      

  .ذيال به شرح اين دو پاسخ مي پردازيم. جواب دوم بر اساس معيارهاي تجربي و عملي استوار است. شناختي است
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كه بـر اسـاس      هي نظر ني ا . ارائه نمود  تعيين اندازه بهينه ماجول      يراي را   يشناخت  روان ي ا هي نظر 1997 در سال     1هاتون

 دادنـشان   هاتون   . دانست ي كوتاه مدت و بلند مدت م      يمدل حافظه انسان بنا شده بود ، حافظه انسان را شامل حافظه ها            

او در مطالعـاتش     . رديـ گبه طور همزمان قرار      در حافظه كوتاه مدت انسان       تواند يقطعه اطالعات  م   )  ± 2  (7كه تعداد   
ـ اطالعات حافظه دراز مدت انسان به صورت كد شـده هـستند و باز              ي نكته اشاره كرد كه محتو     نيابه    ي گـاه  ا كـده  يابي

 باشد كه در داخل حافظـه كوتـاه مـدت قـرار             ي به حد  دي ها با  ماجول اندازه   هاتون يبر اساس تئور   .سخت و مشكل است   

ط باشـد و تحـت هـيچ         خـ  10 تـا    7آنست كه اندازه يك ماجول بين       براي اندازه بهينه ماجول     جواب  بنابر اين يك    . رديگ

 .   آورده شود بسيارمنطقي است 2صورت شبه كده پاسخ براي حالتي كه برنامه باين .  خط بيشتر نشود 10شرايطي از 

برنامه نويـسي بررسـي شـده     مختلف يها  زبانيو براچندين پروژه بزرگ در ماجولها   اندازهبر اساس معيار هاي تجربي،      

 خـط   150 تـا    100 و   1997 در سال    هاتون  توسط    Adaزبان برنامه سازي     يرا ب 3 خط دستور  225 مثال   يبرا. است

.  سالها ارائه شدني در اه بود كيي هاشنهادي از جمله پ1996در سال  4لريآ پاسكال و فورترن توسط    ي كد ها  يدستور برا 

 حـداكثر   1994در سـال     5زلورن. هم جنين ايده هايي در مورد اندازه كالس ها در برنامه سازي شيء گرائي نيز مطرح شد                

 ي جهـت متـدها     خـط دسـتور برنامـه      6 و   7غيـر رابـط بـا كـارير نـرم افـزار            يها  كالس ي در هر كالس را برا     6متد 20

Smalltalk   ي مخصوص  متدها    خط دستور برنامه   24 و Smalltalk  ي متدهاي برا خط دستور 24  و++ Cشنهادي پ 

بيـشتر  ) يـك صـفحه    ( خط   50 تا   40 از   ماجولآنست كه طول يك     ل  راي اندازه ماجو  ي ب ليك جواب عم   بنابر اين    .نمود
از ديـد    . به گونه اي باشد كه  تمركز برنامه نويس روي يك صفحه محدود باشـد                  بايد عبارت ديگر اندازه ماجول   ه  نباشد ب 

       .تواند بزرگ شود تا حدي كه براي طراح و يا برنامه نويس قابل كنترل باشد ميماجول تجربي اندازه يك 

  

صورت چـه بايـد كـرد؟        در آن . ممكن است هيچ يك از اين دو پاسخ فوق براي باال بردن سرعت برنامه كافي نباشد                : نكته    

 شود سپس براي باال بردن سرعت بعضي از زير           بر اساس يكي از اين دو پاسخ پياده         برنامه  بايد آنچه مسلم است ابتدا   

                                                 
1 Hatton 
2 Pseudo-Code 
3 LOC: Line of Code  
4 O’Leary 
5 Lorenz   
6 method 
7 Non User Interface 
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در  . فراخواني كننده قرار داد  در همان زير برنامه واني مي شوند مي توان انها را      ت زياد فراخ  برنامه ها كه به تعداد دفعا     
  .اين صورت سرعت برنامه به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت

  
تعداد و  . روش هاي زيادي در ادبيات مهندسي نرم افزار ارائه نشده است           ،صورت كمي ه  جهت تعيين پيچيدگي يك ماجول ب     در  

تورات و هم چنين تعداد داده موجود در ماجول و يا تنوع آنها به عنوان عامـل مهمـي در پيچيـدگي محـسوب شـده                يا تنوع دس  
در زير يكي از روش هايي كه پيچيدگي را بر اساس دستورات داخل مـاجول                .ليكن عامل مهم تر دستورات داخل ماجول است         

  .محاسبه و فرموله كرده است را بحث مي كنيم 

  

ايـن نظريـه   .در داخل ماچول محاسبه كـرده اسـت  هاي اجرايي مسيرساس تعداد برارا ماجول  يك  پيچيدگي   1ابك- مك نظريه
  : است كردهتعريف  پيچيدگي يك ماجولقواعد زير براي محاسبه 

  . است2به طور مثال پيچيدگي برنامه زير . تعداد دستورات شرطي  را محاسبه و يك واحد به آن اضافه كنيد •
 
X := Y 

If a=b then 

  C := d 

Else  

  E := f 

End if 

 

 .دهد   پيچيدگي را افزايش مي،هر حلقه تكرار يك واحد •

  .كه يك ماجول تنها شامل ترتيبي  از دستورات زبان برنامه سازي باشد پيچيدگي آن يك است  در صورتي •
  

                                                 
1 McCabe 
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 آن مـاجول بـه دو يـا چنـد مـاجول              مـي گـردد    10 بيشتر از    ماجولكه پيچيدگي يك     اين نظريه پيشنهاد مي كند در صورتي      

ـ پيچيدگي يك ماجول    نقطه ضعف اين نظريه در آنست كه        . كوچكتر شكسته شود     مربـوط نيـست و طـول يـك         آن  طـول   ه  ب
  .بدون آنكه پيچيدگي آن تغييركندماجول مي تواند يك يا چند صفحه باشد 

  

 1يا سراسري صورت عمومي وه  اطالعات ب-5-5

و  اي بـودن نـرم افـزار         مجموعـه  مضر و خطرناك مي باشند زيـرا كـه           ، اي بودن نرم افزار    مجموعهمتغيرهاي عمومي در    

كند در   استفاده ميx   را در نظر بگيريد كه از متغير عمومي Aماجول . را ضعيف مي كنند استقالل ماجولهاي نرم افزار 

ده است و نتيجـه مـي گيـريم كـه ايـن      تعريف نش در اين ماجول x اين ماجول متوجه مي شويم كه متغير هنگام بررسي 
دنبال متغير عمـومي جـستجو   ه بماجولها بايد در ساير  ناچار ه صورت عمومي در ابتداي برنامه تعريف شده است ب   ه  تغيير ب 

.  به هم پيوند خورده اند x ادامه داشته و ماجولها از طريق C  و Bاين فرآيند به همين شكل در مورد ماجولهاي . كنيم 

  .  ساختار به هم پيوند خورده اين سه ماجول را در نرم افزار نشان مي دهد3-5شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X از  داده عمومي  A, B, C استفاده سه ماجول – 3-5شكل 

  
  
  
  

                                                 
1 Global 
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 1 پنهان كردن اطالعات و نوع داده انتزاعي- 6- 5
ـ        مي 5-5جهت حل مشكل بحث شده در بند         بـدين منظـور    . رار داد قـ خـاص    مـسير    كتوان متغيرهاي عمـومي را در ي

ـ  تغيير روي اطالعات تنها از طريق آن مي گردند و خاصي براي انجام عمليات طراحي ماجولهاي   . دماجولها امكان مـي ياب
در اين صورت پنهان سازي اطالعات در داخل ماجول انجام شده و اجازه دستيابي بـه اطالعـات عمـومي از طـرق ديگـر                         

 ميزان وابستگي ماجولها كنترل شده و امكان توسعه مـستقل ماجولهـا بـه صـورت بهتـر      با اين راه حل. امكان پذير نيست 
  . فراهم مي گردد

 عمليـات قـرار دادن      . و يا خواندن اطالعات از پشته مي باشـد         2قراردادن اطالعات در پشته   مثال خاص اين نمونه عمليات      

تنهـا راه   .  است POPاز پشته از طريق ماجول       و عمليات خواندن اطالعات      PUSHاطالعات در پشته از طريق ماجول         
  . دستيابي به اطالعات پشته از طريق دو ماجول ذكر شده است و امكان دستيابي مستقيم به اطالعات پشته وجود ندارد

  
 :ي توان در سه زمينه زير بيان كردبه طور خالصه اهداف پنهان كردن اطالعات را م

 ميـزان تغييـر پـذيري تـاثير مـستقيمي در هزينـه هـاي                .نرم افزار را راحت تر مي توان تغيير داد           : 3تغيير پذيري  •

  .نگهداري نرم افزار خواهد داشت

كه تاثير به سزايي در هزينه       شود   سعه داده تواند تو  هاي مستقل مي   نرم افزار توسط افراد و يا تيم       : توسعه مستقل  •

  .توليد نرم افزار خواهد داشت

به گونه اي كه تست ماجولها و اشكال زدايـي در           افزايش مي يابد    ماجولها  ميزان وضوح در كار       : 4 فهم بودن  قابل •

 .ماجولها ساده تر مي تواند انجام شود

  
  

  

                                                 
1 Information Hiding and Abstract Data Type 
2 Stack 
3 Changeability  
4 Module Comprehensibility  
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 ماجولها  كوپلينگ و چسبندگي-5-7
را يت فعل و انفعـاالت      ماه ماجولها، استفاده و يا فراخواني يك ماجول از داخل ماجول ديگر است و              كوپل كردن   منطور از   

 دو معماري   4-5شكل. ، وابستگي دستورات در داخل يك ماجول است       چسبندگيمنظور از   . ماجولها نشان مي دهد   در بين   
   . ماجول نشان مي دهدچهار داراي يك نرم افزار مختلف را براي 

  

ويژگي ديگر آن در    . كم است  سمت راست چسبندگي ماچول ويا ميزان وابستگي دستورات در داخل ماجول             4-5در شكل   
به طور خالصه مـي تـوان گفـت سـاختار نـر افـزار بـه صـورت                   . اين است كه ماجولها بيشتر از يكديگر استفاده مي كنند         

درمقابل در ساختار نرم افزار به صورت شـكل سـمت چـپ ميـزان چـسبندگي                 .  مي باشد  2 و كوپلينگ زياد   1چسبندگي كم 
  .يزان وابستگي ماجولها به يكديگر كم استدستورات در داخل ماجولها رياد و م

  
  
  
  
  

  

  

  ولج دو معماري مختلف براي يك نرم افزار داراي چهار ما - 4-5شكل 

مهم ترين دليل جهت    .  بر ساختار سمت راست ترچيح داده مي شود        4-5از نقطه نظر مهندسي نرم افزار شكل سمت چپ          
به گونه اي كه توسعه نرم افزار مي تواند به صـورت مـستقل انجـام                اين برتري وابستگي كم ماجولها به يكديگر مي باشد          

  .شود
  .ذيال انواع كوپلينگ ماجولها و چپسبندگي دستورات در داخل ماجول طبقه بندي مي شود

  
  
  

                                                 
1 Low Cohesion 
2 High Coupling 
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  انواع كوپلينگ-5-8
 ترين كوپلينگ   ذيال يك طبقه بندي از پيچيده     .  به داليل و شكلهاي مختلف مي تواند انجام شود           ماجول ها   كوپل كردن   

  :تا سهل ترين كوپلينگ براي ماجول ها ارائه مي شود

  
  1 تغيير دادن كد زير سيستم ديگر-الف 

اسمبلي امكان  نوع كوپلينگ بيشتر در زيان      اين  . در اين نوع كوپلينگ، يك ماجول دستورات ماجول ديگر را تغيير مي دهد            
بـه عنـوان مثـال      .  يا ويروس و انواع رمز گذاري استفاده مي شـود          براي ساختن قفل اطالعاتي و    از اين روش     . پذير است 

  .دستور زير را در زيان اسمبلي در نظر بگيريد
SHL AX, 0 
 

SHL اين دستور روي محتواي رجيـستر  .  در اين دستور عمل شيفت را نشان مي دهد AX    تـاثيري نـدارد ودر واقـع  
 در دستورات بعدي محتواي خانه اي از حافظه كه اين دستور در آنجـا               برنامه نويس مي تواند   . . هيچ كاري انجام نمي دهد    

ذخيره شده است را به عنوان داده خوانده، آن را به ميزان ثابت و يا متغيري اضافه كرده و نتيجه را در همان خانـه حافظـه     
مي يك ماجول   در كوبول   ر،  به عنوان مثالي ديگ   . بدين صورت دستورات ماجول در زمان اجرا تغيير كرده است         . ذخيره كند 

  .تواند خودش را تغيير دهد 
  

  :2ديگر) طرف (  وارد شدن از در -ب

اين نوع كوپلينگ سـاده  .  ديگر وارد شودماجول مي تواند به نقطه ديگري غير از  نقطه شروع   ماجولدر اين نوع كوپلينگ     

 ايـن نـوع       بـراي پيـاده سـازي         بيـسيك ويسي  زبان ن  در   GoSubدستور  به عنوان مثال     . تر از كوپلينگ نوع الف است     

تـوان چنـد نقطـه شـروع بـراي يـك زيرفـورترن                مـي   Entryدر زبان فوترن توسط دستور      . استفاده مي شود  كوپلينگ  

 . يافته را ضعيف مي كند ارساختسازي  اين نوع كوپلينگ برنامه . مشخص كرد

  
                                                 

1 Altering Another Module Code  
2 Entering at the side door 
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  :1 ديگرماجول تغيير دادن اطالعات در -ج
اين نوع كوپلينگ بسيار مناسـب تـر از حالـت           . لينگ يك ماجول اطالعاتي ماجول ديگر را  تغيير مي دهد          در اين نوع كوپ   

ماجول فراخواني شونده توسط ماجول فراخـواني       تغيير پارامتر ورودي    .  مي باشد    )كوپلينگ نوع الف  (ماجول ديگر   تغيير كد   
  .كننده نيز در اين نوع كوپلينگ قرار مي گيرد

  
  :2مشترك و عمومي اطالعات - د

د در  ن عمومي بـه هـم مـرتبط مـي شـو           هايمتغيرطريق  اين  كار كنند و از      عمومي    مي توانند روي يك اطالعات     ماجولها
  نـرم افـزار    تعريف شده باشـد كـار اشـكال زدايـي         ماجول فراخواني شده     متغير عمومي در      نام كه متغيري با همان    صورتي

   . شود مي يافته ضعيفارمشكل و برنامه نويسي ساخت

  
  
  
   3ده شودكه يك پارامتر به عنوان سوئيچ قرار دا  در صورتيماجول صدا زدن يك -ه

يكـي از آنهـا و يـا تعـداد          . در اين نوع كوپلينگ همه ورودي هاي انتقال داده شده به ماجول فراخواني شونده داده نيستند               

 در دستور فراخواني زيرمثال ن به عنوا. بيشتري ممكن است به عنوان غير داده انتقال داده شوند

  
Call  IO(Command, device, Buffer ,Length) 
 

Command مي شود انجام روي داده خروجي  يا ورودي و و مشخص مي كند چه عمل  يك سوئيچ است  .  
  
  
 : صدا كردن زير سيستم در صورتي كه همه پارامترها داده هستند  -و

نوع كوپلينگ به نـوع سـاده و        اين  .  داده شده به ماجول فراخواني شونده داده هستند        در اين نوع كوپلينگ همه پارامترهاي     
 به عنوان مثال دسـتور زيـر را         .هر چقدر تعداد پارامترها كمتر باشد بهتر است         در اين نوع كوپلينگ     . است  ايده آل نزديك    

  .  شده در يك بافر تصور كنيدبراي انجام عمليات خواندن از يك دستگاه ورودي و قراردادن اطالعات خوانده
                                                 

1 Modifying data within module 
2 Shared or global data 
3 A procedure call with a parameter that is a switch 
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 Call Read ( Device , Length , Buffer) 

 

مـشخص شـده      Deviceاز دستگاهي كه بـا    Lengthماجول فراخواني شونده، عميات خواندن اطالعات را به تعداد  

  . تعيين شده قرار مي دهدBuffer انجام داده و آنها را در آدرسي كه با 
  

  :1ز داده پاس دادن جرياني ا-ز
ايـن سـاده   . در اين نوع كوپلينگ جرياني از داده ها از ماجول فراخواني كننده به ماجول فراخواني شونده انجـام مـي شـود      

داده ديگر  ماجول  را در يك فايل قرار مي دهد و         ماجول داده ها    مي توانيم تشبيه كنيم كه يك       . كوپلينگ است   نوع  ترين  

   Pipeيونيكس برنامه ها مي توانند از طريق مـسير سيستم عامل در  .ا انجام مي دهد را از آن مي خواند و عمليات رها 
  .با يكديگر مبادله اطالعاتي كنند 

  

  انواع چسبندگي- 9- 5
ذيـال يـك    . د  ند انجـام شـو    ن مي توان  تفاوتهاي م  داليل مختلف و به شكل    چسبندگي دستورات در داخل يك ماجول به        

  :وع چسبندگي تا سهل ترين نوع براي ماجولها ارائه مي شودطبقه بندي از پيچيده ترين ن

  
   :2ي چسبندگي انطباق- الف

 از جهت اشكال . برنامه وجود ندارد ي مي شود و هيچ رابطه اي بين اجزااين نوع چسبندگي به دلخواه برنامه نويس انجام
 روش را براي تست كنندگان و پشتيباني كنندگان زدايي نرم افزار و پشتيباني نرم افزار اين نوع چسبندگي، پر هزينه ترين

 . فراهم مي سازد

  

                                                 
1 Passing a serial data stream 
2 Coincidental  
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   :1 چسبندگي منطقي- ب
  . ذيل توجه كنيدثالبه م .مجموعه اي از عمليات منطقي در كنار هم گذاشته شوند آنست كه اين نوع چسبندگي مشابه 

 
 Output-anything 
Output-text-to-screen 
Output-line-to-printer 
Output-record-to-file 
 

اولين قسمت از اين ماجول، يك متن را روي .  چسبندگي دستورات در داخل ماجول بر اساس منطق ايجاد خروجي است

قسمت دوم، يك خط از داده را روي چاپگر منتقل مي كند و باالخره قسمت سوم يك ركورد را . صفحه مانيتور مي نويسد
  .به فايل مي نويسد

  
  ) :موقتي  ( 2 چسبندگي زماني- ج

در اين چسبندگي دستوراتي كه از نظر زماني بايد در يك زمان خاص از اجراي برنامه انجام شوند با هم در يك ماجول 
شروع كننده، .   مي باشند4 و خاتمه دهنده3دو ماجول خاص از هر نرم افزار، ماجولهاي شروع كننده. قرار داده مي شوند

خاتمه دهنده، عمليات اجرايي در پايان برنامه . مي دهد انجامرا  )ز اچراي پرداشهاي اصليقبل ا ( در ابتداي برنامهعمليات
  . را مشخص مي كند

  
  :5 چسبندگي ارتباطي- د

يك مثال  به عنوان .اين نوع چسبندگي زماني پيش مي آيد كه گروهي از عمليات بايد روي يك نوع داده عمل كنند 
  :ظر بگيريدماجول را در يك سيستم كنترلي در ن

Display-and-log-temperature 

چسبندگي دستورات به دليل دو نوع عمل نمايش و . اين ماجول درجه حرارت را نمايش مي دهد و سپس ثبت مي كند
  .ثبت داده در يك زمان خاص از اجراي برنامه مي باشند

                                                 
1 Logical  
2  Temporal Cohesion  
3 Initializer 
4 Terminator 
5  Communication Cohesion  
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 : 1 چسبندگي تابعي- ه 
 هاي زير را براي چهار ماجول از چهار مثال.انجام مي دهد يك عمل روي يك داده ماجول اين نوع چسبندگي يك در 

  :نرم افزار مختلف در نظر بگيريد

a) Calculate average 
b) Print result 

c) Open value 

d) Obtain data 

 متوسط يك aماجول . از چهار ماجول بر اساس يك عمل مشخص شده استهر كدام چسبندگي دستورات در داخل 

  يك دريچه اي را باز مي كند و ماجولcماجول .   يك نتيجه را چاپ مي كندbماجول . محاسبه مي كندسري عددي را 

d داده اي را از روي يك سنسور جمع آوري مي كند  . 

  
  

   :2 چسبندگي ترتيبي-و
اين . گذاشته مي شوندماجول دنبال هم بايد انجام شوند در يك ه مجموعه دستوراتي كه بدر اين نوع چسبندگي 

الگوريتم و يا پردازش موجود مي  و در ذات چسبندگي به دليل دنباله اي از دستورات براي انجام عمليات به وجود مي ايد
  .د باش

  
  زير سيستم هاي مشترك و طراحي از پايين به باال-10-  5    

از آنها استفاده شود وژه هاي آينده پركه مي توانند در  يمشتركماجولهاي  سابقه ، يا بااكثر برنامه نويسان  با تجربه و 
 در واقع توسعه دهندگان نرم افزار ابتدا .را روش طراحي از پايين به باال گويند طراحي نرم افزار  اين روش .ايجاد مي كنند

صورت مختصر در ه  ب را اهداف اين روش طراحي. اليه ها را طراحي و سپس اليه هاي باالتر را به آنها اضافه مي كنند
  :الب موارد زير مي توان دسته بندي كرد ق

                                                 
1 Functional Cohesion 
2  Sequential Cohesion  
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 زمان شده اندايجاد  قبال به دليل آنكه ماجولهاي اليه هاي پايين تر:  باال بردن سرعت توسعه نرم افزار- الف

  .توسعه نرم افزار كاهش خواهد يافت

 هزينه و زمان  اند قبال تست شدهاز آنجايي كه ماجولهاي اليه هاي پايين تر :   كم كردن هزينه تست برنامه- ب

  .تست سيستم كاهش خواهد يافت

اين روش از توسعه ماجولهاي يكسان توسط تيم توسعه دهنده نرم افزار :   عدم تكرار ماجول هاي مشترك- ج

مهم ترين دليل آنست كه تنوع عمليات در اليه هاي باالتر نرم افزار بيشتر از اليه هاي پايين . جلوگيري خواهد كرد
  . است

  

و پيمايش از  5-5شكل به صورت يك درخت ايجاد   و توسعه پيدا مي كنند ها تعريفماجولاري كه بر اساس آن ساخت
  .مي باشد پايين به باال 

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ين به بااله صورت از پاي ساختار توسعه نرم افزار ب – 5-5شكل 
  

  .گردد كر مي كه در عمل استفاده مي شوند ذ مشترك ماجولهايهايي از  ذيال مثال
 . كه بر اساس نيازهاي نرم افزار گرافيك و نمايشي توسعه داده شده اند1گرافيكيروتينهاي  

                                                 
1 Graphic Routines 
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 كه بر اساس نيازهاي نرم افزارهايي كه واسطه كاربر قوي نياز دارند توسعه داده 1خروجي/ ورودي روتينهاي  
 .شده اند

ختلف پردازش مورد نياز است توسعه روتينهاي رياضي كه بر اساس عمليات رياصي كه در نرم افزارهاي م 
  .داده شده اند

  

  :د د مي كند به دو دسته تقسيم مي شواما خطرهايي كه اين برنامه ها را تهدي
لذا الزم است ابزارهاي . عرضه شود به بازار ي توسعه يافتهابزار قوي تر از اين ابزارهااز نظر تجاري ممكن است  

  .. توسعه يافته به هنگام شوند

 معموال از افراد خبره و با تجربه در .مورد استفاده قرار نگيرند اند شده قبال توسعه داده روتين هايي كه است ممكن  
 .اين باره كه چه روتينهايي بايد ايجاد شوند بايد كمك گرفت

  
  خالصه و جمع بندي  -5-11    

تعيـين انـدازه بهينـه      . مهم باشد بحث شـد      در اين فصل مالحظات زيادي كه مي تواند در طراحي يك قطعه از نرم افزار                
يـك نقطـه افراطـي و نظـري جهـت           . ميزان خطاها در نرم افزار مساله مهمي است       اندازه يك ماجول جهت كاهش      براي  

تا حـدي كـه     ماجول  از ديد تجربي اندازه يك       ..  است 10 تا   7كنترل خطاها آنست كه تعداد دستورات در حد ماجول بين           
  .     تواند بزرگ شود امه نويس قابل كنترل باشد ميبراي طراح و يا برن

  
در اين فصل انواع كوپلينگ و چسبندگي به ترتيب از مشكل .  بحث ديگر در اين فصل كوپلينگ و چسبندگي ماجولها بود

ي نرم توسعه دهندگان نرم افزار با توجه به ميزان تجربه خود و در صورت نيازها. ترين تا ساده ترين طبقه بندي گرديد
بديهي است اين موارد بايد در اسناد نرم افزار منعكس شود تا . افزار مي توانند از انواع كوپلينگ و چسبندگي استفاده كنند

نكته مهم آنست كه يك نرم افزار بايد داراي . پشتيباني كنندگان نرم افزار راحت تر كار پشتيباني نرم افزار را انجام دهند

                                                 
1 Input/Output Routines 
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اين نكته به اهداف مهندسي نرم افزار . لها و چسبندگي قوي در دستورات داخل هر ماجول باشدكوپلينگ كم در بين ماجو
  .كمك زيادي خواهد كرد

  
در نهايت بحث كرديم كه ماجولهايي كه در بيشتر از يك مكان در نرم افزار استفاده مي شوند نبايد در فرآيند از باال به 

  . از پايين به باال براي طراحي و توسعه آنها در نظر گرفته شوددر مقابل بايد يك رويكرد. پايين كشف شوند
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   1ه عملياتزيطراحي بر اساس تج: فصل ششم
  

  كشف شـده و  2و ورث اين روش طراحي توسط ديجسترا.  يكي از روشهاي اوليه طراحي نرم افزار، روش تجزيه عمليات است
شود سـپس   ابتدا يك شرح مختصر در مورد عمل طرح مي      . رود   پيش مي  3افزار بر اساس تمركز روي عمليات        طراحي نرم  آن،در  
  .يابد شود و اين روند تا مادامي كه جزئيات عمل مشخص گردد ادامه مي  يك سطح پايين آن عمل به عملياتي تقسيم ميدر

  
سپس دو نرم افزار، يكـي كوچـك و ديگـري بزرگتـر،  در               . در اين فصل ابتدا خصوصيات مهم اين روش طراحي ذكر مي شود           

و شـده   ضعف ايـن روش طراحـي نـرم افـزار ارائـه             قوت و   در پايان نقاط    . قالب مثال با استفاده از اين روش طراحي مي گردد         
  .گردد بندي مختصري ذكر مي جمع

  

  خصوصيات مهم اين روش  -6-1

 شكـستن عمـل بـه       فرآينـد  طـي    ). شـود عمل انجام   چگونه  آنكه  نه  (در اين روش طراحي، بايد آنچه انجام شود را بيان كنيم            
توسـعه  كـار   ايـن روش     .عمل خواهيم رسـيد   انجام   گيچگونخواهد شدو به    مشخص    جزئيات هر عمل      ،عمليات سطوح پايين  

در اين روش به دليل ماهيت طراحي براي يـك          . انجام مي دهد    5 و يا طراحي از باال به پايين       4 سطح به سطح   بصورت  افزار  نرم

                                                 
1 ِDesign by Functional Decomposition 
2  Dijkstra And Wirth 
3 Functions 
4 Level- By- Level 
5 Design Top- Down  
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 . گوينـد 1ي بـه سـمت عمـق   روش طراحـ به همـين دليـل ايـن روش را    .  رويم جلو مي عمل تا اعماق سلسله مراتب آن عمل   

نمونه اي از طراحي نرم افزار را به اين روش كه عمل اصلي در سطح اول بـه دو عمـل در سـطح دوم و هريـك از                             1-6شكل
عمليات در سطوح مختلـف بـصورت شـبه كـد در     . عمليات سطح دوم به دو عمل در سطح سوم شكسته شده را نشان مي دهد           

  . روش طراحي مستند مي گردد
 

  
 

 

 

 

 

 
   مراحل روش طراحي نرم افزار از طريق تجزيه عمليات-1-6شكل 

 

    ارائه مثال بر اساس تجزيه عمليات-6-2

ترتيـب  عمل درسـت كـردن قهـوه در سـطح اول، بـصورت              . خواهد قهوه درست كند     مي 2روبوتيك  تصور كنيد     :1-6مثال

  .در سطح دوم شكسته مي شودعمليات زير 
Boil Water 
Get a cup  
Put coffee in cup  
Add water  
Add milk  
Add sugar to taste  

 

  

                                                 
1 Breadth First Design 
2 Robot 

The 1st Level 

The 2nd Level The 2nd Level 

The 3rd  
Level

The 3rd  
Level 

The 3rd  
Level

The 3rd  
Level
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  :شود ميصورت زير در سطح سوم تقسيم ب، )جوش آوردن آب(اول در سطح دوم  عمل

  

 Boil water-1  
  :شود اين عمل به عمليات زير شكسته مي

Switch on little  
While water not boiling Do 

Whistle tune  
End while 

Switch off kettle 

  
  :شود ميصورت زير در سطح سوم تقسيم ب، )اضافه كردن شكر يراي ايجاد مزه(سوم در سطح دوم  عمل

 Add sugar to taste-2 

If sugar required then  

Put sugar in cup 

Stir 

End if  
  

طـي هـر بـازي      . شود   نمايش داده مي   2-6شكل  ش  صفحه نماي روي  . را در نظر بگيريد     1يك بازي كامپيوتري   : 2-6مثال  

رفتـه و در صـورت   در روي صفحه بـاال  توپ . در اختيار بازيكن قرار مي گيرد )مشخص شده B باكه (و يك بيلچه توپ يك 

بـا  (بـازيكن بايـد توسـط حركـت بيلچـه          .  سپس توپ به سمت  پائين مـي آيـد          .گيرد   بازيگر امتياز مي   (W) به ديوار    اصابت  

توپ از صـفحه   دورپائين تر  بيلچه در صورتيكه توپ از .از افتادن توپ جلوگيري كند ) به سمت چپ و راست    L و   Rي  كليدها

                                                 
1 Video Game 
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در پايـان بيـشترين امتيـاز بـازيكن محاسـبه و      .  توپ در اختيار بازيگر قـرار گيـرد    4 تا   .شود  تمام مي با توپ   بازيگر  كار  خارج و   

  . استخراج مي شود
  
  
  

  
  
  
  
  

  ش يك بازي كامپيوتري روي صفحه مانيتور نماي-2-6شكل 

  

 ابتـدا   .عمل سطح باالتر بصورت پر رنگ نوسته و زير آن خط كشيده شده است             . ارائه مي گردد  ذيالً مراحل شكستن چند عمل      
  .عمل اصلي بازي، بصورت زير تجزيه مي شود

Game Video  
Draw sides 
Draw bat at home position  
Best_ score := 0 
While someone want to play 
Do 

Score =0 
Draw wall 
Play a game 
If score > best_score Then 
    best_score := score 
End if  
Display best_score 

End while 
 

W= wall 
S= Sides 
B=bat 

→← RL.  

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
S        S 
S  W W W W W W W W W W W W  S    
S  W W W W W           W W W W W S 
S  W W W W                    W W W W  S 
S                 S    
S                      S 
S                  S  
S                     BBBBB                          S 
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 .سپس عمل بازي كردن يك بازيكن بصورت زير تجزيه مي شود

Play a game  

balls_left:= 4 
While balls_left>0 
Do 

Play a ball 
Subtract one from balls_left 

End while 
 .عمل بازي كردن با يك توپ بصورت زير تجزيه مي شود

 a ballPlay 

Create a new ball 
While ball is in play 
Do 

Check ball position 
Move ball 

End while 
Erase ball 

 .عمل جابجائي بيلچه بصورت زير تجزيه مي شود

 
Move bat 

If key= 'l' then  
move_left  

end if 
If key= 'r' then  

move_right  
end if  

  
 .عمل جابجائي بيلچه بسمت چپ بصورت زير تجزيه مي شود

Move left  
Erase old bat 
If bat_position > left_wall + 1 
End if 
Draw bat 
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 .عمل جابجائي بيلچه بسمت راست بصورت زير تجزيه مي شود
 
Move right 
Erase old bat  
If bat_position < righ_wall- bat_length Then 

bat_position := bat_position +1 
End if 
Draw bat 
 

 .عمل جابجائي توپ بصورت زير تجزيه مي شود
 
Move ball 
Erase ball 
xball:= xball  + xstep 
yball:= yball + ystep 
Screen (xball, y ball):= ‘O’ 
 

  
 .قعيت توپ بصورت زير تجزيه مي شود.ردن موعمل چك ك

 
Check ball position  
Check out of play 
Check sides  
Check bat 
Check brick 

  
 .عمل ترسيم جهار چوب بصورت زير تجزيه مي شود

 
Check sides 
If ball at either side  Then  

xstep:= - xstep                           
End if 
If ball at end boundary Then 

ystep:= -ystep 
End if 
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 .عمل چك كردن آجر بصورت زير تجزيه مي شود
 
Check brick 
If screen (xball+ xstep, yball + ystep) is a brick  Then 

Screen (xball + xstep, yball + ystep):=  ‘  ‘ 
Add one to score 
ystep:= -ystep 
Subtract one from bricks_left 
If brick_left= 0 then  

draw wall  
Endif 

End if  
 

  نقاط قوت و ضعف اين روش  -6-3

  :نقاط قوت اين روش را مي توان در قالب موارد زير بيان كرد

تواند مورد استفاده قرار      افزار اعم از كاربردي و يا سيستم مي         اين روش كامالً عمومي است و براي طراحي هرگونه نرم          •
  .دگير

ال خاص ايـن  مث. افزارهائي كه مراحل كامالً سيستماتيك دارند كاربرد بيشتري دارد      اين روش بيشتر براي طراحي نرم      •
 .گردد كه بدنبال هم اجرا مياست رياضي پيچيده و تودر توي  عمليات برنامه ها

  

  :نقاط ضعف اين روش را مي توان در قالب موارد زير خالصه كرد

 در واقع در    .ترين سطح برسيم    شود تا زمانيكه به پايين      هيچ تصميمي گرفته نمي   داده ها    مورد   در اين روش طراحي در     •
، ايجاد ساختار نامناسب    خطر اين روش  . هستند داراز اهميت ثانوي برخور   ه و داده ها      اهميت اولي  از عمليات   ،اين روش 

 . براي داده هاي نرم افزار است

عـالوه  . تواند به صورت گوناگون انجام شود       كند چون تجزيه عمليات مي       نمي  ارائه يحل منحصر به فرد     اين روش راه   •
حل بهتـر اسـت        تشخيص آنكه كدام راه    .دهد  نميارائه  اين روش هيچگونه راهنمايي در مورد بهترين راه حل          بر آن،   
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حـل    بهتـرين راه  مهم جهـت انتخـاب  معيار دو تواند بعنوان   مي نرم افزارسرعتو وضوح عمليات  .اي نيست كار ساده 
  .اعمال شود

  

  بندي جمعخالصه و  -6-4

اهم نكات مرتبط با اين روش را مي توان در نكـات زيـر خالصـه                . در اين فصل، قديمي ترين روش طراحي نرم افزار ارائه شد          
  :كرد

صـلي  سـپس عمـل ا    . طراحي نرم افزار از طريق تجزيه عمليات با بيان عمل اصلي در نرم افزار شروع مي شود                روش   •
طي مراحل شكستن عمليات، طراحي پااليش شـده        . بصورت مجموعه اي از عمليات بصورت شبه كد تبديل مي شود          

  .و تا ماداميكه جزئيات عمل مشخص نشده ادامه مي يابد

 . در اين روش طراحي، ساختمان داده ها از اهميت ثانويه برخوردار است و در پائين تر ين سطح مشخص مي گردد •

اط ضعف خاص، اين روش كامال عمومي است و مي تواند بـراي طراحـي هـر گونـه نـرم افـزار، اعـم از                     علي رغم نق   •

  . كاربردب و سيستمي استفاده شود

محاسبات پيچيده و   افزارهائي كه     اين روش بيشتر براي طراحي نرم     با توجه به شكستن عمليات طي مراحل، در عمل             •
 . دارد سيستماتيك دارند كاربرد بيشتريدر عين حال
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   1ها  طراحي بر اساس ساختمان داده:فصل هفتم
  

مايكـل  ايـن روش توسـط      . در اين فصل روش طراحي ديگري، تحت عنوان طراحي بر اساس ساختمان داده ها ارائه مي گردد                

 اسـت كـه سـاختار    آنبر اين روش اساس  .باشد  معروف مي (JSP3)روش ساختار يافته جكسون   بنامارائه شده و  2جكسون
در ايـن   . توان ساختار برنامه را استخراج كرد       ها مي   با داشتن ساختمان داده   بعبارت ديگر    . كند  ها پيروي مي    ه از ساختار داده   برنام

و مـسائل    مراحل طراحي بـصورت سيـستماتيك ذكـر شـده            ،مثال جهت طراحي با استفاده از اين روش       ضمن ارائه چند    فصل  
  . مرتبط بحث مي گردد

  

  .يابد را جمع كنيم  عدد ورودي كه با يك عدد منفي خاتمه ميnخواهيد مجموع   يد كه ميتصور كن:  1-7مثال 

29   67   93 55   -10  
خاتمـه مـي    با يك عدد منفـي  اين حلقه تكرار. ساختار برنامه شامل يك حلقه تكرار است  مي توان دريافت كه     با اندكي تجربه    

  .يابد
  

، يـك سـر     در ابتداي هر صفحه   . چاپ كند  1-7ك ليست در خروجي بصورت شكل       يبرنامه اي بايد    تصور كنيد   :  2-7مثال  

 در داخل اين حلقـه      .براي ايجاد صفحات مختلف است    اصلي  پس ساختار برنامه شامل يك حلقه تكرار        . شود   نيز چاپ مي   4تيتر
  .باشد يك حلقه تكرار ديگر براي ايجاد ركوردهاي مختلف در هر رديف مياصلي 

  
                                                 

  Data Structure Design 1  
2 Michael Jackson 
3 Jackson Structured Programming 
4 Head 
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  2-7 خروجي برنامه در مثال – 1-7شكل 

  

    مراحل طراحي بصورت كالسيك-7-1

  .شود براي آنكه مراحل اين روش طراحي را بصورت كالسيك مطرح كنيم يك مثال كاملتر ارائه مي

  . دده نمايش 2-7شكلي بصورت شكل مونيتور روي صفحه برنامه اي طراحي كنيم كه خواهيم  ميتصور كنيد : 3-7مثال 

 شامل سه قسمت    2-7شكل  . كنيم     را استخراج مي   ساختمان دادهِ ي مورد پردازش    و  تحليل  ساختار شكل را    :  حلهاولين مر 

  . نشان داده شده است3-7اين ساختار در شكل . نيمه سمت چپ، قسمت وسط و نيمه سمت راست است
            

                          
  
  
  
  

  3-7ال  خروجي برنامه مربوط به مث-2-7شكل 

  

Head 

Page 2 Detail 

Page 1 

       * 
    *** 
  *****          
 
  *****   
    ***   
      * 
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  2-7 ساختار داده مربوط به شكل -3-7شكل 

  :چند نكته در مورد ساختار شكل مورد نظر

 مافوق شـامل    جعبه كه   دهنده آنست نشان،  )  سمت چپ     4-7مشابه شكل   (ديگر ظاهر شود    جعبه    زير 1جعبهاگر يك    
 .باشد رين ميي زجعبه

  سـمت    4-7در شـكل     بطور مثـال  . باشد  دهنده دنباله مي  نشان  ، آن    ديگر ترسيم شود   جعبه سطحهم  اي   جعبه اگر   

  . باشدC و سپس شامل B شامل ابتدا Aراست،  
  
  
  
  

    
 

   نمايش شمول يك قسمت از ساختار با قسمت هاي پائين تر و دنباله اي از ساختار ها در قطعه باالتر-4-7شكل 

  
  .باشد ميساختار نشان دهنده تكرار در ) *(ستاره  

                                                 
1 Box 

Picture 

Middle Bottom half Top half 

Line Line 

A 

C B 

A 

B 
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-7بصورت شـكل    با توجه به اين نكته، ساختار برنامه        . مي رسيم به ساختار برنامه    داده  از ساختار   مرحله  اين  ر  د:  مرحله دوم 

  .باشد  مي5
  

  
  
  
  
  
  

  3-7 ساختار برنامه مربوط به مثال -5-7شكل 

  

شامل موارد زيـر    اين عمليات   . تعيين مي شود  الزم است   نرم افزار   كليه عملياتي كه جهت ايجاد      مرحله  اين  در  :  مرحله سوم 

  .است

1- write n asterisks                                                          نوشتن تعدادي ستاره  

2- write a blank Line نوشتن يك خط خالي                                                          

3- write s spaces                                            نوشتن تعدادي فاصله خالي             

4- increment s                                                    افزايش  تعداد فاصله هاي خالي 

5- decrement s                                                     كاهش تعداد فاصله هاي خالي 

6- increment n ه ها                                                         افزايش  تعدادي ستار   

7- decrement n                                                           كاهش  تعدادي ستاره ها  

8- initialize n and s                              مقدار اوليه دادن تعداد ستاره ها و فاصله خالي 

Process picture  

Process bottom half Process Middle Process top half 

Process 
Line 

Process 
Line 

1

2

3

4

8 8 

5

6

7

1

3
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 انجام شود محل انجـام عمليـات در شـكل         جعبه  گردد كداميك از عمليات در هر       ميتعيين  مرحله  اين  در  : ارممرحله چه 

  . استمشخص شده  7-5

ساختار برنامه شامل   . تعيين مي شود  ساختار برنامه بصورت شبه كد       ،     5-7 از روي شكل     در اين مرحله     : مرحله پنجم 

  .استزير دستورات 
Initialize n and s 
While more Lines Do 
 Write s spaces  
 Write n asterisks  
 Decrement s 
 Increment n 
End while 
Write blank Line 
Initialize n and s  
While more line Do 
 Write s spaces  
 Write n asterisks 
 Decrement n 
 Increment s 
End while 
 

   پردازش فايلهاي ورودي -7-2

 اعداد با عدد منفي خاتمه .خواهيم طراحي كنيم عدد مي   nجمع محاسبه اي براي ورود و  تصور كنيد برنامه : 4-7مثال 

  . آمده است6-7در شكل داده ساختار . يابد مي
  
  

  

  
  
  

  4-7 مربوط به مثال  ساختمان داده مورد پردازش-6-7شكل 

Numbers 

Number  

Body Negative 
Number 
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  .باشد  مي 7-7به صورت شكل از ساختار داده تبعيت كرده و ساختار برنامه 

  
  

  
  
  
  
  
  

  4-7 ساختار برنامه مربوط به مثال -7-7شكل 

  .رسيم با دنبال كردن مراحل به كد زير مي
Sum:= 0 
Read number 
While number not negative 
Do 

Add number to sum 
Read number 

End while 
Print sum 

  

 اطالعـات مربـوط بـه يـك شـخص         شامل  هر ركورد    .اي از ركوردهاست    شامل مجموعه  1ترتيبييك فايل   :  5-7مثال  

  .اي طراحي كنيد كه تعداد خانمها و آقايان را تعيين كند برنامه. باشد مي) سمت چپ  (8-7 شكل بصورت
  

                                                 
1 sequential   

Process 
Numbers 

Process 
Negative 
Number 

Process 
Body 

Process 
Numbe

4 
3 

3 1  
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  . برنامه را نشان مي دهدساختار ) سمت راست  (8-7 شكل . رسيم گيري  مراحل به كد زير مي با پي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5-7مربوط به مثال ) سمت راست(و كد برنامه ) ت چپسم( ساختار داده -8-7شكل 

  

  1 ساختار فيزيكي و ساختار منطقي-7-3

ذيال به تعريـف ايـن   . وجود دارد ،فيزيكي و منطقيمختلف ،ساختار طي مراحل طراحي نرم افزار بر اساس ساختمان داده ها دو    
  :پردازيم ميدو ساختر 

باشد قبل از آنكه هيچگونـه        در فايل ذخيره شده و با دسترس مي       شامل اطالعاتيست كه    :  داده ساختمان فيزيكي  
  .پردازشي روي آن انجام گرفته باشد

  . باشد شود و در دسترس مي شامل اطالعاتي است كه بعد از پردازش آماده مي:  داده ساختار منطقي 
  

  
                                                 

1 Physical and Logical structure 

File 

Eof Body 

Female Male 

Open file 
Initialize counts 
While not end of file Do 
   Read record 
   If record= male Then 
      Increment male_ count 
   Else 
     Increment female_ count 
   End if 
End while 
Print counts 
Close file 
 

Record 
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كورد فراهم شده اسـت هـر ركـورد         اي از مشاهدات گرفته شده توسط افراد به صورت ر           يك فايل شامل مجموعه   :  6-7مثال  

  :زير است و يا اطالعات شامل فيلدها
Date    Max_Temp    Min_Temp      Observer    place 

  :مطلوبست

  .كه ساختار فيزيكي اطالعات را نشان دهدساختمان داده اي ترسيم  
 . كه ساختار منطقي را با توجه به عمليات زير نشان دهدساختمان داده ايترسيم  

a(  باشد24تعداد روزهائي كه ماكزيمم درجه حرارت .  

b( تعداد مشاهداتي كه توسط شخص علي گرفته شده است.  

c(  باشد  درجه مي18-25تعداد روزهائي كه درجه حرارت توسط علي گرفته شده است و بين.  

  .آمده است 9-7قسمت اول اين مثال در شكل  پاسخ 
  

  
  
  

  
  
  

  6-7به مثال  ساختار فيزيكي داده مربوط – 9-7شكل 
  

  
  
  
  

  
  6-7مثال ) a بند( ساختار منطقي داده مربوط به قسمت دوم -10-7شكل 

Observation file 

Record  0 : يعني يكي از موارد مورد نظر  

Max          0 
Of 24 0 c 

Etc      0

Observation file  

Eof Record  

Max Obs Place Min Date 
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  6-7 مثال b ) بند( ساختار منطقي داده مربوط به قسمت دوم -11-7شكل 

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  6-7مثال  c) بند( ساختار منطقي داده مربوط به قسمت دوم - 12-7شكل 

  
  

  .دايدن به شبكه كد ادامه دتا رسمي توان را  6-7مثال 

Observation 
file 

Ali    0 
Obs 

Other        0 
Obs 

Record *

Observation 
file 

Record*

Ali   0 
Obs 

Other    o 
Obs  

Out   0 
Range 

In    0 
Range 
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  1پردازش چندين ورودي و خروجي -7-4

مثالهائي كه تا كنون مطرح شد برنامه هائي بود كه تنها يك جربان ورودي از داده و يـا يـك جريـان خروجـي از اطالعـات را              
در مورد اين نـرم     . ائيداكنون به يك مثال عمومي كه در آن جندين جريان ورودي و يا خروجي دارد توجه نم                . پردازش مي كرد  

  .افزارها روش طراحي مشابه است ليكن بايد همه مسيرها توصيف و ساختار برنامه براي هر مسير تعيين شود

  بـا اجـراي    .كنـد   در مورد انبار را در نظر بگيريد كه ورود و خروج كاالها را كنترل مي               2فعل و انفعالي  يك سيستم    : 7-7مثال  

  .شود صفحه مانيتور ظاهر مي روي 13-7 زير روي بصورت شكل نرم افزار اين سيستم، منوي
 

Stock Control  
 Issue stock -1  شود كاال وارد مي
 Receive stock -2  شود كاال خارج مي

 Create item -3  شود  ميكاالايجاد
 Delete item -4  شود حذف ميكاال
 Query item -5  شود مي سوال)موجودي آن(در مورد يك كاال 

  6- End 
Please   enter     your    choice:  

  7-7 نمايش منوي يك سيستم انبار مربوط به مثال – 13-7شكل 

  

  .باشد  مي14-7اي يا فعل و انفعالي به صورت شكل  ساختار اين سيستم محاوره
  
  
  
  

                                                 
1 Processing Several Input And Output Streams 
2 Interactive 
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  7-7 ساختار داده نمايش داده شده در سيستم انبار مربوط به مثال -14-7شكل 

  
  .عملياتي كه بايد در سيستم انجام شود شامل موارد زير است

1. Clear screen  
2. Display heading 
3. Display choices  
4. Display user prompt 
5. Accept user response  
6. Display error message 
7. Call issue procedure 
8. Call receive procedure 
9. Call create procedure 
10. Call delete procedure 
11. Call query procedure 

  .سيمر ميزير شبه كد در صورت ادامه روش طراحي از طريق ساختمان داده ها به 

Dialogue 

Response Prompt Choices Heading 

Screen * 

10Wrong 

Invalid Valid 

20 Etc 

Error 
messag

Junk 
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While user_ choice not equal to end Do 
 Clear   screen 
 Display  heading 
 Display  choices 
 Display prompt 
 Accept  user_ choice 
 
 While  user_choice is wrong DO 
  Display Error message 
  Accept user choicer 
 End while 
 
 Case user_ choice 

1. call issue procedure 
2. call receive procedure 
3. call create procedure 
4. call delete procedure 
5. call query procedure 

End case 
End while 

  .  كردصفر را مساوي  user_ choiceدر ابتدا بايد 
  

  15-7بـه صـورت شـكل     ايجاد يك قلـم كـاال در انبـار           صفحه مربوط به     3براي ادامه اين مثال و در اثر انتخاب شماره          
  .شود نمايش داده مي

  

  
  
  
  

   براي ايجاد كاال در انبار2 نمايش صفحه مانيتور در صورت انتخاب شماره -15-7شكل 

Create new stock item 
Stock number ….. 
Description ……. 
Location ….. 
Reorder level     ……. 
Confirm   correct? (Y/N) 
Another new stock item (Y/N) 
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   است 16-7به صورت شكل داده براي اطالعات صفحه مانيتور ساختار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   براي ايجاد كاال در انبار2 نمايش ساختار داده صفحه مانيتور در صورت انتخاب شماره -16-7شكل 

  

  .عمليات انجام شدني براي اين قسمت از سيستم شامل موارد زير است
1. display heading 
2. display skeleton 
3. accept stock number 
4. accept description  
5. accept location 
6. accept reorder level  
7. display Error message 
8. clear Error message 
9. accept confirm 

Create item 
screen 

Input * 
data 

Stock no Desc  

Heading 

LevelLoc Conf Repeat 

Invalid Valid 

Skeleton 

ERROR 
message 

Junk 

Yes0 No0 Yes0 No0 

Inputs 
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10. accept repeat 
11. clear form Entries 
12. write new stock item to file 

  .شبه كد برنامه مورد نظر به صورت زير است
Display heading 
Display from skeleton 
While repeat is y Do 

Accept stock number 
While stock number is not valid Do 
 Display Error 
 Accept stock number 
End while  
Accept description 
Accept location 
Accept reorder 
Accept confirm 
If confirm= yes Then 
 Write new item to file 
End if 
Accept repeat  
Clear form entries 

End while 
  .مي توان براي ساير قسمتهاي سيستم ادامه دادمثال را اين 

  

  : يك شركت توليدي يك فايل اطالعاتي استخدام پرسنل به صورت زير است در اختيار دارد :8-7مثال 

Employ name        age        skill1          skill2           skill3 

.  مهارت از سـه را ليـست كنـد         2 و همچنين شامل     25ي سن كمتر از     در صورتي كه اين شركت بخواهد مستخدميني كه دارا        

  . يا باالتر را كه شامل هر سه مهارت هستند تعيين كند25آنكه شركت بخواهد مستخدمين سن براي بعالوه 
  :موارد زير را پاسخ دهيد

  . كنيدها براي منعكس كردن ساختار منطقي از فايل استخدامي و گزارش ترسيم چارت ساختماني داده 

 .ساختار برنامه را مشخص كنيد 
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برنامه با دنبال كردن مراحل طراحـي بـصورت     و ساختار   17-7در شكل   گزارش  داده مورد پردازش و هم چنين ساختار        ساختار  

  .است 18-7شكل 

  
  

  
  
  
  
  

  
  8-7مر بوط به مثال ) سمت راست(و ساختار گزارش مطلوب ) سمت چپ( ساختار داده مورد پردازس -17-7شكل 

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  8-7 ساختار برنامه مر بوط به مثال -18 -7شكل 

Report 

Meets 
Requireme

nt 

Fail 
Employment 
requirement 

Total Body 

Line*

Header Employee 
Record 

Employee 
file 

Process 
report body 

Process 
report total  

Process 
employee file 
to give report 

Process 
header 

Process 
employee 

record 

Process retains0 
employee 

Process 
sacked 

employee 
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  1 تصادم ساختارها -7-5

را نتـوان بيـك     سـاختار   گاهاً ممكن است دو يـا چنـد         داده ها،   ساختار  روش طراحي بر اساس     طراحي با استفاده از     مراحل  طي  
  .گويندساختار ها ساختار برنامه نگاشت  نمود اين حالت را تصادم 

 كاراكتر از لغات و فاصله خـالي باشـد و خروجـي آن بـه                80اي طراحي كنيد كه ورودي آن ركوردهائي از           برنامه:  9-7مثال  

در صورت استفاده از روش طراحـي       .  كاراكتر از لغات و دقيقاً يك فاصله خالي بين لغات استخراج گردد            47صورت خطوطي از    

  . است19-7زش و هم جنين ساختار داده خروجي بصورت شكل بر اساس ساختمان داده ها، ساختار داده مورد پردا
  

  
  
  
  
  

  9-7مربوط به مثال ) سمت راست(و ساختار داده خروجي ) سمت چپ( ساختار ساختار داده مورد پردازش -19-7شكل 

  
  : شكسته شود) دوبرنامه(حلهاي پيشنهادي به صورت زير است كه برنامه به دو قسمت  راه

برنامه فايل ورودي را گرفته لغات آن را تشخيص داده و يك فايل تنها شامل لغات درسـت                  اين  : 2شكنندهبرنامه   
  .كند مي

 .سازد فايل حاوي لغات را گرفته و خطوط را طبق مطلوب مي: 3سازندهبرنامه  

  

  . آمده است20-7شكل شكننده در ساختار برنامه هم جنين و داده ساختار 

                                                 
1 structure clashes 
2 Breaker  
3 Builder  

Output 
file 

Line * Line *

Input 
file 
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  9-7مربوط به مثال ) سمت راست(و ساختار برنامه شكننده ) سمت چپ(د پردازش  ساختار داده مور-20-7شكل 

  

  . آمده است20-7در شكل سازنده ساختار برنامه هم چنين ساختار اطالعات خروجي و 
  
  

  
  
  
  

  
  9-7 ساختار داده خروجي و هم جنين ساختار برنامه سازنده مر بوط به مثال -21-7شكل 

  

 

 

Process 
intermediate 

process output  

Word * Process Line *

Intermediate 
file 

Input word *

Process input 
process 

intermediate 

Word * Process Line *

Intermediate 
file 

Process word *
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BREAKER 

Open files 
Read line 
While not end of file Do  

While not end of line Do 
  Extract next word  
 Write word 
End while 

Read next line 
End while 
Close files 
 
BUILDER 
Open file 
Read word 
While more words do 

While line not full and more words Do 
 Insert word into line 
 Read word 
End while 
Output line 

End while 
Close files 
 

  :سه راه وجود داردساختار ها بطور كلي براي حل مشكل تصادم 
  .كنيم استفاده ميفايل واسط از روش كارائي در صورت عدم اهميت  

 . به صورت زير استفاده كنيدPipe از UNIXدر صورت داشتن يك سيستم عامل قوي مثل  

BREAKER < input file | BUILDER > output file 

اي از ديگري تعريف كرد و همـه عمليـات مـستقيماً در يـك برنامـه           ها را به صورت زير برنامه       توان يكي از برنامه     مي 
  .شود انجام مي
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 الصه و جمع بندي خ -7-6

  :مهمترين مطالب بحث شده در اين فصل را مي توان در قالب موارد زير خالصه نمود
  .نويس وابسته نيست  به خالقيت برنامه وباشد نويس استوار نمي  اساس القاء تجربي برنامهاين روش، بر 
  .باشد اين روش منطقي است و بر اساس اجراي يك سري مراحل مي 
  .داردرا اين روش قابليت ياد دادن و آموزش  
  .رسند مينويس با مشخصات يكسان به يك برنامه  دو برنامه بدين معني كه  استاين روش سازگار 
  .سازي است قابل پياده سازي  خروجي اين روش در هر زبان برنامه 

  

   مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر -7-7

  
1. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-

Hill Higher Education, 5th Edition, 2001. 
2. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 

Approach”, 3rd Edition, 2004 . 
3. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004. 

4. Gelfand, M. T. Goodrich, and R. Tamassia., “Teaching data structure design 

patterns”, 29th ACM SIGCSE Tech. Sympos, 1998. 

5. Jack K. Horner, “The Effect of Object-Oriented Data Structure Design and 

Implementation on Lifecycle Effort, A Case Study”, Software Engineering 

Research and Practice, 2005, pp. 142-148. 
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  1ها طراحي بر اساس جريان داده:  فصل هشتم 
  

ايـن روش از تنظـيم      . دگـرد  مـي اسـتفاده    براي تعيين معماري نرم افزار       استوار است و     2دياگرام جريان داده ها   اين روش بر اساس     
و صورت زير پيـاده شـوند       افزارهايي كه به يكي از د       كند و بيشتر براي نرم      شود و ساختار اصلي برنامه را طراحي مي         نيازها شروع مي  

  :مفيدتر است

  .تشكيل دهنده نرم افزاراصلي  هاي 3قسمت هاي اصلي و يا ماجول 
 .قسمت ها و يا ماجولها روابط بين  

 سـپس   . مـي شـود    هر با فرآيندهاي دنياي فيزيكـي آود      دياگرام جريان داده ها   اي در مورد شباهت       بحث فشرده ي اين فصل    در ابتدا 
بنـدي پرداختـه    طراحي ساختار برنامه با استفاده اين روش ارائه شده و در پايـان بـه جمـع                و    جريان داده ها   دياگرامروشهاي ترسيم   

  . شود مي
  

    شباهت با دنياي فيزيكي-8-1

يات عملبراي ترسيم دياگرام جريان داده ها براي يك سيستم، . دارددنياي واقعي خيلي شباهت عمليات در  با دياگرام جريان داده ها  
هـم  . در داخل دايره نام عمل نوشته مي شود       . شوند    ها مشخص مي    با پيكان خروجي  اطالعات  داده هاي ورودي و      با دايره و     ستمسي

  . قرار مي گيرد) كه معرف آنها است(جنين بر روي هر داده ورودي و اطالعات خروجي يك بر چسب 

                                                 
1 Data Flow Design 
2 Data Flow Diagram: DFD 
  .براي تعريف ماجول به فصل پنجم رجوع شود 3
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 در يـك دانـشگاه وسـائل كمـك          . در نظر گرفـت    1-8ت شكل   توان به صور    دانشگاه را مي  يك  بعنوان نمونه فعاليت    : 1-8مثال  

  .آموزشي، استاد و دانشجو بعنوان ورودي و كارشناس بعنوان خروجي سيستم است
  

 

 

 

 

 

 

 
   نمايش سيستم دانشگاه بصورت دياگرام جريان داده ها-1-8شكل 

. عمليـات درون سيـستم ترسـيم مـي گـردد     دياگرام جريان داده ها در سطوح مختلف، براي نشان دادن درجات مختلـف تجريـد از                
دياگرام با جزئيات بيشتري، عمليات درون سيستم       ) سطح يك ( در سطح بعدي    . دياگرام در سطح صفر باالترين درجه تجريد را دارد        

 ترسـيم  ، ترسيم و بـا جزئيـات بيـشتر    ....براي يك سيستم، اين دياگرام مي تواند تا سطوح بعدي ، دوم و سوم و             . را نشان مي دهد   

 . گردد

  

اين دياگرام در سطح صـفر بـصورت   .  در نظر بگيريدمحاسبه معدل كل دانشجو با توجه به معدل ترم قبلبعنوان مثال : 2-8مثال  

و با توجه به ورودي هـاي سيـستم بـصورت           ) سطح يك   (ديگرام جريان داده ها در سطح بعدي        .  نشان داده شده است    2-8شكل  

، محاسـبه معـدل     1در اين دياگرام عمليات شامل محاسبه معدل در ترم          .  ترسيم مي گردد   3-8 جزئي در سطح يك بصورت شكل     

و )گذرانده و افتاده ( تنها تعداد واحدهاي هر درس ثبت نام شده توسط دانشجو            1در محاسبه معدل در ترم      . مي باشد ...  ، و 2در ترم   

معدل ) 2(،  )گذرانده و افتاده  (تعداد كل واحد هاي     ) 1(بعدي بايد   در محاسبه معدل براي ترمهاي      . نمرات هر درس منظور مي گردد     

  . نمرات مربوط به هر درس بايد منظور شود) 4(تعداد واحدهاي هر درس و هم جنين) 3(كل تا قبل از ترم مربوط، 

 کارشناس

  دانشجو
  
  

  استاد
  
  

وسايل 

عمليات در 
 انشگاهد
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   دياگرام جريان داده ها براي محاسبه معدل نهائي دانشجو در دانشگاه-2-8شكل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  

   دياگرام جريان داده ها در سطح يك براي محاسبه معدل نهائي دانشجو در دانشگاه-3-8شكل 

  

  معدل كل 

  بل از ترم جاري معدل كل ق
  
  
  

  معدل ترم جاري
  
  

تعداد واحدها ترم جاري 
  )منهاي حذف شده(

محاسبه معدل 
 کل

تعداد كل واحدها قبل از ترم جاري
 )ذف شدهحمنهاي (

معدل كل در ترم 
1

 و تعداد واحدهاي تنمرا
 1ترم 

نمرات و تعداد واحد در ترم 
2 

تا معدل كل 
محاسبه معدل در ترم  2ترم

2 

محاسبه معدل در 
 1ترم

محاسبه معدل در 
 8ترم 

در عداد واحد ها ت
 1ترم 

تعداد واحد ها تا ترم 
2
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  دياگرام جريان داد ه ها رسيم روشهاي مختلف ت-8-2

 :و طراحي آن سه روش وجود دارددياگرام جريان داده ها براي يك سيستم براي رسم يك 

  

   تقسيم عمليات به عمليات كوچكتر-8-2-1

، ) قـسمت فوقـاني    (4-8شـكل   . دتقسيم كنيـ  كوچكتر  عمليات   كلي را رسم كنيد سپس عمليات را به          ان داده ها  دياگرام جري  ابتدا  
در اين نوع ترسيم، عمليات كلي سيستم به دو عمل          . دياگرام جريان داد ها را در سطح صفر براي يك سيستم نمونه نشان مي دهد              

وجه به مشخص شدن اين دو عمل، بايد ورئديها و هم جنين خروجيها             با ت .  تقسيم شده است   B  و    Aدر سطح يك، شامل عمليات      
  .را براي هريك از عمليات تعيين كرد

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   تقسيم عمليات به عمليات كو چكتر جهت ترسيم دياگرام جريان داده ها-4-8شكل 

  

  

Function A 

Input raw 
Data Output data 

flow 

Overall 
function 

Input raw 
Data 

Data 
flow Function B 

Output data 
flow 
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  حركت از داده خروجي به سمت عقب  -8-2-2

داده خروجي تحليل و عمليات جهت      . شروع حركت  از داده خروجي سيستم است        ه ها، در اين روش براي ترسيم دياگرام جريان داد       
با توجه به مشخص شدن شدن عمل، داده ورودي در يك مرحله قبل از مرحلـه پايـاني تعيـين                 . ايجاد داده خروجي تعيين مي گردد     

  .اين روند تا ماداميكه به داده اصلي سيستم مي رسيم ادامه مي يابد. خواهد شد
  

  حركت از داده ورودي  به سمت جلو  -8-2-3

  .اين روش مشابه روش قبلي است با اين تفاوت اينكه حركت از داده ورودي سيستم شروع و به سمت جلو  خواهد بود
  

  . بعنوان يك سيستم و با مشخصات زير در نظر بگيريددر يك سوپرماركت عمليات فروش : 3-8مثال 

  .گذرد ميدستگاه كاال از جلوي يك . شود  خوانده مي1ركد خواندستگاه بااطالعات ورودي از يك  
 .گردد قيمت آن استخراج ميجدول با مراجعه به يك  

 .شود نمايش داده مينمايشگر قيمت كاال روي  

 : ترسيم كرد5-8بصورت شكل توان  ميدياگرام جريان داده در سطح صفر را 

  
  

 

 

 
  راي سيستم فروش در يك سوپر ماركت دياگرام جريان داده در سطح صفر ب-5-8شكل 

  
  

                                                 
1 Barcode Reader 

Item price 
Process 
items 

Bar Code 
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 عمليات پردازش در دياگرام سـطح صـفر بـه سـه             . است 6-8تر به صورت شكل      سطح پايين  دياگرام جريان داده  در مورد اين مثال     
عمل در سطح يك شامل عمليات معتبر سازي اطالعات خوانده از طريق دستگاه باركد، مراجعه به جـدول قيمـت و آرايـش قيمـت             

 . يشگر تقسيم شده استروي نما

  
  

 

 
  دياگرام جريان داده در سطح يك براي سيستم فروش در يك سوپر ماركت -6-8شكل 

  
   طراحي ساختار برنامه از طريق اين روش-8-3

گردد و مهمترين عمل اسـتخراج شـده از آن عمـل بـه صـورت يـك                     بدقت بررسي مي   ، دياگرام جريان داده ها    براي طراحي برنامه  
اي  شوند عمل فوق براي هر تكـه  اصلي فراخواني ميماجول ها از طريق ماجولها گردد و بقيه  اصلي مشخص مي قسمت ماجول و يا 

  . تواند انجام شود  ميدياگرام جريان داده ها از
  

در ايـن مـاجول اصـلي ابتـدا عمـل معتبـر سـازي               .  عمل مراجعه به جدول بعنوان ماجول اصلي انتخاب شده اسـت           7-8شكل  در  

ات خوانده شده از دستگاه باركد فراخواني، سپس عمل مراجعه به جـدول انجـام و درنهايـت آرايـش لطالعـات در نمايـشگر                         اطالع
  .فراخواني خواهد شد

  
 

 
 
 
 

    ساختار برنامه مربوط به سيستم فروش در يك سوپر ماركت-7-8شكل 

Bar code Formatted 
price Lookup Format 

price 
Validate 

Validate 

Lookup 

Format 
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بـه سـمت بـاال      سپس مـاجول اصـلي      .  مي شود استخراج  ده  از دياگرام جريان دا   اصلي  ماجول  توان اينگونه تفسير كرد كه ابتدا         مي
از ديـاگرام جريـان   هـر قـسمت   براي عمل آويزان شدن و باال كشيدن . هاي ديگر به آن آويزان شونده و در نتيجه ماجول   كشيده شد 

  . ساختار برنامه استخراج خواهد شدياتطي اين عمل. شودانجام بايد  داده
  

باشد يعني از دو طرف اطالعات را براي مشتري و فروشنده نـشان               مي 1دو گانه  كه اين ترمينال     تصور كنيد  3-8براي توسعه مثال    

 ترسيم مي   8-8 شكلدياگرام جريان داده براي اين سيستم در        . كند  عالوه بر آن ارزش كل كاالي فروش رفته را بروز مي           .دهد  مي
 .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   براي سيستم فروش يك سوپر ماركت با صفحه نمايش دو گانه دياگرام جريان داده-8-8شكل 

  

                                                 
1 Double Display  

)ارزش كل(  

Bar 
code Validate 

Formatted 
price 

Format 
price 

terminal 

Lookup 

Price 

Update 
total 

Format 
price 

terminal 2 
Formatted 

total Format 
total 

Formatted 
price 
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  .شودمي  تعيين  9-8ها به صورت شكل  ساختار برنامه بر اساس روش طراحي جريان داده
 

 

 

  
  
  

 
 
 

   ساختار برنامه براي يك سيستم فروش سوپر ماركت با نمايشگر دو گانه– 9-8شكل 
 

تعريـف نمـود كـه       1وظيفـه توان به عنـوان يـك         را مي دياگرام جريان داده    مليات   هر يك از ع     Adaزبان برنامه سازي    در   :نكته

  .دهد  ديگر انتقال ميوظيفه گرفت و يا به وظيفهاطالعاتي را از يك 

  

 بـه صـورت   اين سيـستم   .كند در نظر بگيريد كوچك صنعتي را كنترل مي  قسمت از يك واحد      را كه يك     سيستميك  : 4-8مثال  

 سيـستم  اين   .دينكند تا به صورت قابل پردازش در آ         اعمال مي در آنها    سپس فاكتورهايي    ،اطالعاتي را گرفته  ا  دستگاههپويوديك از   
  . دپيغامي داده شواطالعات را با مقادير نرمال مقايسه كرده و در صورت عدم نرمال 

  

سائي دستگاه، خواندن داده، تبديل داده،      در اين نمودار عمليات شنا    .  ها براي سيستم نشان مي دهد        نمودار جريان داده   10-8شكل  
  .  چك كردن داده با مقادير نرمال و نشان دادن پيغام روي نمايشگر و جوددارد

                                                 
1 Task  

Lookup 

Validate Update 
total 

Format 
price for 

term1 

Format 
price for 

term2 

Format 
total 
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 4-8 دياگرام جريان داده ها براي مثال -10-8شكل 

  

ل چك كردن داده با مقـادير        در ساختار سمت چپ، عم     .دهد  نشان مي  4-8براي مثال   برنامه را   مختلف از   ساختار  دو   11-8شكل  
  . نرمال بعنوان ماجول اصلي انتخاب و بقيه ماجولها بصورت شكل فراخواني خواهند شد

  

Time 

Determine 
instrument 

Instrument 
identification 

Read Data from 
instrument 

Raw data

Conversion 
factor Convert 

Converted data 

Limits Check 

Display 
Message 

Message 

Message on terminal 
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در پاسـخ مـي تـوان گفـت          ؟انتخاب كنـيم  ماجول  ترين  مهمرا به عنوان    چك كردن   چرا  يك سوال مهم ممكن است طرح شودكه        

بـسيار  ماجولها در اين حالت پيوستگي . مي توانست باشد 11-8شكل  ساختار برنامه بصورت ديگري مشابه ساختار سمت راست در     
از .  يكي از نقاط ضعف اين ساختار آنست كه زنجيره بزرگي از فراخواني زير برنامه ها اتفاق خواهد افتـاد      .يكنواخت و هماهنگ است   

نـدازه مناسـب بـراي پـشته، ممكـن اسـت       آنجائيكه براي پياده سازي فراخواني از پشته مركزي استفاده مي گردد، در صورت عدم ا       
 . سرريز اتفاق افتد و مشكالتي در مرحله تست نرم افزار بروزكند

  4-8 دو ساختار مختلف از برنامه براي مثال -11-8شكل 

 

  خالصه و جمع بندي -8-4

در اولين . ي دنبال مي شودافزار روش طراحي بر اساس جريان داده ها با تحليل جريان داده ها و عمليات در داخل يك سيستم نرم
اين دياگرام  . ترسيم گردد ) پيكانها(و داده هاي ورودي و اطالعات خروجي        ) عمليات(مرحله بايد دياگرام جريان داده شامل دايره ها         

Convert 

Check 

Display 
message 

Determine 
instrument 

Read data 

Determine 
instrument 

Read data 

Convert 

Check 

Display 
message 
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حركت از داده ورودي به سـمت  ) 3(حركت از اطالعات خروجي به سمت عقب و    ) 2(شكستن عمليات،   ) 1(مي تواند به سه طريق      
  . ترسيم و جزئيات آن تا سطوح پائين تر تعيين شودجلو 

 

 براي تعيين ساختار برنامه، مهمترين عمل در دياگرام جريان داده ها بعنوان ماجول اصلي انتخاب و بقيـه عمليـات بعنـوان مـاجول                        

روش صـورت مختـصر   اين روش را به      .اين ماجولهاي فرعي از داخل ماجول اصلي فراخواني خواهد شد         .  فرعي محسوب مي گردند   
 .آيد گويند و طرح و يا ساختار برنامه در ادامه تحليل بدست مي 1تحليل و طراحي ساختار يافته

  
. ها و مؤسسات ارائه دهـد       ات سازمان افزارهائي پيشنهاد شده كه برنامه كاربردي جهت مكانيزاسيون عملي          اين روش بيشتر براي نرم     

 در . باشد و ارتباط بين  واحدهاي مختلف مي     دياگرام جريان داده ها     سازمانها استخراج   بهترين روش جهت مكانيزه نمودن اطالعات       
 مربوطه و اطالعـات ورودي و يـا خروجـي آن قـسمت              يدياگرام جريان داده ها   مرحله بعد هر قسمتي از آن سازمان را با  توجه به             

  . دگردتوان مكانيزه  مي
  
 

   مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر - 8-5

1. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-Hill 
Higher Education, 5th Edition, 2001. 

2. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 
Approach”, 3rd Edition, 2004 . 

3. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004. 
4. M. Adler. “An algebra for data flow diagram process decomposition”, IEEE 

Transation on Software Engineering, 1988. 
Timed Data Flow Diagrams 
5. Symanzik J., and Baker L., “Timed Data Flow Diagrams”, Department of 

Computer Science, Iowa State University, USA, Technical report TR-96-23, 1996. 
 

                                                 
1 SSADM : Structured System Analysis And Design  
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  1ءگرائي  طراحي بر اساس شي : فصل نهم
 

   مقدمه -9-1

طراحـي ،   در ايـن روش     . در اين فصل مدرن ترين روش طراحي نرم افزار ، يعنـي روش طراحـي شـيءگرا  بحـث مـي شـود                       
اح طـر و تناظر   گرا بر اساس تجسم       اصوالً روش طراحي شي   . شوند كه تناظر مستقيم با دنياي واقعي دارند         ائي تعريف مي  شيءه

ايـن   بـر ايـن اسـاس،        .دكن  درك برنامه را آسانتر مي     ،مهم  و  اين تناظر مستقيم    . باشد  نويسي مي   از دنياي واقعي به دامنه برنامه     

   .گويند  نيز مي2سازي ياروش طراحي بر اساس تجسمات بيهشروش را روش طراحي با استفاده از 
  

سپس نرم افزار بازي ويدويي كه در فصل ششم بـا  .  ا ارائه مي شوددراين روش ابتدا اصول ويا ويژگيهاي برنامه سازي شيءگر    

در ادامه، يك مفهوم خاص جهت طراحي شيءگرا تحت         . استفاده از روش تجزيه عمليات طراحي شد به بحت گذاشته مي شود           

شـده و در  چند روش براي پـااليش كـردن طراحـي ذكـر     .  تعريف و مراحل استخراج اجزاء آن ارائه خواهد شدCRC عنوان 
  . نهايت جمع بندي ارائه خواهد شد

  

   اصول و ويژگيهاي برنامه سازي شيء گرا  -9-2

يك كالس، تجـرد چيـزي در دامنـه مـساله، داشـتن            .  است 3يك مفهوم پايه و اساسي در برنامه سازي شيءگرا مفهوم كالس          
در يك كـالس مجموعـه اي از داده هـا ويـا             . دقابليتي در سيستم در جهت نگهداري اطالعات و يا انجام عمليات ارائه مي كن             

هريك از اشياء در دنياي واقعي از نوع يك كالس تعريف شده در برنامـه مـي                 . و عمليات روي آنها قرار مي گيرد      ء  صفات شي 
                                                 

1 Object Oriented design 
2 Programming By Personification 
3 Class 
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در ايـن كـالس داده      . بعنوان مثال كالسي بنام صف در يك برنامه كاربردي در يك سيستم بانك مي تواند تعريف شود                . باشند
امل يك بردار جهت ذخيره شماره مشتري و عمليات صف شامل قرار گرفتن مشتري در صف و گرفتن مشتري از سر صـف                       ش

سه اصل و ويژگي مهم در برنامه سازي شيء گرا كه بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته شـامل                   . براي سرويس مي باشد   
  :موارد زير است

اصـل   .مي تواند عمليات كالسهاي ديگـر را فراخـواني كنـد   كالس ك در برنامه سازي شيءگرا ي :1فشرده سازي •

  .امكان استفاده از يك كالس را بدون دانستن جزئيات در مورد چگونگي كار كالس فراهم مي كندفشرده سازي، 

در واقـع كالسـهاي     .  را در كالسهاي ديگر فراهم مي سـازد        كالسيا جند   اين اصل امكان استفاده از يك        :2وراثت •

 ي توانـد اجـزا    ي، هـر كـالس مـ      . ر مي توانند از يك يا چند كالس صفات يا داده ها و عمليات را بـه ارث برنـد                   ديگ
  .نچه كه به ارث برده اضافه كند آ به زي را نيديجد

 .اين اصل امكان متفاوت عمل كردن كالس ارث بر از كالس ويا كالسهاي جدش رافراهم مي سازد                 :3ند شكلي چ •

لي اين امكان را فراهم ميكند كه در مواردي يك كالس بتواند رفتـاري متفـاوت از كالسـهاي                   در واقع اصل چند شك    
  . جدش داشته باشد

  

   مراحل در روش طراحي شيء گرا  -9-3

  :چند مرحله اساسي زير بايد در اين روش طي شود

 .پيدا كردن كالسها و يا اشياء •

 .تعيين صفات ويا داده ها در كالسها •

 .وليتهاي كالسهاشناسايي كردن مسئ •

 .شناسايي كردن رفتار هاي اشياءوياكالسها در وجوه استاتيك و ديناميك سيستم •

 .شناسايي كردن روابط بين اشياء و يا كالسها و قوانين حاكم بر آنها •

                                                 
1 Encapsulation 
2 Inheritance 
3 Polymorphism 
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 كالسهامشخص كردن  -9-3-1

 مهمترين  .استعمل كننده   سهاي  كال واضح كردن    تعيين كالسها و  باشد بلكه     اولين مرحله در اين روش استخراج عمليات نمي       
اشياء اي از     آنها مجموعه . استشيءگرا  مكانيزم اساسي در طراحي     كالسها   .باشد  ميكالسها  قسمت در طراحي مشخص كردن      

كالسها،  براي مشخص كردن     روشترين    ساده .كنند  مرتبط به هم كه خصوصيات و رفتارهاي معيني را ارائه دهند مشخص مي            
  :زير استشامل موارد روشهاي عمومي براي تعيين كالسها . باشد با دنياي واقعي مينرم افزار مقايسه 

، كانديد  آمدهآن گزارش   در  كه  اسامي  در صورت دسترس بودن گزارش تحليل نيازها،        : بررسي مشخصات نيازها   •

  .خوبي براي كالسها هستند

قـرار  اشـاره و ارجـاع       د در سيـستم را مـورد      جـو مواشياء   معموالً كالسها و     كاربران: مالقات و مذاكره با كاربران     •

 .دهد مي

 انجـام   .باشـد   نگاه كنيد و بررسي كنيد چه كـسي مـسئول انجـام آن مـي              به مسئوليتها    : انجام دهنده مسئوليتها   •

 .دهنده مسئوليت بايد اشياء و يا كالسها باشند

ـ    :  انسانها، مكانها، اشياء ملموس، دستگاهها و حوادث       • د بـا اجـسام موجـود در دنيـاي         كالسها ويا اشياء باي

انسانها، مكانهـا، اشـياء ملمـوس،     ارائه شده 1در يك دسته بندي كه توسط كاد و يوردون      . واقعي مطابقت داشته باشند   
 .، مهمترين كالسها و اشياء موجود در نرم افزار هستنددستگاهها و حوادث

  

در  .يه عمليات طراحـي شـد را در نظـر بگيريـد            در فصل ششم از روش تجز      2-6كه در مثال     بازي ويدوئي : 1-9مثال  

  . شرح اين مثال نيازها ويا بعبارت ديگر صورت مساله مشخص گرديد
  

                                                 
1 Coad and Yourdon 



 طراحي بر اساس شيء گرايي: فصل نهم

 140

در ايـن مثـال    در صوريكه روش استخراج اسامي در مشخصات نيازها را براي مشخص كردن كالسها پي گيـري نمـائيم                   
بـازي  موجود در اشياء  . الع و خود بازي ويدئويي است توپ، بيلچه، آجر، اضشاملاشياء و يا كالسهاي موجود در سيستم 

  .استبه تصوير كشيده شده  1-9 به صورت شكل ويدوئي
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  ود در سيستم بازي ويدئوييجاشياء مو -1-9شكل 

  

 هاتعيين صفات ويا داده ها در كالس -9-3-2

مشخـصات   در مـتن     يفات و عبـارات ملكـ     به تمـام صـ    شيء   صفات هر    صي تشخ يبرا . دارند هريك اشياءويا كالسها صفاتي   
   :مي پرسي را از خود مريو سؤاالت ز مي كني ها نگاه ميازمندين

   شود؟ي مفي چگونه توصي به طور عمومئش •

  مسئله قابل اعمال است؟دامنه  به ي عمومفي از توصييچه بخش ها •

  ست؟يچسيستم  ني اازي مورد نفيحداقل توص •

، آجر و اضالع و بيلچه توسـط موقعيـت بهمـراه عـرض و               توسط مركز و شعاع   ، توپ   1-9 نمونه در بازي ويدئويي مثال    بعنوان  

در .  نشان داده شـده اسـت      1-9 صفات و يا اجزاء هريك از اشياء موجود در بازي ويدئويي در جدول               .دنشو   مشخص مي  بلندي
  . نتيجه تشريك مساعي توپ ، آجر و اضالع و بيلچه خود بازي ويدئويي ايجاد خواهد شد

 

 
 

  
Wall 

Paddle 

Brick  

Ball 

Side 
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  در بازي ويدئوييآنها صفات اشياء و  -1-9دول ج

Paddle Side Brick Ball 
Position Position position Position 
Width Width Width Radius 
Height Height Height  

  

  :براي تاييد صفات اشياء، مي توان از قوانين زير كمك گرفت

  . ساخت1هي تجزرقابلي مفهوم غكيرا صفت  هر ديبا •

 بعنوان مثال سن فعلي يك      . حذف شوند  دي محاسبه كرد و بدست آورد با      هي آنها را از صفات پا     توان ي كه م  ييصفت ها  •
  .مشخص مي گردد) كه صفات پايه هستند(شخص توسط اختالف بين سال جاري و تاريخ تولد 

  . حذف شونددي مرحله باني هستند در ائي شفي توصاي ،يي كارا،ي نرمال سازة كه مشخص كننديصفات •

   . باشند2از جهت معنايي بايد در يك دامنهصفات بدست آمده  •

 

 هاكالسمسئوليتهاي تعيين  -9-3-3

 بـراي   . دهند و بر اساس آن ممكن است وضعيت آنها تغيير كند            دارند و عملياتي انجام مي    اشياء و يا كالسها مسئوليتهايي      

.  دادن وضعيت خودش وضعيت خود را بـه ديگـران اطـالع دهـد              بايد در مقابل تقاضاي گزارش     1-9در مثال   توپ  نمونه  

  . قرار داردبيلچه يا زير بيلچه توپ بايد بداند كه در باالي 
  
 مفعول جمله را    سيفعل معموالً سرو  .  شود يه م استفاد ها   يازمندينمشخصات  افعال در متن    از ها   سي سرو صيشخت يبرا
ـ  ز ي هـا  سي سـرو  مي مـستق  ريـ ر گرفته كه معموالً بـه طـور غ         كاربر مورد جستجو قرا    يوهايسنار . كند ي م فيتعر  را  يادي

ـ  هـا را مـشخص كـرد ز        سي توان سـرو   ي م صهي نگاه كردن به هر خص     با عالوه برآن،    . كنند يمشخص م   معمـوالً بـه     راي
  . دارندازي ناءي از اشيادي زي هاسيسرو

                                                 
1 Atomic Concept 
2 Domain 
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   كالسها1هاي رفتارنيي تع -9-3-4

قبل از بحث در مورد انواع رفتارها ، جنـد مفهـوم مهـم              . دارند و عملياتي انجام مي دهند     هريك از اشياء ويا كالسها رفتارهايي       
  . تعريف ميشود

بدين ترتيب يـك سـرويس مجموعـه    . كاري كه يك شيء ويا كالس براي ديگري فراهم مي كند          /عمل: سرويس •

 .اي از فعاليتها است كه كار مشخصي را انجام ميدهد

هـر رفتـار    . و يا فعاليتها كه يك سرويس خاصي را فراهم مي كند رفتار گفته مي شود               محموعه اي از عمليات      :رفتار •

زماني مشخص مي گردد كه وروديهاي يك سرويس، نتايج آن و هم جنين چگونه يك شيء سرويس را فـراهم مـي               
  . بحث مي شوندذيالاين رفتارها در دو وجه استاتيك و ديناميك . سازد تعيين شده باشد

  

  فتارهاي ايستا ر-9-3-4-1

 بهتـرين مثالهـا بـراي رفتـار         يـك از  . ر از رفتار ايستا آنست كه هيچگونه عمل داخلي و يا خارجي در آن رفتار تاثير ندارد                ومنظ

جهت فراهم كردن آن هيچگونه مداخله اي        اين سرويس به چيزي ئابسته نيست و        .  عمل جذر گرفتن از يك عدد است       ‘ايستا
ـ  مـشخص كـردن رفتـار ا    يبـرا .   هاي ديگر وجود نـدارد     از شيء ويا كالس و رفتار      روش پـالمر و   اسـتفاده از  ستميـ  سيستاي

  : ساده هستنداري بسروش نيمراحل ا.  شده استهيتوص 2مكنامين

  .مي كني مستي به آنها پاسخ دهد را لدي باستمي كه سي اي و خارجي داخلعيتمام وقا •

  .  شوديها فرستاده مشيء ني بيبي چگونه و با چه ترتغاميود كه پ شي منيي  تعغام،ي پكي، معموالً واقعه هر يبرا •

  .مي آوري بدست موي هر سناري براي نمودار توالكي دني ها را با كشغامي پبيترت •

 .مي آوري شود را بدست مي چگونه فراهم مسي كه هر سروني ااتيجزئ •

يجدهم، تحت عنـوان يـك مطالعـه مـوردي در           خواننده را به فصل ه    توجه  جهت چگونگي انجام مراحل و ارائه يك مثال         
  .مورد يك سيستم كنترل و فرمان پليس ارجاع مي شود

                                                 
1 Specifying Behavior 
2 Palmer and McMenamin 
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  ديناميك  رفتارهاي -9-3-4-2

ارها، مـسير كنترلـي     اين رفت . ابط بين ها طي پيشرفت زمان است      يير در اشياء و يا كالسها و رو       غمنظور از رفتار ديناميك، ت    
مشاهدات عمومي از اكثر سيستمها نشان ميدهد كه اشـياء طـي            . مليات را نشان مي دهند     و يا دنباله اي از ع      ابراي فعاليته 

در اين الگو ، اشياء از مراحلي مي گذرند و وقايعي باعث حركت شـيء               . زمان فعال بودن سيستم از الگويي تبعيت مي كنند        
در يك سيستم كنترل فرودگاههـا  در         بعنوان مثال الگو حركتي يك هواپيما        .. از يك وضعيت  به وضعيتي ديگر مي شود        

در اين شكل وضعيتها در داخل مستطيل و وقايع روي حركت از يك وضعيت بـه وضـعيتي             .  ترسيم شده است   2-9شكل  
  .ديگر نشان داده شده است

   يك هواپيماتالگوي ديناميكي حرك -2-9شكل 
  

مشابه ايجاد   (2ت بوجود آمدن و از بين رفتن      و ديگري بصور  ) 2-9مشابه شكل    (1بطور كلي دو الگو، يكي بصورت سيكلي      
  . وجود دارد) يك شماره حساب در سيستم بانكي، انجام عمليات روي آن و در نهايت بستن حساب

                                                 
1 Circular 
2 Born and die 

Entered onto 
runway 

Parked at 
Gate 

Taxiing to 
runway 

Taking off 
(Wheels still on 

ground) 

In Flight 

Touching 
Down 

Taxiing to 
gate 

Engine Started

Wheels leave 
ground 

Wheels touch 
ground 

Left runway 

Arrived to 
gate 

States

Incidents/
Event 
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با استفاده از اين جدول مي توان وضـعيت هـاي    .مي كني مجادي را اوقايع  از يستي لك،ينامي دي مدل كردن رفتارهايبرا
 يـك ديـاگرام     .كمك آن نمودار وضعيتهاي سيستم را براي تعيين رفتار دايناميك رسم كـرد            سيستم را مشخص كرد و به       

 ترسيم شده است و مشخـصات آن بـصورت زيـر    3-9، در شكل A , Bوضعيت ساده از يك كالس، شامل دو وضعيت 
  :اسـت

  . ام استدايره توپر نشاندهنده شروع و دايره توپر در داخل دايره بيروني نشاندهنده خاتمه دياگر •

در هر وضعيت عمليات بهنگام ورود به آن وضعيت، عمليات بهنگام خروج از آن وضعيت، عمليات داخلـي در آن                     •
  . وضعيت و هم چنين هرگونه عمليات روي هر اتفاق  مشخص شده است

وي كه باعث حركت از يك وضعيت به ديگري مـي شـود ر            و يا شرايطي    ) بهمراه پارامترآن (اثفاق و يا حادثه اي       •
 . قرارداده شده است1پيكان نشاندهنده انتقال

 روي پيكـان نـشاندهنده   ^در اثر اين اتفاق و يا تحقق شرايط ممكن است حادثه ديگري بروز كند كه با عالمت          •
  .مشخص شده است انتقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يك دياگرام وضعيت ساده شامل دو وضعيت -3-9شكل 

                                                 
1 Transition 

State A

entry: entry action
exit: exit action
do: continuous action
on event( args )[ conds ]: event action

State B

entry: entry action
exit: exit action
do: continuous action
on event( args )[ conds ]: event action

Event A( args )[ cond ] / 
action ̂ target.event(args)

Event B( args )[ cond ] / 
action ̂ target.event(args)

Event C( args )[ cond ] / 
action t̂arget.event(args)
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خواننده را به فصل هيجدهم، تحت عنوان يك مطالعه موردي          توجه  ام مراحل   انجايجاد دياگرام وضعيت و     جهت چگونگي   

 . ارجاع مي شود)مثالبعنوان يك (در مورد يك سيستم كنترل و فرمان پليس 

  

 4-9شـكل  يك كالس بـصورت  شيءگرا بهر حال بعد از مشخص كردن اشياء و يا كالسها و رفتارهاي آنها، در طراحي           
معموال در سيستمهاي كوچك، كالس بهمراه صفات و عمليات و يا رفتارهـاي ان ترسـيم مـي                   .مستند مي گردد  ترسيم و   

در .  سمت چپ، بهمراه يك صفت و يك رفتار و يا عمـل آمـده اسـت                4-9نمونه اي ازاين نمايش كالس در شكل        . شود
 كالس بـدون صـفات و   در اليه اول فقط. مورد سيستمهاي بزرگ، معموال طراحي بصورت چند اليه نمايش داده مي شود         

  .  سمت راست مستند مي شود4-9رفتارها مشابه شكل 

  

  

  

  

   نمايش يك كالس در طراحي شيء گرا -4-9شكل 

 اشياء و يا كالسهاتعيين روابط بين  -9-3-5

-9 بعنوان نمونه براي مثال      .باشد  مياشياء ويا كالسها  مشخص كردن روابط بين     طراحي،يكي از نكات مهم در اين روش        

به توپ بخورد جهت توپ تغييـر خواهـد كـرد مـشابهاً           بيلچه  در اين رفتار متقابل با هم دارند موقعي كه          توپ  و   بيلچه   ،1
نقـش خـود را خـوب    يـك اشـياء   در صورتي كه هر  .تشكيل شده استآجر از ديوار وجود دارد و   ديوار و آجر    روابطي بين   

شيء گرايي  توان بيان كرد كه طراحي         به صورت مختصر مي    .شتخواهيم دا بازي ويدئويي   سازي خوبي از      بازي كند شبيه  
  .روابط بين اشياء و يا كالسها بصورت انواع زير دسته بندي مي شود.باشد مياشياء بر اساس تصويري از تشريك مساعي 

  

Class1

name : type = initval

opname(arg list) : return value

Class1
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   1مشاركترابطه  -9-3-5-1

 ي رابطه مفهوم  نيدر ا .  اطالع دارد  يگري ازكالسها از اطالعات درون د     يكي است كه    ي ساختار رابطهرابطه مشاركت، يك    
ـ  در اين نوع رابطه      . شود ي م فيتعركه تعداد اشياء مرتبط بهم را تعيين مي كند           2يتيناليتحت عنوان كارد    موجـود بـه     كي

هركالس در ارتباط باكالسي ديگر نقشي ايفا مي كند و ممكن است درارتباط بين صـفر تـا                  .  دارد  3گي وابست گريموجود د 

نقش هركالس در رابطه توسط مسئوليت خاصي مشابه پدر،مادر،اسـتاد، دانـشجوو            .ز كالسهادر يك رابطه باشد    هرتعدادي ا 

  .  انواع وابستگي بين دو كالس را نشان ميدهد5-9شكل  .مانند آن مشخص مي گردد
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

  رابطه وابستگي بين كالسها در طراحي شيء گرا -5-9شكل 

                                                 
1 Association  
2 Cardinality 
3 Dependency  

Clas s 2C las s 1
1 0. .*

+ roleA

1

+ro leB

 0. .*

 re la t ion 1

Clas s 2C las s 1
 0. .1 1. .*

+ roleA

 0. .1

+ ro leB

 1. .*

 r e la ti on 2

Clas s 2C las s 1
*

+ roleA+ ro leB

*

 re la t ion 3

Clas s 2C las s 1 qualifier :  ty pequalifier :  ty pe
 r e la ti on 4

Clas s 2C las s 1
 re la t ion 5

Clas s 1 C las s 2 re la t ion 6

C las s 1 Clas s 2

Relat ion 7
at t ribute :  ty pe



 طراحي بر اساس شيء گرايي: فصل نهم

 147

مثـال  .  كالس دوم مي تواندباصفرتاتعدادي ازاشياء از نوع كالس يـك رابطـه داشـته باشـد                در رابطه يك،يك شيء ازنوع    
دانـشجو داشـته    )با عالمـت سـتاره مـشخص شـده        (خاص اين رابطه آنستكه يك دانشكده مي تواندبين صفر تا هر تعداد             

  .  در مورد اين مثال رابطه با كلمه كليدي داشتن برچسب مي خورد.باشد
  

بعنـوان مثـال در رابطـه بـين يـك شـخص و بانـك،                . ، يك محدودكننده است   1 توصيفگر 5-9 در شكل    در رابطه چهارم  
  .منحصر به فرد بودن حساب بانكي توسط توصيفگر شماره حساب  مشخص مي گردد

  

نمونه خاص اين رابطه، دريافت پول نقد از يك عابربانك در        .  ، جهت رابطه يك طرفه است      5-9در رابطه پنجم در شكل      
  .ران استاي

نـه  .نـم .  كه بصورت خط چين در شكل مشخص شده، نشانگر ايجاد رابطه در حين اجرا اسـت                5-9رابطه ششم در شكل     

  . خاص آن تخصيص حافظه به يك شيء در حين اجراي سيستم ميباشد
  

ابطـه، ايجـاد     ، يك كالس جديد براي ايجاد رابطه بين دو بايد بوجودآيد نمونه خاص اين ر               5-9در رابطه هفتم در شكل      
  .كالس ازدواج بين زن ومرد است كه در آن صفاتي مانند تاريخ ازدواج و تعداد فرزندان وجوددارد

  

   2وراثترابطه -9-3-5-2

 رابطـه وراثـت را بـين دو      6-9 شكل   . برد ي ارث م  گريدكالسي صفت ، رفتار ويا مسئوليتها را از كالس           دراين نوع رابطه  
نمونه خاص اين رابطه، كـالس  شـخص بعنـوان كـالس پـدرو كالسـهاي       . ان ميدهدكالس فرزند و يك كالس پدر نش 

  . دانشجوو استاد در يك سيستم دانشگاه بعنوان كالس هاي فرزند هست
  
  

                                                 
1 Qualifier 
2 Generalization 
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   نمايش رابطه وراثت بين كالسها در طراحي شيء گرا -6-9شكل 

 براي اين كار از .طه در آن در حد ماكزيمم باشديك طراحي خوب در روش شيء گرايي آنست كه ميزان استفاده از اين راب           

بعنوان مثـال يـك سيـستم دانـشگاه را بـا قابليـت اسـتفاده بـراي         .  استفاده مي كنيمIS_aو يا تست  روشي بنام تحليل

 تـست   يها را بـرا   كالسـ  نياز ا  2-9مشابه جدول    يجدول .  در نظر بگيريد    4دانشجوو   3استاد    ،  2دانشگاهريد، م 1كاربران

   .مي كني اوقات و هرگز پر مي گاهشه،ي جدول را با عبارات هميخانه هاو  جادي اIs_a ةابطر
 

 IS_Aجدول كاربران يك سيستم دانشگاه براي انجام تحليل  -2-9جدول 

Professor  Boss  Student  User Is A a B  

Sometimes  Sometimes  Sometimes  X  User  
Never  Never  X  Always  Student  
Never  X  Never  Always  Boss  

X  Never  Never  Always  Professor  
  

 باشد در باال و كالسهاي      "هميشه"ستوني كه داراي بيشترين عبارت      . مي كن ي م دايها را پ  وراثت   با استفاده از جدول تمام      

ـ وراثت   از   ي سلسله مراتب  اگرامي د كي.  در زير آن قرار مي گيرند      رديگ ،  UML ينمادهـا  كـالس هـا بـا اسـتفاده از           نيب

  .  به تصوير كشيده شده است7-9بصورت دياگرام كالسها براي اين مثال در شكل 

                                                 
1 Users 
2 Boss 
3 Prof 
4 Student 

Ancestor

Descendent 1 Descendent 2
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   يك دياگرام كالسها براي كاربران در يك سيستم دانشگاه  -7-9شكل 

  .در اين دياگرام كالسها بهمراه صفات و عمليات و رفتارها نشان داده شده است

  

 1تجمعرابطه  -9-3-5-3

 رابطه بين  .  رود ي نم ني رفتن كل ، جزء از ب      ني با از ب   يول.  جزء است  يگري از كالسها كل و د     يكي است كه    ي ساختار يارابطه  

 كه كالس كل در باال و كالسهاي اجزاء در          8-9اين نوع رابطه توسط شكل      .  مثال خاصي از اين رابطه است      كتاب و كتابخانه  
  .پائين هستند به تصوير كشيده مي شود

  
  
  
  

  
  

   نمايش رابطه تجمع بين كالسها در طراحي شيء گرا -8-9شكل 

                                                 
1 Aggregation  

Part 1 Part 2 Part n

Whole
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 1تركيبرابطه   -9-3-5-4

 رفـتن   نيبا از ب  در اين نوع رابطه، برعكس رابطه تجمع،        .  جزء است  يگري از كالسها كل و د     يكي است كه    ي ساختار ي ا رابطه
دو . ، مثال خاصي از ايـن رابطـه اسـت         درون فاكتور  فاكتور و اقالم     در يك سيستم فروش رابطه بين     .  رود ي م نيكل ، جزء از ب    

براي نمايش رابطه تركيب از يك لوزي تـوپر  .  به تصوير كشيده شده اند9-9رابطه تجمع و تركيب بصورت مختصر، در شكل      

  .متصل به كالس كل استفاده مي گردد
  
  
  

  
  
  

   نمايش رابطه تجمع و تركيب بين كالسها در طراحي شيء گرا -9-9شكل 

  

  2تحققرابطه  -9-3-5-5

  تمام آن    A وجود دارد كه     B در   يي گو ي كل ي سر كي يعني.  كند ي را محقق م   B موجود   A رابطه موجود    ني ا در
 :  رابطه دو كاربرد دارد نيا.  كندي ها را محقق ميي گويكل

 .  كندي مي سازادهي كالس آنرا پكي و ميدارواسط كاربر  كه يزمان •

 . سازدي آنرا محقق مگري دقالب كاربرد كي و ميدارقالب كاربرد  كه يزمان •

                                                 
1 Composition 
2 Realization 

Class1 Class2

Class1 Class2
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كالس كاربر و كالس پياده سـازي شـده توسـط يـك             .  به تصوير كشيده شده است     10-9اين نوع رابطه بدوصورت در شكل       

روش دوم نمايش كالس واسـط بـصورت   . متصل شده اند) 10-9تصويرپائين در شكل (دايره كوچك متصل بنام واسط كاربر       

  .است) 10-9تصوير باال در شكل (ن كالس پيده سازي شده و كالس كاربر استاندارد بي

  

   نمايش رابطه تحقق بين كالسها در طراحي شيء گرا -10-9شكل 

  1CRC طراحي -9-4

 بـه صـورت زيـر    CRC سـه مرحلـه اساسـي در طراحـي     . ارائه شـد  2برك و كانينگام توسط 1989 در سال CRCمفهوم 
  :باشد مي

  . هاكالسپيدا كردن  •

                                                 
1 Class Responsibility Collaborators 
2 Cunningham & Berk 
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 .هارفتار آنكالس و يا هاي  مشخص كردن مسئوليت •

 .كنند كمك ميهركالس كالسهاي ديگر كه به ودر واقع مشخص كردن همراهان  •

  

 در  CRCهاي    اين كارت  .گردد  مشخص مي  11-9به صورت شكل  براي هر كالس     CRCكارت  بر اساس اين مراحل يك      
در هركارت نام كالس در قسمت عنـوان      .باشد  خودش مي كالسهاويااشياء  ل  اختيار تيم طراحي قرار دارد و هر عضو از تيم مسئو          

  .كارت، مسئوليتهاي كالس در ستون سمت چپ و همراهان براي هر رديف از مسئوليت در ستون سمت راست درج مي گردد
   

Class name: 
Collaborators Responsibilities 

    
  

 CRC نمايش كارتهاي -11-9شكل 

دهـد    تصور كنيد كه چهار عمل اصلي و توابـع مثلثـاتي را انجـام مـي                12-9شكلبصورت  ماشين حساب را    يك  : 2-9مثال  

  . شود و قابليت چاپ را نيز دارد  نشان داده ميطومارهمچنين نتايج را روي صفحه نمايش به صورت 

  
   نمايش ماشين حساب-12-9شكل 
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   كالسها پيدا كردن-9-4-1

  : كالسها به صورت زير است2-9 در مورد مثال.  استفاده مي كنيم1-3-9بند روشهاي عمومي براي تعيين كالسها از 

Calculator, Display, Button, Print_ Tape 

  :شوند معموالً به دو دسته تقسيم ميكالسها 

  .شوند  مي، تعريف2-9 در مثال displayمشابه كاربر، اين كالسها با توجه به بينش : 1اي كاربركالسه •

شـوند    افـزار مطـرح مـي       سازي نرم   كالسهائي هستند كه در زمان پياده     كالسها،  اين  : 2كالسهاي پياده سازي   •

  .قراردادن اطالعات در پشته و حذف اطالعات ازپشتهعمليات بهمراه  3كالس پشتهمانند 
 

   كالس مشخص كردن مسئوليت-9-4-2

 در حاليكه كالسها اسـامي در       .باشد  هر كالس در سيستم مي    ويا رفتار وليت  ئمس،هدف از اين قسمت مشخص كردن نقش        

-9 به تفكيك كالسها در مورد مثـال   .افزار هستند هاي مشخصات نرم ها، فعل تنظيم مشخصات سيستم هستند مسئوليت

  .به صورت زير است 2

  :Calculator مسئوليتهاي -الف

 اطالعات خودش را نمايش دهد  •

  . نشان دهدDisplayهمچنين هر اطالعاتي كه از طريق كليدها فشار داده شده و يا از طريق تقاضا از  •

 .باشد دد ميويا يك عانجام عمليات ضرب تفريق جمع و بطور خالصه هر عمل رياضي بين دو  •

 . نشان دهد ،كند  ميDisplayقاضاهائي كه از  با استفاده از ت،نتايج محاسبات را •

چـاپ   ،كنـد   ميprinter با استفاده از تقاضائي كه از ،printer را روي Print_ Tapeمحتواي نوار چاپ يا  •
 .كند

  

                                                 
1 user class 
2 implementer class 
3 stack 
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  :Display مسئوليتهاي -ب

توانـد    اي نمـي   در صورتي كه تقاضائي از آن شود با توجه به اطالعات داده شده بايد آن را نشان دهد لـيكن محاسـبه                     
  .انجام دهد

  :Button مسئوليتهاي -ج

  .كليدي فشار داده است در مورد اينكه Calculator  آگاه كردن •

  .شدن ارقام هر عدد يا عملياتي را كه بايد انجام وارد دهد رديابي كند •

  .نشان دهد  ،كند  ميDisplayبا استفاده از تقاضائي كه از ،  Displayاطالعات ورودي را روي  •

  :Print_ Tape مسئوليتهاي -د

  . نمايش داده شودDisplay روي rollاگر تقاضايي از آن شود بايد روي كاغذ  •

  .بسته به تقاضاي وارد شده يك كپي از آن روي كاغذ چاپ شود •
  
  

 . منعكس شده استButton  براي كالسCRC كارت ، 13-9در شكل 

  
Class Name: Button 

Collaborators Responsibilities 
Calculator - Call tell to calculator for key that has bean pushed 

 - keep track of the digit that it pressed 
Display -Call display itself 

 Button براي كالس  CRC نمايش-13-9شكل 

  

   مشخص كردن همراهان-9-4-3

ك گيرد بعبارت ديگر كالسهاي ديگر به يك كالس جهت انجـام         يك كالس براي انجام بعضي وظايف از كالسهاي ديگر كم         
  .همراهان يك رابطه دو طرفه و اغلب اوقات يك رابطه يك طرفه است. وظايف تشريك مساعي دارند
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  :به تفكيك كالسها به صورت زير است 2-9همراهان هر كالس در مثال 

  Display, Button, Print_ Tape: Calculator -الف

  Display, Calculator: Button -ب

  None: Display -ج

  Button, Display, Printer: Print Tape -د

باشـد در صـورتي كـه مـسئوليت يـك               در اختيار تيم طراحي مـي       CRCكارتهاي  طراحي و از آنجائي كه      فرآيند  در طي   

 يـك فراينـد     CRCكارتهاي  حي  معموالً طرا . اطالع داده شود  تيم  كالس جابجا شود و يا تغيير كند بايد به اعضاي ديگر            
  .باشد  مي1فعل و انفعالي

  

   پااليش كردن طراحي-9-5

سازي در    كه پياده است  ها به نحوي      ها و همراه كننده     ، مسئوليت كالسها  ر  ممكن د  تغييرات   ، انجام    پااليش هدف از فرآيند  
  .ي شود ذيال سه روش براي پااليش كردن طراحي بحث م.تر باشد نويسي عملي زبان برنامه

  

  2دياگرام تواليپااليش كردن بر اساس  -9-5-1

اين وظايف بايد بصورت دقيـق ، سـرويس هـايي     .  وظايف يك كالس رابصورت فشرده نشان مي دهد        CRCيك كارت   
چيزي را كـه    (طي فرآيند پااليش طراحي، بايد براي هر كالس ، وضعيت           . كه يك كالس فراهم مي سازد را توصيف كند        

  . و پروتكلي براي مبادله پيغامهاي بين اشياء مشخص گردد)دشيء نگه ميدار
  

قالب .قالب هاي كاربرد ساده ترين مكانيزم براي يادگيري آنكه چگونه اشياء در يك طراحي باهم تبادل مي كنند مي باشد                   
 : هاي كاربرد در استخراج موارد ذيل نقش مهمي ايفا مي كنند

                                                 
1 Interactive 
2 Sequence Diagram 
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  .برداشياء و يا كالسهاي درگير يك قالب كار •

  .و ضعيتهاي مهم، رفتار و پيغامهاي مبادالتي بين اشياء و يا كالسها •

  .كنترل جريان و يا مسير خاص  •
   

   از طريق كليدها نشان داده شده است"=1+10"تصور كنيد  2-9براي مثال 

 Calculator 1 وارد شده اسـت  1دهد   پيغام مي Calculator به Button. شود  نشان داده مي"1"ابتدا  •

  :گويد  ميDisplayدارد سپس به  ا نگه مير
Display "1"  

 has 0')دهد صفر فشار داده شده اسـت    پيغام ميCalculator به Button. شود سپس صفر فشار داده مي •

pressed') calculator          1 صفر را ذخيره و بـه عـدد  ،Append  كنـد سـپس بـه          مـيDisplay  فرمـان 
  .دهد مي

"Append 0 for your Display" 

 را "+" Calculator فشار داده شـده اسـت        "+"گويد     مي Calculator به   Buttonشود    فشار داده مي  +  •
  .تواند انجام شود اي نمي كند ليكن در اين مرحله محاسبه ذخيره مي

 را در   Calculator 1. دهد   را اطالع مي   1 پيغام فشار دادن     Calculator به   Buttonشود     فشار داده مي   1 •

 را نيز در محل ديگري ذخيـره كـرده اسـت در ايـن     10در حاليكه . دارد از حافظه خودش نگه مي    فضاي ديگري   

 Display" پيغام Display به Calculatorشود در اين جا   براي عمليات فراهم ميoperandمرحله دو 

 .دهد  را مي"1

كنـد     را اعـالم مـي     "=" آمـدن    Calculator بـه    Buttonشـود      فشار داده مي   "="در مرحله آخر سرانجام      •

Calculator بر اساس operandدهد سپس به  ها عمليات را نشان ميDisplay دهد ميزير را  پيغام.  

"Display Answer" 
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 ,Operand1, Operatorسيستم بايد دنبالـه . ايد مشخص شودميداردب نگه Calculatorطي اين عمليات وضعيتي كه 

Operand2    بـراي مثـال در ارتبـاط بـين         . شـياء و يـا كالسـها بايـد شناسـائي شـده باشـد               پروتكـل بـراي ا     . را دنبال كنـد

Calculator و Displayبايد پيغامهايي مشابه ذيل پشتيباني شود :  

CalculatorDisplay  display: aString; 

CalculatorDisplay  appendToDisplay: aString; 

  

  صورت سلسله مراتبب ها  مشخص كردن روابط بين كالسها،ارائه كالس-9-5-2

. مشخص كردن رابطه بين كالسها و ارائه آنها به صورت سلسله مراتبي تأثير بسزايي در پااليش كردن طراحي خواهـد داشـت                     
مفهوم وراثـت و ايـده    .هدف اصلي الگوي برنامه سازي شيء گرا آنست كه قطعاتي با قابليت استفاده مجددو عمومي توليد كند               

  :ژي شيءگرا پشتيباني مي شود نقاط قوت زير را در بر داردزيركالس كه توسط تكنولو

بعنـوان مثـال در يـك    . كالسهاي جديدي بعنوان انشعابي ويا خاص كردن كالسهاي موجود مـي توانـد ايجـاد شـود             •

 .سيستم دانشگاه ، كالس دانشجو زير كالسي از كالس شخص  باشد

 .رث مي برندزيركالسها رفتار ويا وضعيتهايي از كالسهاي موجود به ا •

در سطح طراحـي ،ايـن مـوارد اخـتالف بـصورت            . رفتاري از كالسها ممكن است با رفتار كالس مافوق متفاوت باشد           •
 .كامال واضح و فشرده توصيف مي شوند

 .در سطح پياده سازي، از تكثير كد برنامه جلوگيري مي شود •

  
بـازي  در مـورد مثـال   . تب كالسها، فاكتور گيري شـود     يك هدف مهم در طراحي شيء گرا آنست كه از مسئوليتهادر سلسه مرا            

 در اين شكل كالسها بصورت يكنواخت توسط صفات و اجـزاء            . است  14-9ويدئويي، سلسله مراتب كالسها به صورت شكل        
  .مشخص شده اند
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   طبقه بندي كالسها در نرم افزار بازي ويدئويي-14-9شكل 
  

 طرح شود آنست كه آيا مي توان آنرابهبود داد و يا اصال چه روشـي بـراي                  14-9اط با شكل    سوال مهمي كه مي تواند در ارتب      
بـر اسـاس   در صورتيكه كالسها . ارزيابي يك طرح شيء گرا وجود دارد؟ يكي از جوابهاي موثر به اين سوال ميزان تجريد است  

  .دايجاد ميشو  15-9مراتبي به صورت شكل ، رسم نمائيم سلسله  شامل اجزاء تركيبي و اجزاء اصلي،بندي ديگري تقسيم
  
  

 

 

 

 

 

 

 
   طبقه بندي كالسها بصورت سلسله مراتبي در نرم افزار بازي ويدئوئي-15-9شكل 

Objects 

Paddle 
Position 
Width 
Height 

Side 
Position 
Width 
Height 

Brick 
Position 
Width 
Weight 

Ball 
Position 
Radius 

Video Game 
Ball 

Paddle 
Sides 
Wall 

Video Game 
component 

Basic Game 
object 

Composite 
Game object

Ball Brick Paddle Sides Wall Side 
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بطور خالصه، يك فعاليت اصلي در پااليش كردن طراحي در روش شيء گرايي آنست كه روابط بين كالسهاو تعيين يك رفتار                
توانـد    روابط بين كالسـها مـي     .تب سازماندهي شده در كالسهاي وابسته، مشخص گردد       خاص براي  يك كالس در سلسله مرا       

  :بيكي از سه نوع زير باشد

 ,Side, Paddle ماننـد  super class/ sub classاين روابـط بـه صـورت    :  و ياوراثت1Isرابطه از نوع  •

Brick, Ball كه همه از نوع Basic Game Objectهستند .  

در اين نـوع رابطـه از هـر         . مي باشد  Paddle و   Ball، بين   رابطهنمونه اي از  اين نوع       : رابطه از نوع مشاركت    •
 .كدام از اين كالسها تنها يك شيء وجود دارد

 Video كـه اجزائـي از   Paddle, Brick, Ballرابطه قسمتي بودن مانند :  ويا تجمع2رابطه قسمتي بودن •

Game هستند و يا Brick كه جزئي از Wallدباش  مي. 

 

  مراجعه به چارچوبهاي طراحي شده و قابل استفاده -9-5-3

يكي از راههاي ديگر براي پااليش كردن طراحي، بررسي زبانهاي برنامه سازي شـيء گـرا و حتـي در مـواردي بررسـي يـك                          
هـا، پردازشـهاو    بعنوان نمونه ، امروزه ابزارهايي براي اهداف واسـط كـاربر، مـديريت فايل             . ابزارخاص براي هدف معين مي باشد     
در اين ابزارها، دسته بنديهاي خاصي از كالسها وجوددارد و مي توان از آنها براي پااليش                . زمانبندي عمليات طراحي شده است    

  .چند ابزار براي توسعه نرم افزار بصورت شيء گرايي در فصل دهم اين كتاب بحث مي شود. كردن طراحي كمك گرفت

  

 اصـطالح  در ايـن شـبكه   .  ميباشـد  Smalltalk ي زبـان برنامـه سـازي         گرافيك ارتباط  راي  هاي طراحي شده ب     يكي از شبكه  

MVC3 )اطالعاتي است كه   مدل  . دگرد مي ي مشخص   طراحو در طي مراحل     مفهومي خاص دارد    ) كنترل كننده – نما   -مدل
براي ي يشامل كنترلهاكنترل كننده  . دهد  است را نشان مي مدل اطالعاتي كه مربوط بهنما  .شود برنامه كاربردي را شامل مي

اين ابزار نرم افزاري، شامل يك كتابخانه بزرگ از نماها و كنترل كننده ها براي متن، تصوير                  .باشد  مي 4موشوارهصفحه كليد و    

                                                 
1 Is kind of relationship 
2 Is part or component relationship 
3 Model- View- Controller 
4 Mouse  
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طراحـي هـر سيـستم    .  را تشكيل مي دهند1در هر قسمت كالسهائي قرار مي گيرند و يك بسته  .و ليستهايي از آنها مي باشد

  . مستند مي شود16-9 بصورت شكل 2شامل سه بسته بصورت يك دياگرام بسته
  

 

  

  

  

  

  

  
  نمايش دياگرام بسته ها در طراحي شيء گرا -16-9شكل 

كـه    در اين ديـاگرام تعـدادي مولفـه   .است 3آرايشيكي ديگر از دياگرامهائي كه به هنگام پياده سازي بايد تعيين شود دياگرام 
 از ي است كـه مجموعـه ا  ينرم افزارهرمولفه، مجموعه اي از كالسها و يا بسته  .  مي شود وجوددارد   بصورت مكعب نشان داده   

، بدليل انعطاف پـذيري و      آناستفاده مجدد    ي باال تي، قابل هر مولفه    تي مز نيبزرگتر.  دهد يارائه م واسط   قيرا از طر  سرويسها  

 بـا  17-9 يك نمونه از اين ديـاگرام در شـكل   . افراري مي باشدنرم مختلف   ي ها ي تكنولوژ در   گري د يبرنامه ها تبادل آن با    

در مـواردي ممكـن     . زا شـده انـد    جاز يكديگر م    ":"نام شيء و نام كالس مولفه توسط عالمت         . چهار مولفه ترسيم شده است    
ل مولفـه   هريك از مستطيلهاي كوچك داخ    . است از نوشتن كالس مولفه مشابه دو مولفه سمت راست در شكل خودداري شود             

  . هستند5 و دستگاهها4دونوع مهم از اين گره ها، پردازنده. نرم افزاري است/يك گره سخت افزاري

                                                 
1 Package 
2 Package Diagram 
3 Deployment Diagram 
4 Processor 
5 Device 
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  نمايش دياگرام آرايش بهنگام پياده سازي در طراحي شيء گرا -17-9شكل 

  

  ءگرا بندي در مورد روش طراحي شي  جمع-9-6

  : در قالب موارد و نكات زير خالصه كردمهمترين مباحث مطرح شده در اين فصل را مي توان

 .نويسي ايجاد شود ءگرا بايد يك نگرش جديد جهت تطبيق بين دنياي واقعي و دامنه برنامه در طراحي شي •

مـي تـوان    اي كـه      شود به گونه    نوسي شامل طراحي نيز مي      نويسي و برنامه    شامل برنامه بر اساس شيءگرايي    طراحي   •
 .م آميخته استسازي به ه طراحي و پيادهگفت 

بعد از اين مرحله، صفات ويا داده ها در         . پيدا كردن كالسها و يا اشياء يكي از مراحل مهم در اين روش طراحي است               •
در وجوه استاتيك و    مرحله سوم، شناسايي كردن رفتار هاي اشياءوياكالسها        . كالسهاو مسئوليت آنها، تعيين مي شود     

 .شناسايي مي گردد وابط بين اشياء و قوانين حاكم بر آنهار در مرحله چهارم .ديناميك سيستم است

، كالسـها   ر  ممكـن د   تغييـرات    در ايـن فرآينـد،      . انجام مي شود    پااليش بعد از انجام مراحل فوق در طراحي ، فرآيند         •
  . انجام خواهد شدتر باشد نويسي عملي سازي در زبان برنامه  به نحوي كه پيادهانها و همراه مسئوليت
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  1طراحي واسط كاربر: فصل دهم 
  

  طراحي ) 2( ؛طراحي واسطه هاي بين اجزاي نرم افزاري      ) 1(: را مي توان به سه دسته تقسيم بندي كرد        طراحي واسط   بطور كلي   
نظيـر دسـتگاهها، سنـسورها و سـخت         هاي خـارجي    كرحبه عبارت ديگر م   و يا   واسطه هاي بين نرم افزار و مولدهاي غيرانساني         

يعنـي  قـسمت سـوم     منحـصراً بـر روي      فـصل   اين   .ي و خود نرم افزار    كامپيوتران سيستم   طراحي واسط بين كاربر   ) 3(و  ا  افزاره
 .بين انسان و سيستم نرم افزاري تمركز مي يابد واسط كاربر يطراح

  

ه آنچه كه كاربر بهنگام منظور از واسط ب. در اين فصل، اصول، تكنيك ها و راهنمائيهايي براي طراحي واسط كاربر ارائه مي شود            
 و  د چگونه يك سيـستم كـار مـي كنـد          ن نمي دان  اناين نكته بديهي است كه كاربر     . كار با سيستم نرم افزاري مي بيند بر ميگردد        

اما در عوض،  در مورد آنچه انجام مـي شـود وچگـونگي انجـام آن تمركـز                   . احتماال در مورد عمليات داخلي آن بي توجه هستند        
 نجـره هـا،  بدون نمايش درهـا و پ در صورتيكه نرم افزار را بصورت يك ساختمان فرض كنيم طراحي و معماري آن . زيادي دارند 

درهـا، پنجـره هـا و وسـايل         . ي كامل نمـي شـود     تلويزيون كابلهايبدون درنظر گرفتن     و   يل ارتباطي براي آب و برق و تلفن       وسا
 .دهندمي تشكيل م را ارتباطي براي نرم افزار كامپيوتري طراحي واسط يك سيست

  

   مقدمه -10-1

نگراني و سيستمهاي كامپيوتري در مورد كار با بسياري از كاربران    . طراحي واسط كاربر از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است         
چگـونگي ايجـاد دسـتورات      انتخاب منو يـا     ،  در تالش براي يادگيري سيستم ها     قسمت زيادي از وقت آنها      . تشويش خاطر دارند  

                                                 
1 User Interface Design 
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ممكن است نرم افزاري داراي قدرت محاسباتي زيادي داشته، ليكن فاقد واسـط كـاربر               .  براي اعمال به كامپيوتر صرف مي شود      
در رسـيدن بـه      و   هدزيادي شـ  اشتباهات  كاربر در حين كار مرتكب      استفاده از نرم افزار مشكل است و        در اينصورت   . مناسب باشد 

  . سط كاربر، برداشت استفاده كنندگان از نرم افزار را شكل مي دهداساسا وا. اهداف خود نگران خواهد بود
  

. سروكار دارد به همان اندازه نيز بـا مـشكالت تكنولـوژي درگيـر اسـت               دانش كاربران   طراحي واسط كاربر به همان اندازه كه با         
 هاي كاربري گرافيكي، پنجـره هـا ،         ر چه واسطه  او اظهار مي دارد اگ    . اشاره مي كند  در مورد واسط كاربر     به مشكالتي    1شندرمن

، بسياري مشكالت شديد واسط را برطرف كرده است، اما حتي در دنياي ويندوز مـا همگـي بـا واسـطه       موشوارهآيكونها و كليك    
 و در بسياري از موارد شديداً نگران        اده مشكل، گيج كننده، غيرقابل برگشت     هاي كاربري مواجه هستيم كه براي يادگيري و استف        

آنهـا از سيـستم هـاي       كه   ه است موجب شد برخي از افراد     كار كردن با واسط كاربر پيچيده و گيج كننده براي           . نده مي باشند  كن

مسائل تكنولوژيكي نيز مرتبط    با   بهرحال مشكالت واسط كاربر نه تنها به طراحان برمي گردد بلكه             .كامپيوتري شده اجتناب كند   
وژي جديد، نرم افزارهاي موجود دگرگون شده و ضرورت اصالحات در زمينه طراحي واسط              در صورت پديد آمدن تكنول    . مي باشد 
  . خواهند آوردوجود كاربر را ب

  
  :مطرح است ، طراحي واسط كاربرچند سوال اساسي طي مرحله 

و بـين كـاربر     روي صفحه مـانيتور     بر چيست؟ طراحي واسط كاربر يك واسط ارتباطي موثر          رمنظور از طراحي واسط كا     •
بهنگام دادن وروديها به سيستم، مانيتور كردن پردازشها در سيستم و گرفتن خروجيهـا از سيـستم كـامپيوتري          كامپيوتر  

 . است

بـا   واسط كـاربر را بـا بكـارگيري يـك فرآينـد تعـاملي              ، نرم افزار  و مهندس چه كسي آن را انجام مي دهد؟ يك طراح           •
  .پيروي كنداز اصول طراحي از پيش تعيين شده يد اين طراح ويا مهندس با. طراحي مي كندكاربران 

وقتي كه موضوع . كاربر، موضوع و محيط شروع مي شودنيازهاي مراحل كار چه هستند؟ طراحي واسط كاربر با معرفي  •
 و عملكردهاي واسط تجزيه و نوشته شده و جهت معرفي يك سري از اشياءهايي براي كاربر كاربر مشخص شد سناريو

همه اينها اصولي را براي ايجاد طرح كلي صفحه شكل مي دهد كه به صورت طراحي گرافيكي و . دمي شوتحليل 
                                                 

1 Shneiderman 
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طرز قرارگيري آيكونها، تعريف متن صفحه و مشخص سازي و عنوان بندي متن صفحه و مشخص سازي متن 
ايت الگوي طراحي  براي اصول كلي استفاده مي شود و در نهييابزارها. منوهاي اصلي يا فرعي نمايش داده مي شود

  . نتيجه براي ارزيابي كيفي بررسي مي شود. مي شود مشخص 

در . بوجود مي آيـد   ات  سناريوهاي كاربر ايجاد شده و طرح كلي صفح       طي مراحل طراحي واسط ،      محصول كار چيست؟     •
  .اصول كلي واسط گسترش يافته و به شيوه ي انفعالي مشخص مي شوداين مراحل 

مـي شـود و     آزمـايش   بوسـيله كـاربر     بدين منظور محصول كار     ان را درست انجام داده ايم؟       چگونه مطمئن شويم كارم    •
 طـي مرحلـه ارزيـابي       .براي تعريف و اصول كلي بعدي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد               آزمايش  ) عكس العمل (بازخور  
د كه بـا سيـستم هـاي     چگونه كاربر ياد مي گير    بعنوان مثال   . جواب داده شوند   كه بايد    مطرح هست  بسياري   يپرسشها

كامپيوتري جديد تعامل داشته باشد؟ چگونه كاربر اطالعات داده شده توسط سيستم را تعبير مي كند؟ انتظارات كاربر از                   
 سيستم چيست؟

 

در صورتيكه نرم افزار شرايط زير را داشته باشـد  . يكي از ويژگيهاي مهم در ارزيابي يك نرم افزار، بررسي واسط كاربر آنست    
  :ي واسط كاربر مناسبي خواهد بوددارا

  .براي يادگيري آسان باشد به گونه ايكه در كوتاهترين زمان بتوان آنرا به كاربران آموزش داد 
  .براي استفاده راحت باشد و كاربران را درگير فرآيندهاي پيچيده نكند 
ط را به امكانات ديگر داشته باشد به گونه ايكه بتوان ويژگيهاي هر صفحه واس سازگار ظاهري يكنواخت و 

  .سيستم توسعه داد

در صورتيكه نرم افزار براي . پيروي كند) در حد امكان(برگشتن به عمليات مرحله قبل از روند واحدي  
  .برگشت هر روند، فرآيند خاصي وجود داشته باشد براي كاربر گيج كننده خواهد بود
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  اصول حاكم بر طراحي واسط -10-2

  : را نام مي برداصل اساسيسه كاربر طراحي واسط ر مورد خودددر كتاب  1مندل

  .قرار دهد سيستم را تحت كنترل كاربر •

 .شار حافظه اي كاربر را كاهش دهدف •

 . حفظ كنداسطسازگاري را درو •

ايـن  ذيال به توضيحات بيشتر در مورد . آرايش خواهد داداز اصول طراحي واسط كاربر ايجاد مجموعه اي براي اصول مبنائي   اين  
  . اصول مي پردازيم

  

  كاربركنترل كردن سيستم توسط  -10-2-1

ان اصلي  كاربري از براي يك سيستم اطالعاتي جديد و اساسي از يك        نيازها  در طول يك جلسه جمع آوري       : مندل اظهار مي دارد   
  .يحاتي دهدضخواسته شد در مورد ويژگيهاي واسط گرافيكي تحت ويندوز تو

چيزي كه من واقعاً دوست دارم سيستمي است كه بتواند ذهن مرا بخواند و بدانـد آنچـه را كـه مـن مـي                         ": گفتبا احترام   كاربر  

  ."خواهم انجام دهد قبل از آنكه من انجامش دهم و انجام دادن آن را برايم آسان كند
لـط  غاضاي كـاربر اصـالً      اما براي لحظه اي درنگ كردم، تق      . اولين عكس العمل من اين بود كه سري تكان دهم و لبخند بزنم              

او سيستمي مي خواست كه نيازهايش را برآورده كند و به او در انجام كارهايش كمك كند، او مي خواست كـه كـامپيوتر را             .نبود
  .در كنترل خود بگيرد نه اينكه كامپيوتر او را در كنترل خود داشته باشد

  
 در مواردي   .است  تر شيوه تعامل ساده  در جهت ايجاد    ميل مي شود،     تح كاربر بوسيله طراح  واسط  بسياري از محدوديتهايي كه در      

  پاسخ به اين سوال كه استفاده از آن ساده و يا مشكل              . اما استفاده از آن مشكل باشد      ي ساخت آسانممكن است واسطه اي را به       
 كرده و سواالتي نظير آن ، پاسـخ  او چه كسي است؟ تا چه اندازه با سيستمهاي كامپيوتري كار          . است بستگي به دانش كاربر دارد     

                                                 
1 Theo Mandel 
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عـالوه  . علي رغم سادگي و يا سختي چگونگي كاربر با سيستم، بايد عملكرد كاربر تحت كنترل قـرار گيـرد     . را تعيين خواهد كرد   
 . برآن كاربر بايد بتواند مسير اجرائي سيستم را كنترل و هدايت كند

 

  .كندتعريف مي ت سيستم توسط كاربر بصورت زير جهت كنترل و هداياصول طراحي را مندل مجموعه اي از 

تحميـل  مجبور به عمليات غير ضرور و عمليات ناخواسته بـه او            بايد كاربر را    نشيوه هاي تعامل    : راحتشيوه تعامل    •

بـي  وضعيتهاي سيستم بايد تحت كنتـرل كـاربر باشـد و او          . طبعا هر سيستم در حين اجرا داراي وضعيتهائي است        . كند
براي مثال اگر كنترل امالء در منو واژه پرداز انتخـاب شـود، نـرم          .وارد يا از آن خارج شود     وضعيت  به يك   هيچ زحمتي   

ويـرايش مـتن    ، امكـان    كاربر در حالـت كنتـرل امـالء         در صورتيكه   . افزار به سمت حالت كنترل امالء حركت مي كند        
  . يوه تعامل خوبي استداراي شواژه پرداز را داشته باشد در آنصورت واسط كاربر در كوچك 

 يياز آنجاييكه كاربران مختلف، سليقه هاي تعاملي مختلفي دارنـد گزينـه هـا             : فراهم نمودن تعامل قابل انعطاف     •

براي مثال، نرم افزار ممكن است به كاربر اجازه دهد كه از طريق فرمانهاي صفحه كليـد،  . بايد در اختيار قرار داده شوند   
هـر  به اين نكته بايد توجه داشـت كـه   . تعامل كند با سيستم ي يا فرمانهاي تشخيص صداحركت موشواره، قلم ديجيتال 

) استفاده ازميكرون صوتي  يا  (براي مثال فرمان استفاده از صفحه كليد        . عملياتي براي هر مكانيزم تعاملي جوابگو نيست      
  .، نمي تواند موثر باشدجهت طراحي يك شكل پيچيده

كاربران بايد بتوانند مجموعه اي از عمليات را بصورت سلـسله مراتبـي بـراي                : طاع  قابل انق تعامل  فراهم كردن    •

  . داشته باشد  عمليات 1ان جهت خنثي كردنكاربرسيستم بايد واسط هايي براي . سيستم تعريف و به آن اعمال كنند

 تكرارتعامل را داشـته     ت، قابلي سيستم بايد به موازات پيشرفت سطح مهارت كاربر       : قابل تكرار تعامل  فراهم كردن    •

مكـرراٌ اجـرا مـي      را  ان اغلب به اين نتيجه مي رسند كه آنها همان روند تعاملي             كاربرپس از مدتي كار با سيستم،       . باشد
يك كاربر پيشرفته را با واسط راحت تر نمـوده و در            كار تعامل   را دارد كه    قابليت   ماكرو اين    هايمزطراحي مكاني . كنند  

  .مي گيردانجام احتي به رعمليات نتيجه 

يك واسط  . واسط كاربر بايد كاربر را به دنيا واقعي كاربر سوق دهد           :ارتباطات داخلي فني از كاربر    كردن  پنهان   •

داخـل سيـستم،    اجرايي، عملكرد مديريت فايل يا ديگر تكنولوژي هاي كـامپيوتري           عمليات داخلي   نبايد از   كاربر خوب   
                                                 

1 Undo 
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عمليـات ريـز داخلـي       كاربر به گونه اي نبايد باشد كه كاربر در سـطح          الصه واسط    بطور خ  .اطالعاتي در واسط قراردهد   
به كپي و يا تغيير نام فايلها ندارد و نبايد ايـن  نيازي يك سيستم حسابداري  براي مثال، كاربر . تعامل كندسيستم با آن    

  .امكان در واسط سيستم قرارگيرد

دنيـاي واقعـي در      با   تناظرمدر حد ممكن    صفحاتي  ط كاربر بايد    واس: ايجاد واسط كاربر متناظر با دنياي واقعي       •

در اين نرم افزارها نـرم      . است 1مثال خاص اين مورد در نرم افزار هاي شبيه سازي و روح بخشي            . اختيار كاربر قرار دهد   

ر سـه بعـدي،      كـردن بـا تـصوي      كاربهنگام  كاربر   .گردداشياء بر روي صفحه مانيتور ظاهر مي        از  تصوير سه بعدي    افزار  
 ،  در اين نرم افزارها    .دست مي آورد   ب يراحتو  تسلط  ،  ساس كنترل ح نوعي ا  ،ه در دنياي فيزيكي سرو كار دارد      مشابه آنچ 

كوچك كردن، گردش آنها به ميزان درجات مختلف حول يك محور، امكان تغيير رنگ ها و                / امكان بزرگ    واسط كاربر 
  .را فراهم مي سازد ساير صفات شيء 

  

   كاهش حافظه كاربر-10-2-2

بر اساس يـك تئـوري      . كاربر با سيستم، در صورت بخاطر سپردن اطالعات زياد در حافظه افزايش مي يابد             خطا در تعامل    يزان  م

به همين دليل واسطه كـاربري كـه خـوب طراحـي            .  چيز را بطور همزمان تصور كند      7روانشناسي، ذهن انسان حداكثر مي تواند       
و نمـايش   بازيـابي   براي كاربر   وابسته را   الزم و    اطالعات   در هر زمان سيستم بايد    . كندافظه كاربر فشار وارد     حباسد نبايد به    شده  
منـدل  . محتـواي حافظـه اش يـاري كنـد    يادآوري كمك و او را در  تعامل هايبه كاربر در سناريوعالوه بر آن سيستم بايد      . دهد

  : در جهت كاهش بار حافظه  تعريف مي كنددر مورد تعامل كاربر با سيستمرا ذيل اصول طراحي 

پيچيـده هـستند مـسئله      عمليـات   وقتي كه كاربران درگيـر       :حافظه كوتاه مدت    از  ميزان بازخواني را    كاهش   •

واسط بايد به گونه اي طراحي شود كه نياز به بازخواني       . بازخواني از حافظه كوتاه مدت از اهميت بسزايي برخوردار است         
توسـط  كـاربر   مسئله با ارائه اطالعات كليدي بصري، به گونه ايكهاين . نتايج قبلي را كاهش دهد   دن  بياد آور عمليات و   

 .باشد حل مي گرددعمليات هاي قبلي ه نمايش قادر بآنها 

قابـل فهـم و     بايـد   از سيـستم،    متوسط  با دانش كاربري     ،خطاهاي اوليه براي يك كاربر     :ايجاد خطاهاي معني دار    •

ه عنوان مثال خطا در وارد كردن نام كاربر و يا كلمه رمز براي هر كاربري بهنگام ورود به يك سيستم                     ب .باشدمعني دار   
                                                 

1 Animation  
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. يك واسط خوب بايد خطاهاي داخلي سيستم را كنترل وبا دادن عالئم خاص به كاربر پيغام مناسب دهد                 . بامعني است 
 شده و شرايط اسـتثنائي ماننـد آن بطـور مناسـب     نمونه خاص اين خطا تقسيم بر صفر است كه بايد از ديد كاربر پنهان 

 . توسط سيستم مديريت و پيغام مناسب با توجه به دانش كاربر صادرشود

بـه  (مـي شـود     استفاده  سيستم  تعامل با    جهت انجام    1كليدهاي سريع وقتي كه از     :بامعنيميان بر كليدهاي  ايجاد   •

ونه اي به عمليات وابسته باشد كه بـه آسـاني بـازخواني             بايد به گ  كليد سريع   )  جهت عملكرد چاپ   Alt-Pعنوان مثال   
 بايد در فرآيند ،ت حسابربراي مثال سيستم طراحي صو   . طرح كلي بصري واسط بايد مبتني بر دنياي واقعي باشد          .شود

 كـاربر اين امكان بـراي      در واقع    .پرداخت صورت حساب به كاربر كمك نموده و از كنترل دفترچه و ثبت استفاده نمايد              
 . مي باشد، بجاي به خاطر سپاري راه حلهاي تعاملي محرمانه،د كه متكي بر كليدهاي بصري قابل فهمشومي فراهم 

  مراتب سازمان دهي شود بـدين معنـي        واسط بايد به صورت سلسله     :توسعه يافته در يك حالت    واسط  بازبودن   •

جزئيات بيشتر با فشار موشـواره   .  ارائه شود  انتزاعاز   تصوير در سطح بااليي      وكه بايد در ابتدا اطالعات در زمينه موضوع         
ايـن  .  مـي باشـد    2 عملكـرد زيـرخط دار     ،واژه پـرداز  دراز عملياتهاي مختلف    خاص  مثال  . نمايان خواهد شد  كاربر  توسط  

، هـر نـوع     در داخـل آن   . وجـود دارد  ) حالـت مـتن      ( Styleعملكرد يكي از چند عملكردي است كه در داخل منـوي            

مـثالً  (  انتخاب نموده و سپس گزينه هاي مختلـف        Underlineكاربر بايد   . نشده است ظاهر   زير خط دار     دستورالعمل

Underlineآن را كليك نمايد)  يك خطي، دو خطي و خط تيره دار.  
  

  كاربرواسط سازگاري در  -10-2-3

  :با توجه به اين نكته بايد .ازيابي كنديا بسازگاربراي كاربر نمايش داده و را به طور الزم واسط بايد اطالعات 

كـه در كـل صـفحه    به گونه اي سـازماندهي شـود      طبق استاندارد طراحي،     الزم براي كاربر     كليه اطالعات بصري   •
 . يك از استانداردهاي طراحي براي برنامه هاي كاربردي تناظر آن با دنيـاي واقعـي اسـت                 .نمايش جاي داده شود   

انشجو روي صـفحه مـانيتور قابـل نمـايش و هـر قـسمت از آن توسـط                   بعنوان مثال نمايش كارنامه نمرات يك د      
  .كليدهاي پيكاني صفحه كليد قابل مشاهده است

                                                 
1 Hotkeys 
2 Underline 
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 . ، مشخص شده و روي صفحه سازگار باشدسيستم قسمت از مكانيزم هاي ورودي به يك كليه  •

 .ندسازگارمشخص و ارائه شو بطور ،ديگر هستندقسمت به قسمتي  از خروجمكانيزم هاي كه براي  •

 

  : تعريف مي كندسازگارواسط يك در جهت ايجاد را اصل زير مندل دو 

 اليـه هـاي پيچيـده اي از         ،بسياري از واسـطه هـا      :به صورت متن معني دار    نمايش وضعيت فعلي سيستم      •

اي  عنوان بندي پنجـره هـا، آيكونهـ        مشابه   يي به همين دليل ايجاد نشانگرها     .تعامالت را با ده ها تصوير بيان مي كند        
كاربر بايد تعيـين    واسط براي   همچنين  .  آميزي جهت خروج سريع از هر قسمت الزم است         رنگو  گرافيكي ، كدگذاري    

 .وجود داردسيستم  ازجديد قسمت يك ورود به و چه گزينه هايي براي در كدام قسمت است كند كه 

در واسـط بـين انـسان و        عـامالت   كليه ت در :كاربردها وياسيستمها در يك گروه مشترك از      سازگاري  حفظ   •

بايـد  ) نظيرنـرم افزارهـاي اتوماسـيون دفتـري شـركت ماكروسـافت           ( مـشترك    مجموعه اي از سيستمها و يا كاربردها      
 . حفظ شودطراحي اصول  سازگاري بر طبق

 تصور كنيد كنيد كاربري بر طبق عادت در كاركردن با سيـستمهاي  :حفظ سازگاري در استفاده از تجربه كاربر     •

در صورت در نظر گرفتن كليدي ديگر براي اين عمـل در            .  استفاده مي كند    براي ذخيره كردن فايل    Alt-Sد  قبلي كلي 
 مگر اينكه دليل قانع كننـده اي بـراي          براي كاربر شود  سر درگمي   باعث مشكل و     ممكن   نرم افزارهاي ويرايش جديد،   

    .اينكه وجود داشته باشد

  
ي اساسي را براي مهندسين نرم افـزار فـراهم          يراهنماسپس  . بعدي بحث مي شود   اصول طراحي واسط در اين بخش و بخشهاي         

  .در بخش زيرين فرايند طراحي واسط را بررسي خواهيم كرد. خواهد شد
  

   طراحي واسط كاربر-10-3

سيـستم  تلـف از عملكـرد      يند كلي براي طراحي واسط كاربر با ايجاد مدلهاي مخ         آفربا يك نگرش از دنياي بيرون بيك سيستم،         

. ليست مي شودكامپيوتر كه براي دستيابي به عملكرد موفقيت آميز سيستم مورد نياز است         -وظايف انسان در ابتدا   .  آغاز مي شود  
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بـا  و فـراهم  بعد از آن، ابزار هاي الزم براي ايجاد الگـو     .  به واسط اعمال گرددمد نظر قرار مي گيرد        يدسپس اصول طراحي كه با    
  .خواهد گرفت مورد ارزيابي كيفي قرار )واسط ايجاد شده(در نهايت  نتيجه . انجام مي گيرد  سازي پيادهاستفاده ازآنها 

  

   مدلهاي طراحي واسط-10-3-1

  : وجود داردچهار مدل مختلف در طراحي واسط كاربر بر اساس نظر پرسمن، 

  اسـت و   كـل سيـستم   ط به   مربومدل طراحي    .شودمي  ايجاد  مهندس نرم افزار    اين مدل توسط يك     :  1مدل طراحي  •

 .در بـر دارد   مرحله بـه مرحلـه ي نـرم افـزار را            اجراي  هماهنگ  و ارائه   واسط  نمايش  معماري،  نمايش  داده ها،   نمايش  
اعمال شده باشد اما طراحي  تعريف كاربر سيستم     در جهت كمك به    يمحدوديتهاي خاص مشخصات نيازها ممكن است     

  .واسط اغلب متاثر از مدل طراحي است

از كاربران سيـستم را      3نمايه اي  ،مدل كاربر  .نرم افزار يك مدل كاربر پايه گذاري مي كند         يك مهندس : 2 كاربر مدل •

كـاربران مـورد نظـر    شـناختي از  بر اساس  كل طرح ، بايد كارآمدبصورت  واسط كاربر   يك  جهت ايجاد   . فراهم مي كند  
هنگي يا قومي ، انگيزه ، اهداف و شخـصيت، شـروع            شامل سن، جنيست، توانايي هاي فيزيكي، تحصيالت، پشتوانه فر        

  :كردبه گروههاي زير تقسيم بندي را مي توان كاربران . شود

 كـاربرد درك از   حـداقل   بطور كلي آنهـا     . ندارندهيچ دانشي از سيستم     اين كاربران    : 4مبتديكار بران    

  . را دارند كامپيوترسيستم و يا استفاده از

امـا تحليـل    ازسيـستم هـستند     داراي دانـش قابـل قبـول        اين كاربران    :كاربران متوسط و وارد بكار     

 .نسبتاٌ ضروري به نظر مي رسدبراي آنها، اطالعات براي استفاده از واسط 

داراي دانش خـوب از تحليـل سيـستم و درك كـاربردي كـه      اين كاربران  :كاربران قوي و حرفه اي  

راد در جستجوي ميان برهـا و شـيوه هـاي كوتـاه             اين اف .  هستند  مي شود  " كاربر قوي  1سندرم"منجر به   
 .هستندواسط از ن تعامالت در استفاده شد

                                                 
1 Design Model 
2 User Model 
3 Profile 
4 Novices  



 طراحي واسط كاربر: فصل دهم

 173

در ذهـن   سيـستم    ايجـاد شـده از        تـصوير  ي،ادراكـ مدل   .اين مدل توسط كاربر پاياني ايجاد خواهد شد       : 2مدل ادراكي  •

 پاسخ يادراكمدل  ،  سوال شود م  شيوه ي عمليات سيست   در مورد   بر واژه پرداز خاصي     ربراي مثال اگر از كا    . استكاربران  
كاربر و بطور كلي آشنايي با نرم افزار در حوزه ي           نمايه تشكيل شده در ذهن       بستگي به    پاسخصحت  دقت و   . خواهد داد 

 كاربري كـه درك كـاملي از        .اين سوال مي دهند   به  و ناقصي    پاسخ عجوالنه    كاربران مبتدي    براي مثال    .كاربردي دارد 
ا واژه پرداز خاصي سروكار داشته ممكن است واقعـاً شـرح كـاملتري از عملكـرد آن را ارائـه دهـد در                         ب  و واژه پرداز دارد  

  .كه هفته ها سعي در يادگيري سيستم داشته چنين نيستكاربر مبتدي حاليكه در مورد 

 نمـاي خـارجي سيـستم       از تركيـب   مـدل تـصويري      .يك مجري مدل تصويري را ايجاد مي كنـد        :  3مدل تصويري  •

كتابها، دستورالعملها، نوارهاي شامل با كليه اطالعات پشتيباني    و آميختن آن     )كه چشم و گوش واسط است     (يوتري  كامپ
درصورت تطبيق مدلهاي   . اين تصوير ظاهر و باطن سيستم را توصيف مي كند         .  ايجاد مي شود   ويدئويي، فايلهاي كمكي  

 "ادغـام "جهـت تكميـل     . نـد مـي كن  آن به نحو احسن استفاده      وده و از     ب  كاربران با نرم افزار راحت     ي،تصويرادراكي و   
مـدل   باشد كه محتواي اطالعات موجود در مـدل كـاربر را در خـود جـاي دهـد و                     گونه اي  بايد به    يحامدلها، مدل طر  

  . واسط باشدظاهر و باطن  بايد انعكاسي از يتصوير
  

  : استستفاده يك سيستم تعاملياموارد زير در  شرح داده شده در اين بخش چكيده اي از چهار مدل

  .كه كاربر انجام مي دهدآنچه  •

  . استانجام در حال فكر مي كند آنچه كاربر  •

  . انجام  مي شد افراد ديگر فكر مي كنند بايد آنچه  •
  

 طراحي، را در    "وظايف شناخت   شناخت كاربر، "يعني   ،عامل كليدي يك   واسط را قادرمي سازد كه       بطور خالصه، اين مدلها طراح    
 تطبيـق ايـن     ،نقش طراح واسط  . متاسفانه هر كدام از اين مدلها بطور عمده اي با هم فرق دارند            . نظر داشته باشد  واسط كاربر در    

  . واسط مي باشدايجاد يك نمايش سازگار ازتفاوتها و 
                                                                                                                                                                   

1 Syndrome 
2 System Perception 
3 System Image 
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   فرآيند طراحي واسط كاربر-10-3-2

. انجـام شـود   مـي توانـد      1-10نظيـر شـكل      يده از مـدل   ابوده و با اسـتف    و چرخشي   تعاملي  بصورت   كاربر   واسططراحي  فرايند  
  :و متمايز زير را در بر مي گيرد طراحي واسط كاربر چهار فعاليت متمايز اساسي همانطوريكه شكل نشان مي دهد فرايند

  .مدلسازي و تحليل محيط ، وظايف نرم افزار و كاربران  •

 .طراحي واسط  •

 .واسطايجاد  •

  .واسطمعتبر سازي  •
چـرخش مـدل    در هر بـار . بيش از يكبار رخ مي دهندوظايف  حاكي از آن است كه هر كدام از اين        شكل،  لزوني در   حلقه هاي ح  

كه تنهـا را  (پياده سازي به الگوسازي در بيشتر موارد فعاليت . بهتري از طراحي فراهم و پياده سازي محصول واقعي تر خواهد شد           

  . بر مي گردد) ه براي معتبر كردن يك طرح است
  

سطح مهارت، فهم تجـاري و      . مي شود ركز  تممدر گير با سيستم      كاربراني   )پروفايل(شيوه نمايش نمايه    تحليل  اوليه روي   فعاليت  
دسـته از  بـراي هـر   . تعريف مـي شـود  آنان  اتثبت و مشخصبراي كاربران از طبقات مختلف    درك كمي نسبت به سيستم جديد       

از دسـته   الصه مهندس نرم افزار در تالش در جهت فهماندن درك سيستم بـراي هـر                 استخراج مي شود بطور خ     نيازها   ان،كاربر
  . كاربران مي باشد

  
  

 

 

 

 

 

 
 

   مراحل طراحي واسط كاربر-1-10شكل 
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دسـتيابي بـه اهـداف      كاربر در   در اين جزئيات وظايف     . عمليات انجام مي شود   تحليل جزئيات   بعد از تعيين نياز ها بطور عمومي ،         

  .بحث خواهد شد 4-10قسمت  تحليل جزئيات در .ايي، توصيف و طي چند فاز چرخش مشخص خواهد شدسيستم شناس
  

  :در اين بين سواالتي كه مطرح هستند عبارتند از. تحليل محيط كاربر بر روي محيط فيزيكي كار متمركز است

 واسط از لحاظ فيزيكي در كجا قرار خواهد گرفت؟ •

 اسط را به صورت نشسته يا ايستاده انجام خواهد داد؟غيرمرتبط به وعمليات آيا كاربر  •

 ؟بودخواهد همراه آلودگي صوتي محدوديتهائي از يا ي الزم فضا و آيا سخت افزار واسط با نور •

  وجود دارد ؟، كه توسط عوامل محيطي تحت شعاع قرار گيرد،آيا عوامل انساني خاصي •

بـا  .  براي واسط بكار برده مي شوند      ي جهت تهيه نمونه يا مدل تحليل      ليله به عنوان بخشي از فعاليت تح      اطالعات جمع آوري شد   
  .شروع مي شود فعاليت طراحي ،استفاده از اين مدل به عنوان مبنا

  
بـا ايـن مجموعـه      . براي كـاربر اسـت    ) نمايش روي صفحه  (هدف از طراحي واسط، تعريف مجموعه اي از اشياء و عمليات واسط             

و جزئـي در قـسمت      مفـصل   طراحي واسط بطـور     . همه عمليات در جهت دستيابي به اهداف سيستم شود        كاربربايد  قادر به انجام      

  . بحث خواهد شد 10-5
  

همانگونه كه رونـد طراحـي       .، شروع مي شود   كاربرديهاي  سناريو  الگويي، براي ارزيابي    با ايجاد يك    فعاليت پياده سازي    معموالً  
  . واسط بكار گرفته شودساخت  جهت بايدواسط كاربر جعبه ابزار يك  ادامه دارد بصورت چرخشي 

  
  :براساس سه عامل انجام ميشودتاييد درستي واسط 

   .كاربرنياز هاي و رسيدن به كليه تنوعات براي هر عمل كليه وظيفه ، اعمال توانايي واسط جهت اجراي صحيح هر  •

  .واسط جهت استفاده و يادگيري آسان استدرجه ايكه  •

  .كارش انجام  از طرف كاربر بعنوان يك ابزار مفيد در قبول كردن واسط •



 طراحي واسط كاربر: فصل دهم

 176

گـردش  رخ مي دهند بنابر اين نيازي به تعيـين همـه جزئيـات در     كراري  بصورت ت فوق   هايهمانطوري كه قبالً اشاره شده فعاليت     
واضح تـر  ي واسط  ويژگي هاي اجرايبيشتر،طراحي در بعدي جزئيات موجود تكرارهاي در . نيست) در تحليل يا طراحي مدل  (اول  

  .و ويژگيهاي عملياتي واسط دقيق تر نمايان مي شود
  

  وظايف و مدلسازي  تحليل -10-4

در فـصل شـشم ايـن كتـاب روش          . هماطوريكه در فصل دوم اين كتاب بحث شد تحليل وظايف به جندين روش انجام مي شود               
احي، عمليات نرم افزار واضح تـر و جزئيـات آن مـشخص             در هر مرحله از طر    . طراحي نرم افزار بر اساس تجزيه عمليات ارائه شد        

هر مرحله از ترسيم دياگرام     در  . در فصل هشتم روش طراحي نرم افزار از طريق رسم دياگرام جريان داده ها ارائه شد               .  خواهد شد 
در فصل  . يات تعيين مي گردد   جريان داده ها، عمليات نرم افزار تعيين و در سطوح پائين تر از دياگرام جريان داده ها، جزئيات عمل                  

هـر يـك از اشـياء و يـا كالسـهاي  موجـود در طراحـي صـفاتي و                     . نهم روش طراحي نرم افزار بر اساس شيء گرايي ارائه شـد           
  ، . مسئوليتهايي دارند و رفتاري از در ارتباط با اشياء و يا كالسهاي ديگر ارائه مي دهند

  
تعـاملي  همانطور كه اشاره شده از يك سيستم كـامپيوتري          .  مي گيرد  انجام  وش  به دو ر  وظايف  تحليل  بطور كلي مي توان گفت      

مهندسـان بايـد    تعيين وظايفي كه سيستم بعهده دارد       جهت  . فعاليت دستي يا نيمه دستي استفاده مي شود       براي   يجايگزينبعنوان  
 از وظايف كه در قالب واسط كاربر انجام مـي           مجموعه اي  را به    آنهاو سپس   فهميده  در استفاده از شيوه دستي      را  انسانها  عمليات  

مـدل كـاربر،    مشخصات نيازها را مطالعه و  سپس مجموعه اي از وظـايف كـه               مهندس  روش دوم آنست كه     . گردد نگاشت كنند  
  .همراهي كند تعيين نمايدمدل طراحي و درك سيستم را 

  

   فعاليتهاي مربوط به طراحي واسط-10-5

 مورد نياز كاربر با جزئيات كامل تعريف شـده و      )و يا اشياء و عملكردهاي    (عمليات  امل شد، كليه    كوظايف  به محض اينكه تحليل     
  :مي گرددي همراه هاي زير رويكردمراحل اوليه طراحي واسط با استفاده از . فعاليتهاي مربوط به طراحي واسط آغاز مي شود

  .مشخص شودوظيفه اهداف و انگيزه ها براي هر  •
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 .شودتبديل  عمليات هر وظيفه به دنباله اي ازمربوط به هاي ف و انگيزه اهدا •

 .فته مي شود سناريو كاربر نيز گهادر سطح واسط به آن. مشخص شودعمليات سلسله عمليات و زير  •

 . كه سناريو كاربر اجرا مي شود واسط شبيه چه چيزي استينم مشخص شود، بدين معنا كه در زماوضعيت سيست •

تم يـس  وضـعيت س تغييـر  كـاربر جهـت    در دسترسعريف شود، بدين معنا كه اشياء و عمليات   هاي كنترل ت  زم  مكاني •
 .مشخص شوند

 .مشخص شودم هاي كنترل بر روي وضعيت سيستم زمكانياثرات  گيچگون •

 . روي واسط مشخص شوداطالعات ارائه شده تفسير كاربر از وضعيت سيستم با توجه به  •

  

پياده سازي شود،    طراح واسط بايد در نظر داشته باشد كه چگونه واسط            ،  2-10قسمت   در    شده اعمال اصول ارائه  هميشه بعد از    
ديگر عوامل كـه     استفاده مي شود و چگونه       ) ، ابزارهاي توسعه  عاملبراي مثال تكنولوژي صفحه نمايش، سيستم       (محيط  چگونه  

  .گرفته مي شوندبه اصطالح در پشت واسط نشسته اند به كار 
  

   عمليات و اشياء در واسط تعريف-10-5-1

جهت انجام چنين كـاري سـناريو كـاربر         . واسط است در   تعريف عمليات و اشياء مورد استفاده        ،يك مرحله مهم در طراحي و اسط      
 .دگردمي استخراج عمليات بعنوان  ي آن اشياء و فعلهاامي موجود در آن بعنوان اسسپس سناريو تحليل شده و . مي شود نوشته

  
شي مقصد، شي منبع و     در هر طبقه بندي     . مي شود انجام   آنهاطبقه بندي   ،   به طور تعاملي   و تشريح اشياء و عمليات    يف  تعربعد از   

بـراي مثـال آيكـون      (بر روي يـك شـي مقـصد         ) آيكون گزارش براي مثال   (يك شي منبع    وقتي  . مي شود مشخص  شي كاربرد   

 است  ي اطالعات خاص  ،شيء كاربرد يك  . نسخه چاپي از گزارش است     مفهوم اين حركت ايجاد يك       ،حركت داده مي شود   ) پرينتر
براي مثال يك ليست پستي براي ذخيره سـازي اسـامي بـراي    . مي شودنمايان  عمليات تعاملي صفحه دركه به طور غيرمستقيم    

اما نبايد از طريق    باشد  ) كار منوها   توسط   (پااليش شده   يا  شده  ادغام  مرتب شده،   ليست بايد   اين  . پست كردن بكار مي رود    عمل  
 .تعامل كاربر به جاي ديگر حركت داده شود
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تمـام   كار مهنـدس طـراح     ،صفحه نمايش   نمايان شدن چهارچوب    و  ) براي يك طرح تعاملي   (كليه اشياء و عملياتها     بعد از تعريف    

 گرافيكي و طرز قرارگيـري  كه در آن طرحاست تعاملي بصورت   طرح كلي صفحه نمايش      ،نظير ديگر فعاليتهاي طراحي   . مي شود 
طي ايـن مرحلـه،      .مشخص مي گردد   عنوان بندي پنجره ها و تعريف متن منوهاي اصلي و فرعي             ،متن صفحه نمايش  و  آيكونها  

 .  تعيين خواهد شدبه نحوي كه اين تشبيه را كامل كندمشابهتي از دنياي بيرون براي واسط ايجاد شده و آرايش اجزاء 

 

   بين انسان و كامپيوتر سبكهاي واسط-10-5-2

 سـه نـوع شـيوه       .روشيكه انسان و كامپيوتر با يكديگر تعامل مي كنند بطور قابل مالحظه اي طي سالهاي اخيرمتحول شده است                 
  .خط فرمان، منو و واسط گرافيكي: تعامل بطور گسترده استفاده مي شود

  

  1خط فرمانتعامل از طريق واسط  -10-5-2-1

 ارتباط با كـامپيوتر، دادن دسـتورات و گـرفتن پاسـخ صـرفا از                .د كامپيوتر، تنها شيوه تعامل خط فرمان بود       در سالهاي اوليه كاربر   

در اين سيستم عامل ، كاربر بايد دستور        .  استفاده مي شود   Unixاين شيوه براي سيستمهاي عاملي نظير       .  طريق متن ميسر بود   
  . زير را براي خذف فايل استفاده كند

rm \my document\file.txt 

 

  :مهمترين خصوصيات اين شيوه تعامل را مي توان در موارد زير خالصه كرد

 . احتمال خطا در اين نوع شيوه زياد بوده و كاربر بايد دقت و تمركز زيادي در اعمال دستورات داشته باشد 

بنابراين ميزان سرعت   . ام دهد بعد از اعمال هر دستور، كاربر بايد پاسخ را بدقت بررسي كرده و سپس عمل بعدي را انج                  
 .كاربر در اين شيوه كند خواهد بود

 .اين شيوه براي يادگيري نسبتا مشكل است 

 . در صورت بروز خطا، امكان برگشت از انجام عمل و عواقب آن وجود ندارد 

                                                 
1 Command Line Interface 
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  .اين شيوه براي براي كاربران بي تجربه و غير جدي، استفاده اي ندارد 

 

  منو تعامل از طريق  -10-5-2-2

 ايـن   . و كاربر مجبور به انتخاب يكي ويا تعدادي محـدود از آنهاسـت               در اين شيوه، تعدادي انتخاب در اختيار كاربر قرار مي گيرد          
  :شيوه مزاياي زير را نسبت به واسط خط فرمان دارد

 .كاربر نياز به ياد آوردن آنچه بايد انجام دهد نيست 

 . آنها نداردكاربر نياز به دانستن دستورات و امالي  

 .تالش كاربر در جهت تايپ كردن مي نيمم مي شود 

 .امكان جلوگيري از خطا افزايش مي يابد 

  .تسهيالت كمك وابسته به عمليات مي تواند فراهم شود 

  

   1تعامل از طريق واسط گرافيكي -10-5-2-3

مانيتور با تعداد نقاط ماتريسي زياد و دقـت       و دستگاههاي   تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر طي سالهاي اخير رشد فرسايشي داشته           
امروزه مهندسين كامپيوتر مجبور بـه يـادگيري        . باال در جهت ايجاد واسط گرافيكي در اختيار مهندسين نرم افزار قرار گرفته است             

 و هـم  2ههاي اشارهدر اين نوع واسط پنجره ها، آيكونها، منوها و دستگا       . فاكتورهاي انساني و اعمال آنها در طراحي واسط هستند        
در اين نوع واسط بجاي تايپ كـردن يـك          .  نقش مهمي ايفا مي كنند     5دكمه ها  و   4 ، نوار طومار   3متن-چنين ابزارهائي نظير جعبه   

  :مهمترين مزاياي اين واسط گرافيكي عبارتند از. انتخاب، امكان استفاده از موشواره و استفاده از كليدهاي آن وجود دارد
 .ده و يادگيري نسبتا راحت هستندآنها براي استفا 

 .آنها مي توانند چندين پنجره را براي فعل و انفاالت بين سيستمها استفاده كند 

 .امكان تعامل سريع و تمام صفحه اي براي دستيابي به هر نقطه اي از صفحه وجود دارد 

                                                 
1 Graphical User Interface 
2 WIMP: Windows, Icons, Menus, Pointing device 
3 Text-Box 
4 Scroll-Bar 
5 Buttons 
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 .ان انتخاب و تغيير آنها را داردچندين نوع اطالعات مي تواند بطور همزمان روي صفحه نشان داده شده و كاربر امك 

امكان استفاده از آيكونهاي گرافيكي، منوهاي باز شونده، كليدها و طوماري كردن صفحه، ميزان تايپ را كاهش خواهد                   
 .داد

  

   مسائل قابل بحث در طراحي-10-5-3

زمـان عكـس   : عبارتنـد از ه كـ  وجـود دارد طراحي در  چهار مشكل مشترك    شودمي  مشاهده  همانطور كه در طراحي واسط كاربر       
متاسـفانه بـسياري از طراحـان ايـن         . دسـتورات برچسب زدن   و  خطاها  العمل سيستم، تسهيالت كمك به كاربر، كنترل اطالعات         

 بعضي اوقات اولين اطـالع از       .قرار نمي دهند تا اينكه همين مشكالت در روند طراحي تاخير ايجاد نمايند            توجه  مشكالت را مورد    
تاخير پروژه و نگراني مشتري اغلب      چرخشهاي غير ضرور،    . يكه طرح اوليه اجرايي در دسترس نباشد پيش نمي آيد         مشكل تا زمان  
بنابراين بهتر است هر كدام از مشكالت در آغاز طراحي نرم افزار مورد بررسي قرار داده شود كـه در ايـن صـورت                        . اتفاق مي افتد  

  .خواهد بودتغييرات آسان و هزينه ها كم 
  

  زمان عكس العمل سيستم -10-5-3-1

بين  فاصله ،بطوركلي زمان عكس العمل سيستم    . سيستمهاي فعل و انفعالي است    اصلي ترين مشكل براي بسياري از        اين مساله،  

و )  مي كند  كليكرا  وشواره  را مي زند يا م     Enterكليد  يك  براي مثال   (د  كنمي  دستورات را اعمال    كاربر  زمانيكه  : دو زمان است  
 :زير استزمان عكس العمل سيستم داراي دو مشخصه مهم  .مي دهدنرم افزار پاسخ دلخواه نيكه زما

از طرف ديگـر    .  اگر زمان عكس العمل سيستم خيلي طوالني باشد موجب نگراني و استرس كاربر مي شود               :مدت   

مي سريع موجبات اشتباه    عكس العمل   ودارد  مي  كاربر را به عجله وا      باشد در آنصورت    زمان عكس العمل كوتاه     اگر
 . كاربر هماهنگ باشدبايد با زمان عكس العمل سيستم بطور كلي . گردد

در بسياري از موارد آن مهمتـرين       و  به معناي انحراف از ميانگين زمان عكس العمل          اين مشخصه  : پذيري نوعت 

 شودكاربر مي   راري در كار    باعث ايجاد يك ريتم تك     پذيري كم    نوعت. پاسخ مي باشد  و يا ويژگي زمان عكس العمل     
براي مثال يك پاسخ يك ثانيه اي بـه يـك دسـتور نـسبت بـه                 . )حتي اگر زمان عكس العمل نسبتاً طوالني باشد       (
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و نگران است كه آيـا چيـزي       كاربر هميشه در تعادل نيست      .  ثانيه است بهتر مي باشد     5/2 تا   1/0پاسخي كه بين    
  . يا نهمتفاوت پشت صحنه اتفاق افتاده است

 

 تسهيالت كمك به كاربر -10-5-3-2

بـا  همكاريـك   ، سوالي ساده از     يدر موارد . تقريباً همه كاربران سيستم تعاملي در حال حاضر و بعد از آن نياز به كمك دارند                
 دسـتورالعمل هـاي     داخل مجموعـه اي از      در  جستجوي وسيعي    موارد   برخيدر  . پرسيده مي شود كه آيا راه حلي دارد       تجربه  

 مـدرن تـسهيالت كمـك بـه         هـاي نرم افزار سياري از   با اين وجود در بي    . تنها راه پيدا كردن پاسخ باشد     بران ممكن است    كار

ي را بـدون تـرك    يـا مـسئله ا  كـرده جواب سوال خود را پيـدا  از روي آنها  كاربر شده به گونه ايكه  فراهم   Onlineصورت  
   .دكردن واسط حل نماي

  
 داخـل نـرم افـزار       شيوه كمك مجتمـع از ابتـدا در       . 2زودني و اف  1مجتمع: كمك مواجه هستيم  با دو نوع مختلف از تسهيالت       

كه مربوط به عمليـات     عناويني  حساس به متن بوده و كاربر را قادر مي سازد از بين             اين تسهيالت كمك     .طراحي شده است  
را براي بدسـت آوردن كمـك كـاهش مـي     پر واضح است كه اين كار زمان الزم . در حال اجرا مي باشد يكي را انتخاب كند   
شيوه كمك افزودني در واقع بعد از ساخت سيستم به نرم افزار اضافه مي              .  مي شود  3دهد و موجب افزايش صميميت با واسط      

كاربر ممكن است   . است با قابليت جستجوي محدود      Onlineدر بسياري از مواقع آن يك دستور العمل كاربر بصورت           . شود

مجبور به جستجوي راهنماي مورد نظر باشد كه اغلب موجب برخـي اشـتباهات و دريافـت                 عناوين  از صدها   از طريق ليستي    
   .بدون شك مي توان گفت شيوه كمك مجتمع نسبت به شيوه كمك افزودني برتري دارد. اطالعات بي ربط مي شود

  
  :تسهيالت كمك بايد مورد توجه قرار گيردنكات مهم زير بهنگام ايجاد 

چگونه كمكي براي همه عملكردهاي سيستم در همه زمانها در طول تعامل سيستم در دسترسي اسـت؟                 آيا هي  
 است؟ آنهاا كمك براي همه ويعملكردها و عمليات ها زيرمجموعه اي از فقط براي كگزينه ها شامل كم

                                                 
1   Integrated Help 
2 Add-on Help 
3 User friendly Interface 
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 .، كليد عمليات ويژه يا دستور كمك 1چگونه كاربر تقاضاي كمك مي كند؟ از طريق منوي كمك 

يا ) كه مي تواند بصورت يك متن چاپي باشد       (چگونه كمك ارائه مي شود؟ از طريق پنجره اي جداگانه، مرجع             
 .يكي دو خط پيشنهاد كه در مكان ثابتي از صفحه ارائه شده است

 عادي خود بر مي گردد؟ از طريق گزينه هاي نظير كليد برگشت روي صفحه نمايش،                عملياتچگونه كاربر به     
 .لياتي، يا كنترل توالييك كليد عم

چگونه اطالعات كمك پيكربندي مي شود؟ از طريق پيكربندي مسطح كه از طريق آن همه اطالعات بوسيله                  
بـا  جزييـات بيـشتري     كـه   اليه اليه   و  اطالعات پشت سر هم     ، از طريق    كلمه كليدي قابل دستيابي است    يك  

 .مي كندتصال را دنبال كه كاربر ايا از ابر متن نمايان مي شود و كاربر پيشروي 

  

   كنترل اطالعات خطاها -10-5-3-3

در بـدترين شـكل،     . پيغامهاي خطاها و اخطارها، اخبار بد ارائه شده به كاربر سيستم تعاملي در زمان اعمال وروديهاي غلط است                  
ش دقـت كـاربر و عقـيم گـذاري     پيغامهاي خطاها و اخطارها براي ابالغ اطالعات بي فايده و گمراه كننده و عين حال براي افزاي                

 .بسياري از كاربران ممكن است به خطائي بشكل زير روبرو شده باشند. عمليات مي باشد

– BEA-010014: : Error occurred while attempting to rollback transaction: excep 

 

  . وجود داشته باشد-1-10فوق مشابه جدول در جايي بايد توضيحي براي خطاي 
  

   توضيحا ت مربوط به خطا-1-10 جدول
Description Error occurred while attempting to rollback transaction: excep 

Cause There was an error rolling back the transaction. 

Action Please check the exception for the exact error message. 

  

                                                 
1 Help 
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اضافه كرده است؟ پيام خطا بيانگر واقعي اين است كه چه چيزي غلـط              م افزار آنرا شناسائي و      نر در غير اينصورت چرا طراح      
بلكه او  را براي كاربر فراهم نمي كند       پيام خطا بشكل فوق، نه تنها اطالعاتي        .  اطالعات اضافي باشد   كجا دنبال كاربراست يا   

  .نخواهد كرددر حل مسئله كمكي را 
  

  :طار توليد شده توسط يك سيستم تعاملي بايد داراي مشخصه هاي زير باشدبطوركلي هر پيام خطا يا اخ
  .پيام بايد به نحوي مشكل را تشريح كند كه براي كاربر قابل فهم باشد 
 .ي بر طرف كردن خطا فراهم كنداپيام بايد توصيه اي سازنده بر 

خاطر نـشان    را   )ايلهاي اطالعاتي فبرهم ريختگي در محتواي     براي مثال   (پيام بايد هر گونه عواقب منفي خطا         
 .را داشته باشد) نيفتادن خطا/ و اتفاق افتادن (به گونه ايكه كاربر امكان آزمايش كردن عواقب  كند

بـراي نـشان دادن پيـام       از يـك بـوق      بعنوان نمونه   . باشدهمراه  صوتي يا تصويري ديگري     عالئم   اپيام بايد ب   
 .نمايش داده شود) رنگ خطا( متمايز يد يا پيام با رنگ يا پيام پشت سر هم چشمك بزناستفاده شود

 .زده شود كاربر خجلت مودبانه بوده و نبايد به گونه اي باشدپيام بايد  

  
. خوب طراحي شده باشد، كاربران آن را دوست ندارنـد كه از آنجاييكه واقعاً هيچ كس خبر بد را دوست ندارد پيام خطا هر قدر هم        

كه بطـور قابـل مالحظـه       به گونه اي  جهت بهبود كيفي يك سيستم تعاملي مي تواند انجام دهد           در  زيادي را   اما يك پيام مفيد كار      
  .يابدبا مشكالت كاهش را در مواجه شدن اي نگراني كاربر 

  

   برچسب دستورات-10-5-3-4

 .هر نوع كاربردي استفاده مـي شـد        ايزماني تايپ دستورات بهترين شيوه تعامل بين كاربر و نرم افزار سيستم بود و بطور رايج بر                

 بـا ايـن   . استفاده از دستورات تـايپي را كـاهش داده انـد           1اشاره و چيدن  واسطه هاي   ها و   پنجره  سازماندهي  اما امروزه استفاده از     

يامهـا   در رديـابي پ Pingمشابه دستور  (وجود بسياري از كاربران حرفه اي استفاده از تعامل به شيوه دستوري را ترجيح مي دهند      
  :شامل موارد زير اسـتدستورات به عنوان يك شيوه تعامل واسط بهنگام تايپ طراحي نكات مهم در بحث . )در يك شبكه

                                                 
1 Point and Pick 
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  آيا هر گزينه منو، دستور مربوطه خود را دارد؟ 

 .يا كلمه تايپ شدهو  كليدهاي عملياتي ،(Alt-P)اجرا دستورات چه شكلي دارند؟ گزينه هاي نظير كنترل  •

 و به خاطر سپاري دستورات يا چه اندازه مشكل است؟ وقتي كه دستوري فراموش شود چه بايد كرد؟يادگيري  •

 .آيا دستورات توسط كاربر مي تواند خالصه يا مشتري پسند شود •

وان بعنـ .  دستورات براي همه كاربردها بايـد ارائـه شـود          استفاده از براي  استانداردهائي   اشاره شد    حثهمانطور كه در ابتداي اين ب     

 ديگـرش حـذف شـي       يشي گرافيكي در يك كـاربرد و در كـاربرد         صورت زدن براي عمل كپي برداري از يك         Alt-Dمثال در   
 و بايد اعمال دستورات در يـك شـكل سـازگاري انجـام               احتمال وجود خطا كامل مشخص است     . خواهد بود  هگرافيكي گيج كنند  

  شود
 

  پياده سازي  ابزارهاي -10-6

ايـن الگـوي   . بوسيله كاربران مورد آزمايش قرار مـي گيـرد  ه، بعنوان يك الگوي اوليه، پياده سازي و سپس    مدل طراحي تهيه شد   
ايـن  . بدين منظور ابزارهايي براي طراحي واسط و الگوسـازي تهيـه شـده انـد              . اوليه بر اساس نقطه نظرات آنان اصالح مي گردد        

اين ابزارهـا مولفـه هـايي        .  كاربر مشهورند  2 و يا جعبه ابزار واسط     )UIDS (1ابزارها تحت عنوان سيستمهاي توسعه واسط كاربر      

 يك محيط تعاملي فراهم مـي       نيازها در  دستورات و ديگر     ، اعمال پيامهاي خطا تعامل با دستگاهها،     ،جهت ايجاد پنجره ها، منوها    
   .سازند

  

  :ير در نظر گرفته شده است، براي موارد زي جهت ايجاد واسط كاربري مكانيزم ها،UIDS معموال در داخل يك

  ).نظير ماوس يا صفحه كليد(ورودي دستگاههاي مديريت  •

 . كاربر هاي اعمل شده توسط وروديمعتبر سازي  •

 .مديريت خطاها و نمايش پيامهاي خطا •

 ).اتوماتيكصوت بطور اكوي ورودي بعنوان نمونه (بازخور ارائه  •

                                                 
1 User-Interface Development Systems 
2 User-Interface Toolkits 
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 . 1وروديل ادادن پيام به كاربر جهت اعمفراهم نمودن كمك و  •

 .مديريت پنجره ها و زمينه ها و طومار نمايي در بين پنجره ها •

 .ايجاد ارتباطات بين نرم افزاري كاربردي و واسط •

 . مديريتي واسطايزوله كردن نرم افزار كاربردي از عمليات •

 .كاربر و مشتري پسند كردن واسطفراهم كردن امكانات ديگر براي  •

  

   ارزيابي طراحي-10-7

واسـط  ارزيابي  . نيازهاي كاربر مورد ارزيابي قرار گيرد     مطابقت با   بايد جهت بررسي    ،  واسط كاربر ايجاد شد   ه نمونه اوليه    پس ار آنك  
  . بطور رسمي و يا غير رسمي انجام شودمي تواند 

در ارزيابي رسمي پرسشنامه هائي طراحي و سپس در بين تعدادي از كاربران با دانـش كـاربري                  : ارزيابي رسمي  

هر كاربر براي هر پرسش رتبه اي مي دهد و سپس امتياز كلي واسط از طريق جمع بنـدي                   . ع توزيع مي گردد   متنو
  . محاسبه مي گرددشيوه هاي آماري رتبه ها با وزنهاي مختلف توسط 

در ارزيابي غير رسمي كاربران بطور كلي و عمومي در مورد واسط ارزيابي خود را ارائه مـي                  : ارزيابي غير رسمي   

  . ندده

  

  . آمده است2-10در شكل چرخه ارزيابي واسط كاربر يك مدل براي 
  
  
  

                                                 
1 prompt 
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   چرخه ارزيابي واسط كاربر-2-10شكل 

  
توسط كاربر مورد ارزيابي قـرار  الگوي ساخته شده  .  مي شود  ويرايش از واسط الگوسازي   بعد از اينكه مدل طراحي كامل شد اولين         

 همچنين اگـر شـيوه   .را آماده مي كند در مورد كارايي واسط     تغييرات و درخواستهاي الزم     كاربر  زيابي،در نتيجه فرآيند ار    .مي گيرد 
طراح مي تواند اطالعـات را از ايـن داده هـا        ) پرسشنامه ها، برگه هاي ميزان سنجي     (مورد استفاده قرار گيرد     رسمي  هاي ارزيابي   

  .زي فايلهاي داده خودشان نمي آيد ذخيره سامزكليه كاربران از مكاني% 80براي مثال . استخراج كند
  

بـه طراحـي   اعمـال شـده   تغييرات كه  چرخه ارزيابي تا زماني   .سپس الگو پااليش شده و الگوي جديد مورد ارزيابي قرار مي گيرد           
  .، رضايت كاربران را تامين نكند ادامه مي يابدواسط

  

User Happy 
User requires 

Changes 

Construct Prototype 
 

Check with User 
 

Refine Prototype 
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الگووجـود  كيفيت واسط كـاربر قبـل از سـاخت         بررسي  آيا امكان    كه   اين سوال مطرح است   كامالً مفيد است اما     الگو سازي   شيوه  
در چرخه ارزيـابي كـم شـده و زمـان           تكرار   تعداد   در آنصورت ؟ اگر مشكالت بالقوه را بتوان آشكار نمود و آنها را تصحيح كرد            دارد

وليـه طراحـي مـي تـوان بكـار      بررسي ادر طي زير معيارهاي ارزيابي ،مدل طراحي واسطدر صورت ايجاد   . توسعه كاهش مي يابد   
  :گرفته شود

 ، مي توان يك مالك ارزيـابي       سيستم و واسط آن    مشخصات نوشته شده براي   طوالني بودن و پيچيدگي     بر حسب    •
  .ميزان دانش كاربران تعيين كرد براي

و به طور بيانگر زمان تعامل آنها طي يك پريود زماني،     و تعداد ميانگين     عمليات مشخص شده براي هر كاربر     تعداد   •
 .كلي كارآيي سيستم است

بـار حافظـه بـر روي كـاربران     ، معيـاري بـراي ميـزان    مدل طراحيدر  و وضعيتهاي سيستم    تعداد عمليات، وظايف     •
 .استسيستم 

درجه اي بـراي بـراي      و  است  پيچيدگي واسط   ميزان  سبك واسط، تسهيالت كمك و مديريت پروتكل خطا بيانگر           •
 .يين مي كندميزان قابل قبول بودن واسط تع

  
 طراح مي تواند داده هاي كمي و كيفي مختلفي جمع آوري نمايد كه در ارزيابي واسط به وي كمك                    الگوي ، اولين  پس از ساخت    

پاسخ بله و خيـر     ) 1(سوالها مي تواند همگي     . جهت جمع آوري داده هاي كيفي پرسشنامه هاي بين كاربران توزيع مي شود            . كند

  .پاسخ درصدي باشد) 4(خ مقايسي يا پاس) 3(عدد باپاسخ ) 2(
  

  :مثالً

  آيا آيكونها خودشان توضيح دارند؟ اگر جواب منفي است كدام آيكونها گنگ مي باشند؟ •

 آيا عملياتها براي به خاطر سپاري و بازخواني آسان هستند؟ •

 از چند عمل مختلف استفاده مي كند؟كاربر •

 ) استفاده كنيد5 تا 1از اعداد (آسان است؟  سيستم براي يادگيري اصليبه چند اندازه عمليات  •
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در حـد    ،%10در حد باالي     ،%1در حد باالي    در مقايسه با واسطه هاي كه تاكنون استفاده كرده ايد آيا اين ميزان               •

 .مي باشد% 50يا كمتر از  %50در حد باالي  ،%25باالي 

  

كاربران در طول تعامل مورد مشاهده قرار مـي         . اده مي شود  كمي مورد نظر باشد از يك فرم تحليل زمان استف         بطور  اگر اطالعات   
 زمان صرف شده در ،تناوب و تكرار عمليات. مي شودجمع آوري در يك دوره زماني استاندارد    عمليات  گيرند و داده ها نظير تعداد       

جع كمك در هر    او تعداد و مر   نگاه كردن به صفحه نمايش، تعداد و نوع خطاها، زمان اصالح خطا، زمان استفاده از دستور كمك،                  
  .خواهند شد و بعنوان يك راهنما براي تغييرات و اصالح واسط بكار گرفته نمونه برداريدوره زمان استاندارد 

  
بـراي اطالعـات بيـشتر بـه     خواننـدگان عزيز  بنابراين  و بودهفصلاين  بحث كامل شيوه هاي ارزيابي واسط كاربر فراتر از مطالب      

  .نمايندمراجعه ين فصل مراجع پاياني در ا

  
يك ماشين بانك را تصور كنيد كه وظيفه آن تحويل پول نقد به مشتري و هم چنين ارائـه صورتحـساب بـانكي بـراي كـاربران                           

به گونه ايكه همـه كـاربران مـي         ( و معتبر سازي آن بصورت واضح        PINعالوه بر آن در مشخصات نرم افزار، شيوه ورود          . است
  . تمكتوب شده اس) دانند

  
جهت انجام اين عمل، فرض مي شود كه تصميم گيري براي           . طرح ايجاد واسط براي سيستم با طراحي يك الگو شروع مي شود           

، يك كارت خوان، يك دسـتگاه چـاپگر و يـك            Cancel و   Enterفراهم كردن صفحه مانيتور، يك صفحه كليد با كليد هاي           
  . دستگاه شمارش پول و تحويل انجام شده است

  

. فرض مي كنيم كه اين سيستم گاهگاهي توسط كاربرهاي آموزش نديده و هم جنين افراد نابينا ، مورد استفاده قرار مي گيـرد                ما  
  . هم چنين بايد فرض شود كه كاربران سيستم ممكن است مشكالتي در وارد كردن اطالعات و فشاردادن كليدها دارند
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. در ساختن ويرايش اول ، ليستي از راهنمائيها تهيه مـي شـود         . غذ شروع مي شود   كار طراحي واسط با ترسيم نمائي از آن روي كا         
سپس مي توان آنها را توسـط يـك   . بعنوان مثال براي مي نيمم كردن فشار بر حافظه كاربر، تعدادي از صفحات طراحي مي شود        

  . ترسيم شده است3-10يك طرح ممكن در شكل . ، نمونه سازي كرد) Visual Basicمانند (ابزارهاي شبيه ساز 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 ATM براي   طراحي واسط كاربر-3-10شكل 

 

چرخه ارزيـابي    .نمونه ساخته شده ، سپس به چند كاربر ارائه مي گردد و بازخور آن در ايجاد ويرايشهاي بعدي استفاده خواهد شد                    

  .ن را تامين نكند ادامه مي يابد، رضايت كاربرابه طراحي واسطاعمال شده تغييرات كه تا زماني  2-10در شكل 
  

   خالصه و جمعبندي -10-8

واسط كاربر پنجره اي بـه درون نـرم         . نرم افزاري است  يك سيستم يا محصول     قسمت  ترين  واسط كاربر بطور بحث انگيزي مهم     

شكسته و يا    موج دار    ،فپنجره كثي اين  اگر  .  نشان مي دهد   م از كيفيت سيست   راك كاربر ادرا ، در بسياري از موارد واسط     .افزار است 
  .يك سيستم كامپيوتري قدرتمند چشم پوشي كندورود به شود، كاربر ممكن است از 
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 در  .شديداً پايين مي آيد   سيستم  يك  و قابليتهاي    طراحي شده باشد توانايي كاربر در بهره برداري از قدرت            گر واسط بطور ضعيف   ا
سه اصل مهم در داشتن طـراح       . با شكست مواجه شود   آن  ات اجرايي   حقيقت واسط ضعيف موجب مي شود كه طرح خوب و عملي          

  :واسطه هاي كاربر كارا عبارتند از

  .كاربرسيستم وسط كنترل  •

 .كم كردن بار حافظه كاربر •

 .واسطدرسازگاري حفظ  •

  .روند طراحي سازمان دهي شده اي بايد در پيش گرفته شود، اين اصولبا دستيابي واسطي براي 
  

نوعي فعاليت طراحي است وظايف تحليل .  آغاز مي شوديمحيطكاربران، عمليات و نيازهاي    ر با مشخص نمودن     طرح واسط كارب  
مشخص شدند سناريوهاي كاربر جهت تعريف عمليات وقتي كه . تعريف مي كندبا استفاده از روش شيء گرايي       كه عمليات كاربر    

اينكار مبنايي را براي ايجاد طرح كلي صفحه نمايش فـراهم مـي             . د واسط ايجاد و تحليل مي شو      مجموعه اي از اشياء و عمليات     

 عنوان بندي پنجره هـا و مشخـصات         ، نمايش مشخصات،   تعاريف متن صفحه   ، طرز فراگيري آيكونها   ،طرح گرافيكي در اين   . كند
  . متن منوهاي اصلي و فرعي نشان داده مي شود

  
معيارهـايي   تسهيالت كمـك بعنـوان        و عمليات مديريت خطا  دستورات ، ، ساختار عمليات و      طراحي نظير زمان پاسخ      عمكردهاي

بـراي ارزيـابي   الگـو  مختلفي جهت ايجاد پياده سازي ابزارهايي . مي گيرد طراحي مورد بررسي قرارمدل جهت ارزيابي و تصحيح 
  . توسط كاربر مورد استفاده قرار مي گيرد
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 1سازي  زبانهاي برنامه: دهميازفصل 
 

هدف اين فصل انتخاب زبان خاصي براي       . زبانهاي برنامه سازي مهمترين ابزار براي پياده سازي يك سيستم نرم افزاري است            
كلي ايـن  بطـور  .افـزار اهميـت دارد   هائي است كه از نقطه نظر مسائل مهندسي نرم ويژگيسازي نيست بلكه مطرح نمودن        برنامه
  .زبان برنامه سازي استافزار ، پشتيباني  و كارآئي   نرمقابليت اعتمادها شامل ويژگي

  
پس از آن، از آنجائيكه پروژه هاي نرم افـزاري را           . در اين فصل، ابتدا جند دسته بندي براي زبانهاي برنامه سازي ارائه مي شود             

زبان هاي  برنامه سازي از نقطه نظـر مهندسـي نـرم             مي توان بدو مقياس كوچك و بزرگ تقسيم بندي كرد، بحث مالحظات             
در هر بخش ويژگيهاي مهم زبان . افزار را بدو بخش برنامه سازي در مقياس كوچك و در مقياس بزرگ تقسيم بندي مي كنيم       

  . برنامه سازي براي پياده سازي نرم افزار بحث خواهد شد
  

  سازي برنامه هايزباندسته بندي   -11-1

 يك زبان عمـومي     xسازي    شود زبان برنامه    گاهاً گفته مي  . العاده مشكلي است    سازي كار فوق    ابي زبانهاي برنامه  بررسي و ارزشي  
هـائي كـه آن زبـان دارد طرفـداري     ويژگيسازي خود و يا  از زبان برنامهمهندس نرم افزار كالً هر . است و اين خيلي مبهم است   

مشكل ارزيابي زبانهاي برنامه سازي از آنجا ناشي مـي          . نمودارائه  توان    نمي بر اساس نظرات كلي   كند لذا ارزشيابي محكمي       مي
  :مهمترين عوامل شامل موارد زير است. شود كه عوامل مختلفي در پيدايش و رشد آنها موثر بوده اند

                                                 
1 Programming Languages 
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 در صورت بوجود آمدن سخت افزار و يا پردازشگر جديد، سيستم عامل جديدي بوجـود              : سخت افزار و سيستم عامل     •

نمونه خاص آن زبانهـاي برنامـه       . مي آيد و بر اساس سيستم عامل ايجاد شده بايد زبان برنامه سازي جديدي عرضه شود               

  . روي سيستم عامل محيط گرافيكي ويندوز مي باشد JBuilder و C++-Builder نظير  1سازي تصويري

ه گونه ايست كه مينيمم تايپ كردن دسـتورات         روند توسعه نرم افزار و زبانهاي برنامه سازي ب        : روشهاي برنامه سازي   •

بـسياري از  . زبانهاي برنامه سازي جديد كمك زيادي زيادي در اين زمينه ارائه مي كنند           . از طريق صفحه كليد اعمال شود     
  .  متدها و يا فانگشن بطور اتوماتيك توليد خواهد شد2الگو ها و شكل اوليه

  . غيره تاثير بسيار زيادي در پيدايش زبانهاي برنامه سازي داشته اندنظامي و, تجاري , صنعتي كاربردها اعم :  هاكاربرد •

در صورت اختراع و گشف روشهاي پياده سازي جديد و كاراتر زبانهـاي برنامـه سـازي بـسيار                   :  روشهاي پياده سازي   •

 . متحول شده اند

 باعث پيـدايش توسـعه زبانهـاي        4بي و شبكه هاي عص    3پيدايش تئوريهاي جديد نظير منطق فازي     :  مطالعات تئوريك  •

  . قابليت هاي جديدي براي پوشش اين تئوريها در نظر گرفته استMATLABنرم افزار . شده اند

روند استاندارد سازي زبانهاي برنامه سازي و انتقال پذيري آنها روي ماشينهاي مختلف باعـث ايجـاد          : استاندارد سازي  •

  .زي شده استويرايش هاي جديدي از زبانهاي برنامه سا

  
آنچه در مهندسي نرم افزار جهت دسته بندي        . با توجه به عوامل فوق دسته بندي زبانها و مقايسه انواع آنها كار ساده اي نيست               

زبانهاي برنامه سازي مي تواند اعمال شود دو تقسيم بندي مهم، يكي از ديدگاه كاربردها و ديگري از ديدگاه تكنيكي است كه                      
  . اهيم كردبدانها اشاره خو

  
  :از ديد گاه كاربردها، مي توان زبانهاي برنامه سازي را بصورت زير دسته بندي كرد

                                                 
1 Visual Programming 
2 Prototype 
3 Fuzzy Logic 
4 Neural Network 
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هـا    سازي براي پردازش داده     زبان برنامه كوبول  . در اين كاربرد حجم وسيعي از اطالعات بايد پردازش سود          : تجاري •

 .باشد ميدر عرصه تجارت 

غالـب در ايـن     زبـان    ،   90فـوترن   . رت عددي بايد اجرا شوند    در اين عرصه، محاسبات پيچيده اي بصو       : علمي •

 .دانشمندان و مهندسين استزمينه 

 زبـان  ++C, C. در اين عرصه نرم افزار هائي نظير كامپايلر و سيستم عامل بايد توسـعه داده شـوند  : سيستم •

و پـردازش مـوازي       1سازي سيـستمهاي بالدرنـگ       زبان برنامه  Ada عالوه بر آن  . ها است سيستمنويسي    برنامه
 . است

دسته ديگري از كاربردها آنست كه قطعات پياده سازي در نـرم افـزار را بـا هـم تركيـب كـرده و                        : 2اسكريپت •

مثالهاي خاص آن برنامه ايجاد نسخ پشتيباني فايلها ي اطالعاتي در زمانهاي خاص ،              . قطعات بزرگتر ايجاد نمود   
نرم افزار غالـب در ايـن زمينـه    . زيادي آدرس و نظاير آن مي باشد  فرستادن پيغامهاي پست الكترونيكي به تعداد       

PERLميباشد . 

. هدف اين كاربرد جستجو در فضاي تصميم گيري براي يافتن يـك تـصميم مناسـب اسـت              : هوش مصنوعي  •

 . دو زبان غالب در اين عرصه هستندPrologو LISP زبانهاي 

بدين منظـور بيـشتر   TEXزبان . كده جهاني امروز است امروزه صنعت نشر بعنوان يك كاربرد مهم در ده        :نشر •

 .استفاده مي شود

  

در اولـين سـطح از تقـسيم بنـدي زبانهـاي            .  ارائه نمود  1-11از جهت فني و تكنيكي، مي توان دسته بندي را بصورت شكل             
ين وابسته به سخت افـزار      زبانهاي برنامه سازي در سطح پائ     .  تقسيم مي شوند   4 و سطح پائين   3سطح باال برنامه سازي بدو گروه     

در صـورت   . و پردازشگر بوده در حاليكه در زبانهاي سطح باال، وابستگي بين زبان و سـخت افـزار كمتـر از بـين خواهـد رفـت                         
مهمتـرين  . خواخـد يافـت   افزار را كاهش      هاي پشتيباني و تكامل نرم      هزينهجهت پياده سازي نرم افزار،       انتخاب زبان سطح باال   

                                                 
1 Real Time  
2 Script 
3 High Level 
4 Low Level 
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 زبان اسمبلي   1-11 اگر چه در شكل      .باالبردن سرعت و كارآئي است    ز زبان سطح پائين جهت توسعه نرم افزار،         دليل استفاده ا  

 1اسمبلر سطح باال   كالس ديگري وجود دارد بنام       سطح پائين  و   تنها بعنوان زبانهاي سطح پائين نشان داده شده، بين سطح باال          
را پردازنـده   هـاي خـاص        و فانكشن  2مديريت وقفه ها  بي به رجيسترها،     دستيا مكان ا سطح باال كه ضمن در نظر گرفتن مسائل       

  .هستند C  و ++C  و l/360نمونه هاي خاص اين زبانها . دهد مي
  

   دسته بندي زبانهاي برنامه سازي-1-11شكل 

اي برنامـه سـازي روال      در زبانه .   تقسيم مي شوند   5 و مبتني بر مساله    4، غير روال گرا   3زبانهاي سطح باال به سه دسته روال گرا       
 ، ) برنامه نويس به زبان برنامه سازي دستوراتي براي اجرا مـي دهـد  - نيز گفته مي شوند6كه زبانهاي برنامه سازي امري(گرا 

در ابن زبانها، برنامه شامل دنبالـه اي        . هر دستور باعث ذخيره و يا بهنگام كردن ارزشها در يك يا چند محل از حافظه مي شود                 

                                                 
1 High Level Assemble 
2 Interrupt 
3 Procedural 
4 Non-Procedural 
5 Problem-Oriented 
6 Imperative Language 
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زبانهاي برنامه  . ات است كه ارزش محلهاي حافظه را يك وضعيت اوليه به سوي وضعيت نهائي تغيير حالت خواهد داد                 از دستور 
زبانهاي برنامه سازي الگـوريتم گـرا، متـدو         . سازي روال گرا، به سه گروه  الگوريتم گرا، اشياء گرا و متن گرا تقسيم شده است                

.  وچكتر و پياده سازي آنها از طريق فانگشن و يا پروسـيجر فـراهم مـي سـازند                 لوژيهائي براي شكستن يك مساله به مسائل ك       
در مقابل، زبانهاي برنامه سازي شـيءگرا كـه هـر           . هزينه تست و پشتيباني نرم افزار در صورت استفاده از اين زبانها زياد است             

در زبان برنامه .  افزار را كاهش مي دهندفانشگن و يا پروسيجر را بعنوان يك شيء مي گيرند هزينه هاي تست و نگهداري نرم         
) كه هر كدام يك كار انجـام ميدهنـد        (سازي متن گرا، فرض بر آنست كه مجموعه اي از برنامه هاي مفيد به زبانهاي مختلف                 

. دزبان برنامه سازي متن گرا، امكاناتي در جهت تركيب آنها بشكل دنباله اي از برنامه ها فراهم مـي سـاز                    . قابل دسترس است  

  . مي باشدUnix Shellيكي از زبانهاي متن گرا قديمي 
  

به روشي خاصي كه منجـر      ) data(زبانهاي برنامه غير روال گرا،  مساله را با اعمال مجموعه اي از فانگشن ها به مقادير اوليه                   
در زبان برنامه   . م شده است  اين زبانهاي برنامه سازي ، به دو گروه عملكرد گرا و منطق گرا تقسي             .  به جواب شود حل مي كنند     

  .، ساختار برنامه بصورت فانگشن هاي تودر تو بصورت زير سازماندهي مي شودLISPسازي عملكردگرا نظير 

  
، ساختار برنامه شامل مجموعه اي از دستورات براي ارائه حقايق و هم چنـين بـراي بيـان                   Prologدر برنامه منطق گرا نظير      

  .  براي يافتن جواب خاصي انجام خواهد شدپس از آن جستجو. قوانين است
  

اين زبانها به سه گروه عـددي، سـمبليك و        . زبانهاي برنامه سازي مبتني بر مساله، بمنظور حل مسائل مشخصي ايجاد شده اند            

، امكـان محاسـبات عـددي ماتريـسي بـا توجـه بـه        MATLABدر زبانهاي برنامه سازي عددي نظير     . نشر تقسيم شده اند   
در مقابـل زبانهـاي     . ي مختلف از جمله پردازش سيگنالهاي ديجيتال ، كنترل سيستمهاو نظاير آن امكان پـذير اسـت                كاربردها

برنامه سازي عددي، زبانهاي برنامه سازي سمبليك ، امكان پردازش را بصورت غيـر عـددي نظيـر محاسـبه انتگـرال نـامعين            
ايش و سازماندهي كلمات، پاراگرافها و فصول يك گزارش و يـا كتـاب          در زبانهاي برنامه سازي نشر، امكان آر      . فراهم مي كنند  
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 و زبان غالـب بـراي       MATHEMATICAزبان برنامه سازي غالب براي محاسبات سمبليك نرم افزار          . فراهم شده است  

  . مي باشدTEXنشر، 

  

، برنامـه را  C و ++C كامپايلرها نظير.  تقسيم ميشوند2 و يا مفسر1سازي بدو گروه كامپايلر از ديد گاه ديگري زبانهاي برنامه

      در مقابل مفسر نظير. بطور كامل بعنوان ورودي گرفته، پردازشهاي الزم را اعمال و كد پردازشگر مقصد را توليد مي كنند

  LISP  وMATLAB                    دستورات برنامه را بعنوان ورودي گرفته، دستورات را شبيه سازي و جداول مربوط به متغيـر هـا را ،
  .وز مي كندبر
  

.   تقسيم كـرد     يا عدم پشتيباني   3پشتيباني ساختار بالكي  از ديدگاه ديگري زبانهاي برنامه سازي  را مي توان به دو دسته داراي               

 نمونه اي از زبانهـاي  Cزبان. امكان ايجاد ساختار برنامه بصورت بالكهاي تو در تو را پشتيباني مي كنند        نظير پاسكال زبانهايي  
  .  است كه ساختار بالكي را پشتيباني نمي كندبرنامه ساري

 

زبانهاي برنامه سازي را مي توان بـه        . از ديدگاه ديگري زبانهاي برنامه سازي قابل دسته بندي بوده و آن كنترل نوع داده است               
 عمليـات روي    بعضي زبانها نظير پاسكال مطابقت    .  تقسيم بندي كرد   4كنترل نوع داده بطور قوي و بطور ضعيف       دو دسته داراي    

  .  همه كنترلها را انجام نمي دهندC و ++C بعضي زبانها نظير. داده را با نوع داده بطور كامل كنترل مي كنند

  

مـثالً  . سـازي مربـوط نباشـد       مختلفي وجود دارد و شايد بعضي از آنها مستقيماً به برنامه          عوامل  سازي    جهت انتخاب زبان برنامه   
در اين موارد    .دهند   خاصي دارند و در موارد تغيير زبان با سياست خاصي اين مسئله را انجام مي               بعضي سازمانها گرايش به زبان    

سـازي دقيقـاً       حتي در بعضي قراردادها زبـان پيـاده        .دهند  سازي مقاومت خاصي از خودشان نشان مي        و حتي تغيير محيط برنامه    
  .شود مشخص مي

                                                 
1 Compiler 
2 Interpreter 
3 Block Structured  
4 Weakly Or Strong Type 
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 .باشد  ميت دارد پشتيباني از طرف زبان يا سازمان طراحي كننده آن زبان مي            اهانتخاب زبان برنامه سازي     ديگري كه در    عوامل  
 و عوامل فنـي نظيـر       ، محيط مديريت پروژه   1اشكال زدائي مجهز بودن به ويرايشگر، محيط      نظير  ديگر  عالوه بر آن عامل هاي      

در نظـر گرفتـه شـده    روژه نرم افـزاري  براي برنامه سازان و مديران پاي   قابليتهاي خيلي ويژهAPSE2 مثالً در  .باشد آن مي
 را  ،شوند براي ادامه بحـث      افزار به صورت جزئي و واضح در نظر گرفته نمي            مسائل مهندسي نرم   عواملعليرغم همة اين     .است

  .كنيم تقسيم ميزير به دو قسمت 

محدود و يك ابزار و  و معموال تعداد افراد تيم كوچك استماجولهاي  برنامه در حد    : برنامه سازي در مقياس كوچك     •

   .يا زبان برنامه سازي جهت توسعه نرم افزار استفاده مي شود

افـزار توسـط چنـدين تـيم توسـعه پيـدا              اندازه برنامه بزرگ، پيچيدگي آن زياد و نرم       : برنامه سازي در مقياس بزرگ     •

ي فراهم كردن فعـل و انفعـاالت        و امكاناتي برا  فايلها   براي مجزا كمپايل كردن       مقياس بزرگ، امكاناتي   در قسمت .كند  مي
  .شود  و ابزارهاي پشتيباني بحث ميماجولها بين 

  

  سازي در مقياس كوچك  برنامه-11-2

پـذيري در تركيـب    انعطـاف ،  4واضـح بـودن  ،  3سـادگي  اهميت دارد شامل موارد  سازي در مقياس كوچك     كه در برنامه  عواملي  
ذيال به اين عوامـل     .  و نظاير آن در زبان برنامه سازي مي باشد         7ل ، تجرد داده   ، امكاناتي براي كنتر   6، قالب دستورات   5ويژگيها  

 . و نكات مرتبط با هريك پرداخته مي شود

  

   ساده بودن زبان-11-2-1

سـادگي  . سازي بيشتر است سازي ساده باشند كنترل آن و اعتبار پياده يكي از پارامترها ساده بودن زبان است هر چه زبان برنامه       
تواند بدون مراجعه به راهنمـا اشـكاالت     نويس حتي مي     معنا است كه تعداد دستورات محدود باشد در چنين مواقعي برنامه           به آن 

                                                 
1 Debugging 
2 Ada Project Support Environment 
3 Simplicity 
4 Clarity 
5 Orthogonality 
6 Syntax 
7 Data Abstraction 
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هاي كوبـول   كلمات رزرو شده    تعداد  . سازي بزرگ و سنگين هست       مثالي از زبان برنامه    كوبول بعنوان مثال  .احتمالي را رفع كند   

ئي اسـت كـه     ويژگيهاها داراي دستوراتي و       هستند اين است كه آن برنامه     بزرگ  اس  هائي كه در مقي     مشكل برنامه  . است 300
  .شوند بندرت استفاده مي

  

   واضح بودن زبان-11-2-2

  . توجه نمائيدفوترن جهت توضيح واضح بودن برنامه به دستور زير در زبان 
If (expression) L1, L2, L3  

به ايـن ترتيـب     فوترن  و زبان   . رود   مي L3 و اگر منفي باشد به       L2فر باشد به     و اگر ص   L1، يك باشد به     عبارتاين دستور اگر    

 . مختلف پـرش داد    هتوان كنترل برنامه را به سه نقط         بسته به ارزش رجيستر مي     IBMطراحي شده است كه بر اساس ماشين        
هـاي    سـازي بـا خواسـته       برنامـه هر چه دستورات در زبـان       .  بوده است  )نه واضح بودن آن   (طراحي بر اساس قابليت ماشين       اين

  .تر بهتر و وضوح زبان بيشتر است نويس تطبيق بيشتري داشته باشد ابهام كمتر و معني دار برنامه
  

  :به صورت زير استبرنامه عدم وضوح ديگر از يك مثال 
Type  

Vector= Array [1..10] of integer; 

Var 

Vector 1: Vector; 

Vector 2: Vector; 

Vector 3: Array [1..10] of integer; 

Vector 4: Array [1..10] of integer; 

  ؟ نوع يكسان دارندVector 4, Vector 3, Vector 2, Vector1آيا 
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 از يـك نـوع و   Vector 2 , Vector1از يك نوع است ولي نظـر ديگـر ايـن اسـت كـه      آنها يك نظر اين است كه همه 

Vector 4 , Vector3هاي برنامه ساري، دو نگرش زير را براي معـادل بـودن دو نـوع داده  ارائـه      زبان. از نوع ديگر است

  :كرده اند

همه در صورتيكه زبان برنامه سازي براي تست معادل بودن ساختار را بررسي كند،              :  1يكسان بودن ساختار   •

  .نند يكسان بودن ساختار را پشتيباني مي ك C بعضي زبانهاي برنامه سازي نظير .يكسان هستندآنها 

در صورتيكه زبان برنامه سازي براي تست معادل بودن فقط نـام تايـپ را بررسـي كنـد،                   : 2يكسان بودن نام   •

(V3,V4), (V2,V1) اكثر زبانهاي برنامه سازي، يكسان بودن نام را پشتيباني مـي  .يكسان دارندتايپ  با هم 
 .كنند

  

   دستورات 3انعطاف پذيري در تركيب -11-2-3

هـاي    محـدوديت بعبارت ديگر زبان برنامه سازي چـه        . باشد  هاي آن زبان مي     پذيري در قابليت    م ديگر انعطاف  يكي از عوامل مه   
را در انعطـاف پـذيري   پاسكال زبان برنامه سازي  به عنوان مثال .استكرده  آن اعمالي ويژگيها در تركيب دستورات و     يخاص

آنها از طريق ورودي لي امكان خواندن  كند و تعريف   منطقي را در برنامه      تواند متغيرهاي   نويس مي   بعضي موارد ندارد مثالً برنامه    
تنها به متغيرهاي   نوع داده برگشتي    . برگردندنوع داده اي    ها هر     دهد فانكشن   نميابن امكان را    پاسكال   عالوه برآن    .وجود ندارد 

  .ه استشد اسكالر محدود 
  

  .ها استفاده كنداشاره گر  يا 4سراسريتواند از متغيرهاي  كشد مثالً مينويس بايد بدوش ب را برنامهانعطاف پذيري كمبودهاي 
تواند داشته باشـد و در واقـع ايـن سـه               را با هم نمي    سادگي، وضوح و انعطاف پذيري     هاي  سازي تمامي ويژگي    يك زبان برنامه  

  .دآور سادگي را به وجود ميانعطاف پذيري، مورد اهداف متضادي با هم دارند مثالً كمبود 

  

                                                 
1 Structural Equivalence 
2 Name Equivalence 
3 Orthogonality  
4 Global 
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   زبان 1 قالب دستورات-11-2-4

 يك ضـعف پيـدا      .بايد سازگار و طبيعي باشد و قابل خواندن بودن دستورات را ترفيع دهد            برنامه سازي   دستورات هر زبان    قالب  

. براي گروهبندي دستورات مـي باشـد  { و } و يا مطابقت Begin-End شده در زبانهاي برنامه سازي در استفاده از كاربرد 

  . يك خطاي رايج در برنامه سازي است{ و يا نبستن بالك توسط Endحذف  
  

  .بعنوان مثال قسمتي از يك برنامه را در زبان جاوا بصورت زير در نظر بگيريد

 

If (integerValue> 0)  
NumberOfPositiveValues :=  numberOfPositiveValues +1; 

  
  :در اينصورت.  اضافه شودحال تصور كنيد بايد يك دستور جديد به برنامه فوق

If (integerValue> 0) { 
NumberOfPositiveValues :=  numberOfPositiveValues +1; 
NumberOfNonZeroValues :=  numberOfNonZeroValues +1; 

} 

 

  EndWhileو If  بـراي پايـان دسـتورات    EndIfو ويژوال بيسيك، استفاده از كلمه كليدي  Adaنويسي  در زبان برنامه
  . براي پايان حلقه تكرار، مشكل را حل و قابليت خواندن برنامه را افزايش خواهد داد

 

 برابـر بـيش از زبانهـائي اسـت كـه يـك              10 هـستند    (;)كه ناشي از    خطاهاي ناشي از قالب زبان      دهد كه     مطالعات نشان مي  
  .گيرند  را به عنوان خاتمه دهنده دستور مي را بعنوان 2عالمت پايان

  

                                                 
1 Language Syntax  
2 Terminator 
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هـائي     دستورات است بدين معنا كه امكان جدا كردن تكـه          1آرايش آزاد اهميت در   قالب دستورات،     از پارامترهاي ديگر در     يكي  
  بدين منظور زبان برنامه سازي بايد امكان . هاي ديگر ميسر سازد و قابل خواندن بودن برنامه را بهتر كند در برنامه را از قسمت

توضـيحات در بـين دسـتورات    وارد كـردن  عالوه بـر آن    . دستورات داشته باشد  ين  الي در ب  فاصله خ خط  يك يا جند    وارد كردن   
  .ميسر باشد

  
مـثالً در  .  انتخـاب شـود   2كند اين است كه براي متغيرها اسـامي بـا معنـي             يكي ديگر از عواملي كه به وضوح برنامه كمك مي         

بدون معني بودن نام متغيرها باعث غيرطبيعي بـودن      . ندداد  ي كاراكتر نمايش م   2تغير را با    مهر  زبان بيسيك   هاي اوليه     ويرايش
با توجه به ايـن نكتـه،       . نويس مجبور است اسامي مخفف و كم معنا براي متغيرها استفاده كند             كه برنامه جائيآناز  شود    برنامه مي 

خـود  كـه بتـوان برنامـه را        اي     بگونـه  ته باشـد  شحساسيت كمتري دا  نسبت به طول متغيرها     كه   بهتر است    يييساز برنامه    زبان
 برنامه خود مستند برنامه اي است كه خود دستورات بعنوان مستندات برنامه هستند و بدين ترتيـب توضـيحات                    .نوشت 3مستند

  .داخلي برنامه به حد اقل مي رسد
  

عاني مختلفـي در برنامـه      باشد مثالً اپراتورها م     ميقالب دستورات   ديگر كه در مقابل خواندن برنامه اهميت دارد سازگاري          عامل  
  .را مشكل مي سازد ، قابليت خواندن برنامه و درك اجراي آنبعنوان متغير كلمات كليدي در برنامه تعريفامكان . نداشته باشند

  

  كنترل ساختار ها  -11-2-5

نـاتي در جهـت   امكانويـسي تـا چـه حـد        آنست كه زبان برنامه،سازي در مقياس كوچك يكي ديگر از عوامل مهم جهت برنامه    

 تـا صـفر را چـاپ    10برنامه از اين . تصور كنيدبه صورت زير فوترن  يك مثال از تجرد كنترل در       . كنترل ساختار دارا مي باشد    
  .كند مي
  

 
                                                 

1 Free Format 
2 Meaningful Identifier 
3 Self Document 
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n=10  
10      if (n.eq.0) goto 20 

Write (6, *) n 
N= n-1 
goto 10 

20      continue 
  .كند سازي هيچ كمكي به ما نمي استفاده شده و زبان برنامهر پرش دستوبراي كنترل اجراي اين برنامه از چندين 

  

  و  Repetition، Selection، شـامل دسـتورات    سازي بايد قابليتهايي براي كنترل اجـزاء اصـلي برنامـه    يك زبان برنامه

Sequence  مطـابق  ه سـاختار برنامـه،      طبق اصول برنام  . به گونه ايكه بتوان يك برنامه ساختار يافته ايجاد كرد         .  داشته باشد

  .بحث شد هر بالك از برنامه بايد يك نقطه خروج داشته باشددر فصل جهارم آنچه 
  

  1دستورات انتخابي  -11-2-6

 دو If يك مسيره، If لين دستورات شامل .دستورات از بين چند مسير اجرائي، يك مسير در حين اجرا انتخاب مي شود در اين

 Ada در زبان برنامه سـازي  Ifدستورات ثالهايي از ذيال م. مي باشندswitch يا  Caseستورات   چند مسيره و دIfمسيره، 

  .آورده مي شود C  در زبان switchو دستور   

 

  : تك مسيره Ifقالب دستورات  -الف
If thismonth = December then 

Nextmonth= January; 

End if 

  : دو مسيره Ifقالب دستورات  -ب
If  thismonth = December then 

Nextmonth= January; 

Else 

                                                 
1 Selection  
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Nextmonth: = month (succ (thismonth); 

End if 

  : چند مسيره Ifقالب دستورات  -ج
If Condition1 Then 
     Statement1 
elseif Condition2 Then 
      Statement2 
elseif Condition3 Then 
      Statement3 
elseif Condition4 Then 
      Statement4 
else 
      Statement5 
endif 
 

  :بطور كلي در هنگام ارزشيابي كردن دستورات شرطي در يك زمان فاكتورهاي زير بايد در نظر گرفته شود

 تمام شدن يك بالك دارد؟هيچ عالمت و يا كلمه اي براي پايان و يا سازي  آيا زمان برنامه •

سـازي كمكـي در ايـن زمينـه بـه             احتي قابل خواندن است و آيا زبـان برنامـه          آيا دستورات شرطي تو در تو به ر        •

 .كند؟ نويس مي برنامه

  

  C در زبان caseدستور  -د
switch (temp){ 

case temp1: Statements1; 
   break; 

case temp2: Statements2; 
   break; 

case temp3: Statements3; 
   break; 

default:  Statements4; 
} 
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. امكان تغيير آن در حـين اجـرا وجـود نـدارد    . شدويا از قبل تعريف شده باثابت  مقدار  بايد حتماً   Temp1 نكته مهم آنست كه     

  . بطور كلي نكات مهم زير در ارتباط با دستور شامل موارد زير است

  گردد؟ خاصي از متغير مينوع داده شود محدود به   ظاهر ميcase آيا عبارتي كه در دستور  •

  ؟اي از دامنه متغير تعريف كرد  محدودهcaseتوان در دستور  آيا مي •

  ؟ حالتهاي شرطي خاصي را تست نمودcaseتوان در دستور   آيا مي •
  

   1دستورات تكرار -11-2-7

  :دو وضعيت زير وجود دارد. يكي از اجزاء مهم در ساختار برنامه، دستورات مربوط به كنترل تكرار تعدادي از دستورات است

  .  با قالب زير استفاده مي شودFor  در اين حالت از دستور. تعداد مراحل محدود و ثابت باشد-الف
For loop_control_variable:= initial_ expression to   final_expression step step_expression  
Do 

Statement (s) 

End for 

  . كه بايد نوسط زبان بزنامه سازي پاسخ داده شودتزير اسشامل سواالت دستور نكات مهم در بكار گيري اين 

 ؟توان دستور زير را وارد نمود مي؟ آيا  استمتغير صحيح آيا نوع تغيير كنترل حلقه محدود به  •

For   x:=0.0  to 1.0   step   0.33 do 

را بـه   دهد چون متغيـر كنتـرل حلقـه            انجام مي  MATLAB نظير   رياضياين حلقه را بسته هاي نرم افزاري        
  .گيرند در نظر مي 2متغير غير صحيح از نوع مميز شناورصورت 

  كند؟ چه موقع و چند بار عبارت اوليه را محاسبه مي •

  كند؟ چه موقع و چند بار عبارت نهايي را محاسبه مي •

  كند؟ را محاسبه ميگام چه موقع و چند بار عبارت  •

   داخل حلقه تغيير داد؟ را در دستوراتعبارات اوليه ، نهائي و گامتوان  آيا مي •

                                                 
1 Repetition 
2 Floating Point 



  زبانهای برنامه سازی: فصل يازدهم 

 208

  

  و  while..do  ايـن دسـتورات شـامل     .يك شرط است) عدم تحقق(وابسته به تحقق اجراي دستورات  تعداد مراحل -ب

Repeat… untilبا قالب هاي زير مي باشند  .  
  

While   Condition DO     Repeat 

              Statement (s)      Statement (s) 

Endwhile       Until Condition 

 

بعبارت ديگر تعداد دفعـات اجـرا صـفر    .  ممكن است اجرا نشوند while..do به اين نكته بايد توجه داشت كه دستورات بين 

بـراي ايـن نـوع دسـتورات، زبـان       .  حداقل يك بار دستورات داخل بدنه را اجرا مي كندRepeat… untilباشد در حاليكه 
در بعضي توسط دستور خاصي     .در داخل بدنه داشته باشد    روج از حلقه بدون ادامه دادن بقيه دستورات         امكان خ برنامه سازي بايد    

   Adaدر زبان برنامه سازي .  استفاده نمودgotoآيد در بعضي ديگر بايد از دستور   اين امكان بوجود ميC در breakمشابه 

در صورتي كه شرط در برنامه زير . نظر گرفته شده است در  Exit whenاين امكان به گونه اي ديگر توسط كلمات كليدي

trueكنيم  باشد ديگر حلقه تكرار نمي .  

Loop 
Statement (S)  
Exit when condition 
Statement (S) 

Endloop  
  

در . تيكي ديگر از امكانات زبان برنامه سازي، قابليت اجراي حلقه تكرار به ازاء مقادير گسسته براي متغيـر كنتـرل حلقـه اسـ                       
  . تواند يك رنج گسسته داشته باشد  حلقه دوم ميمثال زير در زبان برنامه سازي ،

  

 دسـتورات بعـد از آن اجـرا       شـود در غيـر ايـن صـورت             درست باشد كنترل به بيرون حلقه داده مي        exit_conditionوقتي  
  .شود مي
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While condition  
loop 

For variable_ name in  discrete_range  
loop 

Statement (S) 
Exit outer when Exit_ condition 
Statement (S) 

Endfor 
Endwhile 

 

  1 كنترل نوع اطالعات بطور قوي-11-2-8

كنترل عمليـات روي داده هـا   سازي از جهت     ان صرفاً داشتن دستورات كافي نيست و الزم است بدانيم آن زبان برنامه            بدر هر ز  

  . رنامه از دو قسمت عمده ساحتار داده ها و الگوريتم عمل كننده، تشكيل شده استب در واقع .كند چه كمكي به ما مي
  

سـوال مهـم    . يكي از قابليتهاي زبان هاي برنامه سازي، بستگي به پشتيباني و كنترل عمليات روي داده توجه به نـوع آن دارد                    
در بعضي زبانها نظيـر پاسـكال،   . انعطاف پذيري در تنوع انجام عمليات روي داده را مي دهد آنست كه زبان برنامه سازي تا چه        

تـوان در عبـارتي        را نمـي   Booleanمتغيرهـاي   در ايـن زبـان      مثالٌ    زبان برنامه سازي بشدت از نوع داده محافظت مي كند           
  . وارد نمود، بصورت زير، رياضي

A= (b>10) * 20+ (b<=10)*100;  
  .توان عبارت فوق را وارد كرد ميانعطاف پذيري زيادي وجود داشته، به گونه ايكه  Cزبان در حالي است اين در و 
  

 در .گوينـد قوي در پشتيباني از نـوع داده        را  زبان   آن   ،را خود زبان كنترل كند    متغيرسازي عمليات روي يك       اگر يك زبان برنامه   
سـازي ماننـد     در بعـضي زبانهـاي برنامـه       .باشد  نويس مي   بعهده برنامه اده  حفاظت و پشتيباني از نوع د      مسئوليت   ،غير آن صورت  

Modula-2, Apl ايـن مـورد در بعـضي كاربردهـا مـشابه هـوش       . تواند تغييـر بكنـد   تغير در هر زمان اجرا مينوع م حتي
  .تواند داشته باشد مصنوعي كاربرد بسيار مهم مي

  
                                                 

1 Strong Type  
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  :استنوع داده شامل موارد ذيل جهت  از ي برنامه سازينكات مهم بهنگام ارزشيابي زبانها

تخصيص مي دهد و يا برنامه نويس بايد مقادير اوليـه را  اوليه داده ها، مقاديري براي ارزش  سازي    آيا زبان برنامه   •
  ؟مشخص كند

  د؟نتعريف كبراي رفع نيازهاي خود جديدي د نوع داده توان ميبرنامه نويس  ،سازي آيا در زبان برنامه •

  كند؟ پشتيباني ميبطور قوي را داده تا چه وسعتي نظريه كنترل  سازي زبان برنامه •

  توان متغيرهاي معادل تعريف كرد؟ ميدر زبان برنامه سازي آيا  •

  شود؟ در روش با امنيتي انجام ميداده تبديل در زبان برنامه سازي آيا  •

تـا چـه حـد زبـان برنامـه سـازي            در واقـع    وجـود دارد؟    انـواع داده    آيا امكان حيله زدن روي كنتـرل اتوماتيـك           •
   دارد؟پذيري انعطاف

  

   1از نوع اوليهپشتيباني داده  -11-2-9

نهـا عمليـا ت     آيكي ازاختالفات اساسي زبانهاي برنامه سازي انواع اطالعاتي است كه يك زبان برنامه سازي مـي توانـد روي                    
از نـوع اوليـه     جهت پوشش اطالعات    برنامه سازي   ان   بر مبنا ي قابليت هاي يك زب       تطبعا چگونگي و تنوع عمليا    . انجام دهد   

در هـر زبـان     .  مـي باشـد    ارزش، متغيري ساده است كه تنها شامل يك محل براي ذخيره            نوع اوليه منظور از متغير از      . ميباشد
ته و بتـوان   نظـاير آن وجـود داشـ    و 4 و متغيرهاي منطقـي 3، مميز شناور2صحيحسازي بايد امكان تعريف متغيرها از نوع    برنامه

  و OR و  ANDعمليـات منطقـي     بايـد امكـان   منطقـي در مـورد متغيـر   . روي آن انجام دادبا نوع داده عملياتي متناسب 

NOT   وجود داشته باشد.  
  :در زبانهاي برنامه سازي شامل موارد زير است اوليهداده نوع نكات مهم در مورد متغيرها از 

 ايـا   جهت طول و كاراكتر هاي خاص براي نام گذاري متغير ها اعمال مـي كنـد؟               آيا زبان برنامه سازي محدوديتي از        •
 كرد كه توضيحات داخل برنامه بعنوان مستندات داخلي كاهش يابد؟ تعريف نمود به گونه اي متغيرها را مي توان 

                                                 
1 Primitive Data Type 
2 Integer 
3 Real 
4 Boolean 
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د كه به يك    هد  مييس  به برنامه نو  اين امكان را    اشاره گر   .  وجود دارد  اشاره گر در بعضي زبانهاي جديد امكان تعريف        •

توسـط يـك   نظيـر آرايـه و ركـورد       به صورت تجمع شده     داده  توان به يك      مي .به صورت غيرمستقيم اشاره شود    داده  
پـذيري بيـشتر در     انعطافدر اين حالت. هاي مختلف از حافظه آدرس داد    لحمرا به   اشاره گر   اشاره نمود و يا     اشاره گر،   

 و ارجـاع    1 لـيكن دو مـشكل عمـده، گـاربيج         .مي آيد  بوجود   ا در زمان اجرا     تخصيص حافظه بصورت پوي   زمان اجرا و    
گاربيج بدين معني است كه حافظه تخصيص يافته ليكن اشـاره گـر بـه آن از دسـت                   .   ممكن است بروز كند     2آويزان

برنامـه  ارجاع آويزان عكس گاربيج است يعني اشاره گر به جائي از حافظه اشاره مي كنـد كـه متعلـق بـه                       . رفته است 
جمـع آوري  چـه مكانيزمهـايي بـراي      وجـود دارد؟ ارجـاع آويـزان   سازي امكان جلوگيري از آيا در زبان برنامه. نيست
 سازي وجود دارد؟ در زبان برنامه 3گاربيج

 آيا اشاره گر مي تواند به داده از انواع مختلف اشاره كند و يا تنها مي تواند بيك نوع داده تعريف شده اشـاره كنـد؟ در                           •

پـذيري     انعطـاف  Cدر زبـان    . كنـد   تنها به متغيري از نوع تعريف شده اشـاره مـي          اشاره گر    Ada بعضي زبانها نظير    
 .باشد نويس مي بيشتري وجود دارد و مسئوليت آن بعهده برنامه

  

   4از نوع ساختار يافتهپشتيباني داده  -11-2-10

عمومي ترين  . به ما بدهدساختاريا انواع مختلف را در قالب يك  وها   از داده ها  سازي بايد امكان تجمع گروهي        يك زبان برنامه  
در ايـن قـسمت دو نـوع اول         .  ها است  7 ها و مجموعه   6 ها، ركورد  5داده هاي ساختار يافته در زبانهاي برنامه سازي شامل آرايه         

  . يعني آرايه و ركورد بحث مي شود
  

  .ها يا بردارها هستند ماتريسآرايه ها ويا همان يك نوع هستند از عناصر همة در آن  كه ي دادهگروهشكل ترين  ساده
 

                                                 
1 Garbage 
2 Dangling Reference 
3 Garbage Collection 
4 Structured Data Type 
5 Array 
6 Record 
7 Set 
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Type 

Matrix= array [1…5, 1..4] of integer; 

Var 

Thismatrix: Matrix; 

  :نكات مهم بهنگام  تعريف ماتريسها به صورت زير است

  دهد؟ ماتريس را ميمقدار اوليه دادن سازي امكان  آيا زبان برنامه •

  گردد؟ مشخص ميمي تواند اندازه ماتريس ) در زمان اجرا/ ان طراحي برنامه در زم(در چه زماني  •

  ها انجام داد؟ توان عمليات متناسب با ماتريس آيا مي •

  وجود دارد؟انديس ها چه محدوديتي براي رنج  •
  

 در .ع متفاوت مي باشد نولي ثابت وعناصرركورد يك ساختمان داده با تعداد       .  است 1نوع ديگري داده از نوع ساختار يافته ركورد       

   در اين زبان بصورت زير Timeبعنوان نمونه .  بايد تعريف شودstruct ركورد توسط كلمه كليدي ++Cزبان برنامه سازي 
  :تعريف شده است

  
struct Time { 

   int hour; 

 int minute; 

 int second; 

} 

  .صورت زير تعريف كرد بTimeبعد از تعريف ركورد بصورت فوق مي توان متغيري از نوع 
Time time; 

 از "."نام متغيـر و نـام عنـصر توسـط     . حال مي توان به عناصر ركورد بصورت زير دستيابي و يا مقاديري به آنها تخصيص داد      
  .يكديگر مجزا مي شوند

                                                 
1 Record 
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time.minute = 46; 

 

وعـه اي از داده از يكنـوع و يـا انـواع      در هـر كـالس مجم     . در زبان مدرن جاوا براي تعريف ركورد بايد از كالس استفاده كـرد            
  . متفاوت بهمراه مجموعه اي از عمليات روي داده ها قرار مي گيرد

 

 

   1ها متدد ي تجر-11-2-11

را تجريـد   يك زبان برنامه سـازي بايـد ايـده          . تجريد الگوريتمها و يا روالها يكي از مهمترين ابزار در عرصه برنامه سازي است             
 در واقع يك زبان برنامه سازي بايد اين امكان را فراهم سازد كه طراحي نرم افـزار بـه             ي است معنده بدان   اين  اي. پشتيباني كند 

هاي خاصي انجـام وظيفـه    در هر اليه زير برنامه  ،  اليه به اليه  بصورت  افزار    طراحي نرم در  معموالً   .صورت اليه اليه انجام شود    
 مي گـردد  ابتدا چه عملي انجام شود بيان       شده و در    وظايف خاصي تعريف    اليه  براي پياده سازي تجريد متدها، در هر         .كنند  مي

را انجـام دهـد     تعريف شده   وظيفه  بايد  صرفاً  هر زير برنامه     .دشوسپس در سطوح بعدي چگونه انجام شدن آن عمل تعيين مي            
در طراحي   2برنامه ساري بطور مجموعه اي    ر  با اين نكته آثا   .  داده ها داشته باشد   ها يا     ساير برنامه روي  بدون آنكه اثرات جانبي     

  :زير استشانل موارد افزار بدان نياز دارد  كه مهندسي نرمانچه  با اين نكات .بروز خواهد كرد

  .3باز گشتيها و از جمله پشتيباني براي  تعريف زير برنامه •

  .ها مكانيزمهائي مطمئن و با كارآئي باال بريا نحوه ارتباطات بين زير برنامه •

  .زير برنامه تعريف شده در داده كانيزمهاي واضح براي دستيابي به م •
  

  : به صورت زير استكردن پروسيجر و فانگشن يف ارشكل كلي تع
Procedure ProcName (formal Parameter List): 

Declarations  of Variables; 

Begin 
                                                 

1 Method 
2 Modular Programming 
3 Recursive 
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Procedure_ body 

End procedure; 

 

Function FunName (formal parameter List): result Type; 

Declarations of Variables; 

Begin 

Function_ body 

End Function; 

  
ها براي توسعه اپراتورهاي آن زبـان مـورد اسـتفاده قـرار               سازي و فانكشن     زبان برنامه  تمعموالً پروسجرها براي توسعه دستورا    

  : صورت يكي از موارد زير باشندتواند به پارامترهاي ورودي به يك زيربرنامه مي .گيرد مي

 .پارامتر ورودي كه فقط خواندني است •

  پارامتر خروجي كه فقط نوشتني است •

 . نوشتني  است-خروحي كه خواندني-پارامتر ورودي •

  

   مكانيزمهاي پاس دادن اطالعات-11-2-12

  : ابتدا دو تعريف زير معرفي مي شودفبل از ارائه انواع مكانيزمها براي پاس دادن پارامتر ها به يك پروسيجر و فانگشن،

   . متغيري است كه به زير برنامه پاس داده مي شود:1متغير واقعي •

  . متغيري است كه در تعريف زير برنامه وجود دارد: 2متغير رسمي •
  :جود داردوپاس دادن پارامتر ها به زير برنامه ها در زبانهاي برنامه ساري چندين مكانيزم زير براي بر اساس تعاريف فوق 

• Pass by Reference :  كپـي مـي شـود و هـر     متغير رسـمي   به متغير واقعيدر زمان فراخواني يك اشاره گر از
در ايـن  . باشـد   خروجـي مـي  -اين مكانيزم معادل با پـارامتر ورودي       .اثر مي گذارد  واقعي  مستقيما در   رسمي  تغيير در     

                                                 
1 Actual Parameter 
2 Formal Parameter 
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ود و هر تغييـري بـه آن اعمـال شـود بـه هنگـام برگـشت يقينـاً در         ش مكانيزم پارامتر عيناً به زيربرنامه پاس داده مي     
  .زيربرنامة صدا كننده اثر خواهد گذاشت

• Pass by Value Result :  كپي مي شود هر تغيير در بدنـه متغير رسمي در متغير واقعيدر زمان فراخواني مقدار 
متغير رسمي ي ندارد در موقع بازگشت مقدار     اثر متغير واقعي اثر دارد ولي روي     متغير رسمي   روي  فانگشن و پروسيجر    

باشـد ايـن مكـانيزم      ميPass by valueآن مشابه اوليه در اين روش پارامتر مقدار  . كپي مي شودمتغير واقعيدر 

  .شود استفاده مي خروجي – متغير ورودي براي

• Pass by Value :  در موقع بازگشت تاثيري . د كپي مي شومتغير رسمي  در متغير واقعيدر زمان فراخواني مقدار
در اين مكانيزم يك كپي از متغير        .)مي باشد ورودي  براي متغير هايي مي باشد كه مربوط به         .( ندارد متغير واقعي روي  

  .شود گردد و همة عمليات روي كپي اطالعات انجام مي اصلي در پارامتر زيربرنامه انجام مي

• Pass by Result :  كپي نمي شود ولـي در موقـع بازگـشت    متغير رسمي  در تغير واقعيمدر زمان فراخواني مقدار
  ).ميباشدخروجي براي متغير هايي مي باشد كه مربوط به ( كپي خواهد شد متغير واقعيدر متغير رسمي مقدار 

• Pass by Name :  تا زمان استفاده در زير برنامه فراخواني شونده ارزشيابي نخواهند شـد  متغير واقعيپارامترهاي 

 از اين مكانيزم اسـتفاده مـي        ALGOLزبان  . شونده زمان ارزشيابي آن را مشخص مي كند         فراخواني  و زير برنامه    

  . مي باشدPass by Reference از ديد برنامه نويس اين مكانيزم معادل . كند

• Pass by Constant : آن رييـ  تغامكـان ولـي  كپي مي شود متغير رسمي  در متغير واقعيدر زمان فراخواني مقدار 

  .وجود ندارد

  

  سازي در مقياس بزرگ  برنامه-11-3

برنامه سازي پروژه هاي خيلي بزرك و پيچيده و يا بعبارت ديگر برنامه سازي در مقياس بزرگ مشائل جديدي براي مهندسين                     
 سپس مالحطات مهم    . در اين قسمت ابتدا خصوصيات برنامه سازي در مقياس بزرگ ارائه مي شود            . نرم افزار ايجاد گرده است    

، دو زبان مدرن براي برنامه سـازي در         Javaو  ++Cاز آنجائيكه دو زبان برنامه سازي       . در توسعه اين نرم افزار بحث مي شود       
  . مقياس بزرگ هستند، بحث هاي ارائه شده در راستاي قابليتهاي اين دو زبان نمونه عرضه خواهد شد
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  در مقياس بزرگسازي برنامه مهم خصوصيات و مالحظات  -11-3-1

همانطوريكه از نام مقياس بزرگ پيداست،  پروژه هاي نرم افزاري كه در اين مقياس قرار مي گيرند داراي تعداد زيادي عمليات            
  :برنامه سازي در مقياس بزرگ شامل موارد زير استخصوصيات مهمترين .  با تنوعات مختلف مي باشند

  . خط غيرطبيعي نيستند10000هائي با بيش از  نامه بر.خيلي زياد استبرنامه اندازه كد  •

تهيـه  و با ابزار هـا و يـا زبانهـاي برنامـه سـازي مختلـف       نويس  برنامهتوسعه دهنده و يا    توسط چندين   نرم افزار    •

 .دوش مي

 .استطوالني سازي  سازي و پياده پريود برنامهطول مدت توسعه نرم افرار و هم جنين  •

 . استبدليل تنوع عمليات و ابزار هاي توسعه نرم افزار باالنرم افزار هزينه پشتيباني  •

  
از زبان نكات زير بايد از ديد افزارها  بهنگام توسعه اين گونه نرم    با توجه به خصوصيات پروژه هاي نرم افزاري در مقياس بزرگ،            

 : در نظر گرفته شودنويسي برنامه

  .بايد كامالً رعايت شودمجموعه اي بودن نرم افزار  •

  .كامالً واضح گرددتباط بين مجمو عه ها بايد ار •

  .افزار منتشر نشوند در نرممحلي شده و خطاها بايد ات جانبي اثر •

  .انجام شودها  پروسيجرها و فانگشن  در 1سازي فشرده •

  . فراهم گردد،به صورت مجزاكردن برنامه ها مپايل اكو يا امكاناتي در جهت توسعه مستقل  •

  . افزار حاكم باشد عه نرميك مديريت منسجم بر توس •

  .پشتيباني تجريد رعايت شود •

  

  

                                                 
1 Encapsulation 
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   ها و استفاده از آنها 1بسته -11-3-2

و داده ها كه مرتبط باهم هـستند در يـك           ) فانگشن ها (در برنامه سازي شيءگرا، ايده كالس آنست كه مجموعه اي از متدها             
ايده جمـع كـردن و گروهبنـدي        . و يا داده ايجاد كرد    ) فانگشن(دبنابراين مي توان يك واحد برنامه بزرگتر از مت        . گروه قرار دهد  

به مجموعه اي از كالسـها      . كالسها نيز مي تواند براي ايجاد واحد هاي بزرگتر، براي برنامه سازي در مقياس بزرگ، ارائه شود                

ايـده  .  تمركـز شـود   بـسته 10 كالس مي توان بعنوان مثـال روي     100بدين ترتيب بجاي تفكر در مورد       . بستهگفته مي شود  
گروه بندي كالسها و بسته ها، مديريت نرم افزار شامل طراحي ، پياده سازي، اشكال زدائي، تست و نگهـداري را بطـور آسـان                        

با توجه به اين تعاريف مي توان واحـدهاي مختلـف برنامـه در زبانهـاي برنامـه سـاري را از انـدازه                        . تري امكان پذير مي سازد    
  :گ طبق ترتيب زير دسته بندي كردكوچك به اندازه بزر

  .شامل تعاريف متغير وياداده و هم جنين دستورات انتخاب، تكرار به گونه ايكه ترتيبي ايجاد گردد: دستورات •

  .مجموعه اي از دستورات كه فانگشن، پروسيجر ويا متد را ايجاد مي كند: متد ها  •

  .مجموعه اي از متد ها ، كالس را ايجاد مي كند: كالسها •

  .مجموعه اي از كالس ها ، بسته را ايجاد مي كند: بسته ها •
  

شـامل سـه   Utility نمونـه اي از يـك بـسته بنـام     . زبان مدلسازي يكپارچه، نمايش خاصي براي بسته ها فراهم كرده است

  .  آمده است2-11 در شكل Randomو ArrayList و Stack كالس 

  

  

  

  

  
  Randomو ArrayList و Stack  كالس شامل سهUtility  نمايش بسته  -2-11شكل 

                                                 
1 Package 

Stack Random 

ArrayList 

Utility 
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   مكانيزم ديگـري تحـت   #C++  ، Cدر زبانهاي . در زبان برنامه سازي جاوا كالسها با همان نام بسته گروه بندي مي شوند  
  . براي بسته بندي كردن كالسها در نظر گرفته شده است1عنوان فضاي نام گذاري

  

 در زبـان برنامـه سـازي جـاوا دسـتور      .ازي مكانيزمهايي در نظر گرفتـه شـده اسـت   براي استفاده از بسته ها، زبانهاي برنامه س    

Import بعنوان مثال قـسمتي از برنامـه بـصورت زيـر سـه بـسته بنامهـاي        . را بدين منظور استفاده مي شودjava.awt و 

java.awt.event و java.swingاستفاده مي شود .  

 

import   java.awt.*; 

import   java.awt.event.*; 

import   java.swing.*; 

  

 بايد فايل #C++  ، Cدر زبانهاي .  امكان دستيابي به كالسها را سه بسته تعريف شده فراهم مي سازدImport دستور
  .مربوط به بسته استفاده شده در ابتداي برنامه بصورت نمونه زير وارد شود

#include “myfile.h” 

 

رم افزاري در مقياس بزرگ، زبانهاي برنامه سازي بايد امكان تعريف بسته هـا وهـم جنـين     با توجه به خصوصيات پروژه هاي ن      
اين نكته به توسعه مستقل نرم افزار و ايجاد اليه هاي مختلف بـصورت سلـسله مراتبـي كمـك          . استفاده از آنها را داشته باشند     

  . زيادي خواهد كرد

  

  

  

                                                 
1 NameSpace 
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   در برنامه هاي بزرگ1 دامنه-11-3-3

حال بحث ديگري مطرح مي شـود و آن اينكـه چـه كـالس               . بل، چگونگي دستيابي به بسته هاي ديگر بحث شد        در قسمت ق  
بطـور كلـي هـر زبـان برنامـه سـازي بايـد              . هايي، متدهايي و يا متغيرهايي از يك بسته مي تواند در بسته ديگر استفاده شـود               

  .ه كندامكاناتي براي جهت محدود كردن دستيابيها به برنامه نويس ارائ
  

اين پيشوندها در زبانهاي    . زمانيكه برنامه نويس برنامه خود را مي نويسد او مي تواند دستيابي را توسط پيشوندهايي محدود كرد                

 بدان معني است كه واحـد  publicكلمه .   هستندprotected و public  ، privateكلمات كليدي   برنامه سازي جاوا 

 دسـتيابي بـه واحـد برنامـه     privateكلمه . ها ، متد ها ويا كالسها قابل استفاده براي همه است    برنامه اعم از دستورات، داده      
در صورتيكه برنامـه نـويس بخواهـد اسـتفاده از           . را محدود بخود كالس و يا بسته مي كند        ) شامل دستورات، داده ها ، متد ها      (

 تنها براي زير كالسها محدود كند بايد اينكـار را توسـط پيـشوند     را) شامل دستورات، داده ها ، متد ها ويا كالسها  (واحد برنامه   

protected  در صورتيكه هيچ پيشوندي قبل از تعريف داده ها ، متد ها ويا كالسها ارائه نـشود ايـن بـدان معنـي       .  انجام دهد
  .است كه استفاده از آنها تنها محدود به همان بسته است

  

   2 ارتباطات-11-3-4

معموال ساختار توسط عالئمي مشابه دياگرام كالسها و        . مه بزرگ اعلب توسط روشهاي طراحي تعيين مي شود        ساختار يك برنا  
بعضي زبانهاي برنامه سازي امكان بيان ساختار و يا معماري را با عالئم خود زبان    . يادياگرام بسته ها به تصوير كشيده مي شود       

مجموعـه اي از ايـن      . ات هر كالس مي تواند در خـود زبـان نوشـته شـود             بعنوان مثال در زبان جاوا مشخص     . فراهم مي سازند  

 و  interfaceعالئم استفاده شده براي توصيف قطعات اصـطالحا         . مشخصات توصيفي از معماري نرم افزار ايجاد خواهد كرد        
  .مثال پشته را با ارتباطات زير در نظر بگيريد. يا ارتباطات داخلي ماجول گفته مي شود

  
Interface StackInterface { 

                                                 
1 Scoping 
2 interfaces 
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       void  push (int item); 

        Int pop(); 

} 

   

برنامه نـويس فقـط الزم اسـت بدانـد          . هر برنامه نويس استفاده كننده از اين پشته الزم نيست بداند كه آن چگونه كار مي كند                
دي و يا حتي توسط يك فايل پياده سـازي          پشته ممكن است توسط يك آرايه، يك ليست پيون        . چگونه متد ها را فراخواني كند     

، در برنامه و يا بسته اي از پشته اسـتفاده           )بداليل كارايي پائين و يا داليل ديگر      (در صورتيكه پياده سازي تغيير كند       . شده باشد 
  .پشته در هر برنامه ديگري مي تواند توسط ارتباط تعريف شده به اساني استفاده گردد. مي كند اثر نخواهد اشت

 

  

  

  

  

  
  ارتباط پشته با بسته پياده سازي شده نمايش -3-11شكل 

  

  ها به صورت مستقل يل كردن برنامه كامپا-11-3-5

يك زبان برنامه سازي صرفا براي توسعه نرم افزار در مقياس بزرگ و برنامه هاي پيچيده كـافي نـسيت از آنجائيكـه آن نمـي                    

برتامه هاي بزرگ بايد توسط تيمي از توسعه دهندگان         . عاي مختلف فراهم سازد   تواند امكاناتي براي مجزا كامپايل كردن فسمت      
عالوه بر آن، پشتيباني زبان     . ، ايجاد شود و هر فرد تيم بايد بطور مستقل ولي با دستيابي به برنامه هاي افراد ديگر نيم كار كند                    

ين پشتيباني اغلب توسط ابزارهاي محيطـي مـشابه    ا. برنامه سازي براي مجتمع كردن قسمتهاي مختلف برنامه مورد نياز است          

Stack 

<<interface>> 
StackInterfcae 
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امكانـاتي كـه از     .  مي باشـد   3، كتابخانه فايلها و سيستمهاي كنترل كد منبع       2، استخراج كننده ارتباط بين قسمتها     1متصل كننده 
  :مورد نياز است به صورت خالصه زير استبراي توسعه نرم افزار در مقياس بزرگ نويسي  زبان برنامهنظر 

  .قسمتها و يا بسته ها مستقل كمپايل •

 .افزار قبالً كامپايل شده نرمكتابخانه دستيابي ساده به  •

 .برنامه به يكديگر و ساختن نرم افزار نهائي) به زبانهاي مختلف( مختلف قسمتهايقابليت تجمع  •

 .چك كردن داده ها بطور قوي در ارتباطات بين قسمتهاي مختلف •

  .دست نخوردهي قسمت هاجلوگيري از كامپايل مجدد  •
 

براي برنامه هاي كوچك مناسب هستند ولي اغلب عملكرد آنها براي  Java    و #C  ،   C++  ، Cزبانهاي برنامه سازي  
  .اين كتابخانه مي تواند بطور مجزا ساخته و كامپايل شود. برنامه سازي در مقياس بزرگ و توليد كتابخانه طراحي شده است

  

   خالصه و جمع بندي –11-4
  

در اين فصل مالحطات زبان هاي  برنامه سازي از نقطه نظر مهندسي نرم افزار جهت توسعه پـروژه هـاي نـرم افـزاري مـورد                         
مهمترين نكات كليدي را در ايـن فـصل مـي           . برنامه سازي بدو مقياس كوچك و بزرگ تقسيم بندي گرديد         . بحث قرار گرفت  

  :توان در موارد زير خالصه كرد

، واضح بـودن  ، سادگي ر در برنامه سازي مقياس كوچك بايد مورد اهميت قرار گيرند شامل موارد   عوامل مهمي كه د    •
ويژگيها ، قالب دستورات، امكاناتي بـراي كنتـرل ، تجـرد داده و نظـاير آن در زبـان برنامـه       پذيري در تركيب     انعطاف

 .سازي مي باشد

هر بسته نامگـذاري و مـي تواننـد         . بسته قرار مي گيرند   در برنامه سازي در مقياس بزرگ، گروهي از كالسها در يك             •
 .جهت توسعه نرم افزار، بدون كامپايل كردن مجدد ، استفاده شوند

                                                 
1 Linker 
2 Cross-Reference Generator 
3 Source Code Control System 



  زبانهای برنامه سازی: فصل يازدهم 

 222

 بين قطعات در برنامه سازي در مقياس بزرگ بايد كامال واضح و مـشخص               interfaceارتباط دهنده و يا اصطالحا       •

ونه ايكه پريود توسعه نرم افزار كوتاه شود بـسيار مهـم خواهـد              اين نكته به توسعه مستقل نرم افزار به گ        . تعريف شود 
 .بود

 مي توان دسـتيابي بـه كالسـهاي         protected و   public     ، privateدر داخل يك بسته، توسط كلمات كليدي         •
 . خاص و هم جنين متد هايي خاص از يك كالس را محدود كرد

نامه ها، ايجاد كتابخانه اي از قسمتهاي قبال ايجـاد شـده و             در برنامه سازي در مقياس بزرگ، مجزا كامپايل كردن بر          •
 . دسترسي آسان افراد تيم توسعه دهنده به كتابخانه يك امر مهم و ضروري است

در برنامه سازي در مقياس بزرگ، بايد داده ها بطور قوي در هر قسمت از نرم افزار چك شده و  اثرات جانبي كالسها          •
  . ا بحد مينيمم برسدو يا متد ها در ساير قسمته
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  1افزار ابزارهاي توسعه نرم:  فصل دوازدهم
  

هـدف ايـن    . كنـد   افزار كمـك مـي      افزاري است كه به اتوماسيون و فرآيند توسعه نرم          افزاري، هرگونه نرم    منظور از ابزارهاي نرم   
  را افـزايش  2اد اعتمـ يـت افزار را بيـشتر كـرده و قابل         ابزارها آن است كه بتوانند زحمت انسان را كاهش داده، سرعت توسعه نرم            

از يك كامپايلر گرفته تا يك ابزار چند هدفه مشابه كلمـه پـرداز و نظـاير آن                  . باشد  اين ابزارها داراي محدوده وسيعي مي     . دهند
  .توانند باشند مي
  

برنامه معموالً دستورات . شد  انجام مي3افزار توسط سيستم پردازش گروهي بينيم توسعه نرم  با مروري به چندين سال گذشته مي      
. شد  ها استخراج مي    گرديد و در نهايت طي يك پريود طوالني نتايج اجرا ي برنامه             پانچ و سپس جهت اجرا به كامپيوتر ارائه مي        

طبيعـي اسـت طـي يـك     . آنچه اهميت داشت اين بود كه دقت بيشتر در پانچ و منطق برنامه باشد تا تعداد اجراها را كم نمايـد                  
  .شد و در مجموع هزينه كمتري داشت ستفاده ميفرآيند كمتر از كامپيوتر ا

  
افـزار    گردد و هدف پايين آوردن زمان توسط يك نرم           استفاده مي  4امروزه از كامپيوترها با سرعت باال و به صورت فعل و انفعالي           

د زمـان اسـتفاده از      توانن  افزاري مطرح شد و اين ابزارها ضمن استفاده مي          در راستاي همين هدف بود كه ابزارهاي نرم       . باشد  مي
  .كامپيوتر را به حداكثر ممكن برسانند

  
                                                 

1 Software Tools 
2 Reliability 
3 Batch  
4 Interactive  
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  افزار  ابزارهاي مختلف در توسعه نرم-12-1

  :ابزارهاي مورد نياز جهت توسعه نرم افزار، به صورت عموم شامل موارد زير است

ه اصلي  دو گرو ه  همانگونه كه در فصل دهم بحث شد، زبانهاي برنامه سازي سطح باال ب            :  زبان برنامه سازي   •

 براي ايجاد سـرعت بـاال و يـا          ي نرم افزاري    از پروژه ها  خاصي  در مواردي   .  تقسيم مي شوند   2 و مفسر  1كامپايلر
 .  استفاده كرد3دستيابي به سخت افزار بايد اسمبلر

از طريـق  . كننـد  اين ابزار ها مستقيماً كد برنامه و يـا كـد منبـع توليـد مـي          ): برنامه (4توليد كننده كد منبع    •

 .خواهد شـد  برنامه ايجاد   كد  شود و در نهايت       افزار به توليد كننده كد داده مي        ها و مطلوبات نرم     وراتي خواسته دست

 برنامه نـويس معمـوال   . پوشانند افزار را نمي توسعه نرم% 100به صورت به اين نكته بايد توجه داشت كه ابزارها       
عالوه بـر آن، ايـن      . فه مي كند تا برنامه نهائي ساخته شود       به كد توليد شده اصالحاتي اعمال و يا قابليتهائي اضا         

كد برنامـه توليـد شـده        بهرحال   .كنند  كد برنامه را به صورت بهينه شده براي اندازه و يا سرعت توليد نمي             ابزارها  
  .بايد قابليت اعتماد داشته و باز نگري جهت صحيح بودن نياز نداشته باشد

 امروزه اكثـر ابزارهـاي      .ي ساخت و بهنگام سازي كد برنامه استفاده مي شود         اين برنامه برا   : 5ويرايشگر متن  •

  .توسعه نرم افزار داراي يك ويرايشگر متني هستند

اين ابزار براي اتصال قسمتهاي مختلف برنامه بيكديگر و ساخت محصول نهائي اسـتفاده مـي        : 6اتصال دهنده  •

زار بطور مستقل توسط جند برنامه نويس انجـام مـي شـود     در مورد پروژ ه هاي بزرگ كه كار توسعه نرم اف     .شود
  .اتصال دهنده ضروري است

نـرم  اين ابزار براي قرار دادن قسمتهاي مختلف پروژه و يا محصول نهائي در حافظه جهـت تـست                   : 7بار كننده  •

  . استفاده مي گرددي آنو يا اجراافزار 

                                                 
1 Compiler 
2 Interpreter 
3 Assembler 
4 Program Generator 
5 Text Editor  
6 Linker 
7 Loader  
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مهمتـرين  . هاي مختلـف برنامـه اسـتفاده مـي گـررد          اين ابزار براي ايجاد فايلها و يـا ويرايـش         : 1فايل سيستم  •

قابليتهاي يك فايل سيستم، ايجاد فايل، ليست كردن محتواي دايركتوري و يا فايل، كپي كـردن فايـل، حـذف                    
  .پاك كردن فايلها و يا دايركتوري استو يا كردن 

 در مـورد پـروژ ه       .اهم مي سازد  اين ابزار امكان فراخواني ابزار هاي ديگر را در قالب برنامه فر           : 2زبان دستوري  •

هاي بزرگ كه كار توسعه نرم افزار به چندين قسمت شكسته مي شود فراخواني قسمتها و انتقال پـارامتر هـا در                      
  .بين آنها ضروري است

  . اين ايزار امكان آرايش برنامه را در قالب دستورات زبان برنامه سازي فراهم مي سازد:  3متن پرداز •

، )از زير برنامه هـا و يـا دسـتورات         (اين ابزار امكان اجراي نرم افزار را بصورت مرحله اي           : 4هاشكال زدائي كنند   •

   .امكان مشاهده متغيرها و در صورت لزوم تغيير آنها را براي تست مسير خاصي از برنامه فراهم مي سازد

ـ       : 5استخراج كننده فصل مشتركها    • ف نـرم افـزار و   اين ابزار امكان استخراج فصل مشترك قسمتهاي مختل

 . عوامل مشترك را در آنها بصورت مرتب شده الفبائي ليست خواهد كرد

 .اين ابزاز براي ترسيم دياگرام و ايجاد مستندات از برنامه لستفاده مي شود: 6كلمه پرداز •

  
  : عالوه بر آن ابزارهائي با اهداف زير در برنامه سازي مقياس بزرگ، بسيار مفيد خواهد بود

براي سيستمهاي بالدرنگ امكان اجراي هم زمان فانگشن هـا و يـا پروسـيجر هـا در برنامـه سـازي                      يك ابزار    •
  . موازي

  .  براي استفاده مجدديك ابزار داراي امكان ايجاد كتابخانه از زير برنامه ها ويا كالسهاي مختلف •

  .راخوانيها جهت مسيريابي فها يك ابزار داراي امكان تهيه ليست از سلسله مراتب زير برنامه •

                                                 
1 File System 
2 Command Language  
3 Text Formatter 
4 Debugger 
5 Cross Reference Lister 
6 Word Processor 
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نكردن بعضي دسـتورات زبـان از طريـق    /  كه بتوان كمپايل كردن1يك ابزار داراي امكان كامپايل كردن شرطي     •

  .دستورات كنترلي انجام داد

 در موارديكه محدوديتهايي در توسعه نرم افزار بـراي  2يك ابزار براي آناليز اندازه گيري سرعت و يا كارائي برنامه       •
  .دداردايحاد سرعت باال وجو

 جهـت فرآينـد     خروجـي /يك ابزار براي مقايسه كردن فايلهاي مختلف از برنامه، نرم افزار و يا اطالعـات ورودي                •
   .تست نرم افزار 

  

  افزار  چند محيط توسعه نرم-12-2

   :بحث مي كنيمرا به طور خالصه كه امروزه محبوبيت زيادي دارند،  ،افزار چند محيط نمونه توسعه نرمدر اين قسمت 

 Unix سيستم عامل -12-2-1

علي رغم پيشرفتهاي قابل مالحظه سيستم عامل ويندوز و ابزارهاي توسعه يافته روي آن، اين سيـستم عامـل هنـوز از               

يك سيستم عامل چند منظوره و بعنـوان يـك محـيط            بعنوان   Unixدر مقابل سيستم عامل     . امنيت پائين رنج مي برد    
و ابزار هاي مهـم در ايـن سيـستم       امكانات  ذيال به   . شود  قياس بزرگ در نظر گرفته مي     افزار در م    توسعه جهت ايجاد نرم   

  :اشاره مي شوددر قالب موارد زير عامل ،كه در برنامه سازي مقياس بزرگ مهم است، 

 بـا قابليـت مختلـف بـراي     ايجاد دايركتوري بـه صـورت درخـت   در اين فايل سيستم امكان :  قوي فايل سيستم  •
 . ا وجود دارددستيابي فايله

 .انتقال پارامترها را در بين فراخواني برنامه ها فراهم مي سازد: 3برنامه فراخوان متني •

 :اي از امكانات اوليه شامل مجموعه •

عـالوه بـرآن سـاعت و       .  شده اند توسط دستور زير مشخص مـي گـردد          1كساني به سيستم وارد    
 . شودشماره ترمينال ورود در كنار نام كاربر نمايش داده مي

                                                 
1 Conditional Compilation  
2 Timing/ Performance Analyzer  
3 Textual Command Language  
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who 

 .تعداد لغات يك فايل توسط دستور زير نمايش داده مي شود 

wc 

 .تعداد خطوط برنامه توسط دستور زير نمايش داده مي شود 

wc L 
 . مثال تركيب زير تعداد كاربران فعال را نشان مي دهد. دستورات مي توانند باهم تركيب شوند 

who | wc L 

هـائي انجـام داده و بـا توجـه بـه       عاتي را گرفته، پردازشيك برنامه اطالاين ابزار : 2فيلتر كردن  
  .دهد فيلتر مربوطه اطالعات خروجي را نشان مي

• LINT :   هاي    برنامهاين ابزارC  بعنـوان مثـال   . دهـد  گيرد و اشكاالت آن را در حـد امكـان نـشان مـي           را مي
  .دهد شوند را نمايش مي دستوراتي كه هرگز اجرا نمي

• Make :   كه شامل چند برنامه      3ايل پروژه يك ف اين ابزار C بشاشد كامپايـل نمـوده، آنـرا بهـم متـصل و               مي
  .برنامه قابل اجرا نهائي را مي سازد

امكان ايجـاد فايلهـاي پـشتيبان از كـد برنامـه، ويـرايش هـاي        در اين ابزار  : 4)منبع(برنامه  سيستم كنترل كد     •
  .شده استها فراهم   و تغييراتي روي آنها مختلف از كد و امكاناتي براي اداره كردن اين برنامه

  

   Lisp راهكار -12-2-2

Lisp         طي سالهاي اخير كاربرد هـاي هـوش مـصنوعي رشـد            .  يك زبان برنامه سازي براي كاربردهاي هوش مصنوعي است

امـه   يك محيط توسعه براي برنامه سازي بـا ايـن زبـان برن             INTERLisp5بر همين اساس، ابزار       . قابل توجهي يافته است   

 مجـوز داده  TENEX در جهت دستيابي برنامه نويس به حافظه مجازي بـزرگ، كـه توسـط    INTERLisp. است سازي

                                                                                                                                                                 
1 Login  
2 Filtering  
3 Project File 
4 Source Code Control System: SCCS 
5 Interactive Lisp  
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انواع داده اي اطالعاتي شامل رشته هاي كاراكتري،        . شده، را با هزينه پائين و در عين حال با سرعت باال طراحي گرديده است              

ايـن ابـزار شـامل    .  ساخته شوند در اين محيط اضافه شده است   Hash آرايه ها و هم چنين داده هايي كه بصورت ليست هاي          

 از طريـق جهـت      INTERLispكد توليد شده توسط كامپايلر مي تواند بـا عبـارات            . يك كامپايلر و يك مفسر نيز مي باشد       
ا را بعنوان يك    كامپايلر هم چنين، امكان كامپايل كردن يك بالك شامل گروهي از فانگشن ه            . دهنده اي اسمبلي تركيب شود    

در هر سطح محاسبه ، از كد تفسير شده به كد كامپايل شده و ا زكد كامپايل شده به بالكـي                     .  واحد از برنامه، فراهم مي سازد       
  .از برنامه كامپايل شده سرعت باالتري و هم جنين هزينه اشكال زدائي كمتري ايجاد خواهد كرد

  

   Smalltalk  راهكار -12-2-3

اين زبان برنامـه  . محاسبات بصورت پويا استو  يك ابزار برنامه سازي براي توصيف پردازش      Smalltalkسازي  زبان برنامه   
قابليتهاي زيادي در ويرايش جديد اين زبان برنامه سازي         . سازي از ابتدا بر اساس ايده شيءگرايي براي آموزش توسعه داده شد           

مهمتـرين قابليتهـاي ايـن ويـرايش جديـد      . ، تعبيه شده استANSI Smalltalkو در جهت استاندارد سازي، تحت عنوان 
  :شامل موارد زير است

 برنامـه نـويس براحتـي مـي     .د شوميمايش داده نتهيه و در پنجره خاصي كالسها ي از  ليستاين ابزار   : 1مرور گر  •

  .تواند با كليك كردن روي نام كالس بخش پياده سازي را مشاهده نمايد

  . فراهم شده استامكاناتي براي تغيير ماجولها، كالسها و اشياءن اين ابزار در اي: 2بازرسي كننده •

فـصل مـشترك ماجولهـا،      اين ابزار داراي قابليتهاي خاصي در جهـت اسـتخراج           : استخراج كننده فصل مشتركها    •
 .موجود در نرم افزار مي باشدكالسهاو اشياء 

 . ره گرها و دنبال كردن مسير اجرائي برنامهامكان مشاهده مقادير متغيرها، اشا: اشكال زدائي كننده •

دهد و چنانچه كاربري تغييراتـي   ابزار هاي به همة كاربران  اجازه تغيير در هر كالس را نمي: برنامه سازي تيمي    •
 .رساند نويسان مي ها را اعالم و به اطالع بقيه برنامه را در كالس بدهد آن

  
                                                 

1 Browser 
2 Inspector  
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  C++Builderو Delphi  راهكارهاي -12-2-4

ـ  يلفـ اين ابزارها شامل د   .  مي پردازيم  Borland ابزار توسعه يافته توسط شركت       دودر اين قسمت به توصيف مختصر         بـه   اي

 ميدر ابتدا به صـورت مـستق  اين دو ابزار . استشركت  آن C ويا به تعبيري ويژوالC++Builder و  پاسكالژوآلي و يريتعب

 Net. امكانـات اسـتفاده از       ،آن  اما پس از    . كرد ي  استفاده م   1VCLد به نام     مخصوص خو  ٔ و كتابخانه  ندوزي و يها  از كتابخانه 
  .هم به آن اضافه شد

  

 يكي، به عنوان    1995، در بدو انتشار خود در سال          ابزار نيا. افزار است    نرم ٔ توسعه ي برا يو بستر ي  سينو   زبان برنامه  كدلفي ي 

  .كـرد  يبانيپـشت را   2ي كـاربرد يهـا   برنامهع سرئ توسعهيوژ متدولر مبنايافزار ب  نرمٔتوسعهروش كه  بود   يي ابزارها نياز نخست 
 3 مختلف توسعه ، سـكو ي ابزارهاي سنتي هاتي كه در برابر محدودي كاربرد ي را از لحاظ برنامه ها     ياري بس ياي ابزارها مزا  نيا

ـ تمـام ا  عالوه بر    . كنند ي ارائه م  ندي نما ي عمل م  نترنتي داده ها و در عوض ا      گاهيها و پا   قابليتهـاي   6 يدلفـ در  ،  امكانـات    ني

 انتظار  يدلفويرايش قبلي   در  برنامه نويسان    كه   ،4RTLو  ، اشكال زداها    محيط مجتمع توسعه نرم افزار    ،  VCLمانند  ديگري  
 .ند اضافه گرديدداشت

  
دلفـي   كـاربرد    نيشتريب . دانست رانيممكن در ا  برنامه سازي    يها   زبان نيتر  جي از را  يكيرا  اين دو ابزار     توان يدر حال حاضر م   

 ي منظـوره، بـرا    - ابـزارِ چنـد    كي به عنوان    C++Builder اما.  است  ها  ده   دا گاهيو پا اتوماسيون اداري    يها  برنامه يدر طراح 
 سـاز  نهيبهو  لريكامپا، يك اين دو ابزار در داخل  . رديگ ي مورد استفاده قرار م    زي ن يافزار   نرم يها   از پروژه  ي انواع گوناگون  يطراح

بـا وجـود رشـد      . استتعبيه شده    ي، با قابليت انتخاب دوگزينه براي كد اجرائي سريع و يا حجم كوچك كد توليد شده،                 تي ب 32
، گذشته از يكطرف و از طرف ديگر حجم زياد كـد برنامـه بـراي كامپايـل            سال   ني چند ي در ط  لري كامپا ي ها تيقابل توجه قابل  
  .  كم شده استيتنها اندك ي به طرز جالب توجهليسرعت كامپا

  

                                                 
1 Visual Component Library 
2 RAD: Rapid Application Development  
3 Platform 
4 Run-Time Library 
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 نيا. به بازار ارائه كرد   Ruby IDEتحت عنوان  دي جديهايژگيبا وديگري افزار    نرم2006در سال   Borland شركت

 يساني برنامه نوبي ترتنيبد. دهد يزمان ارائه م  را بطور هم#C نيو همچن ++C و ي با دلفيسي امكان برنامه نوديبرنامه جد

 نگارش نسبت ني مهم ايژگيو.  كننديسي برنامه نودي جدطي محني در اتوانند ي مي براحتكنند ي كار مي مختلفيكه با ابزارها

محيط مجتمع توسعه نرم  كننده دي تولني به عنوان اولBorlandشركت .  حافظه استتيري  بحث مد2005به نگارش  

در  Net. ياز تكنولوژاست كه ) مخصوص زبان جاوا( JBuilder و #C و ي مانند دلفيسي نوبرنامه يزبانهاافزار براي 
  .محصوالت خود استفاده كرده است

  

  راهكارهاي كايليكس براي سيستم عامل لينوكس-12-2-5

 ي را بـرا   C++Builder و   ي از دلفـ   يا  نـسخه  ، در سيـستم عامـل وينـدوز       ي خود  بعد از توسعه ابزار ها     Borlandشركت  

Linux به نام Kylixزارها مي توان به موارد زير اشاره كردبز مهمترين قابليت اين اا.  ارائه كرد:  

 Linux ي بـرا  Kylix بـا ابـزار توسـعه برنامـه          ي، سازگار ويژگيهاي اصلي اين ابزارها   به طور واضح ،     : سازگاري •

ـ  جد ي  1ه هـا  كتابخانـه مؤلفـ   يـك    منظور   ني بد .است  كـرد كـه شـامل       جـاد ي ا 3CLX  2ي تقـابل  ي سـكو  ي بـرا  دي

VisualCLXــ ــي توســعه ويرا ب ، اربران و يــا برنامــه نويــسان كــي بــه داده هــاي دسترســي هــاؤلفــه ، ميژوال

DataCLXي و مؤلفه ها NetCLX Internetكه تنها با كتابخانه ي كاربرديبرنامه ها.  باشند ي م CLX و 

 .هستند  انتقالقابل  Linux و ندوزيوعامل  ي هاستمي سني بي نوشته شده اند به راحتRTLعناصر قابل حمل 

گام  ني از بزرگتر  يكي ،   dbExpress دي جد ي ها 4 مؤلفه ها و گرداننده    مجموعه: پشتيباني بانكهاي اطالعاتي   •

 كه در BDE5 ي براي واقعنيجانشبعنوان يك  اين گرداننده .  استLinux   باي سازگارجادي ايها در كوشش برا
 .محسوب مي گردد ، استفاده مي شد ري اخيسالها

 ي بـرا  XML شـامل    نيا.  است   XML، همراه بودن همه موارد      اين ابزارها    يبعدقابليت  :  1XMLپشتيباني   •

.  باشـد  ي مـ Soap بـر  ي وب مبتنـ ي هـا سي بر وب و سرو   ي مبتن ي داده ها ، برنامه ها     گاهي پا ي كاربرد يبرنامه ها 
                                                 

1 Component Library  
2 Cross-Platform 
3 Component Library for Cross Platform 
4 Drivers  
5 Borland Database Engine 
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 ي به سو  يكامل روند گسترده صنعت    دربر داشتن    ي دارند كه برا   يي ابزارها يدلفدهندگان نرم افزار و يا كاربران       توسعه  

XML باشد ي مازين ، مورد  .  

  

 مورد اسـتقبال توسـعه دهنـدگان        Linuxمتاسفانه اين ابزار بدليل فعل و انفعاالت نامناسب با پنجره ها در سيستم عامل               
 براي استفاده از     لذا يك تحقيق روي موضوع ضروري بوده و        .گرفتنقرار   2جند برنامه اي  -محيط چند كاربره   يافزارها  نرم

  . آن در آينده بايد بعضي از قسمتها مورد مهندسي مجدد قرار گيرند
  

 #Cو ++Visual c راهكارهاي -12-2-6

Visual Cبـه زبـان   يسينو  كار برنامهلي تسهي براكروسافتيماشركت  است كه 3 توسعه مجتمعطي محك، ي C ـ   ++C اي

. اسـت  4ابزار تصويري مايكروسـافت تر به نام  گ بزريا  از مجموعهيبخشVisual C طيمح. شده استتوسعه داده  و يطراح

ايـن  .  نرم افزار را خود مجتمع كـرده اسـت         ٔتوسعههاي   ابزار   ٔرهي زنج ي است كه تمام   يا  وستهيمجموعه به هم پ   اين ابزار شامل    

 كي كه هرباشد  ي مVisual C و اسمبلر مخصوص باگري د،Make ابزار ،Linker لر،ي كامپاشگر،يراي ابزار  شامل ؤرهيزنج
  . باشند يمويژه اي  يها تي قابلي داراتر، يمي قديها ابزار عالوه بر داشتن خواص 

  

 .ي گردد محسوب مC ةدر خانواد 5مبتني بر مولفه ها زبان نياولابن زبان . ارائه شد NET.تحت قابليتهائي جديد با #C  بعدا

   : مي توان به موارد زير اشاره كردC #ي هايژگيواز مهمترين .  است6اختارياين زبان يك زبان برنامه سازي عمومي فرا س

  .7CLR خودكار حافظه توسط تيريمد 

 بودن همه متغير هـا و متـدها را بتـوان     Null به گونه ايكه يداخل رشته كاراكتر  نوعكي از يبانيپشت 
  .چك كرد

                                                                                                                                                                 
1 EXtensible Markup Language 
2 Multi Task-Multi User 
3 Integrated Development Environment:IDE  
4 Microsoft Visual Studio 
5 Component Oriented 
6 Common Language Infrastructure  
7 Common Language Runtime 
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  .ر براي آرايه ها ضمن اجراي حلقه تكرا1قالب دستورات براي تك عنصر يبانيپشت 
  . 6 و صفتها5 ها، خواص4، رابط3 اشياء، حوادث2نمايندگي كامل از يبانيپشت 

  . XMLمستند سازي  
  

   راهكارهاي مبتني بر جاوا-12-2-7

زبان برنامه سازي جاوا بدليل استفاده در سيستمهاي مبتني بر وب و انتقـال پـذيري زيـاد روي ماشـينها و سيـستمهاي عامـل         
يكي از تفاوت هـايي كـه سـكوي توسـعه نـرم افـزاري جـاوا را از ديگـر                   در حقيقت،   . ت زيادي پيدا كرده است    مختلف محبوبي 

  محـيط     سكوهاي برنامه نويسي متمايز مي سازد آن است كه در اكثر مواقع مي توان پروژه هاي توسعه داده شـده بـا يكـي از                     
محيط هـاي  بر اين اساس  . انجام داد جاوا را به محيط توسعه ديگري منتقل كرده و ادامه پروژه را در آنجا               مجتمع توسعه   هاي  

تنـوع ايـن محـصوالت شـامل طيـف وسـيعي از نـرم               .  عرضه شده است      توسعه ويژوال بسيار متعدد براي برنامه نويسي جاوا         

ايجـاد     Borland , Oracle , Sun , IBM  ركتهاي  شـ توليد كنندگان بزرگ و معتبـري مثـل  توسط افزارهايي است كه 
   .استشده 

  
ايـن  . ه مـي شـود  پرداختـ  جاوانرم افزار توسط زبان پيشرو براي توسعه محيط مجتمع توسعه نرم افزار      به بررسي چهار    در اينجا   

 مبتنـي بـر     IBMمحـصول   . برنـد   متفاوت را بـه كـار مـي       محيط مجتمع توسعه    هاي    محصوالت به شكلي جالب توجه سمبل     

Eclipse 3.0محصول .گران جاوا دارد  مجاني كدباز است، كه مقبوليت زيادي در بين توسعه Sun سكوي توسـعه   مبتني بر

هـاي كـاربر       بر مبناي رابـط    Borland و   Oracle محصوالت   . است NetBeansكدباز رقيب يعني    محيط مجتمع توسعه    
  .اند اختصاصي ساخته شده

  
  

                                                 
1 for each  
2 delegate 
3 event 
4 interface 
5 Property 
6 attribute 
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  1 بر مبناي جاواBorland  ابزار شركت-12-2-7-1

محيط مجتمع توسعه با پـشتيباني ايـده معمـاري نـرم            نخستين  اين ابزار   .  نام دارد  Borland  ،JBuilderمحصول شركت    
توسعه برنامه هـاي توكـار   به خوبي مستند شده و راهنماهاي موجود براي      اين ابزار   معماري  . بود كه جاوا را پشتيباني نمود     افزار  

 اسـاس   بـر توكـار گـذاري   اقدام به نوشتن ابزارهاي 3 بسياري از فروشندگان واسط و همكاران كدباز .فهم هستند قابل   2گذاري  
  :گردد در سه نسخه عرضه مي اين ابزار .اند نمودهاين ابزار توسعه 

محيط مجتمع توسـعه    شامل  اين نگارش   .  است كپي برداري قابل  از اينترنت    ، كه به صورت مجاني       4نگارش شخصي  •

  .ديگر استقابليتهاي ، و برخي  5جاواچوب يكپارچه ر، چارابط كاربريه و تعدادي ابزار اضافي از قبيل يك طراح پا

از مهمترين قابليتهاي اين ويـرايش      . هاي مختلف را گرد هم آورده است          ، كه گروهي از مشخصه      6گر  ويرايش توسعه  •

  . اشاره كردJSF8، و 7JSP ها، Web ،Servlet و XMLپشتيباني مي توان به 

، و رسـم نمـودار      11CORBA، پـشتيباني    Web   ، 10J2EEهـاي     سرويسدر آن   ، كه   اين ابزار  9ويرايش سازماني  •
 . وده شده استافز  به مجموعه ، زبان يكپارچه مدلسازي

  

بـا  در ايـن ابـزار، زبـان مدلـسازي يكپارچـه            . توسـعه داده اسـت     Together، ابـزار ديگـري بنـام         Borlandشركت  

JBuilder شده استتركيب دهندگان نرم افزار  بر اساس نيازهاي توسعهشركت  و ساير ابزارهاي .  
  
  
  

                                                 
 Borland JBuilder 2005 Enterprise Editionا 1
2 plug-in 
3 open source  
4 Personal Edition  
5 JUnit 
6 Developer Edition 
7 Java Server Page 
8 Java Server Faces  
9 Enterprise Edition  

10 Java 2 Platform, Enterprise Edition   
11 Common Object Request Broker Architecture 
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   IBM1شركت آرشيتكت رشنال  نرم افزار -12-2-7-2

شـركت  نيـز ماننـد     اين شـركت    . آن در بازار عرضه مي شود      6نسخه  نام دارد و هم اكنون       IBM  ، RSA2شركت  محصول  

Borlandمهمترين قابلتهاي اين ابزار را مي توان در موارد زير خالصه كرد. كرده استه استفاده  از مدل مبتني بر وظيف:  

. نمايـد    پـشتيباني مـي    ،Oracle و   Borland بيشتر از محصوالت     ،را  زبان يكپارچه مدلسازي   هاينموداراين ابزار،    •
  .  براي تحليل و يا طراحي باشندتوانند الگوهايي اين نمودارها مي

. در نظر گرفته شده اسـت     ) باشند  كه در واقع اشكاالت موجود در طراحي برنامه مي        ( 3همچنين ضد الگوها   در ابن ابزار   •
هايي از الگوهاي طراحي مختل شده و نـشانگرهايي           هايي كه ضعيف طراحي شده باشند با توصيف         براي مثال، كالس  

 .دهند چه چيز بايستي اصالح گردد كه نشان مي

-ويـز  شامل يـك ويرايـشگر       RSAابزارهاي  .  است Rational  ،JSFبط وب برگزيده    در حال حاضر تكنولوژي را     •

 .گردد داده پشتيباني مي هاي پايگاه ها  براي رابط5SDO است كه توسط JSF براي 4ويگ

• RSA  داراي پشتيباني جزئي براي ++C/C تواننـد   ابزارهاي مدلسازي مي.  است، پشتيباني كامل براي جاوابر الوه،ع

   . را انجام دهند++Cبه كد جاوا  كار تبديل
  

  6 ابزار اوراكل مبتني بر جاوا-12-2-7-3

  :مهمترين قابليتهاي اين ابزار را مي توان در موارد زير خالصه كرد. نام دارد JDeveloperمحصول شركت اوراكل 

   .خاص خود استفاده كرده كه داراي يك طراحي بصري استرابط گرافيكي اين شركت از  •

تر است، كه اين امر انجـام    در مقايسه با محصوالت رقيب ساده   JDeveloperهاي    به بسياري از مشخصه   دستيابي   •
 .بخشد كارها را سرعت مي

                                                 
1 IBM Rational Software Architect 6.0 
2 Rational Software Architect  
3 Anti-Pattern 

What You See, What You Get 4    WYSIWYG:  
5 Service Data Object 
6 Oracle JDeveloper 10.1.3 
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پيـشنهادهايي  بدنبال تحليل انجام شده، اين ابزار . برنامه نويس ارائه مي دهد     كد   ييك تحليل زمان اجرا   ،  ابزارياين   •

 . دهد يي گردند ارائه ميتوانند نها هايي كه مي را درباره كالس

 . زدايي بهينه گرديده است  خاص خود است، كه براي اشكال1JVM شامل JDeveloperدر نسخه ويندوز،  •

گران را قادر به بررسي       نمايد كه توسعه     را فراهم مي   TCP يك ناظر    JDeveloperهاي وب،     براي كار با سرويس    •

ايـن نـاظر همچنـين امكـان ويـرايش و           . هاي آنهـا    ر ساختن داده  ثبت انتقال آنها و آشكا     –سازد    ها مي   تك پكت   تك
 .شمارد بازفرست يك پكت درخواست را مجاز مي

هـاي وب از قبيـل         پـشتيباني سـطح بـاالتري را بـراي سـرويس           Oracleافـزار     ساير ابزارها در مجموعه توسعه نرم      •

  .آورند  فراهم مي2BPELو هماهنگ سازي 
  

   3ني بر جاوا مبتSun ابزار شركت -12-2-7-4

 از قبيل توانايي تغييـر كـد   ،هاي بسياري نخستين شركتي بود كه نوآورياين شركت، . نام داردSun ، 4JSEمحصول شركت 
  : مهمترين قابليتهاي اين محصول را مي توان در موارد زير خالصه كرد. را ايجاد نمود،در ديباگر و ادامه اجرا

• JSE    بر پايه NetBeans   نظير    بيمهم و    مشخصه   دو.  بنا شده استJSE    ريـزي اجـرا و همكـاري        طرح، كاركرد 
  . است

 .، امكان توسعه نرم افزار بر اساس معماري آن را فراهم مي سازد"طرح ريزي اجرا"كاركرد  •

دهد و از ايـن        قرار مي  5IM در يك جلسه خاص مشابه       JSEگران را با استفاده از         تمامي توسعه  "همكاري"كاركرد   •
نيـز   6تبادل اطالعات بصورت تـابلوئي پشتيباني عالوه بر آن . ها و كد را با يكديگر تبادل نمايند         توانند پيغام   رو آنها مي  

 . خصوصي و عمومي در آن موجود استه هاي مجزايي براي مباحث وجود دارد، و كانال

                                                 
1 Java Virtual Machine 
2 Business Process Execution Language 
3 Sun Java Studio Enterprise 7 
4 Java Syntactic Extender 
5 Instant Messaging 
6 Whiteboarding 
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گردد، از اين رو       مي  اجرا JSEهنگامي كه تنظيمات انجام شد، مشخصه همكاري به صورت خودكار در هنگام اجراي               •

 .شوند با نشستن براي انجام كار همه اعضاي يك گروه فورا وارد تيم مي

. شده كار دشواري اسـت      هاي توزيع   تست نمودن برنامه  . استبار كننده برنامه    ساز     شبيه JSEي جذاب ديگر      مشخصه •
وانايي بازنمايي فعاليـت دنيـاي واقعـي را         هاي پيچيده به منظور بازتوليد لودهايي هستند كه ت          آنها اغلب نيازمند تنظيم   

جويي زمـاني قابـل      به معني صرفه  ) با استفاده از تست لود داخلي آن       (JSEقادر بودن به تست كارآيي از درون        . دارند
 .كنند هاي سازماني كار مي گراني است كه بر روي برنامه توجه براي توسعه

ها  پنجرهكار كردن با براي مثال، برخي مواقع . دهد  كد ارائه مي پيشنهادهايي را براي بهبود    JSEدر سطح كدنويسي،     •
 . شود در مورد مكان  فايل يا نقاط اتصال سوال ميبرنامه نويس از 

  

  Visual Basic راهكار -12-2-8

 C++ز  ، پياده كنندگان نرم افزار مجبور به تسلط و مهـارت در زمينـه اسـتفاده ا           1991 ويژوال بيسيك در سال      يقبل از معرف  

 ي افراد خاص آموزش ديده، قادر بـه خلـق نـرم افزارهـا             "بدين ترتيب ، صرفا   .  در اين خصوص بودند      يبهمراه موارد پيچيده ا   
گفـت   تـوان  يمـ داده ، به كونـه ايكـه   ويژوال بيسيك ، محدوديت فوق را تغيير   . ودندقدرتمند بمنظور اجراء در محيط ويندوز ب      

ويـژوال بيـسيك ، ظـاهر برنامـه         .  نوشته شده با استفاده از ويژوال بيسيك كد شده اسـت             ي از برنامه ها   يامروزه خطوط زياد  
.  ، تغييـر داده اسـت   1 بخش رابط كاربري الزم جهت طراحي نوشتن كدهاي براي تحت ويندوز را با حذف عمليات اضاف   ينويس

 الزم بمنظور انجـام عكـس العمـل         ي تواند كدها  ي گردد ، برنامه نويس م     يدر اين راستا ، زمانيكه بخش رابط كاربر ، ترسيم م          
زمانيكه ماكروسافت نـسخه شـماره سـه ويـژوال بيـسيك را ارائـه نمـود ،        . مناسب در رابطه با رويداد ها را به آن اضافه نمايد           

 بـر   يمبتنـ  ي نوشتن برنامـه هـا     ي برا يدر اين راستا امكانات مناسب    .  مواجه گرديد  ي با تغيير مهم   ي برنامه نويس  ي دنيا "مجددا

 را ارائـه    DAO2 با نـام     يماكروسافت بدين منظور محصول جديد    .  ، در اختيار برنامه نويسان قرار گرفت       ي اطالعات يبانك ها 

 ينـسخه هـا   .  ، امكان انجام عمليات متفاوت در رابطه با داده ها را ، بدست آوردند                DAO نويسان با استفاده از      هبرنام. نمود  
 ي پياده كنندگان نرم افزار فراهم نمود تا برنامـه هـا  ي نسخه سه را افزايش و اين امكان را براييت هاشماره چهار و پنج ، قابل    

                                                 
1 User Interface 
2 Data Access Objects 
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 يدر اين زمينه ، برنامه نويسان قادر به نوشتن كـدهائ          .  نمايند   ي و پياده ساز   ي ، طراح  95خود را جهت اجراء در محيط ويندوز        

.  كردنـد، فـراهم گرديـد      ي ديگر اسـتفاده مـ     يه كنندگان نرم افزار كه از زبان      گرديدند كه امكان استفاده از آنان توسط ساير پياد        

 از اهـداف  ييك.  را ارائه نمودي اطالعاتيها به بانك ي بمنظور دستياب1ADO بنام  يويژوال بيسيك ، روش جديد 6نسخه 

 بـر وب اسـت كـه از         ي مبتنـ  يبرنامه هـا  برنامه نويسان    ي برا ي اطالعات ي به بانك ها   ي ، امكان دستياب   ADO ياوليه طراح 

  .  نمايندي ، استفاده مASP يتكنولوژ
  

 مـرتبط بـا ويـژوال       ي از محدوديت هـا    ي ، بسيار   گرفت  نام VB.NET با ارائه جديدترين نسخه ويژوال بيسيك كه         همزمان
قايسه با جـاوا و يـا       عدم وجود امكانات مناسب در م     نظير   يدر گذشته ويژوال بيسيك با انتفادات فراوان      . بيسيك برطرف گرديد    

++C   پنداشـتند  ي م ي برنامه نويس  ي وسيع زبان ها   ي در دنيا  ي آن را نظير يك اسباب باز      ي بسيار .شد مواجه .VB.NET   بـا 
 بسيار قدرتمند مطرح    ي ، بعنوان يك ابزار پياده ساز      ي پيشين ، توانسته است در مدت زمان كوتاه        يغلبه بر مشكالت نسخه ها    

  .ربردي باشداجهت توسعه برنامه هاي كبرنامه نويسان  ي مناسب برايو گزينه ا
  

  Ada راهكار  -12-2-9

ايـن زبـان    .  توسـعه يافتـه اسـت      2 يك زبان برنامه سازي است كه توسط بخش دفاعي دولت آمريكا           Adaزبان برنامه نويسي    
ليتهاي شيء گرايي طراحي شـده      بعنوان يك زبان استاندارد براي سيستمهاي پردازش بالدرنگ و طراحي مبتني بر مولفه با قاب              

اين زبان برامه سازي بطور وسيع در سيستمهاي بحراني جائيكه عدم رعايت قـوانين عواقـب وخيمـي در پـي دارد نظيـر                     . است
  . سيستمهاي خودكار هواپيما، سيستمهاي انرزي اتمي و سفينه هاي فضائي بكار گرفته شده است

  

ي برنامه هاي كاربردي محاسباتي، مالي و سيستمي ايجاد شده، مي توان در  را ، كه براAda95ويزگيهاي برجسته زبان 

  :موارد زير خالصه كرد

  .پشتيباني انواع داده ها بطور قوي •

                                                 
1 ActiveX Data Objects 
2 Us Department Of Defense (DoD)  
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 . ها  packageدسته بندي براي ي يمكانيزمها •

 مورد انتظار جهت انجام فرآيند تست نرم افزار سازگاري انواع عمليات با داده ها، نوع داده:  چك كردن نوع داده ها •
براي متد ها با انواع داده هاي ورودي متد ها، عمليات دستيابي به حافظه غير مجاز، سرريز شدن عمليات رياضي و 

اين نوع چك كردن ها مي تواند در ويرايش نهائي نرم افزار براي كارايي باالتر زمان اجرا غير . نظايرآن چك شود
 .فعال شود

 .همزمان متدهاامكان پردازش موازي و اجراي  •

 .مديريت شرايط استثناء بطور قوي •

  .قابليت خاص جهت پشتيباني زير برنامه ها بطور چند ريختي •
  

 با قابليت مديريت نـرم افـزار در سـطوح مختلـف و ابـزار هـاي        ASPE1، محيطي به نام Adaنويسي  بر اساس زبان برنامه
  پـشتيباني مـي   ) كه در فصل هشتم بحث شد     (ق جريان داده ها     در اين محيط، روش طراحي از طري      . مختلف توسعه يافته است   

  .شود

  

   خصوصيات محيط فيزيكي-12-3

اي   افزار، سهم قابل مالحظـه      هاي افراد توسعه نرم     افزار، به عنوان يك عامل مهم براي تحريك انگيزه          فضاي طبيعي توسعه نرم   
  .توان ارائه كرد يات زير را مياز يك ديد عمومي خصوص. براي موفقيت و روحيات آنها خواهد داشت

  .با فضاي طبيعيهمراه محيط آرام  •

 .كامپيوتر متناسب با كار و متصل به شبكه •

 .صندلي راحت و مخصوص •

 .افزار فضا جهت بحث و تبادل نظر و مبادله اطالعات جهت توسعه نرم •

 .هاي اطالعاتي  كتابخانه و بانكدستيابي به •

                                                 
1 Ada Support Programming Environment 
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   خالصه و جمع بندي– 12-4

با پيـدايش ايـده شـيء گرايـي، ابزارهـاي      . صل خصوصيات مهم ابزارهاي توسعه نرم افزار و چند ابزار مدرن بحث شد          در اين ف  
مهمترين نكات كليـدي در ايـن فـصل را مـي تـوان در مـوارد زيـر                   . متعددي براي توسعه نرم افزار بر اين اساس ايجاد گرديد         

  :خالصه كرد

از يك محيط به محيط ديگر رفـت        دارند به گونه ايكه     مجتمع  توسعه  ي امروزي تالش بر ايجاد يك محيط        ابزارها •
 . همة عمليات در يك محيط انجام شود ها در حد ممكن كاهش يابد و و برگشت

از آنجائيكه فرآيند تست نرم افزار يكي از پر هزينه ترين مراحل توسعه نرم افزار است ، اكثر اين ابزارها بـه ديبـاگر                    •
امكان اصـالح و تغييـر      ،  اشكال زدائي  هاي امروزي امكان توسعه نرم افزار و همزمان امكان           در ابزار . مجهز هستند 

  .ردبرنامه و همچنين اجرا به صورت مرحله اي يا زيربرنامه اي وجود دا

ابزارهاي امروزي تالش بر توليد كد برنامه را بطور اتوماتيك دارند به گونه ايكه تالش برنامه نويش در جهت تايپ                     •

 .ن دستورات و يا ايجاد ساختار برنامه مي نيمم شده استكرد

، پياده سـازي و تـست در        طراحي  نرم افزار شامل تحليل،      مراحل توسعه    يتمامي امروزي در جهت پوشش      ابزارها •
 . حال تكامل هستند

ي ماشـينها ا روي   يـا اجـر   انتقال پذيري زيـاد و      ايجاد كارائي باال،    ،    سازي  استاندارد  در جهت   ابزارها  مسير تكاملي    •
  .متنوع و سيستمهاي عامل گوناگون است

  

   مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر-12-5

1. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-
Hill Higher Education, 5th Edition, 2001. 

2. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 
Approach”, 3rd Edition, 2004 . 

3. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004.   
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4. Bruegge B. and Dutoit A.H. "Object-Oriented Software Engineering", 2nd 
Edition, Pearson Prentice Hall, 2004. 

5. Web Site," http://www.oracle.com/webapps/online-help/jdeveloper". 
6. Web Site," http://jse.sourceforge.net/". 
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  افزار   نرم2 و تأئيد1ديقتص: فصل سيزدهم
  

 .باشد  ميتست نرم افزار و درواقع مرحله تصديق و تائيد آن           مرحله  در  افزار    برداري از نرم     ها جهت بهره     درصد كوشش  50حدود  
اع خطاهـا ،  انـو در ايـن فـصل ابتـدا    . و نكات مهم براي انجام دو مرحله فـوق مـي پـردازد    اين فصل به فرآيند تست نرم افزار

ح مختصري  يروشهاي مختلف تست، نكات مهم در مورد تست، استراتژي تست ضمن مرحله طراحي ذكر شده و در پايان توض                  

  .گردد افزار ارائه مي  هاي نرمخطادر مورد تخمين 
  

   مقدمه -13-1

ل تحليل نيازهـا، طراحـي، مـشخص        شامافزار    بطور خالصه مراحل توسعه نرم    . فاز تائيد نرم افزار،  يكي از مراحل بحراني است         
مهـم   مشكل   و  د. كردن ماجولها، طراحي ماجولها، پياده سازي ماجولها، تست ماجولها، تست سيستم و پشتيباني نرم افزار است               

نـشوند  متـصل    با هـم     ماجولهازمانيكه تمامي   تا    ثانيا . مرز بين مراحل كامالً به صورت دقيق از هم جدا نيستند           اوال. وجود دارد 
  :وجود داردسوال مهم دو  بهر حال پس از پياده سازي نرم افزار، .انجام دادبراي كل سيستم توان تستي  مين

 ؟  يانهكند را تأمين ميكاربران افزار، نيازهاي  آيا نرم 

  ؟ يا نه افزار خالي از خطا است آيا نرم 

 در شـود  گاهاً اين دو لغـت بـا هـم اشـتباه گرفتـه مـي       .بايد جواب داده شودتصديق نر م افزار و تائيد اين دو مشكل در مرحله     
  :حاليكه

                                                 
1 Verification 
2  Validation 
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  .1مرحله تصديق به اين سوال پاسخ مي دهد كه آيا محصول را درست ساخته ايم 

  .2مرحله تائيد به اين سوال پاسخ مي دهد كه آيا محصول درستي ساخته ايم 
نـويس    از ديد برنامـه   . باشد  ميكاربر  از ديد   تائيد  ويس و   ن  از ديد برنامه  تصديق  . مساله از ديد ديگري قابل بررسي هستند      اين دو   

دهنـد يـا نـه؟ ايـن      اي كه برايشان مشخص شده را سـرويس مـي    همان وظيفه)هاپروسيجر و فانگشن ها(كالسها و متدها آيا  
تواند اطالعات خـود را در    ميبرداري كند يا نه؟ و يا آيا    تواند از اين برنامه بهره      ميكاربر  اينكه آيا    .شود  ناميده مي تصديق   فرآيند

   .شود ناميده مياين فرآيند تائيد  ؟افزار قرار دهد يا نه خدمت نرم
  

  طبيعت خطاها -13-2

عـالوه بـرآن   . در نرم افزار ، بدليل كاهش تالش براي برطرف كردن آنها، بسيار مفيد خواهد بـود        چگونگي بوجود آمدن خطاها   
  . هت يافتن آنها، موثر مي باشدشناخت خطاهاي عمومي، بدليل تالش در ج

  
هر نرم افزار مشخصاتي دارد كه از گزارش تحليل نيازها اسـتخراج            . تنظيم اشتباه مشخصات نرم افرار، منشاء اوليه خطاها است        

مشخصات هر مـاجول مـي      . عالوه بر آن هر ماجول يك مشخصاتي دارد كه از طراحي نرم افزار استخراج مي شود               . شده است 
  :ي از سه شكل زير باشدتواند بيك

  .مبهم و يا نامشخص باشد 
  .ناقص و يا غيركامل باشد 

  . عيبناك باشد 
اين نكته بديهي است كه تصديق بـصورت        . هر گونه مساله اي در ماجول بايد در فاز تصديق نرم افزار شناسايي و برطرف شود               

نباشد ، منشاء خطا مي تواند بيكي از دو دليـل زيـر   در صورت پياده سازي ماجول بر طبق مشخصات آن         . تنها موثر نخواهد بود   
  :باشد

  .خطا در منطق كد برنامه و يا اصطالحا خطاي در ماموريت محوله است 
                                                 

1 Are We Building The Product Right? 
2 Are We Building The Right Product? 
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 .در واقع خطا ناشي از كمبود كد است. كد برنامه براي تامين همه مشخصات نوشته نشده است 

  
مه نويس در درك همه مشخصات شكـست خـورده و بنـابراين         گاه برنا . نوع ديگر تقسيم بندي خطا ، از ديد برنامه نويس است          

  . خطا در كمبود كد ضروري براي توليد ماجول مربوطه است
  

  :اين خطاها را مي توان بصورت زير دسته بندي كرد. نوع سوه تقسيم بندي خطا ، در كد توليد شده توسط برنامه نويس است
  .مقدار اوليه براي داده مشخص نشده است 
  .ز برنامه به تعداد افراد اشتباهي اجرا مي شودحلقه اي ا 

 18 عـدد    16براي مثال در برنامه راي گيري سن اشخاص بحاي عدد           . خطا در محدوده مرزي متغير ها نهفته است        
  .در برنامه وارد شده است

  

   مساله تست -13-3

 بـصورت زيـر در نظـر بگيريـد كـه            قسمتي از كد يـك برنامـه را       . در اين قسمت محدوديت هاي فرايند تست بررسي مي شود         

 را بعنوان ورودي 568 و 21در ديد اوليه تست كننده ممكن است دو عدد        . حاصلضرب  دو پارامتر ورودي را محاسبه مي كند          
  . بجاي دو عدد مثبت دو عدد منفي نيز مي توانست انتخاب شود. انتخاب كند

public int product (int x, int y) 
{ 
 int p; 
 p = x * y; 
 if (p == 42) p =0; 

return (p); 
} 
 

اين دستور در شرايط خاصـي منجـر بـه          . برنامه نويس بهر دليلي عمدا و يا سهوا دستور شرطي را در برنامه خود قرار داده است                
 طبيعتـا انتخـاب داده مـورد      . يك تست كننده حرفه اي براحتي نقص داده مورد تست را مي تواند مشخص كند              . خطا مي گردد  
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بدين ترتيب انتخاب داده مورد تست نمي تواند هيچگونه تضميني براي صحت            . تست فوق براي فرايند تست كافي نخواهد بود       
  .عمل بوجود آورد

  
 1ايـن تـست را تـست طافـت فرسـا          . خواهد بود كه عمالً غيرممكن    است  اجرا و تست برنامه با همه حاالت ممكن         روش ديگر   

 ميلي ثانيه طول بكشد، تست به ازاء همـه ارزشـهاي            1تي ، با فرض آنكه عمل ضرب حدود          بي 32براي ضرب دو عدد     . گويند

 . سال بطول مي انجامد100ورودي 

 

  3 و ياتست عملكرد2 جعبه سياه تست -13-4

است، تست جعبـه سـياه بعنـوان اولـين جـايگزين مـي توانـد        ممكن براي متغير ها تست برنامه با همه حاالت     با دانستن آنكه    
آنچه در  . ايده جعبه سياه از آنجا ناشي مي شود كه دانشي در مورد جزئيات داخلي نرم افزار مورد تست وجود ندارد                   . فاده شود است

دراين گونه تست، داده مورد تست به گونه اي انتخاب شـود            . مورد نرم افرار مورد تست مي دانيم تنها وروديها و خروجيها است           
  . كن را پوشش دهدكه دسته بندي تمام داده هاي مم

  
  :قوانيني كه براي انتخاب داده مورد تست وجود دارد را مي توان بطور زير خالصه كرد

  .تقسيم بندي ارزشهاي داده هاي ورودي 
  .انتخاب نمونه هايي از هر دسته بندي براي ارائه آن دسته 
  .انتخاب داده در محدوده مرزي هر دسته بندي  

  

  

  

                                                 
1 Exhaustive Testing 
2 Black-Box Testing 
3 Functional Testing 
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  2اتست ساختار و ي1 جعبه سفيد تست -13-5

در اين نوع تـست هـر بـار         . اين تست از دانش چگونگي كار برامه و يا ساختار آن، براي انتخاب داده مورد تست بهره مي گيرد                  
اين نوع تست مطابق آنست كه در هر بار تست يك مسير از برنامه اجرا مـي                 . دسته خاصي از دستورات نرم افزار اجرا مي گردد        

  :.قوانين الزم براي اجرا ي اين فرآيند تست شامل موارد زير است. روشهاي تست  استبهترين  اين روش يكي از . گردد
  .كليه مسيرهاي اجرايي برنامه مشخص شوند 
 .گيري براي انتخاب مسير اتخاذ شود مكانيزمهايي جهت تصميم 

 
  .بعنوان مثال قطعه اي از يك برنامه را بصورت زير در نظر بگيريد

public void actionPeformed (ActionEvent event) 
{ 
 int age; 
 age = Integer•parseInt(textFeild.gettext()); 
 if (age >= 16)  
 { 

     Result•setText(“you can vote”); 
} else 
{ 
      Result•setText(“you cannot vote”);  
} 

} 
  

     1-13 نايج مورد انتظار يـصورت شـكل      ن داده مورد تست و      ،  مسيربا توجه به اين دو      . اين برنامه شامل دو مسير اجرائي است      

.  سپس آنرا بعدد صحيح تبديل مي كند       parseIntمتد  .   ، سن شخص راِي دهنده را از ورودي مي گيرد          gettextمتد   .است

  . در نظر گرفته مي شودAgeسه حالت براي متغير 
 

 
                                                 

1 White-Box Testing 
2 Structural Testing 



 تصحيح و تاييد نرم افزار: فصل سيزدهم 

 247

   در تست جعبه سفيد و يا تست ساختاري مقادير مختلف براي متغير ها و نتايج-1-13جدول 
Result Age 

you can vote  16 

you can not vote  10 
you can vote 18 

  

 

  ماجولها تست -13-6

براي برنامه سـازي در مقيـاس بـزرگ، هـر           . تست جعبه سياه و جعبه سفيد براي برنامه سازي در مقياس كوچك مناسب است             

يـك  .  آمـده اسـت    1-13 يك روش براي تست ماجولها صورت جداگانه در شـكل            .ودماجول مي تواند بصورت مجزا تست ش      

 كـه   Sumبعنوان مثال درايور زيرمي تواند بـراي تـست فانگـشن            . درايور براي فراخواني ماجول تحت تست استفاده مي شود        
  .مجموع دو عدد را محاسبه مي كند استفاده گردد

public boolean myTest() 
{  int value1; 

int value2; 
int actual_result, expected_result; 
value1 = 5; value2 = 5; 
expected_result = 10; 
actual_result = Integer sum(value1, value2); 
return ( actual_result == expected_result );  

} 
  

ن استوپها جايگزين ابتدائي متدهاي كمبود      اي. هر گونه متدي كه ماجول استفاده مي كند بصورت استوپ شبيه سازي مي شوند             
  :هر استوپ يكي از كارهاي زير را انجام ميدهد. هستند

  .انجام عمليات شبيه سازي براي يك ماجول كمبود ويا ماجولي كه بعدا ايجاد خواهد شد 
 .نمايش يك پيغام، نشاندهنده آنكه ماجول اجرا شده است 

 .خالي باشدهيچ عملي انجام ندهد در واقع بدنه فعال  
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در بعضي نرم افزارهـا، يـك مجموعـه عظـيم از            . بدين ترتيب ماجول زير تست توسط يك چهارچوب محاصره شده است          
  .درايورها و استوپها شايد به اندازه خود نرم افزار ممكن است ايجاد شود

  

   فرآيند تست ماجولها بصورت مجزا-1-13شكل 

  

    تست مرحله اي طي كد نويسي -13-7

در . متد بـه متـد امكـان پـذير مـي سـازند             اشكال زدائي ، امكان اجراي برنامه را بصورت دستور به دستور و يا               هايابزاربعضي  
اينگونه ابزارها مي توان ارزش متغير ها را ، پيش از اجرا و پس از اجراي هر دستور ويا هر متد مـشاهده نمـود، مـسير اجرائـي                             

  .  متغيرها را تغيير تا مسير بعدي مورد تست انتخاب شودبرنامه را تعيين  و در صورت لزوم ارزش
  

، خطـا  در صـورت وجـود       .شـود   شوند و اين مجموعه تست مي       ميمتصل   با هم    ماجول تست شده و سپس دو       ماجولابتدا يك   

... سـوم و   مـاجول يابـد يعنـي    پروسه تست به همين صورت ادامه مي  . باشند  بين آنها مي  ارتباط   يا   ماجول از دو    ياشكال در يك  
تقـسيم  از پائين به باال و از بـاال يـه پـائين              گويند و خود به دو نوع        1تست افزايشي اين روش را     .گردند  شده و تست مي   متصل  

  . كه ذيال توضيح داده مي شوندشود مي
  

                                                 
1 Incremental Testing 

 

Stub 

Stub 

Stub Component 
under test 

Driver 
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  1  تست از باال به پائين توسعه و -13-7-1

توان به عنوان مثال      باشد مي    تعريف شده و بدنه آنها خالي مي       هاماجولاست ابتدا   از باالبه پائين    اين روش كه مبناي آن طراحي       
يـك  . گوينـد  2استوب با بدنه خالي را      ماجولها سرويس دهنده براي هر منو را خالي فرض كرد، اين            ماجولها را طراحي و     ماجول

 در زمان فراخواني برگـشت      اين متد كاري خاصي انجام نداده و فقط ارزش معتبري را          . نمونه ساده استوب بصورت متد زيراست     
  . مي دهد

public Integer myStub() 
{ 
    return ( 1 ); 
 } 

  

 اجزاي زيـر    ،در هر مرحله از طراحي    . توان رسم نمود     مي 2-13 به صورت شكل     ماجولهاسلسله مراتبي از    توسعه  در هر مرحله    
  :وجود دارد
  .اند  سطح باالتر كه قبالً تست شدهماجولهاي 

  . تحت تستماجول 
  . با بدنه خاليماجولهايو يا استوب  

                                                 
1 Top Down Development And Testing 
2 Stub 
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   از باال به پائينتستتوسعه و  سلسله مراتب ماجولها در فرآيند -2-13شكل 

  :دو مشكل ممكن است در اين روش پيش آيد
  .تر ابتدا نوشته شود  پائينماجولگاهي الزم است يك . شوند  از باال به پائين طراحي نميماجولهاهميشه  
 .نگراني ممكن است وجود داشته باشدكد برنامه  جهت رسيدن به ماجولطي مرحله تعريف  

  :هاي اين روش به صورت زير استتبطور خالصه مزي

  .تر قابل تشخيص است  مورد نياز راحتماجولهايتواند آشكار شود و   سيستم به سرعت ميكمبودهاي 
 .باشد قابليت اطمينان سيستم باال مي 

 .تر است ت كردن برنامه راحاشكال زدائي  

 .شود افزار بهتر توزيع مي استفاده از كامپيوتر طي مراحل توسعه نرم 

 .قرار داد يك پيغام براي اجراي عمل مورد نظر استوبتوان در بدنه  مي. دهد  ميه توسعه دهنده روحية بيشتري ب 

 .را بسرعت آماده نمودالگوي اوليه توان  مي 

  

Tested 
module 

Component 
under test 

Stub 

 Stub 
 

Stub 
 

Stub 
 

Stub 
 

Stub Stub 

Test 
module 

Tested 
module 

Tested 
module 

Stub 
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  1 تست از پائين به باالتوسعه و  -13-7-2

 بعدي و يا در يك مرحله بـاالتر طراحـي و تـست              ماجولسپس  . گردد   طراحي و تست مي    ماجولترين    در اين روش ابتدا پايين    
مـشكالت ايـن روش بـه        .يابـد   شود و اين فرآيند بهمين شكل ادامه مي         شده آن دو انجام مي    متصل  شود و در نهايت تست        مي

  :صورت زير است
  . بايد زياد باشندداده هاي موردتستمچنين باشد و ه زمان صرف شده زياد مي 

 ممكن است تمام مراحـل شـامل طراحـي، كـد كـردن و تـست       ماجولهادر صورت بروز خطا در مرحله مجتمع كردن         
 . دوباره انجام شودماجول

 .بدليل تست سيستم در مراحل پاياني پروژه ممكن است اغلب خطاها در مراحل پاياني بروز كند 

 .راحل پاياني مشهود نيستعملكرد سيستم تا م 

در مراحـل ابتـدائي كمتـر، در مراحـل     ) ابزارهائي كه در فصل دوازدهم بحث شد (ابزارهاي توسعه نرم افزار     استفاده از    
 .پاياني بيشتر است

  

  تست روشهاي ديگر  -13-8

  :اين روشها عبارتند از. تعالوه بر تست جعبه سياه و جعبه سفيد، روشهاي ديگري براي تست كد برنامه ساخته شده مطرح اس
  

   تست نرم افزار با مجموعه داده مورد تست  -13-8-1

يـك روش در جهـت      . در يك نرم افزار يزرگ، اطمينان از آنكه مجموعه داده مورد تست كافي است يا خير، امر مشكلي اسـت                   
يك نمايه يك بسته نـرم افـزاري        .  است 2بدست آوردن اطمينان از آنكه تست واقعا سبب اجراي همه دستورات مي گردد نمايه             

در زمان تست، نمايه مشخص مي كند كدام قسمت از كد           . است كه فرآيند تست را با درج پروبهايي در نرم افزار انجام مي دهد             
  . اجرا نشود و بنابراين نقاط ضعف داده مورد تست را مشخص خواهد كرد

  
                                                 

1 Bottom – Up Testing 
2 Profiler 
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در ايـن تكنيـك، خطاهـاي هوشـمند در برنامـه درج             . فته مي شود   گ 1روش ديگر براي بازرسي داده مورد تست، تست ناگهاني        
اين تست انجام مي شود و اگر خطايي ظاهر نشد          .  ويا عكس آن مي باشد     -به  + يك مثال خاص آن تغيير عالمت       . خواهد شد 

يـر يافتـه و     در اينصورت مجموعه داده مورد تست بايـد د تغي         . مي توان نتيجه گرفت كه مجموعه داده مورد تست كافي نيست          
  .اين فرآيند تا مادامكيكه خطاهاي هوشمند ظاهر مي شوند ادامه مي يابد

  

   تست تيمي  -13-8-2

اين تيمها در بخش خاصي تحت عنوان تـضمين كيفيـت           . خيلي از سازمانها يك تيم جداگانه براي فرايند تست ايجاد مي كنند           
ده و تيم تست كننده پيش مي آيد به گونه ايكه مجـزا كـردن آنهـا از                  البته گهگاه تنشهايي بين تيم توسعه دهن      . قرار مي گيرند  

يك راه براي بازرسي تنش بين دو تيم ، تنظيم يك تيم حريـف بـراي انجـام                  . جهت فيزيكي و سازماني ضروري بنظر مي آيد       
. مي تواند تـشكيل شـود     چنين تيمي از كارشناسانيكه كه مابايد بعنوان ضد اجتماعي در مورد آنها تفكر كنيم               . عمل تست است  

اين بد انديشي مي توانـد بطـور مـوثر          .   و افراد ديگر مشابه بيماران رواني براي اين عمل، تشكيل شود            2اين افراد شامل مزدور   
  .براي استخراج خطاها جدي گرفته شود

  
تكنيكهـاي  . اشـته باشـد   روش ديگر ايجاد يك تيم شكارچي است به گونه ايكه انگيزه هائي براي يافتن خطـا در نـرم افـزار د                     

  .ديگري نيز مي تواند مطرح شود كه در فصل چهاردهم اين كتاب و در كار تيمي بحث خواهد شد
   

   تست بتا  -13-8-3

در اين روش تست، يك ويرايش اوليه از محصول نهائي پروژه به بازار ارائه شده، سپس مشتريان و يا كاربران با آگاهي از آنكه                        
طبيعتا كاربران و يا مشتريان به توسـعه دهنـدگان خطاهـا را گـزارش مـي دهنـد و بنـابراين                      .  كار مي كنند   نرم افزار خطا دارد   

نـام ايـن    . نام بتا از حروف يوناني گرفته شده است       . محصول مي تواند با رفع خطا براي تحويل در زمان خاصي بهبود داده شود             

                                                 
1 Mutation Testing 
2 Hacker 
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زمانيكه تست بتا انجام شـد و       . ن در سايت توسعه نرم افزار است      حرف نشاندهنده آنست كه مرحله دوم تست، بعد از تست كرد          
  .خطاها رفع گرديد، سپس نرم افزار نهائي به بازار عرضه مي شود

  

   تست اتوماتيك -13-8-4

بلكه منظور آنست كه بتوان فرآيندي كه قبال انجام شـده           . منظور از اين تست، ايجاد داده مورد تست بطور اتوماتيك نمي باشد           

اين روش ممكن است در ابتدا زمان گير باشد ولي اگر خطا خيلي ريـز               . دوباره و با سهولت و گاه با زدن يك كليك انجام داد           را  
  .و سرسخت باشد روشي منطقي بنظر مي آيد

  

  1 تست رگرسيون -13-8-5

  :فرآيند انجام يك تست خاص با مراحل زير دنبال مي شود
  .اعمال تست 
  .افزار را براي برطرف كردن خطا اصالح كنيداگر خطايي مشاهد شد نرم  
  .اعمال دوباره تست 
  .و همينطور تا زمانيكه فرايند تست تكميل و يا موفقيت آميز شود 

  
تنها را ه اطمينـان بخـش انـست كـه تمـام             . بهر حال زمانيكه يك خطا برطرف گرديد، ممكن است خطاي ديگري ظاهر شود            

در صورت انجـام ايـن اعمـال بطـور اتوماتيـك            . تست ، تست رگرسيون ناميده مي شود      اين نوع   . فرآيند هاي قبلي تكرار شود    
در توسعه نرم افزار هاي بزرگ، اصالح ماجولها و انجام تمام تست ها، گاه              . اين نوع تست براحتي انجام مي شود      ) بجاي دستي (

  .ضروري است

  

  
                                                 

1 Regression Testing 
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  سيستم  تست -13-9

  :تم وجودداردسسه راهكار براي تست كلي سي

 و تست كلي سيـستم انجـام   در اين روش تمام ماجولها بدون هيچگونه تست قبلي بهم بسته مي شوند         : 1بنگ-بيگ 

 .مي شود

بهم بسته مـي   تست شده و سپس ماجولها       6-13ابتدا طبق بند    ماجول  هر  در اين روش    : بنگ بهبود يافته  -بيگ 

 . و تست كلي سيستم انجام مي شودشوند

 در  .شـود   شوند و اين مجموعه تست مي       ميمتصل   با هم    ماجولت شده و سپس دو       تس ماجولابتدا يك   : 2افزايشي 

پروسه تـست بـه همـين صـورت ادامـه           . باشند  بين آنها مي  ارتباط   يا   ماجول از دو    ي، اشكال در يك   خطاصورت وجود   
 . گويند3تست افزايشياين روش را  .گردند شده و تست ميمتصل ...  سوم و ماجوليابد يعني  مي

 
 

   خطاها تخمين-13-10

افزار يافـت    در نرمخطاييدر لحظاتي ممكن است هيچ . از برنامه را مطابق كار يك ماهيگير تصور كرد  خطا  توان پيدا كردن      مي
ها و   رابطه بين تعداد خطا   .  را ردگيري و استخراج كرد     خطاي مختلف از برنامه،     وضعيتهانشود و در زمانهاي ديگري با توجه به         

بمرور زمان و همزمان با     .  در ابتداي فرآيند تست، معموال تعداد خطاها بسيار زياد مي باشد           .دباش  مي  3-13كل  زمان مطابق ش  
كه در عمل مطـابق     (بايد توجه داشت كه در زمان بي نهايت         . فرآيند تست و اصالح نرم افزار تعداد خطاها كاهش خواهد يافت          

  .تعداد خطاها هيچگاه صفر نخواهد شد) خواهد بودبا پريود بهره برداري از نرم افزار زمان دوري 
  

براي پـيش بينـي تعـداد       ) محاسبات عددي ( در مواردي بحراني كه فرآيند تست طوالني شود در عمل از روشهاي برون يابي                 
جـه بـه    در روشهاي محاسبات عددي بـا تو      . خطاها و يا تعيين زمانيكه تعداد خطاها در حد معقولي خواهد شد استفاده مي گردد              

                                                 
1 Big-Bang 
2 Incremental 
3 Incremental Testing 
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اطالعات واقعي گذشته معادلي بين تعداد خطاها و زمان تخمين زده شده و پس از آن مي توان رابطه را براي پيش بيني آينـده                  
  .بكار برد

  
  
  
  
  
  

  
  نرم افزاررابطه بين خطاها و پريود زماني تست  -3-13شكل 

  

  خالصه و جمع بندي  -13-11

 : در موارد زير خالصه كردمهمترين نكات كليدي در اين فصل را مي توان

 صد در صد   يتوان ادعا نمود كه سيستم      در واقع نمي   .دهد  را نشان مي  ) نه نبود آن    ( خطاتست كردن سيستم هميشه وجود       
  .خالي از خطاست

 . و شايد اين زمان بدترين موقع باشدشود مي 1دچار شكست در سيستم، به هر حال سيستم در زمان خطادر صورت وجود  

هـيچ دليلـي بـراي اسـتخراج     . ستاداده ها با اين نرم افزار و تست كردن داده هاي نمونه  انتخاب  روشهاي تست،   يكي از    

 .توان ادعا نمود  نميداده موردتستخطاهاي برنامه از طريق 

 .بر است اجرا و تست برنامه با همه حاالت ممكن كه عمالً غيرممكن و زمان 

 : با در نظر گرفتن نكات زير است تست جعبه سفيدبراي تست نرم افزار،بهترين استراتژي  

a( كليه مسيرهاي اجرايي برنامه مشخص شوند.  
                                                 

1 ّFailure 

Number of bugs 

Bug of infinite 
time 

Extrapolation 

Time 
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b( گيري براي انتخاب مسير اتخاذ شود مكانيزمهايي جهت تصميم. 

c(  اي كه اطالعات مورد تست، تمام مسيرهاي برنامه را بپوشاند  به گونهداده موردتستانتخاب . 

d(   اينهـا، حالتهـايي هـستند كـه         به طور خالصه     .ت كردن كامالً ملحوظ كرد    را در زمان تس   ءحالتهاي استثنا بايد

 سرريز كردن و ماننـد آن مـي   تقسيم بر صفر،عمليات  نمونه هاي خاص آن   .كنند  رفتار سيستم را غيرعادي مي    
 .باشند

  

  مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر -13-12

1. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-
Hill Higher Education, 5th Edition, 2001. 

2. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 
Approach”, 3rd Edition, 2004 . 

3. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004.   
4. Lee and Tepfenhart, "UML and C++: A Practical Guide to Object-Oriented 

Development", 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, 2005. 
5. Bruegge B. and Dutoit A.H. "Object-Oriented Software Engineering", 2nd 

Edition, Pearson Prentice Hall, 2004. 
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  1افزاري  تيمهاي نرم  :   فصل چهاردهم

  

هريـك از افـراد     . كننـد   معموالً، چندين نفر در يك دفتر با هم كار مـي          . كنند  افزار به ندرت به تنهايي كار مي        توسعه دهندگان نرم  
افـزار    سعه نـرم   بنابراين تو  . يا مشتركاً روي يك پروژه بزرگ تشريك مساعي دارند         كار كنند هاي مختلفي     روي پروژه ممكن است   

  .الزاماً يك فعاليت گروهي است
  

  و شوند تا يك تيم را سـازمان دهنـد          است كه رسماً تشكيل مي    ي از مديريت پروژه هاي نرم افزاري        در مورد ساختارهاي  فصل  اين  
 و يك  شود يچندين مشكل در كار گروهي شروع متحليل با اين فصل  .افزار را تشكيل دهند يك گروه از توسعه دهندگان نرميا 

سپس نگاهي به يك روش مشترك . دهد نويس را توضيح مي لي برنامه يعني  گروه اصرازاف تكنيك مهم براي سازماندهي تيم نرم
  .خواهد داشتافزار  از كار بنام مرور ساختار يافته به منظور توسعه كيفيت نرم

  

مها بصورت فيزيكي وجود نداشته و بصورت مجازي از         اين تي . قسمت ديگر اين فصل به بحث تيمهاي مجازي اختصاص مي يابد          
هند زياد به   كشور در جوامع جهان سوم مخصوصاً       تيمهانمونه اين   . طريق تكنولوژي ارتباطات مبادرت به انجام پروژه ها مي كنند         

 اداره عملكـرد     مسائل و مالحظات مهمي در ارتباط با تشكيل تيمهاي مجازي و توسعه آنها، نقـش تكنولـوژي در                  .خورد  چشم مي 

  .  به اين موارد پرداخته مي شود5-14در قسمت . بزارهاي مورد استفاده وجوددارداتيم، 

                                                 
1 Software Teams 
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  جنبه هاي مختلف كار تيمي  -14-1

  :سه جنبه اساسي از فعاليت گروهي عبارتند از

  .ارتباط بين افراد گروه •

 .يم كارتقسويا بعبارت ديگر تصميم گرفتن بر اينكه چه كسي چه كاري انجام دهد  •

 .پرهيز از اشتباهات فردي از طريق نظريات مشترك •

  .گيرند مورد بحث قرار ميدر اين قسمت به ترتيب سه جنبه اين 
  

   مسائل ارتباطات-14-1-1

ارتباط . كنند روشن است كه بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند افزار كار مي وقتي كه دو يا چند نفر به روي يك قسمت از يك نرم           
ـ     ) 1ويا ماجول (اجزاي نرم افزار     براي تعيين مشخصات     مي تواند حداقل   افراد   بين واع پارامترهـا و غيـره   شـامل اسـم، وظـايف و ان

رابـط   در درگير شدن با جزئيات به خـاطر مـشكالت مربـوط بـه                مخصوصاست و   ساده ني  اغلب اوقات چنين روابطي   . ارتباط باشد 
  . وجود داردسواالتي ها هميشه  2كاربر

  
بـه  ي  بيمـار ممكـن اسـت بـدليل       يـا   و  رونـد      افراد گروه به تعطيالت مي     معموالروي يك پروژه    و   توسعه نرم افزار   پريود طي   در

. شـوند  افراد جديد به گروه ملحـق مـي  گاه . اين افراد بايد در زمان غيبتشان كارهاي مربوط به خود را منظم كنند      . وندبرمرخصي  

در .  چه كاري انجام شده و چرا ساختار برنامه چنـين و چنـان اسـت               ،افزار چيست   د هدف از نرم    بايد سعي كنند كه بفهمن     اين افراد 
 مطالبي در مورد استانداردها و روشهاي استفاده شده روي پروژه و يا حتي يك زبان جديد برنامه نويسي را                    يد با مواردي اين افراد    

  .گيرد اد گروه را ميجا افتادن شخص جديد در گروه زمان افربنابر اين، . بدانند
  

                                                 
1 Module :براي تعريف آن به فصل پنچم رجوع شود.  
2 Interface 
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ايـن زمـان    كـرد  كند در حاليكه اگر تنها يك شخص به انجام كار مبادرت مي            همه اين مسائل مجموعاً زمان زيادي را صرف مي        
خيلي روشن اسـت كـه      . دهد  پيوستن دو نفر به يك تيم چهار نفره ارتباطات بين آنها را در حدود نصف افزايش مي                . تلف نمي شد  

  .تواند كامالً پيشرفت پروژه را كند سازد تري به گروه بپيوندند زمان صرف پروژه در ايجاد ارتباط بين آنها ميهر چه افراد بيش
  

اگر تعداد افـراد    .  افراد بسيار كمي در آن در نظر بگيريد        ابتدا. روند  زميني مي   اي بزرگ گروهي به چيدن سيب       مزرعهتصور كنيد در    
 ، حداقل تا زماني كه افراد زيادي وجود داشته باشند كه بتـوان كـار را تقـسيم كـرد                   ،اعديبيشتر شود، كار با سرعت به شكلي تص       

زميني چيده شده را در مقابل تعداد افراد استفاده شده براي ايـن كـار نـشان                    مقدار سيب  )سمت چپ ( 1-14شكل  شود    انجام مي 
  .ميدهد

  

دهنـد،    زمان كاري انجام نمـي    طي  فزايش تعداد افرادي كه در       ا در اينصورت . داكنون اگر به نگهداري يك بچه در رحم توجه كني         

 بطور مشابه در يك پروژه نرم افزاري، تا ماداميكه مراحل بعدي ترسيم نشده افزايش تعـداد نيروهـا                   . ماه صفر است   9براي مدت   
  . فايده اي نخواهد داشت

  

  . است )سمت راست (1-14بصورت شكل حالت فوق،افزار چيزي بين اين دو  توسعه نرم

 )راست(پروژه نرم افزاري )3(، )وسط(داشتن بچه) 2(، )چپ(مزرعه چيدن سيب زميني) 1( مقايسه افزودن افراددر-1-14شكل 
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امـا  ) زميني  مانند چيدن سيب  (رود     اگر تعداد افراد را افزايش دهيم، كار با سرعت بيشتري جلو مي            ي يك پروژه نرم افزاري    در ابتدا 
  . شود و پروژه در واقع به كندي جلو خواهد رفت شتر ميسرانجام، ارتباطات بي

  
اي به تعويض افتـد، اضـافه كـردن افـراد              اگر انجام پروژه   :كند  هاي كامپيوتري را چنين بيان مي       پروژه  بروكس يكي از مشكالت     

اضـافه كـردن افـراد      باشـند،   نداشـته   قبلـي   وقتي افراد با يكديگر آشـنايي       . شود  آن مي در اتمام   بيشتر به گروه باعث تأخير بيشتر       
  .تيافخواهد افزايش احتمال ايجاد اشتباهات در سيستم گروهي  در چنين موتردي  .مي سازدكار با مشكل مواجه پيشرفت 

  
مينيمم ها در تالش بر   برخي از سازمان  بر اين اساس    . استهر عضوي از گروه با ديگر عضوها در ارتباط          شده  در اين بحث فرض     

  .هستندراد گروه و كنترل كردن مسائل ارتباطات كردن تعداد اف

  

   تقسيم نيروها-14-1-2

افزار بـزرگ را بـه        دهي كردن كار اين است كه چگونه يك كار بزرگ و عظيم از يك نرم                دومين سئوال مهم در رابطه با  سازمان       
اً موضوع تكنيكي از چگونگي تجزيه يك       اين مطلب دقيق  . كارهاي كوچكتري كه چندين نفر بتوانند آن را انجام دهند، تقسيم كرد           

تنها نويس ميداند كه او فقط،        هر برنامه . روشهاي ديگري از تقسيم كار نيز وجود دارد       بلكه  نيست،  به ماجول هاي مناسب     سيستم  

 و آنتـست  هـايي شـبيه طراحـي برنامـه،           كند مابقي زمان صرف فعاليـت       نويسي كردن مي    از زمان خود را واقعاً صرف برنامه      % 2
گير هـستند و      دهد، برخي از فعاليتها مانند طراحي بسيار وقت         نويسان انواع زيادي از كارها را انجام مي         برنامه. شود  نوشتن اسناد مي  

  . يا ليست كردن فايلها به تالش كمتري نياز دارنددستورات برخي ديگر مثل تصحيح كد 
  

اي از افراد اين است كه كليـه كارهـايي كـه احتيـاج بـه                   مجموعه نيندر  افزار     مربوط به توسعه نرم    هاييكي از روشها تقسيم كار    
 و ديگري همه نكات موجود در      ادهمثالً يك نفر همه كارهاي طراحي برنامه را انجام د         . درجات مختلف مهارت دارند را جدا سازيم      

يط هاي مختلف بكار گرفته شده      و در مح   تقسيم كار مدتهاست كه شناخته شده        روشاين    . را مشخص كند   تستاطالعات مورد   
سازماندهي به جاي پرداخت حقوق به چندين نفر با مهارت باال كه حقوق زيـاد و يكنـواختي دارنـد، مـديريت              در اين روش    . است
 ممكن است حقوق پرداختي به افراد بـا         در اين شرايط  . تواند به افرادي كه مهارتهاي مختلفي دارند، حقوقهاي متفاوتي بپردازد           مي
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مـثالً،  . يابـد  هاي مربوط به پرداخت حقوق كـاهش مـي   بنابراين هزينه. هارتهاي مختلف كمتر از حقوق افراد با يك مهارت باشد    م
شـود تـا دو نفـر      هزار تومان ارزانتر تمام ميپانصدگر با حقوق   يك تحليل و هزار تومانچهاراستخدام يك برنامه نويس با حقوق   

  .گيرند  هزار تومان دستمزد ميچهارصد يك گر كه هر نويس و تحليل برنامه
 

 او در سـال     . مطابقـت دارد   ،اين موضوع با گفته چارلز بابيچ، يكي از پدران علم كامپيوتر كه از تأثير اين مطلب به خوبي آگاه بوده                   

  : نوشت"اقتصاد ماشينها و توليد" در كتابش بنام 1832

توانـد    ختلف كه هر كدام نياز به درجات مختلفي از مهارت و يا قدرت دارد، مـي               توليد كننده اصلي، با تقسيم كار به فرآيندهاي م        "
 و  الزم بايـد داراي مهـارت       فـرد در حاليكه اگر كل كار بوسيله يك فرد انجام شده بـود،             . ماكزيمم توليد كند  اً كيفيت   محصولي با 

  ."بود ميبراي انجام هر فرآيند قدرت كافي 
  
طي مراحل تحليل   . افزار را نشان ميدهد      توسعه نرم  هاي الزم  براي   مهارت  ات مختلف از    درج يك تخمين در مورد      2-14شكل 

در مقابل، مراحل طراحي برنامـه      . و طراحي و هم چنين در مرحله اشكال زدائي نرم افزار بايد از افراد با مهارت بيشتر استفاده كرد                  
  . و كد نويسي مهارت پائين تري نياز دارد

 

  
  

  
  
  
 

 

 

 

   سطح مهارتهاي الزم در مراحل مختلف يك پروژه نرم افزاري– 2-14شكل  
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   شرايط ويژه و خطاها-14-1-3

كليـه كارهـا اعـم از     شـد  مشخص به آنهـا داده مـي    نرم افزاري    پروژهيك   وقتي   . ند  كرد   مي كار تنها   قديمي اغلب   نويسان    برنامه
توانستند برخي از جوانب سيستم كامپيوتري مورد استفاده          اگر نمي . دادندمي  را خود به تنهايي انجام      تست  سازي و     طراحي و پياده  

ايـن مـسئله عـادت شـده بـود و           . رفتنـد   و با مشخصاتي را كه به آنها داده شده را بفهمند، بـه دنبـال واضـح شـدن مطلـب مـي                      
شـد    امه يك هنر فردي تلقـي مـي       بنابراين برن . گرا بودند   گران برون   هاي خونسرد در مقابل تحليل      نويسان به عنوان تكنسين     برنامه

ديگر يكـ كند چـرا كـه از طريـق بحـث بـا               شود كه، دو مدير بهتر از يك مدير كار مي           المثلي را يادآور مي     چنين نگرشهايي ضرب  
 .توان كار بهتري را ارائه داد مي

  

: گويـد  او مـي .  آمـده اسـت  1971 در سـال  "نويـسان كـامپيوتر   روانشناسي برنامه"بنام  1 وينبرگشاهدي به اين مدعا در كتاب  
 با آنچـه كـه خـود خلـق     برنامه نويسان او اعتقاد دارد. بينند خودشان ميهاي خود را به عنوان يك انشعاب از     نويسان برنامه   برنامه
ت قادر بـه ديـدن اشـتباها   بنابراين . ند آن را به عنوان ظهور ذهن خود در نظر بگير         ند و سعي دار   ند در ارتباط نزديك هست    ندكن  مي

 ايـن موضـوع ظـاهراً بـراي مـا           .ندچرا كه براي انجام اين كار بايد به دنبال اشكال در خودمان باشـ             نيستند  موجود در برنامه خود     
  . رود اصطالح ناهنجاري شناختي براي اين موضوع به كار مي. غيرقابل قبول است

  
ارتباط منحصر به فرد خـود      بايد  برنامه نويسان   اين كار   براي انجام   . ديگران براي پيدا كردن اشتباه است     از  كمك  گرقتن  راه حل،   
اين يك تكنيك كـامالً غيررسـمي       . نويس نسبت به برنامه، غيرخودي خواهد بود        در اين صورت برنامه   . ندان را كاهش ده   با كارش 

ي خاص انجـام    اين يك روش رسمي نيست كه در زمانها       . شود  است كه بوسيله همكاران در يك حال و هواي دوستانه انجام مي           
  .هاي تشكيالتي باشد شود و به شكل جدي از پروسه

  

  

  

                                                 
1 Weinberg 
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   سازماندهي تيم-14-2

بـراي  دو روش عمـومي     ابتـدا     . در اين قسمت انواع سازماندهي ها جهت ايجاد يك تيم توسعه دهنده نرم افزار بحث مـي شـود                  

 ساختار ديگر منشعب شده ار اين دو روش عمومي          سپس دو .  ، ارائه مي شود    2 و تيم پروژه   1شامل تيم عملياتي  ها    گيري تيم   شكل

   .، شامل تيم اصلي برنامه نويس و سازماندهي تيم در محيط برنامه سازي شيء گرا  بحث خواهد شد
  

   تيم عملياتي-1 -14-2

 و تحليل گـران از  يك تيم ،  نويسان   يك تيم از برنامه    در اين نوع تيم     . دهند   يك نوع كار را انجام مي      ءدر تيم عملياتي همه اعضا    
در هر زمان اعضاي يك     .  وجوددارند سازد  اي از امكانات را روي كامپيوتر فراهم مي         ها و تيمي كه مجموعه      يك تيم از تست كننده    

  .شود هاي مختلف انجام مي هاي مختلفي هستند و كار يك پروژه بوسيله افراد در تيم تيم در حال كار كردن روي پروژه

  
سرپرست تيم، نيازهاي تخصصي الزم را تعيين و سـپس كـار را در بـين افـراد                  . تشكيالت به تيم داده مي شود     پروژه ها ازبيرون    

افراد در تيم عملياتي با توجه به اينكه فقط يك نوع كار انجام مي دهند بايد كيفيـت بـاالئي در كـار خـود ارائـه                           . تقسيم مي كند  
عملياتي، آن است كه مسئول پروژه، رئيس و يا سر گروه افرادي كـه روي               از مشكالت تيم    علي رغم اين نقاط قوت، يكي       . دهند

  .بنابراين او ممكن است كنترل الزم روي كار افراد نداشته باشد. كنند، نيست پروژه كار مي

  

  پروژه تيم -2 -14-2

با تخصصهاي مختلف ماننـد      اين تيم معموالً از افرادي    . كنند   مشترك كار مي   پروژهدر تيم پروژه، همه اشخاص در تيم روي يك          
همانطوريكـه مرحلـه    . در ابتدا پروژه تيم شامل يك نفـر اسـت         . شود   تشكيل مي  ، تست   نويسي  برنامهمهارتهاي  تحليل، طراحي،     

زمانيكه پروژه به اوج كاري خود، طي مراحل پياده سـاري           . تحليل نيازها جلو مي رود افراد تيم به دو تا سه نفر افزايسش مي يابد              
نتدريج كه پروژه به فازهاي انتهائي نزديك مي شود تعداد افراد پروژه نيـز              . ت مي رسد تعداد افراد پروژه ماكزيمم خواهد شد        و تس 

 . كاهش مي يابد تا زمانيكه پروژه تحويل شود

                                                 
 5Functional  Team 
2 Project Team 
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ممكـن اسـت    . داز مهمترين نقاط قوت اين روش  انست كه مدير پروژه معموال مدير تيم است و كنترل افراد تيم را بر عهـده دار                       
. نويس در داخل گروه واضح نيـست      مشكلي نيز در اين رابطه وجود داشته باشد و آن اين است كه معيار پيشرفت مثالً براي برنامه                 

  .دهد داشتن تكنيك باالتر الزاماً صالحيت مدير تيم را نتيجه نمي

  

  نويس  تيم اصلي برنامه-14-2-3

اين تيم ماننـد تـيم      . گيرد  ه در آن تقسيم كار در يك شكل كامالً افراطي صورت مي            پروژه است ك    تيم   اساس تشكيل بر  اين تيم   
سـاختار تـيم    . جراحي است كه جراحان كمكي ديگري، مانند يك دكتر بيهوشي، يك دو يا دو پرستار، به جراح اصلي كمك كنند                   

با يك گروه از افـرادي       و او    يس اصلي قرار دارد   نو   در رأس آن برنامه    .پائين استوار است  به  باال  بصورت از   بر اساس سلسله مراتب     
تـري    سلسله مراتب اطالعات به نحـوي كـه بـه مـسيرهاي كوچـك     .مي كند هستند ارتباط برقرار ابطه دركه هر يك با ديگري   

را تكميـل   له  سلـس سازي باال به پائين و آزمايش كردن ايـن             ساختار يافته و پياده     سازي   استفاده از برنامه   . گردد  برسد، محدود مي  
    .كند مي
  

   نويس اصلي برنامهء تيم  اعضا-14-2-3-1

نـويس اصـلي را كمـك          كه برنامـه   1نويس پشتيبان   نويس اصلي، برنامه    نويس، عناوين شغلي عبارتند از برنامه       در تيم اصلي برنامه   

  :نقش اعضاي اين تيم عبارتند از. دنويس هر جا و هر زمان كه الزم باش  و ديگر متخصصين برنامه2كند، تنظيم كننده اسناد مي

افزار است كه قسمتهاي سطح بـاال از سيـستم    اين مهارت سطح بااليي مربوط به مهندسي نرم       : نويس اصلي     برنامه 

افـزار را تعيـين و مـشخص          افزار است كه اجزاي برنمه و ماجول هاي نـرم           كند اين شغل معموالً طراحي نرم       را توليد مي  
 كنترل كننده اصلي در سيستم موجود باشد، مانند هسته سيـستم عامـل، او يـك عمـل را انجـام             اگر قسمتهاي . كند  مي

كند و به رسيدگي جهت تجمع كردن آنها و تـست             نويس اصلي همه اجزاي ديگر سيستم را مشخص مي          برنامه. دهد  مي
 .پردازد كل سيستم مي

  

                                                 
1 back-up  
2 Librarian  
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ر اجرايي پايان كار مانند گزارش به رئيس، ارائـه بودجـه            امو. نويس اصلي خود تقريباً مانند يك تكنيك است         نقش برنامه 
رئيس پروژه در واقع فردي از افراد گروه نيست و معموالً بـا             . صرف شده سازمان همگي بوسيله رئيس پروژه انجام شود        

  .جوانب اجرائي چندين تيم مربوط است
  

هنگاميكـه  . نويس اصلي است    ار يك برنامه  نويسي است كه مهارت او قابل قياس با ك          برنامه: پشتيباننويس    برنامه •

نـويس اصـلي      اگـر برنامـه   . كنـد   نويس اصلي به هر دليلي سركار حاضر نيست او به انجام كارهـايش كمـك مـي                  برنامه
 .گيرد  كار او را به عهده ميپشتيباننويس  تشكيالت را ترك كند بالفاصله يك برنامه

  

او ممكن است به عنوان يـك منـشي         . و مدارك مربوط به پروژه است     وظيفه او نگهداري اسناد     : تنظيم كننده اسناد   •

 .داند باشد كه چگونگي كار با سيستم كامپيوتري را مي

  

نويس اصلي دعوت بـه        ديگري از سوي برنامه    اننويس  هر جا كه الزم باشد، برنامه     : نويس  ديگر متخصصين برنامه   •

تواننـد در     نويـسان مـي     هر كدام از اين برنامـه     . م كمك كنند  هاي سيست   توسعه زير مجموعه  كار  د تا به    نشو  همكاري مي 
  .افزار خاص مانند بانكهاي اطالعاتي و يا عمليات گرافيك مهارت داشته باشند زمينه يك نرم

  

  نويس اصلي برنامهتيم  نقاط قوت -14-2-3-2

  :نقاط قوت تيم اصلي برنامه نويس را مي توان در موارد زير خالصه كرد
توان كنتـرل بيـشتري روي رونـد كـار          به گونه ايكه مي    مهارتهاي مختلف بين متخصصين   اسب بر اساس    منتقسيم كار    

  .توسط مديريت ايجاد كرد
تشكيل تيم به نحوي مناسب به صورتيكه وظيفه هر شخص، مشخص است و ارتباط بين آنها تا حد ممكن كاهش مي                      

  .يابد
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دهند، ميتوانند به خـوبي از        يك از اعضاي تيم يك نوع كار انجام مي        اعضاء تيم كاراتر و سودمندتر خواهند بود چون هر           
 . عهده آن كار برآيد

 را در نظـر بگيريـد       "تنظيم كننده اسناد  "به عنوان مثال شغل     . امكان به طور خودكار در آوردن جوانبي از كار وجود دارد           
 .هد كنند، ميد  نگهداري و ذخيره ميهاي كامپيوتري كه به راحتي اطالعات را كه كم كم جاي خود را به سيستم

هاي مختلف طبق مهارتهاي جداگانه مربوط به كار خود حقـوق دريافـت كننـد و                  دهد كه اعضاي تيم     اين فرصت را مي    
 .اين بهتر ار حالتي است كه افراد با درجه مهارت يكسان يك نوع حقوق را بگيرند

دهـد و ثانيـاً       نويس بسيار مجرب هسته اصـلي تـيم را تـشكيل مـي              مهافزار بهبود مييابد چرا كه اوالً يك برنا         كيفيت نرم  
آيـد چـون اصـوالً        بنابر اين اشكاالت كمتري از ارتباطات افراد بوجـود مـي          . تر است   افزار روشن   ارتباطات بين اجراي نرم   

  .نويسهاي كمتري وجود دارند برنامه

نويس اصلي و ميدان ديد        ارتباط تكنيكي باالي برنامه    شود چرا كه به خاطر وجود       برنامه خواسته شود به موقع حاضر مي       
  .داراي ي را داراست. تر او، چشم انداز آينده پروژه مشخص تر است وسيع

خواهد به كارهاي اجرائي  خوب است كه نمي  نويس    بعنوان مثال كسي كه يك برنامه     . فوايد ديگر نيز مي تواند بوجود آيد       
  .صلي باشد در واقع به يك مقام باالتر از لحاظ تكنيكي داردنويس ا تواند يك برنامه بپردازد مي

  

  نويس اصلي برنامهتيم   نقاط ضعف -14-2-3-3

نـويس   شكي نيست كه تكنيك مربوط به تيم اصلي برنامه نويس نشاندهنده يك خالقيت در مورد مديريت علمي نسبت به برنامه           

مهمترين نقاط ضعف تيم اصـلي برنامـه نـويس          . نشاخته و اجرا شد    IBMاين تكنيك اولين بار بوسيله شركت       . اصلي تيم است  
  :عبارتست از
چـه  در اين شـرايط     تواند پيش آيد      مشكالتي در خصوص مديريت يك پروژه بزرگ به خاطر نياز به تعداد افراد زياد، مي               

باال و مسائل مهم و ابتدائي   افزار سطح     نويس طراحي نرم    بايد كرد؟ شايد تنها پيشنهاد اين باشد كه يك تيم اصلي برنامه           
تـري تبـديل شـده و اعـضاي آن            هـاي كوچـك     هنگاميكه اين كار انجام شد تيم اوليـه بـه دسـته           . پروژه را شروع كنند   

. كنند نويس اصلي در گروههايي كوچك و جديد انجام وظيفه مي          نويسهايي شوند كه هر كدام به عنوان يك برنامه          برنامه
  .پردازند ي به مسائل مربوط به اعتبار و الحاق عناصر سيستم ميمانده گروه اصل اعضاي باقي
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نـويس بـسيار بـا        نويس اين است كه اين تيم قـرار اسـت كـه اعـضاي برنامـه                 مشكل ديگر تشكيالت تيم اصلي برنامه      
كه اين گونه   آورند؟ پيشنهاد اين است       نويسان غير مجرب از آنها تجربه بدست مي         اي را دارا باشد در حاليكه برنامه        تجربه

  .افراد بايد تمام تالش خود را براي نگهداري برنامه موجود بكار گيرند
نويس چگونـه در عمـل مـورد اسـتفاده      هاي اصلي برنامه متأسفانه شواهد و مدارك كمي موجود است كه نشان دهد تيم          

كمي وجود دارد كـه بـدانيم        انجام شده است به همين نسبت نيز مدارك          IBMاستفاده اوليه در شركت     . گيرند  قرار مي 
ها بهتر است در عمل ممكن است انواع مختلفي از سـازماندهي بـراي انـواع مختلفـي از                     كداميك از سازماندهيهاي تيم   

  .ها مناسب به نظر برسند پروژه

 

  گرا ء  سازماندهي تيم در يك محيط شي-14-2-4

 هـاي ايجـاد كننـده نـرم       شـركت   مـثالً   . نـويس اسـت     رنامهنويسي محتاج نظريات جديدي در مورد تيم ب         هاي جديد برنامه    سبك
هاي مختلف از كالسها و اجراي برنامه از  نويس از يك سو و تيم هاي برنامه  خود به تيمگرا با تقسيم افراد و پرسنل       ء  افزارهاي شي   

افزار با قابل     يص اجزاي نرم  تشخ 1رنامه ساري شيء گرا   انگيزه اصلي سازماندهي تيم در محيط ب      . سوي ديگر بسيار متمايل هستند    
هـر بخـش خـاص از كتابخانـه در واقـع يكـي از               . استفاده دوباره محدد و قرار دادن آنها در يك  كتابخانه قابل دسترسـي اسـت               

هـايي    اند كه از طريق تشكيل چنين كتابخانه        در عمل، بسياري از كمپانيهاي بزرگ اظهار كرده       . هاي اين سازماندهي است     سرمايه

  .  درصد كاهش دهند50هاي بزرگ را  اند، مقدار كدهاي جديد نوشته شده در پروژه دهقادر بو
  

نويسان به عنوان مصرف كنندگان در نظـر          برنامه. در چنين طرحي، دو گروه عمده، مصرف كنندگن و توليد كنندگان،  وجود دارند             
ي، آنهـا بـه دنبـال اجـزاي قابـل اسـتفاده از كالسـهاي          بهنگام پياده ساز  . كنند  اند كه كالسهاي خاصي را استفاده مي        گرفته شده 

تواند از كتابخانه گرفته شود به توسعه          كه مي  2عالوه بر آن، آنها بايد نظرات خود را نيز در قبال تشخيص تجريد            . كتابخانه هستند 
شـود آنهـا اجـزاي     نظر گرفته مـي به عنوان توليد كنندگان در ) اجزاء توسعه(نويسان يا  كالس برنامه. دهندگان كالسها ارائه دهند  

كار آنها اين است كه كالسهاي كتابخانه را ايجاد كنند، تعميم دهند، دوباره سازماندهي كنند               . كنند  قابل استفاده مجدد را توليد مي     

                                                 
1 Object Oriented Programming 
2 Abstraction 
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. وار اسـت  توليد اجزاء قابل استفاده مجدد كاري مشكل و دشـ         . اين گروه كار بسيار مهمي انجام مي دهند       . و باالخره افزايش دهند   
  . بنابراين حقوق مكفي بايد به آنها داده شود

  

در ايـن   . شـود    نـشان داده مـي     13-4يك سازماندهي تيم در محيط شيء گرايي براي پروژه هائي در انـدازه متوسـط در شـكل                   
 .تم و جـود دارنـد  سازماندهي تيم توسعه دهنده پروژه، تيم معماري، تيم توسعه دهنده اجزاء و تيم هاي توسعه دهنده هر زير سيس                 

تـيم معمـاري، اجـزاء اصـلي بـا          . تيم توسعه دهنده؛ كار مديريت پروژه را انجام مي دهد و روي كار هريك از تيمها نظـارت دارد                  
باشند كه به پروژه به طور  نويسان كليدي مي  تيم شامل طراحان و برنامه    اين  . قابليت استفاده مجدد را مشخص و معماري مي كند        

توسعه دهندگان اجزاء در برابـر توسـعه اجـزاي    تيم . كنند و در قبال ماجول هاي بحراني سيستم مسئوليت دارند      كلي رسيدگي مي  
تـيم توسـعه دهنـده هـر زيـر          . كار پياده سازي و تست اجزاء را انجام مي دهـد          آنها  . قابل استفاده مجدد كتابخانه مسئوليت دارند     

كار بهم پيوستن زير سيستمها و ايجاد سيستم اصـلي          .  سيستم را ايجاد خواهند كرد     سيستم، اجزاء ويا كالسها را استفاده و هر زير        
بدين ترتيب ضمن توسعه نرم افزار، اجـزاء و يـا كالسـهائي بـا قابليـت                 . د گير ي م انجام) درباالي شكل (توسط تيم توسعه دهنده     

  .  استفاده مجدد ايجاد خواهند شد
  

هاي معماري و زيـر سيـستم و تركيـب توسـعه               بين اعضاي تيم به خصوص بين تيم       سب منا  ارتباط ،اي  كليد موفقيت چنين رابطه   
توانند دوبـاره مـورد اسـتفاده واقـع شـوند،              اجزايي كه موارد استعمال فراواني دارند يا چهارچوبهاي طراحي كه مي           .دهندگان است 

مـثالً مـديران برنامـه      . شـود   ديد شغلي منجر مي   اين نوع نظريه به ازدياد عناوين و وظايف ج         .اعضاي گروه را تشويق خواهد كرد     

  .كاربردي، مديران كالسها، ارزيابي كنندگان استفاده مجدد
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   يك  روش براي سازماندهي تيم در يك محيط شيء گرا-3-14شكل 

  

  1 مرور ساخت يافته-14-3

منظم و سـاده، محتـواي يـك نـرم افـزار و يـا چنـد                 اين روش بر آن اساس است كه در جلسات سازماندهي شده اي به صورت               
هدف اصـلي ايـن جلـسات تـالش بـراي پيـدا كـردن               . گيرد  محصول ديگر، بوسيله يك گروه از همكاران مورد آزمايش قرار مي          

سـاختار يافتـه بـه    ). شـود مطـرح اسـت    البته اهداف ديگري كه بعداً توضيح داده مي       (اشكاالت است كه شايد گاهي نامعلوم باشد        
نويس كه مرحله به مرحله كار خـود را روي برنامـه              معناي ساده يعني به خوبي شكل گرفته و اصطالح مرور از فعاليت يك برنامه             

ن بخصوص ممكن است از آشكار شدن خطـاي كارشـا   اگرچه بعضي برنامه نويسان كم تجربه       .  دهد مشتق شده است     توضيح مي 
نويسان با تجربه ساعات يا حتـي روزهـايي را صـرف پيـدا كـردن اشـكاالت                    برنامهدر برابر چشمان ديگران بهراسند ليكن بيشتر        

يكي از داليل آنست كه وقتي مشكل تشخيص داده مي شود تالش در جهت رفـع آن                 . كنند  نامشخص و غيرقابل فهم برنامه مي     
علتي كه در سوي ديگر ايـن نـوع         . دشكل مي گيرد و بعد از رفع مشكل قابليت اعتماد باالتري نسبت به نرم افزار ايجاد مي گرد                 

                                                 
1 Structural Walkthrough 
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مرور وجود دارد همين است كه به ديگران اجازه دهيم برنامه ما را بررسي كنند در اينـصورت، اشـتباهات بـسيار سـريعتر كـشف                          
  .شوند مي
  

انـد در بـازنگري   تو دهد ولي اين تكنيـك مـي   اگر چه نظريه مرور ساختار يافته تأثير خود را در رابطه با برنامه ابتدائي بد نشان مي       
افزارهـاي رسـمي، طراحـي معمـاري،          روي محصوالت در هر مرحله از پيشرفت كار، مشخص شدن نيازها، مشخص شـدن نـرم               

  .طراحي برنامه، كد، اطالعات مورد تست و نتايج آزمايشات و باالخره مستندسازي، ارزشمند باشند
آميـزي منجـر مـي شـود،          ه جهت رسيدن بـه نتيجـه اي موفقيـت         در اين جا به بيان چند نكته كه در شكل گرفتن اين نوع نظري             

  .پردازيم مي

  .اندازه و تعداد اعضاي گروه را با دقت بررسي كنيد بطوريكه چندين ايده وجود داشته باشد •

 .قبل از تشكيل جلسه از اعضاء انتظار داشته باشيد كه به مطالعه موضوع بپردازند •

 .از اضطراب پرهيز كنيدروي توليدات و محصوالت متمركز شويد و  •

 .جلسه را با كمك قوانين مورد موافقت و اعتراض كنترل كنيد •

 . محدود كنيد)نه روي حل آنها(روي تشخيص مسائل در ابتدا فعاليت خود را  •

 .به عنوان مراجع بعد استفاده نمائيد) ها نه مربوط به راه حل(از خالصه مدارك مربوط به نواقص  •

  
  :در موارد زير خالصه گرددتواند   ميفوايد مرور ساخت يافته

افـزار بطـور واضـح        اند و چون نگهداري نرم      حذف شده از خطاها   باشد چرا كه تعدادي       افزار رو به پيشرفت مي      كيفيت نرم  •
  .باشد راحتر مي

شـوند و     ثانياً خطاها كـشف مـي     . شود  سازي واضح مي    يابد چرا كه مشخصات قبل از پياده        نويس كاهش مي    تالش برنامه  •
 .شود هزينه كار دوباره كم مي

 .شود تر مي  پروژه واضح و آيد از ايجاد نقص  بالقوه جلوگيري به عمل مياز آنجائيكه يابد  ها بهبود مي العجل ضرب •

 .شود تر مي ساسي جديپرهيز از اشتباهات ا •
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افراد رضـايت بيـشتري از كـار دارنـد و از            . آموزد  يابد چون هر كس از ديگري چيزي مي         نويس افزايش مي    روحيه برنامه  •
  .برند شوند و از بحث با همكاران خود لذت مي آنچه در جريان است آگاه مي

  

  1 بازبيني طرح و كد-14-4

اين تكنيك بـازبيني هـائي در دو مرحلـه          . كنيم  رور ساخت يافته دارد را بررسي مي      در اين قسمت تكنيكي كه شباهت زيادي به م        
اهميت بازبيني اين است كه بررسي طرحها . دهد هنگام پيشرفت پروژه، بعد از كامل شدن طراحي و بعد از كامل شدن كد، رخ مي              

نويـسان    ي به منظور افزايش كنتـرل روي كـار برنامـه          ها مكانيزم   بنابراين اين بازبيني  . شود  ها تحت نظارت دقيق واقع مي       و برنامه 
ها شبيه مرور ساخت يافته هستند كـه يـك            بازبيني. باشد  شود مي   است و شبيه روشي كه كنترل كيفيت در يك كارخانه انجام مي           

  :رند نفر حضور دا4بطور معمول در يك تيم بازبيني فقط . شوند تا قسمتي از كار را مرور كنند گروه با هم جمع مي

  .كند ها را هماهنگ مي واسطه كه فعاليت •

 .كند طراح كه اجزاي مورد برنامة بازبيني را طراحي مي •

 .كند نويسي مي پياده ساز كه اجزا را در يك طرح بازبيني شده و يا به صورت كد برنامه •

 كند آزمايش كننده كه به عنوان شخص مسئول تست اجزا عمل مي •

  :اين موارد عبارتند از.  مرورهاي ساخت يافته فرق دارنداين تكنيك از جوانب مختلفي با

  . گيرد هايي از نكات براي اطمينان از اينكه هيچ مالحظاتي ناديده گرفته نمي شود مورد استفاده قرار مي ليست •

  . گردند شوند و با دقت ثبت مي بندي مي شوند طبق نوع طبقه خطاهايي كه كشف مي •

  . گردند  خط از كد محاسبه مي1000هر آمار اشتباهات مثالً در مورد  •

  . شوند يابند آنها از نتايج بازبيني آگاه مي به عالوه اگر چه مديران معموالً در جلسات حضور نمي •
  

                                                 
1 Inspection of Design and Code 
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 حالت دفاعي به خود     ،كنند  نويسان در چنين موقعيتي احساس ترس مي         از برنامه   بعضي . است  بخش  نويسي تنها فعاليت لذت     برنامه
توانـد در     مشخص نيست كه چگونه چنين وضعيتي مـي       . كنند كه اشتباه خود را پنهان سازند        شايد سعي مي  مواردي  و در   گيرند    مي

  . طبعا مسائل روحي و روانشناسي برنامه نويسان بايد مد نظر قرار گيرد. كشف اشتباهات مؤثر واقع شود
  

نويس را  ها سودمندي برنامه كنند كه بازبيني دعا مي آنها ا.روش بازبيني طرح و كد را تجربه كرده است       بطور جدي    IBMشركت  
  .افزايش داده و نسبت به مرور ساخت يافته داراي اشكاالت كمتري هستند

  

  تيمهاي مجازي  -14-5

 جهـت  در،  در سالهاي اخير عباراتي مانند تيمهاي مجازي و سازمانهاي مجازي در امور مربوط به سيستمهاي اطالعاتي و تجـاري                  
ايـن سـازمانها جهـت غلبـه برمحـدوديتهاي زمـاني و             . اند  آوري ايجاد شده    ابت رو به افزايش جهاني و پيشرفتهاي فن       پاسخ به رق  

   .كنند  استفاده مي1مكاني از تكنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتي
  

نمونه ايـن كـار در      . دگير  با توجه به پيشرفتهاي تكنيكي در سالهاي اخير، برقراري ارتباط در چنين تيمهايي به سادگي صورت مي                
افزار با تشكيل تيمهـاي مجـازي از        هم اكنون شركتهاي بزرگ توليد نرم     . خورد  جوامع جهان سوم مخصوصاً هند زياد به چشم مي        

اي دستمزدهاي بـااليي دارنـد    نويسان حرفه اين امر به نفع هر دو طرف است زيرا برنامه  . كنند  استعدادهاي جهان سوم استفاده مي    
ها را نوشته و تنها تصحيح نهـايي برعهـده       توانند تا درصد زيادي همان برنامه       نويسان به ظاهر آماتور مي      كه اين برنامه  در صورتي   

با رشد روزافزون تكنولـوژي بـه    .شود اين روش باعث ايجاد فرصتهاي شغلي مناسبي در جوامع جهان سوم نيز مي         . ايها باشد   حرفه
بنابراين بهتر آنست كه از هم اكنون در پي آشـنايي بـا ايـن پديـده                 . ا نيز كشيده خواهد شد    زودي دامنه اين ارتباطات به كشور م      

  .جديد باشيم
  

                                                 
1 ICT (Information and Communication technologies) 
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هـاي جديـد هـدايت        توانند به صورت كارآمدي تيمهاي مجازي را در انجام پـروژه            سؤال اساسي اين است كه سازمانها چگونه مي       
و مالحظات مهم در ارتباط با تشكيل تيمهاي مجازي و توسـعه آنهـا،     در اين قسمت مسائل      .كرده و دانش خود را در و بدل كنند        

 . بزارهاي مورد استفاده و در نهايت معايب و مزاياي تيمهاي مجازي را ارائه خواهيم كردانقش تكنولوژي در اداره عملكرد تيم، 

 

  تيم مجازيتعريف -14-5-1

فزايش تجارت جهاني، نياز به همكاريهاي بـرون سـازماني و           ، ا تيمهاي مجازي به سوي   گروههاي كاري   دليل عمده سوق يافتن     
در مقابل دنياي واقعي و در موازات بـا آن قـرار گرفتـه، ليكـت                كلمه مجازي   . باشد  استفاده بهينه از منابع انساني و غيرانساني مي       

با سازمان و محل، مـي تواننـد   زير، با توجه بندي گروههاي كاري، چهار گروه اصلي  تقسيممورد در  .بصورت فيزيگي وجود ندارد

  :شته باشندوجود دا

  .كنند گروهي از افراد از يك سازمان كه در يك محل كار مي •

 .كنند گروهي از افراد از سازمانهاي مختلف كه در يك محل كار مي •

 .گروهي از افراد از يك سازمان كه در محلهاي متفاوت مشغول به كارند •

 . كه در محلهاي متفاوتي مشغول به كارندگروهي از افراد از سازمانهاي مختلف •

تعريـف دقيقـي از تيمهـاي       از آنجائيكه اين موارد عمومي است بايـد         .  مطابقت دارد  چهارم و   سومتعريف تيمهاي مجازي با موارد      

ـ ذيـل را تعريـف  تيمهـاي مجـازي،    ائلس از تحقيقات بسيار در مورد مس  پ) 1977 (1 ليپاك و استمپ   .مجازي داشته باشيم   ه  ارائ
  :دادند

. دهنـد  يك تيم مجازي مانند همه تيمها، گروهي از افراد است كه كارهايي غيروابسته را كه در يك راستا قرار دارند، انجـام مـي       "
هـايي از     كننـد و از طريـق شـبكه         برخالف ساير تيها، تيمهاي مجازي با محـدوديتهاي زمـاني، مكـاني و سـازماني فعاليـت مـي                  

  . "شوند  متصل ميتكنولوژيهاي ارتباطي به هم
  

يـك تـيم    كردند بـه گونـه ايكـه        قبلي اضافه   تعريف  به  ، خصوصيات ديگري    )1997 (1 توسط تاچ و استاين    در جديدترين تعريف  
  :اين دو محقق گروه كاري مجازي را بصورت زير تعريف كرده اند. باشد نيز مي 3 و ميان عملكردي2ميان فرهنگ ،مجازي
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كنـد ولـي در مكانهـاي         د به صورت گروهي از افراد تعريف شود كه روي پروژه واحدي كار مي             توان  يك گروه كاري مجازي، مي    "

رات ااند؛ هر كدام از قوانين كاري خاص خود پيـروي كـرده و بـه سـازمانها يـا اد                     جغرافيايي متفاوتي در سطح جهان پراكنده شده      
پـست الكترونيكـي،    (كنـد     تـر مـي      كه ارتباط را ساده    تيمهاي مجازي به طور عمده بر نوعي تكنولوژي       . دهند  مختلفي گزارش مي  

تكيه دارند و اعضاي آن معموالً از كشورها و فرهنگهاي متفاوتي هستند و بـه زبانهـاي                 ...) فاكس، تلفن، كنفرانسهاي ويدئويي و      

   ".كنند مختلفي صحبت مي
  

تيمهاي مجـازي معمـوالً طـول عمـر         . شوند  اه مي بايد توجه داشت كه تيمهاي مجازي و سازمانهاي مجازي غالباً با يكديگر اشتب            
از طـرف  . اند، باز هم به موجوديت خود ادامه دهند اي كه براي آنها به وجود آمده      محدودي دارند و لزومي ندارد پس از اتمام پروژه        

از نظـر   (راكنـده   شود كه محدود به پـروژه خاصـي نبـوده و از دفـاتر پ                ديگر سازمانهاي مجازي به تشكيالتي سازماني اطالق مي       
  .شود در هر حال گروههاي كاري معموالً شامل هر دوي اين موارد مي. كنند استفاده مي) جغرافيايي

 

   مجازيفاكتورهاي مهم در موفقيت تيم -14-5-2

 باشـد زيـرا      بين اعـضا مـي     "اعتماد سريع "تحقيقات اخير نشان داده است كه بازدهي بيشتر تيمهاي مجازي مستلزم ايجاد نوعي              
همچنين اعضاي تيم نياز به آموزشهاي خاصي در زمينه         . اعضاي تيم فرصت كافي براي ايجاد اين اعتماد به صورت عادي ندارند           

چگونگي استفاده كارآمد از تكنولوژيهاي ارتباطي دارند و اينكه به سرعت با فرهنگ، ارزشها و قراردادهاي اجتماعي گوناگون خـو                    
توانند رو در رو با يكديگر تماس داشته باشـند، فاكتورهـاي              تيم مجازي در يك محل نيستند و نمي       به دليل اينكه اعضاي     . بگيرند

  :چهار فاكتور اصلي در موفقيت تيمهاي مجازي مؤثرند .مهمي براي موفقيت در عملكرد تيم بايد رعايت شود

صد روشهاي متنـوع كـاري در تـيم و     اهداف تيم و برنامه پروژه بايد به صورتي باشد كه استراتژي سازمان، مقا     :اهداف •

  .نيازهاي اعضاي تيم را به هم بپيوندد

 اعضاي تيم مخصوصاً گردانندگان پروژه و مسؤوالن دپارتمانها كه تأمين كننده            :ارتباط مناسب با پشتيبانان مالي     •

 .بايد ارتباط مناسبي با پشتيبانان مالي كليدي داشته باشند. منابع هستند
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 . به نحو مؤثر و كارآمدي همه تكنولوژيهاي ارتباطي موجود را به كار گيرد تيم بايد:ارتباطات •

 . فرهنگ تيم و اعضا بايد براي كار در يك  محيط مجازي سازگاري الزم را داشته باشد:پويايي داخلي تيم •

  
. كننـد    راه دور را آسانتر مـي      پذيري و توانايي مدير در كنترل تيم خصوصياتي هستند كه اين ارتباط از              قابليت جلب اعتماد، انعطاف   

براي مثال نحوه كنترل تيم بايد به صورتي باشد كه اعضاي تيم احساس آزادي و راحتي كنند، در عين حال ممكن است فـرد بـه     
خصوصي نياز به كنترل بيشتري داشته باشد تا كارش را به طور منظم انجام دهد؛ يا اينكه فردي به دلگرمي و تـشويق بيـشتري                         

در  . ارائه دهـد    ريزي مناسبي جهت تحويل به موقع پروژه        همچنين مدير بايد بتواند برنامه    .  ساير اعضا احتياج داشته باشد     نسبت به 
  :توانند آموزند كه چگونه مي ها مي واقع، مديران در طي انجام اين پروژه

  .از طريق ارزشيابي نتايج، تيم را اداره كنند •

 .براز كننداحساس رضايت يا عدم رضايت خود را ا •

 .پارامترهاي مناسبي را براي ارزيابي تعيين نمايند •

 .هاي كاري متفاوت تطبيق دهندينتوخود را با ر •

 .كارمندان خود را هميشه در حال كار نگاه دارند •

 

   پست الكترونيكي ي نقاط قوت و ضعف سيستمها  -14-5-3

 مخصوصاً براي   1 پست الكترونيكي  پروتكلهاي.  واقفند اي است كه همه تيمهاي كاري به آن          مسأله پست الكترونيكي اهميت  

  : شامل موارد زير استپست الكترونيكي مهمترين نقاط قوت . هستند بسيار مهم است2كه جند فرهنگيتيمهاي 

هـاي خـام مـؤثر اسـت، در       به صورت غيرقابل انكاري كارآمد و در انتقال اعداد و داده    پست الكترونيكي   رغم اينكه     علي •
 .ابطه گرم و صميمي مفيد نيستايجاد ر

 .تر است اي كامپيوتر سودمند  براي كاربران حرفهپست الكترونيكي  •
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در موارد خاص اين احساس ممكن است       . دهد   به كاربران احساس كنترل، درك باال و مؤثر بودن مي          پست الكترونيكي    •
شود كه آنها كـار خـود را بـه خـوبي              مانع مي كند و     گاهي مؤثر به نظر رسيدن، افراد را كور مي        . كم و بيش مخرب باشد    

 .شود انجام دهند و اين مسأله اغلب پس از مدتي باعث سرخوردگي مي

سازد كه اين شامل سوء تغييرها و برخوردهاي ناشـي            هر نوع فعاليت و رابطه را مؤثرتر و كارآمدتر مي         پست الكترونيكي    •
 .شود بودن نيز مي 1ميان فرهنگياز 

  : شامل موارد زير استپست الكترونيكي مهمترين نقاط ضعف

توان از روشهاي ديگر ماننـد حالـت چهـره، نگـاه،              بنابراين نمي . كند   تنها از اعداد و حروف استفاده مي       پست الكترونيكي  •
نتـايج بايـد كـامالً    : آهنگ كالم، حركات و غيره براي انتقال مفاهيم و تحت تأثير قرار دادن طرف مقابل اسـتفاده كـرد         

  .اشندواضح ب

شـود زيـرا شاخـصهايي ماننـد شخـصيت             باعث گسترش ارتباطات دموكراتيـك و غيراسـتبدادي مـي          پست الكترونيكي  •
 .اجتماعي، دانش، تجربه، مقام، جنسيت،  سن و مانند آن وجود نخواهند داشت

 وجـود نخواهـد     شوند   امكان گفتگوي همزمان نيست در نتيجه ظرايفي كه مانع از بروز اختالف مي             پست الكترونيكي در   •

دهـد كـه بـروز اخـتالف در         تحقيقات مشخصاً نـشان مـي     . آيد  داشت و اختالف سليقه و ناسازگاري سريعتر به وجود مي         
 .گيرد  سريعتر صورت ميپست الكترونيكيارتباط از طريق 

وه كـاري  كننـد بـه سـادگي در گـر      استفاده نكرده يـا آن را فرامـوش مـي   پست الكترونيكيكساني كه به طور مداوم از    •
 .شوند فراموش مي

تـوجهي،     كند باشند، فرسـتنده ممكـن اسـت صـفاتي ماننـد بـي              پست الكترونيكي   هنگامي كه اعضا در پاسخ دادن به         •
  .عالقگي يا كارشكني را به او نسبت دهد بي
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  ءاطمينان از عملكرد صحيح اعضا -14-5-4

را توان اعـضاي تـيم     ببينيم كه چگونه ميد مطلع شديم، بايكي پست الكترونيحال كه از اهميت وسايل ارتباطي و به طور خاص   
سياستهايي كه بـراي    . اند كه با تغيير روش انجام كار، روشهاي كنترل اعضاي تيم نيز بايد تغيير كند                سازمانها دريافته . كردكنترل  

به . ن خارج از سازمان غيرقابل استفاده است      معموالً براي كارمندا  . شود  كنند استفاده مي    افرادي كه هر روز به دفتر كار گزارش مي        
و . ب نيـستند  سدهند از نزديك بر كارمندان خود نظارت كنند، براي اداره تيمهاي مجازي منا              صورت مشابه مديراني كه ترجيح مي     

  .كنند، اغلب قابل دسترسي نيستند نيز اينكه كارمنداني كه در خارج از خانه و يا در حين رفت و آمد كار مي
  
سات هفتگـي يـا ماهانـه مـنظم         لبراي مثال، ج  . خورد  بيشتر به چشم، مي   در اداره سازمانها     توجه به نكات ذكر شده، لزوم تغيير         با
در مورد كارمنداني كه در شهري ديگري سكونت دارند،          .تواند در تقويت روحيه كار مفيد باشد        مي) بسته به محل كار اعضاي تيم     (

همـواره  . كنـد    چون اغلب اختالف ساعت در شهرهاي مختلف، ساعات كري افراد را متفاوت مـي              تنظيم زمان ارائه كار مهم است     
  .كليد موفقيت ارتباط است كه بايد در نظر داشت

  

شـود در فاصـلة دو تمـاس          مديريت يك تيم مجازي مشكل است و تنها برقراري ارتباط مناسب و مـداوم اسـت كـه باعـث مـي                     
ه داشت كه مشتريان هيچگاه نبايد متوجه تفاوتي در ارائه كار تيمهاي مجـازي بـا سـاير تيمهـا                    بايد توج . اطالعاتي از دست نرود   

همچنين مـدير   . مدير بايد در عين مراقبت، به كارمندان اعتماد داشته باشد و كارمندان نيز بايد در جلب اين اعتماد بكوشند                   .شوند
 بـودن    دليـل لـزوم واضـح     . تواند وظيفه خود را به خوبي متوجـه شـود         بايد دستورات خود را به صورت واضح بيان كند تا كارمند ب           

دستورات اين است كه معموالً حداقل يك هفته بين دو تماس فاصله است و اگر دستورات مطلب را نرسـانند، يـك هفتـه طـول                          
بـه  عـالوه بـر آن      . ستاينكه اعضاي يك تيم يكديگر را فراموش نكنند بسيار مهم ا           .كشد تا اشكال ايجاد شده بر طرف شود         مي

  در عمل ممكن است.رسد اگر اعضاي تيم عالوه بر ارتباط با مدير پروژه، با يكديگر نيز ارتباط داشته باشند، سودمند است              نظر مي 
  . آيد حلها و تجربيات مفيد در حين كار به دست  كه بسياري از راه
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  هاي مجازيتوسعه تيم -14-5-5

را بـا سـرعتهاي     كـاري   ايند كار تيمهاي مجازي بسيار پيچيده است زيرا اعـضا مراحـل مختلـف               تحقيقات نشان داده است كه فر     
همانطور كه اشاره شد به دليـل تكيـه زيـاد    . خورند كه براي هر تيم منحصر به فرد است          متفاوتي طي كرده و به مشكالتي بر مي       

به همين دليل، توسعه چنـين تيمهـاي ممكـن          . باشد  يم مي تيمها بر تكنولوژي ارتباطي، ارتباط كارآمد اعضا كليد اصلي موفقيت ت          
به عنوان مثال به علت اينكه اعضاي تيم ارتباط رو در رويـي بـا يكـديگر ندارنـد،                    .است با موارد مشابه تفاوت زيادي داشته باشد       

در اين تيمها بر مدير و مسؤوليت عمده و بيشترين فشار      . فشار محدوديتهاي زماني بيشتر بوده و تضمين كيفيت كار مشكلتر است          
  :باشد توسعه  تيم داراي دو مرحله اصلي مي .باشد اعضاي كليدي مي

  

  :تيمء اعضاكردن نتخاب  ا-الف

بـدين ترتيـب كـه مـدير        . پـذيرد   دار انجام پروژه شود، اين مرحله به راحتي صورت مـي            در صورتي كه يك سازمان مجازي عهده      
ولـي در صـورتي كـه كـار از ابتـدا       .دهـد  ا شناختي كه از اعضا دارد، گروه را تشكيل ميسازمان صورت پروژه را دريافت كرده و ب

، پـست الكترونيكـي     درخواست كننده، صـورت پـروژه و سـاير اطالعـات الزم را از طريـق                 . برعهده يك تيم مجازي قرار بگيرد     
خوانند در صورت تمايـل       كه اطالعات را مي   كساني  . دهد  گروههاي خبري و ساير امكانات بر روي سايت اينترنتي خاصي قرار مي           

درخواست كننـده از ميـان اشـخاص عالقمنـد، افـراد        .دارند كنند و به اين وسيله آمادگي خود را اعالم مي فرمهاي الزم را پر مي
ه شـود و نيـز    در اينترنـت اسـتفاد   1صفحات تبليغاتيالبته در اين روش بايد به طرز صحيحي از . كند مورد نظر خود را انتخاب مي  

در ضمن بايد هويت داوطلبـان و اعتبـار آنهـا بررسـي             . فرمهاي مربوطه طوري طراجي شوند كه اطالعات الزم را به دست دهند           
  .شود

  

  :2 مديريت پروژه با استفاده از جريانهاي كاري-ب

روش كـار   . ازماني را مدل كند   بعد از تشكيل گروه، قدم بعدي طراحي و ارائه يك جريان كاري مناسب است كه اين پروژه چند س                  
  :معموالً به شكل زير است
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ايـن تعريـف شـامل      . كنـد   افزار را تعريـف مـي       م   جريان كاري توسعه نر    ،مسؤول سازمان يا درخواست كننده    ،  مدير پروژه  •
  :مشخص نمودن موارد زير است

o تست كلي و غيرهسازي، تست هر واحد، ساخت،  ، پياده1مانند طراحي، الگو سازي: كارها و ترتيب آنها.  
o ها، پشتيباني كنندگان و ساير افراد نويسان، تست كننده مسؤول، طراحان، برنامه: نقش افراد.  
o هاي انجام تست و        نويس، محيط   هاي برنامه   ابزارهاي مديريت پروژه، ابزارهاي مديريت شناخت، محيط      : ابزارها

 .غيره

 به اعضاي تـيم     جريانهاي كاري اين   .شود  نتي مخصوص ارائه مي   افزار روي يك سرور اينتر      م  اين جريان كاري توسعه نر     •
بايد حاوي اطالعاتي كافي بـوده      جريان كاري   بايد توجه داشت كه      .كند كه بتواند كار خود را بهتر انجام دهند          كمك مي 

 انجام كـار    شود، نحوه    به فردي واگذار مي    جريانهاي كاري  در ضمن وقتي قسمتي از كار       . و در ضمن قابل انعطاف باشد     

 .كند و مادامي كه از چهارچوب پروژه خارج نشده باشد مدير هيچ كنترلي بر روي آن ندارد را خودش تعيين مي

  

دانـشگاه  اين برنامـه كـاري توسـط    . كند پيشنهاد مي هفته اي براي برنامه يك تيم مجازي، 14 برنامه كاري    يك 1-14جدول  
   .اين برنامه شامل سه فاز و هر فاز داراي تعدادي فعاليت است.  است بر اساس تجاربي در عمل ارائه شده2آلبرتا

   برنامه كاري يك تيم مجازي-1-14جدول 

  شرح فعاليتهاي اصلي )هفته(مدت زماني   فاز پروژه
ــاز  ــيم و  : 1ف ــشكيل ت ت

  هاي كاري ايجاد برنامه
  ايجاد تيم مجازي: 1فعاليت   4هفته صفر تا هفته 

   و نحوه توسعه سيستمانتخاب سازمان: 2فعاليت 
  )#1(كنفرانس ويدئويي براي معرفي : 3فعاليت 
  تكميل طرح اوليه پروژه: 4فعاليت 

ــاز  ــسائل  : 2ف ــف م تعري
  كاري

  تكميل اسناد نيازها و اطالعات: 5فعاليت   8 تا هفته 5هفته 
  )# IRD) 2كنفرانس ويدئويي براي مشخص كردن : 6فعاليت 

طراحـي سيـستم،    : 3فاز  
  حويلتوسعه و ت

  تكميل طراحي منطقي و مفهومي: 7فعاليت   14 تا هفته 9هفته 
  تكميل واسط كاربر: 8فعاليت 
  )# 3(و كنفرانس ويدئويي  3الگوارائه : 9فعاليت 

                                                 
1 prototyping 
2 Alberta 
3 prototype 



 تيمها ي نرم افزاري : چهاردهمفصل 

 280

  ابزارهاي مورد استفاده در تيمهاي مجازي -14-5-6

بسته به نوع پروژه ابزارهـاي   . ي عادي ندارند  اي با تيمها    ها تفاوت عمده    بايد توجه داشت كه تيمهاي مجازي در نحوه انجام پروژه         
. شـود   باشد كه تنهـا انتقـال ايـن اطالعـات مطـرح مـي               افزاري، مورد استفاده اين تيمها نيز مي        هاي نرم   معمول براي انجام پروژه   

 تيمهـاي مجـازي بـا    تفاوت اصلي .كند دهيم اين امكان را به خوبي فراهم مي      كه بعداً در مورد آن توضيح مي       1تيم-استارافزار    نرم
  .ساير تيمها در نحوه ارتباط است

  
ايـن روش مناسـبترين و   .   از طريق اينترنـت اسـت  2ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده در اين تيمها، ابزارهاي كنفرانسهاي ويدئويي        

 در مورد خودشان كارآمـد      اند كه   البته سازمانهاي مختلف هر كدام روشهايي را تجربه كرده         .باشد  كارآمدترين روش تجربه شده مي    
و  4مالقات شبكه اي  استفاده از   . كنند   درون سازماني استفاده مي    3براي مثال بعضي شركتها از گروههاي خبري       .و مفيد بوده است   

  .صوتي نيز از مواردي است كه مفيد بوده استآني ارتباط دائم و 
  

ل آمده است، در مورد ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده آنها          به عم در عمل   اي كه با بعضي اعضاي تيمهاي مجازي          در طي مصاحبه  

 و Lotus Notesفـاكس  . انـد   و تلفـن مهمتـرين ابزارهـا بـوده    پـست الكترونيكـي   سؤال شده است، در آمار به دسـت آمـده   
ايـن ابـزار    . باشد  مي 5 تيم -استارابزار خاص مورد استفاده در تيمهاي مجازي         .هاي بعدي قرار داشتند     كنفرانسهاي ويدئويي در رده   

در . كند   فراهم مي  واسطهرا بر روي يك      9 ، كنترل ويرايش   8، مديريت محتوائي وب   7، مديريت وظايف  6پي گيري خطاها  قابليتهاي  

 ,++Power Builder, Borland Delphi, Visual Basic, Visual Cضـمن ايـن ابـزار قابليـت انتقـال از      

Visual J++, Oracle Developerتـوان بـه سـادگي كـل يـك       افزارهاي ديگر را دارد به صورتي كه مي  نرم و بسياري

 .انتقال داد تيم -استار به Visual Source Safe يا PVCSپروژه را از 

  
                                                 

1 Star-Team 
2 Audio/ video conferencing 
3 newsgroup 
4 Net meeting 
5 Star Team 
6 Bug Tracking 
7 Task Management 
8 Web Content Management 
9 Version Control 
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  مزايا و معايب تيمهاي مجازي از ديد اعضاي تيم -14-5-7

  : اي با بعضي اعضاي تيمهاي مجازي چهار نظريه كلي ابراز شد در طي مصاحبه

  .كند ازي آرامش و آسودگي الزم براي اعضاي تيم را تأمين ميمحيط مج •

 .در اين تيمها، اطالع همه اعضا از موضوعات پيش آمده در تيم از اهميت بيشتري برخوردار است •

 .گاهي مجبور كردن اعضا به انجام وظايف خود دشوار است •

 .گيري عمومي و مشترك توسط همه اعضا، لزوم بيشتري دارد تصميم •

تـرين    مـصاحبه شـوندگان عمـده      .كنـد   صاحبه شوندگان عقيده داشتند كه اين روش روز به روز بهتر شده و پيـشرفت مـي                همه م 
  :اند مشكالت خود را در چهار مورد زير بيان كرده

   يا تلفنپست الكترونيكي تأخير زماني در پاسخ به  •

 در انجام كارهااشكال در يافتن اعضاي تيم به علت عدم وجود محدوديت زماني و مكاني  •

 عدم جوابگويي تكنولوژي موجود براي انتقال پيامها •

 عدم تعهد بعضي اعضاي تيم  •

  

 خالصه و جمع بندي  -14-6

  :مباحث اين فصل را مي توان بصورت زير خالصه كرد

 سـربار   يكـي جلـوگيري از    . دو بحث اصلي در ارتباط با سازماندهي تيمهاي نرم افزاري براي توسعه نرم افزار وجـوددارد                •
  .ناشي از ارتباطات بين افراد تيم براي به تعويق افتادن پروژه و  ديگري بحث چگونگي تقسيم كار بين افراد است

تيم پروژه كار توسعه يك پروژه را انجام مي دهد در حاليكه تيم عملياتي كارهاي تخصصي بـراي تعـدادي از پـروژه را                         •
  . انجام مي دهد

هر يك از آنها بايد يك كار مشخص خـوب  . نست كه تعداد افراد متخصص را استفاده كند ايده تيم برنامه نويس اصلي آ      •
بدين ترتيـب تعـداد افـراد تـيم         . تعريف شده در سلسله مراتب سازماني با مينيمم ارتباطات بين يكديگر انجام مي دهند             

  .كاهش يافته و سربار ناشي از ارتباطات كنترل مي شود
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 .ا سعي بر توسعه نرم افرار با قابليت استفاده مجدد براي پروژه هاي فعلي و آينده دارديك تيم برنامه نويسي شيءگر •

توان به اين نتيجه رسيد كه حضور اين تيمها بـه عنـوان يـك        با بررسي انجام شده بر روي عملكرد تيمهاي مجازي مي          •

ه جهاني لـزوم چنـين تيمهـايي را ايجـاب           در واقع نظريه دهكد   . باشد  ناپذير مي   پديده جديد امري كامالً حياتي و اجتناب      
 .كند مي

رسد و ممكن است از نظر زماني چندان مناسب نباشند، مزاياي ديگر آنها اين ضعفها                 اداره اين تيمها مشكل به نظر مي        •
 . نمايد بيني مي  مفيدي را براي آن پيش را تحت الشعاع قرار داده و آينده

، استفاده از نيروهاي بالقوه ايست كه بـه علـت بعـد مكـاني قابـل دسترسـي                    مجازي مهمترين اثر به كار بردن تيمهاي      •
 .مستقيم نيستند

  

 مراجع و منابعي براي مطالعه بيشتر -14-7

1. Pressman R.S, “Software Engineering - A Practitioner’s Approach”, McGraw-Hill 
Higher Education, 5th Edition, 2001. 

2. Bell D., Mory J., and Paugh J., “Software Engineering- A Programming 
Approach”, 3rd Edition, 2004 . 

3. Sommerville Y., “Software Engineering”, 7th Edition, Pearson Education, 2004.   
4. Web address: http://www.glennparker.com. 
5. Web address: http://www.wmg.org.uk/vtasc. 
6. Web address: http://www.enable.evitech.fi. 
7. Web address: http://www.cc.gatech.edu. 
8. Web address: http://www.ecommerce.ncsu.edu/research 
9. Web address: http://www.grovewell.com 
10. Web address: http://www.infopoll.com 
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  نرم افزار تخمين هزينه هاي توسعه: فصل پانزدهم

  

تخمين هزينه هاي توسعه نرم افزار ويا بودجه و منابعي مانند زمان و نيروي انـساني، يكـي از مهمتـرين فعاليتهـا در مـديريت                          
ورد پـائين از    بـرآ . عدم دقت در چنين تخمينهايي ممكن است صدمات جبران ناپذيري ايجاد كنـد            . پروژه هاي نرم افزاري است    

هزينه پروژه و عدم تناسب آن با هزينه واقعي باعث عدم تحويل به موقع نرم افزار و نشاندهنده عدم كارايي تيم  توسعه دهنده                        
از طرف ديگر زياد برآورد كردن منابع و هزينه ها براي يك پروژه باعث هدر رفتن امكانات و فرصـتهايي بـراي     . نرم افزار است  

  . مي شودپروژه هاي ديگر 
  

برنامه نويـسان و  . تخمين هزينه ها براي پروژه هاي نرم افزاري مشكل تر از تخمين منابع براي پروژه هاي ديگر صنعتي است      

.  پياده كننده گان اغلب با مشكالتي مانند قيمت واضح پروژه و داده هايي كه مربوط به پروژه هاي قبلي است روبرو مي باشـند                       
آنها بجاي اعمال مجموعه اي از استانداردها يا        . ي پروژه اكثرا بر اساس پروژه هاي قبلي عمل مي كنند          بعالوه تخمين زننده ها   

ازاينرو معموال تخمينهايي محبوبيت دارنـد      . الگوريتمها، بر مبناي حافظه ي خود و يكسري رويه هاي بي قاعده عمل مي كنند              
  . ها و قابليتهاي محصول پيشنهادي باشدكه بر مبناي داوريهاي حرفه اي، ويژگيهاي پروژه، ظرفيت

  
تعدادي از الگوهاي الگوريتمي وجود دارد كه به ما اين امكان را مي دهد كه هزينه كل و زمان توسعه نـرم افـزار را بـر مبنـاي                 

ي جديد  در اين فصل، ضمن ارائه چند طبقه بندي ، يك دسته بند           . تعدادي محدود از پارامترهاي مربوط به پروژه تخمين بزنيم        

 . ارائه مي گردد
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    مقدمه-15-1

در اين رابطـه، تـالش انـسان در         .   فرض مي شود    1در اكثر الگوهاي تخمين هزينه، يك رابطه ساده بين هزينه و تالش انسان            

 ماه هزينـه ثابـت و معينـي بـصورت     –معموالً براي هر نفر  .  اندازه گيري گردد   2 ماه –ايجاد نرم افزار ممكن است بر حسب نفر         

در بـرآورد   .  ماه در اين عامل ثابت بدست مـي آيـد          –متوسط در نظر گرفته شده و سپس كل هزينه از ضرب تعداد تخميني نفر             

اين هزينه بدليل عدم وجود فرضيات در مورد مسائل پشتيباني و نگهداري، تنها هزينه اوليه توسعه نرم افزار شامل هزينه هـاي                  
ذكر اين نكته الزم است كـه هزينـه توسـعه نـرم             . زي و تست در نظر گرفته مي شود       مراحل تشخيص نيازها، طراحي، پياده سا     

متناظر با هزينه توسعه نرم افزار، زمان توسعه زماني اسـت بـين تـشخيص               . افزار، هزينه هاي سخت افزاري را شامل نمي شود        
 .نيازها و زمانيكه نرم افزار تحويل مي گيرد

 

روشهاي تخمين هزينه خيلي مشكل است زيرا كه جزئيات بكار گرفته شده در اسـتخراج               مقايسه الگوهاي مختلف كار در مورد       
در صورت فرضيات يكسان، مقايسه الگوها منطقي است و نتايج مقايسه خيلي دور از واقعيت       . و تخمين هزينه متفاوت مي باشد     

  .نخواهد بود

  

  طبقه بندي روشهاي تخمين هزينه - 15-2

در ايـن قـسمت     .  هزينه از اين نظر مفيد است كه مي توانيم انواع روشها را مقايسه و ارزيابي كنـيم                 طبقه بندي روشهاي برآورد   
پـس از آن، طبقـه      .  چند طبقه بندي مهم و انجام شده در مورد روشهاي تخمين هزينه پروژه بصورت مختصر بحث مي شـود                  

  . بندي ديگري در اين فصل ارائه ميگردد
 

 
 
 

                                                 
1 Effort 
2 Man-Month 
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  طبقه بندي بوهم- 1- 2- 15

، 1در طبقه بندي كه  بوهم ارائه داد هفت كالس مختلف از روشها شامل روشـهاي مبتنـي بـر الگـوريتم، قـضاوت كارشناسـي                         

  .  معرفي شدند6، از پائين به باال5، از باالبه پائين4 ، مناقصه3، پاركينسون2قياسي

 هاي گذشته سـاخته و رابطـه اي         در اين روشها، مدلي با استفاده از اطالعات پروژه        : روشهاي مبتني بر الگوريتم    

براي پروژه جديد آن معيـار هـا بـرآوردو        . و هزينه بدست مي آيد    ) معموال اندازه پروژه  (بين برخي از معيارهاي ارزيابي      
 .سپس هزينه از روي رابطه بدست آمده محاسبه مي گردد

 در باره دامنه كاربرد سيستم و       در اين روش از يك يا جند كارشناس نرم افزار استفاده شده و            : قضاوت كارشناسي  

هريك از آنها برآورد مجزائي ارائه شده و سپس در جلساتي سعي بر متقاعـد كـردن      . خصوصيات پروژه بحث مي شود    
 .همديگر و بدست آوردن يك نتيجه واحد مي كنند

د به پايان رسيده    اين روش زماني قابل استفاده است كه پروژه هائي مشابه در همان دامنه كاربر             :  روشهاي قياسي  

هزينه پروژه جديد از روي شباهتها و مقايسه  با پروژه هاي قبلي و بدست آوردن                . و نتيجه آنها مشخص گردبده است     
 .ميزان اختالف با هزينه هاي آنها  بدست مي آيد

 بـا منـابع     يكي از فرضيات اساسي اين قانون در آنست كه كار توسعه نرم افزار، در مدت معيني               : قانون پاركينسون  

 نفـر تحويـل   5 ماه توسـط  12بعنوان مثال اگر نرم افزاري در مدت . انجام مي يابد) ايده آل نه منابع (قابل دسترس 

 . ماه خواهد بود- نفر60شود كار مورد نياز 

در ايـن روش عملكـرد نـرم    . بر اساس اين روش، هزينه نرم افزار بر اساس قدرت مشتري بر آورد مي شود          : مناقصه 

 .ار تاثير بسزائي در هزينه بر آورد شده نخواهد داشتافر

                                                 
1 Expert Judgment 
2 Analogy  
3 Parkinson 
4 Price To Win 
5 Top-Down 
6 Button-Up  
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براساس اين روش نيرو براي كل پروژه بر آورد و سپس بين اجزاي مختلـف و فعاليتهـاي پـروژه                    . : از باالبه پائين   

در اين روش ممكن است بر اساس عملكرد نرم افزار پااليشهائي در سطوح پائين تر انجام و بـر آورد                   . تقسيم مي شود  
 . ي اصالح شودكل

در اين روش هزينه هر قسمت و يا فعاليتهاي پروژه بر آورد و هزينه كل از جمع آنها حاصـل مـي                      : از پائين به باال    

 .شود

  
. بر اساس اين تقسيم بندي، بعضي از اين گروهها مانند مناقصه  را نمي توان بعنوان يك تكنيك برآورد در نظر گرفت

از پائين "سرراست نيستند، مثال قضاوت كارشناسي مي تواند بعنوان نوعي از فرآيند تخمين عالوه بر اين بعضي از گروهها 

  .  در نظر گرفته شود "به باال

  
  طبقه بندي هاي ديگر - 2- 2- 15

  براي برآورد منـابع ارائـه     5 و ابتكاري  4 ، نظري  3 ، قياسي  2 دسته شامل روشهاي تجربي    4 چارچوبي را شامل     1جفري و واكردين  
متاسفانه بعنوان مثال قضاوت كارشناسي در هيچ كدام از اين گروهها نمي گنجد و يـا مـثال روشـهايي ماننـد قياسـي و                        . كردند

  . ابتكاري با هم همپوشاني دارند
  

در .  و مدلها طبقه بندي نمـود      8 ، قياسي ، تجزيه    7 روش هاي تخمين هزينه را در چهار گروه شامل نظرات كارشناسي           6كيچنهام
 .  روش تجزيه مانند روش از پائين به باال عمل مي كند، بنابراين اين با سه دسته ديگر طبقه بندي همپوشاني دارداينجا نيز

  

 

                                                 
1 Jeffery and Walkerden 
2 Empirical 
3 Analogical 
4 Theoretical 
5 Heuristic 
6 Kitchenham 
7 Expert Opinion 
8 Decomposition  
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  طبقه بندي انجام شده در اين كتاب - 3- 2- 15

 در .متاسفانه اكثرا گروه بندي هاي روشهاي  تخمين هزينه ذهني بوده و توافقي بر سر اين كه كداميك بهتر است وجود نـدارد                      
اين كتاب، روشهاي دسته بندي تخمين هزينه توسعه نرم افزار بدو گروه، روشهاي بدون مدل و روشهاي مبتني بر مدل تقسيم                     

در روشهاي بدون مدل ، هيچگونه الگوريتمي براي محاسبه وجود نداشته و تخمين تنها بر اساس تجربه انجـام مـي                     . مي شوند 
يتمي براي محاسبه هزينه وجود دارد و يك رابطه خطي و يا غيـر خطـي بـراي هزينـه                    در روشهاي  مبتني بر مدل، الگور      . شود

  . اين روشها در قسمتهاي سوم ، چهارم و پنجم اين فصل بحث خواهد شد. پروژه بر اساس ويژگيهاي آن استفاده مي گردد
  

  
  روشهاي تخمين هزينه بدون استفاده از مدل- 15-3

يا چندين تكنيك، بهمراه مشخصاتي بـراي چگـونگي بكـار بـردن آنهـا در زمينـه هـا و                     روشهاي برآورد غير مدلي شامل يك       
  .در اين روشهاهيچ الگوريتمي وجود ندارد و در آنها فقط از برآورد و تخمين مستقيم استفاده مي شود. كاربردهاي مختلف است

  
نيـرو  . براي ارائه برآورد نيـرو مـي باشـند        اكثرا روشهاي غير مدلي شامل مشورت و همفكري و كنكاش با يك يا چندين خبره                

روش باال به پايين شامل يك بـرآورد        . براي يك پروژه مي تواند بصورت روش پايين به باال يا باال به پايين در نظر گرفته شود                 

آورد تخمـين  در روش پايين به باال بـر   . نيرو براي كل پروژه و تقسيم آن برآورد بين اجزاي مختلف و فعاليتهاي پروژه مي باشد               
نيرو براي هر فعاليت و يا هر جزء پروژه بصورت مجزا انجام شده و براورد كلي پروژه نيز از جمع برآوردهاي بدست آمده بـراي                         

  .هر قسمت و احتماال برآورد انجام شده براي سربار محاسبه مي شود
  

    روشهاي اوليه مبتني بر مدل براي تخمين هزينه -15-4

در انجام ايـن    . هت تخمين هزينه، از اطالعات پروژه هاي گذشته جهت پروژه هاي جديد استفاده مي گردد              در مدلهاي اوليه، ج   
با توجه به نتـايج تخمـين و        . عمل، يك رابط رياضي بصورت خصي براي هزينه برحسب ويژگيهاي پروژه تخمين زده مي شود              

  .ويژگيهاي پروژه جديد، هزينه مربوطه به آن محاسبه خواهد شد
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  1 مدل نلسون-15-4-1

  . نلسون يك مدل خطي براي تخمين تالش انسان جهت ايجاد نرم افزار بصورت زير ارائه داد

∑
=

+=
n

i
ii xaaE

1
0 

نلسون با بررسي تعدادي از پروژه ها، دسـته  .  عوامل مختلف و يا ويژگيهاي پروژه هستندxiثابت و    aiدر رابطه فوق ضرائب 
 بدست آمده و بهمين دليل مدل       2ضرايب مدل از طريق انجام رگرسيون     . دلي بصورت زير بدست آورد    بندي و تركيب ويژگيها م    

  .نلسون، مدل رگرسيون نيز گفته مي شود
  

E= -33.63     + 9.15x1      + 10.73x2   + 0.51x3 + 0.46x4 

+ 0.40x5   + 7.28x6    – 21.45x7   + 13.5x8 

+ 12.35x9 + 58.82x10 + 30.61x11 + 29.55x12 

+ 0.54x13 – 25.20x14 

  :در معادله فوق

  .  مي باشد1-15، معاني آنها و ارزشهاي ممكن بصورت جدول xiفاكتورهاي  •

• Eضرب مي شود) متوسط حقوق( ماه است و براي محاسبه هزينه كل در يك عدد ثابت - معرف نفر. 

  :نكات مهم در مورد مدل فوق عبارتست از

بيشتر در مورد پروژه هاي دفاعي و نظامي مطرح مي شوند هزينه پروژه را افزايش خواهد                 كه   x14 و   x12فاكتورهاي   •
  .داد

در .  را افزايش خواهـد داد   E) بدون توجه به اندازه پروژه    ( ماه   – نفر 7بكارگيري زبان سطح پايين مانند اسمبلي، تعداد         •
 .حاليكه اندازه برنامه بايد در مدل در نظر گرفته شود

 . مشخص نيستa0نفي توجيه ضريب م •

 . مشكل استx2 و x1ارزشيابي فاكتورهاي  •

                                                 
1 Nelson 
2 Regression 
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 .كارايي و تجربه برنامه نويس در مدل وارد نشده است •

با توجه به نكات فوق و با نظر به اينكه مدل نلسون نتيجه يك تحليل آماري است اين مدل در عمل كمتر جهت تخمين نفـر                          

ابتدا هزينه تخمين زده شده و با توجه به توسعه نرم افزار بصورت از باال بـه                 در مواردي محدود    .  ماه و هزينه بكار رفته است      –
  .پائين مرتباً اين مقدار با توجه به ايجاد ماجول هامورد تجديد قرار گرفته است

  
   مقادير مختلف پارامترها درمدل تخمين هزينه نلسون-1-15جدول 

Factor 
)عامل/فاكتور(  

Description 
)توصيف(  

Possible Value 
)ارزشهاي ممكن(  

X1 
Instability Requirements Analysis 

عدم پايداري نيازها 0-2 

X2 
Instability Design 

 3-0 عدم پايداري طراحي

X3 
Percentage of math Instruction 

رياضي) و محاسبات(درصد دستورات  0-100 

X4 
Percentage of I/O Instruction 

ا خروجي درصد دستورات ورودي و ي 0-100 

X5 
Number of Modules 

تعداد ماجولها Number 

X6 
Use of High-level language 

استفاده از زبان سطح باال (yes) 0/1 (no) 

X7 
Business Application 

كاربرد تجاري  (yes) 0/1 (no) 

X8 
Stand-alone program 

برنامه وابسته به خودو يا مستقل (yes) 0/1 (no) 

X9 
First program on this machine 

اولين برنامه روي كامپيوتر (yes) 0/1 (no) 

X10 
Concurrent development of hardware 

توسعه همزمان با سخت افزاري (yes) 0/1 (no) 

X11 
Use of random Access device 

استفاده از دستگاههاي با دستيابي تصادفي (yes) 0/1 (no) 

X12 
Different host and target machine 

مختلف بودن كامپيوترتوسعه و كامپيوتر مقصد (yes) 0/1 (no) 

X13 
Number of trips 

تعداد مسافرتهاي مرتبط با پروژه Number 

X14 
Development by defense organization 

توسعه توسط سازمانهاي نظامي (yes) 0/1 (no) 
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    1  مدل والورتون-15-4-2

جـدول  . نوع مدل يك ماتريس هزينه بعنوان يك نقطه شروع جهت تعيين هزينه هاي ماجول بكـار گرفتـه مـي شـود                     در اين   

 نوع مختلـف دسـته بنـدي شـده و ميزانـي بـراي               5در اين ماتريس ماجولها به      .  يك ماتريس نمونه را نشان مي دهد       15-2
بـا توجـه بـه      . نيـاز اسـت   ) كد(ول بصورت تعداد دستورات     عالوه بر آن اندازه ماج    . پيچيدگي هر ماجول در نظر گرفته مي شود       

در .  خواهـد بـود  Mk= Sk × Cij برابر k هزينه تخمين ماجولي بنام sk و اندازه j، پيچيدگي iداشتن ماتريس، ماجول از نوع 
  .اين مدل هزينه كل پروژه از مجموع هزينه ماجول هاي نرم افزار بدست مي آيد

  
   پارامتر ها در مدل والورتون مقادير مختلف -2-15جدول 

Complexity پيچيدگي 
High   Low 

5 43 21 

Module type 

22 18 15 13 11 1. Data management           مديريت داده  
32 29 27 26 25 2.Memory management  مديريت حافظه 
51 27 14 8 6 3. Algorithm        الگوريتم                           
29 23 19 16 13 4. User interface                واسط كاربر      
40 35 30 25 20 5. Control                              كنترل    

  
  :نكات مهم در اين مدل شامل موارد زير است

  .يك حد باال براي پيچيدگي ماجول مطرح است •

 .ل محفوظ نيستكارايي و تجربيات برنامه نويس در اين مد •

 .تخمين اندازه ماجول، كاري پيچيده و در بر آورد آن معموال خطا وجود دارد •

  
رنج پيچيدگي را مي توان افزايش      . تنها راه برطرف كردن مشكالت اول و دوم، گسترش تعداد ستونها و ابعاد ماتريس مي باشد               

گر به ابعاد ماتريس اضافه شده و يـك مـاتريس سـه بعـدي               داد و براي در نظر گرفتن كارايي و تچربه برنامه نويسان بعدي دي            
 .ايجادكرد

                                                 
1 Wolrerton 
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    روشهاي جديد مبتني بر مدل براي محاسبه هزينه -15-5

ذيـالً  . و ويژگيهاي يك پروژه پيـشنهاد مـي كننـد   ) تالش انسان (Eمدلهاي جديد پيش بيني هزينه، يك رابطه غيرخطي بين          
  .چند نمونه از اين مدلها بحث مي شود

  

   1  مدل فليكس و والستون-15-5-1

 تعـداد دسـتورات برنامـه       kloc معادله اي بصورت زير بدست آمده كه در آن           IBM پروژه شركت    60در اين مدل از بررسي      

  . مي باشد1000بر حسب   ) اندازه كد(
E=5.2 kloc 0.91 

ازي خيلي متنوع بودند و فرمـول بدسـت آمـده    در مطالعه اين محققان، پروژه هاي بررسي شده در اندازه، كاربرد، زبان برنامه س 

والستون و فيلكس اين اخـتالف را بـا اسـتفاده از تنـوع           .  پروژه نتايج راضي كننده اي ارائه نداد       60براي زيرمجموعه اي از آن      
ز ويژگيهاي مختلف پروژه ها شامل پيچيدگي رابط كاربر، مشاركت كـاربر در تـشخيص نيازهـا، تغييـرات اعمـال نـشده در فـا                        

طراحي، تجربه كاربر با سطح كاربرد برنامه، درصد برنامه نويسان شركت كننده در مرحله طراحي، تجارب قبلي برنامه نويـسان                    
تعدادي از اين ويژگيهـا بـراي   . با زبان برنامه سازي، نسبت متوسط افراد تيم در دوران توسعه نرم افزار و نظاير آن توجيه كردند      

 آمده و سـتون آخـر جـدول مربـوط بـه             3-15يري و در نهايت در قالب سه دسته بندي در جدول            پروژه هاي مختلف اندازه گ    
  .تغييرات مي نيمم و ماكزيمم اين ويژگيها مي باشد

  

  . براي پروژه جديد با توجه به معادله زير محاسبه مي شود(I)مطابق مدل والستون و فيلكس يك شاخص كارايي 

i
i

i xwI ∑
=

=
29

1
 

  .با توجه به رابطه زير تعيين مي شود) iوزن متغير (wiن كه در آ
Wi=0.5×log (PCi) 

                                                 
1 Walston Felix and  
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  : داريم3-15مثالً با توجه به جدول . مي باشد)  عامل29يكي از  (i تغيير كارايي فاكتور PCiدر اين رابطه 

PC1=376           w1=1.29   

  
   مقادير پارامترها در مدل فليكس و والستون-3-15جدول 

Variable Average productivity 
Response group 

⏐high-low⎜ 
RC 

Complexity user Interface 
 پيچيدگي واسط كاربر

< 
Norm
al 
500 

Norm
al 
295 

> 
Normal 

124 
376 

User participation During 
requirements specification 

 مشاركت كاربر طي مرحله تحليل نيازها
None 
491 

Some 
267 

Much 
205 286 

User originated changes in design 
 تغييرات اعمال شده كاربر در طراحي

Few 
297 - Many 

196 101 
User-experience with application 
area 

تجربه كاربر با كاربردهاي مشابه
None 
318 

Some 
340 

Much 
206 112 

Qualification, experience of 
personnel 

ه كاركنان سطح مهارت و تجرب
Low 
132 

Aver
age 
257 

High 
410 278 

Percentage programmers 
participating in design 

در صد مشاركت برنامه نويسان در فاز طراحي

< 
25% 
153 

25-
50% 
242 

> 50% 
391 238 

Previous experience with 
operational computer 

 تجربه قبلي كاربر با سيستمهاي عملياتي توسط
امپيوترك

Mini
mal 
146 

Aver
age 
270 

Extensi
ve 

312 
166 

Previous experience with 
Programming languages 

تجربه قبلي با زبانهاي برنامه سازي

Mini
mal 
122 

Aver
age 
225 

Extensi
ve 

385 
263 

Previous experience with 
application of similar or greater 
size and complexity 

جربه قبلي با سيستمهاي متناظر و يااندازه و  ت
پيچيدگي بيشتر

Mini
mal 
146 

Aver
age 
221 

Extensi
ve 

410 
264 

Ratio of average team size to 
duration (people/month) 

 اندازه متوسط تيم طي دوره توسعه
< 50 
305 

0.5-
0.9 
310 

> 0.9 
171 134 
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 و  iمطابق اين مـدل بـا توجـه بـا           .  مي باشد  iفاكتور  ) مي نيمم  (-1و  ) متوسط (0،  )ماكزيمم+ (1 داراي ارزش    xiمتغيرهاي  

مدل والـستون و فـيلكس بعـداً مبنـاي     .  محاسبه مي گرددE بدست آمده و با توجه به آن klocمراجعه به يك جدول انتقال،     

  .بسياري از تحقيقات در اين زمينه گرديد

  

    1  روش كوكومو-15-5-2

  :  ارائه شد و در ساده ترين فرم داراي معادله اي به فرم زير است2 بوهماين روش توسط
E = b× klocc 

 

  .پروژه ها در اين مدل به سه دسته تقسيم مي شوند.  ثابت بوده و بستگي به نوع پروژه داردc و bدر معادله فوق 

افراد درگيـر در    . سعه نرم افزار مي پردازند    در اين نوع پروژه، اعضاي تيم كم و در يك محيط مشخص بكار تو             : 3بنيادي –الف  

آنها مي توانند در هر مرحله اي مـشاركت كننـد و هـيچ              . پروژه، تجربه اندكي با پروژه هاي مشابه در سازمان خود دارند          
  . قرار دارند4اين نوع پروژه ها بندرت در اشل بزرگ. سرباري براي اين كار وجود ندارد

محـصول نهـايي در محيطـي     . ه ها درگير سيستمهايي با محيطهاي داراي محدوديت هستند        اين نوع پروژ  : 5 تعبيه شده  –ب  

  .يك مثال از اين نوع پروژه ها كنترل ترافيك هوايي مي باشد. قرار مي گيرد كه عدم انعطاف پذيري دارد

ركيبي از افراد با تجربه و بـي        تيم توسعه دهنده ت   . اين نوع پروژه ها يك حالت ميانه بين دو نوع فوق دارد           : 6 نيمه ايزوله  –ج  

  .تجربه است و پروژه در اشل بزرگ قرار دارد
  

  : زير است4-15براي هر يك از سه كالس پروژه، پارامترهاي مدل پايه داراي مقاديري بصورت جدول 

  

                                                 
1 (Constructive Cost Model) COCOMO 
2 Boehm 
3 organic 
4 large scale 
5 Embedded 
6 Semidetached 
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   مقادير مختلف پارامترها در مدل کوکومو-4-15جدول 

Type b c 
 1.05 2.4 ارگانيك
 1.12 3.0 نيمه ايزوله
 1.20 3.6 تعبيه شده

 

  

مـسائل  "بوهم  در كتاب خـود تحـت عنـوان           . مدل پايه كوكومو بدليل سادگي و غيرعملي بودن، مورد تجديد نظر قرار گرفت            

 دو مدل ديگر تحت نام كوكومو متوسـط و كوكومـو تفـضيلي كـه در عمـل نتـايج بهتـري دارد                        "اقتصادي مهندسي نرم افزار   
  . پيشنهاد كرده است

  

 بدست آمده از مدل پايـه اعمـال     E فاكتور موثر در هزينه را در نظر مي گيرند و ضرايب تصحيح كننده اي به                 15و مدل   هر د 

   . منعكس شده است5-15فاكتورهاي مختلف موثر به همراه ضرائب تصحيح كننده در جدول . مي كنند
  

در مـدل   . ابراين نتيجه مدل پايه بدسـت مـي آيـد         در صورتيكه فاكتورها در حد متعارف باشند ضرائب مربوطه همگي يك و بن            
بعنوان مثال  . كوكومو متوسط تنها يك فاكتور و در مدل تفضيلي زيرمجموعه اي از ضرائب به نتيجه مدل پايه اعمال مي شوند                   

 –نفـر   46، 15/1 ماه بدست آيد و پيچيدگي اطمينان محصول باال  باشد در اثر اعمال ضريب          – نفر   40اگر نتيجه مدل پايه     

 .بدست مي آيد) 15/1 ×  40=46(ماه 

  
بعضي از فاكتورهاي موجود    . مدل تفضيلي، محصول توسعه داده شده را  بصورت سلسله مراتبي مورد تجديد نظر قرار مي دهد                

در خاتمـه ايـن روش الزم بـه تـذكر           . در جدول در سطح ماجول و بعضي ديگر در سطح سيستم يا زيرسيستم اعمال مي شوند               
  .ه فرمول كوكومو براساس تركيبي از راهنمائيهاي افراد خبره، آناليز اطالعات قابل دسترس و مانند آن، استوار مي باشداست ك
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  ويژگيهاي مختلف پروژه در مدل آوآومو و مقادير پارامترها -5-15جدول 

Rating  رتبه بندي  

Cost drivers                  فاكتورهاي هزينه Very 
low Low Nominal High Very 

high 
Extra 
high 

Product attributes                         خصوصيات پروژه و يا
  محصول

Reliability required                         قابليت اعتماد مورد
  1.40 1.15 1.00 0.88 0.75 نياز

Data base size                                 انك  اندازه ب
  1.16 1.08 1.00 0.94 اطالعاتي

Product complexity                              پيچيدگي
 1.65 1.30 1.15 1.00 0.85 0.70 محصول

Computer attributes                                خصوصيات 
  كامپيوتر

Execution time constraints           محدوديتهاي زمان 
 1.66 1.30 1.11 1.00 اجرا

Main storage constraints            محدوديتهاي حافظه
 1.56 1.21 1.06 1.00 اصلي

Virtual machine volatility      عدم پايداري كامپيوتر 
  1.30 1.15 1.00 0.87 مجازي

Computer turnaround time                زمان پاسخ 
  1.15 1.07 1.00 0.87 عمليات

Personnel attributes                          خصوصيات نيروي 
  انساني

Analyst capability                             0.71 0.86 1.00 1.19 1.46  قابليت تحليل گر  
Applications experience                    0.82 0.91 1.00 1.13 1.29  تجارب كاربردها  

Programmer capability                 قابليتهاي برنامه 
  0.70 0.86 1.00 1.17 1.42 نويس

Virtual machine experience     تجربه روي كامپيوتر 
   0.90 1.00 1.10 1.21 مجازي

    Programming Language experience 
   0.95 1.00 1.07 1.14 تجارب زبانهاي برنامه سازي

Project attributes                                       
  خصوصيات پروژه

   Use of modern Programming Techniques 
استفاده از تكنيكهاي برنامه سازي مدرن   1.24 1.10 1.00 0.91 0.82  

Use of software tools                            استفاده از 
  0.83 0.91 1.00 1.10 1.24 ابزارها

   Required development Schedule 
  1.10 1.04 1.00 1.08 1.23 زمانبندي مورد نياز  توسعه نرم افزار
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    1  مدل پونتم و نوردن-15-5-3

نوردن توزيع نيروي انساني را طي دوره توسعه نرم افزار مطالعه كـرد و دريافـت كـه ايـن توزيـع در بـسياري از مـوارد شـكل                        

براساس اين نتيجه، پونتم يك مدل تخمـين هزينـه   .  داردRayleighاين فرم بخصوص بطور تقريبي توزيع      .  دارد بخصوصي
  .كه در آن نيروي انساني مورد نياز بر حسب زمان بصورت زير بدست مي آيد ارائه داد

MR(t)=2×K×a×t×e-at2 

  :در معادله فوق 

• MR   :انتعداد نيروي انساني مورد نياز پروژه در زم t است.  

• a :  است2سرعت انجام پروژه.  

• K : در پريود توسعه نرم افزار و همچنين فاز پـشتيباني و نگهـداري و بـا توجـه بـه      3كل تعدادنيروي انساني مورد نياز 

 . سطح زير منحني است1-15شكل 

  
  
  
  

  

  
  

   براي تخمين نيروي مورد نياز در يك پروژه نرم افزاريRayleigh منحني -1-15شكل 

  

                                                 
1 Putnam / Norden 
2 speed-up factor 
3 total manpower required 
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.  توضيح شكل منحني تصور كنيد كه يك پروژه شامل تعدادي مساله است كه يك راه حل بـراي آن بايـد انديـشيده شـود                         در

 را ظرفيـت حـل مـساله در         p(t).  براي آن پيدا مي شـود      t كسري از مسائل است كه يك راه حل در زمان            w(t)فرض كنيد   

متناسب با محصول آماده شده كسري از مسائل حل نشده باقي مي            با توجه به پيشرفت زمان و       .  در نظر گرفته مي شود     tزمان  
  :اگر كل كاري كه بايد انجام شود را يك تصور شود در اينصورت . ماند

))(1)(( twtp
dt
dw

−=  

  
  .و با توجه به انتگرال گيري بدست مي آيد

∫−−=
t

dptw ))(exp(1)( αα  

  .له زير برآورد مي شوديك فرض ديگر اعمال و ظرفيت حل مساله را بصورت معاد
P(t)=at 

  :در اينصورت 

2/)( 2atate
dt
dw −=  

  

  . مي توانيم كل تالش الزم براي توسعه نرم افزار را بصورت زير فرموله مي شودMR(t)با توجه به انتگرال گيري از 

)1()(
2atektI −−=  

  . استKر با توجه به معادله فوق، تعداد كل نيروها در زمان بينهايت براب

I(∞)=k 
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 و  a=1/(2T2) نشان دهيم در آنـصورت       T در ماكزيمم خود قرار مي گيرد را با          Rayliehاگر نقطه اي از زمان كه منحني        

 بهتـرين تقريـب     T,0سطح زير منحني بين     .  به مشتري تحويل داده مي شود      Tاين زماني از مرحله توسعه نرم افزار است كه          

  رم افزار استبراي كوشش اوليه جهت توسعه ن
E = I(T) = 0.3945T 

  

بقيـه مربـوط بـه دوره       % 60كل تالشها براي دوره توسعه واقعي نـرم افـزار و            % 40با توجه به اين معادله مي توان گفت كه          
مطالعات متعددي نشان مي دهد كه اين مدل براي پروژه هاي بسيار بزرگ خيلي مناسب بوده ،    . پشتيباني و نگهداري مي باشد    

  .ليكه براي پروژه هاي كوچك مفيد نبوده استدر حا
  

  1 مدل دي ماكرو-15-5-4

ايـن چنـين تخمينـي اگـر چـه          . مدلهايي نظير كوكومو براساس تخمين ابتدائي از مقدار كدي است كه بايد تحويل داده شـود               
خمين هزينه در مرحلـه     دي ماكرو مدلي پيشنهاد داد كه به ما اين امكان را مي دهد كه ت              . غيرممكن نيست ليكن مشكل است    

  .تشخيص نياز ها انجام شود
  

  در فـصل مـشترك بـين ماشـين و            3  را در مدل خود بكار گرفته و از تعداد عمليات ابتدائي            2دي ماكرو دياگرام جريان داده ها     

 عمـق ديـاگرام قـرار     منظور از عمليات ابتدائي، عملياتي است كه در پايين اليه دياگرام جريان داده ها و در       .انسان استفاده كرد  
بطور واضح، ممكن است بعضي عمليات نسبت به بعضي ديگر پيچيده تر باشند و بنابراين بايد اصالحاتي جهت رسيدن به                    . دارد

هر يك از عمليات داراي تعددي ورودي و تعدادي خروجـي مـي باشـد دي مـاكرو انـدازه نـسبي                      . فرم يكنواخت، صورت گيرد   

  . بصورت زير بدست آورد(TC)از تعداد عناصر درگير را بصورت تابعي (FP)عمليات 
  

Size (FP) = TCFP × LOG (TCFP) 

                                                 
1 Demacro 
2 Data Flow Diagram :DFD 

: Function Primitive 3 FP  



 تخمين هزينه هاي توسعه نرم افزار: فصل پانزدهم

 299

 

سپس پيچيدگي بصورت فاكتور اصالح كننده در آن ضرب مي شود در پايان هر يك از عمليات دسته بندي شده و در كـالس                        
  :فاكتور تصحيح كننده بصورت زير هستندها و كالس. خاص خود قرار مي گيرند

  )6/0(ي كه تجزيه يا تركيب روي اطالعات انجام دهد عمليات 

 )5/0(عملياتي كه اطالعات را بروز كند  

 )0/1(عملياتي كه اطالعات را آناليز كند، چند عمل زيرتر بصورت متوالي انجام دهد  

 )8/0(عملياتي كه ورودي گرفته شده از طريق اپراتور را ارزشيابي كند  

 )0/1(ك كند عملياتي كه سازگاري داخلي را چ 

 )0/1(عملياتي كه روي اطالعات متني كار كند  

 )5/1(عملياتي كه جهت همگام كردن وروديهاي كاربر استفاده شود  

 )7/0(عملياتي كه خروجي توليد مي كنند  

 )0/2(عملياتي كه محاسبات پيچيده انجام مي دهند  

  

 i ضريب تصحيح كننده، كالس يا دسـته         ai اين رابطه،      در.  بصورت زير محاسبه مي گردد     FPبنابراين با بكارگيري ضرائب،     
  .ام است

)(log iii TCTCaFP ××=∑  

  .  با توجه بصورت رابطه زير بدست مي آيدEدر نهايت 

E=a × FPb 

 

كاربردهـاي عملـي ايـن مـدل و         .  ثابت و با توجه به تجارب قبلي و پروژه هاي انجام شده بدست مي آيد               b و   aدر اين رابطه    
  .ن به وضوح مشخص نيست، ميزان مفيد بودن آن هنوز مبهم مانده استنتايج آ
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 1  آناليز نقاط عملكردي-15-5-5

  ارائه شد و شبيه مدل دي ماكرو، براساس مسائل طي دوران توسعه نرم افزار اسـتوار                  2اين روش تخمين هزينه توسط آلبرچت     

تعداد ساختمان داده ها بكار رفته در نرم افزار مورد شمارش           ،  ) FPA(در اين روش براي محاسبه تعداد نقاط عملكردي         . است
  :در اين روش پنج عامل مختلف كه نقش اساسي در مدل ايفا مي كنند بصورت زير در نظر گرفته مي شود. قرار مي گيرد

 در  منظور ازانواع ورودي، وروديهايي از طريق كاربر اسـت كـه منجـر بـه تغييـرات                : (I)تعداد انواع ورودي     –الف  

هر نوع ورودي كه شكل و يا رفتـار         ). نه وروديهايي كه اجراي برنامه را كنترل مي كند        (ساختمان داده ها مي شود      
  .متفاوتي دارند بايد مورد شمارش قرار گيرد

  .در اين عامل، انواع خروجيها به شكلهاي مختلف بايد مورد شمارش قرار گيرد: (O)تعداد انواع خروجي  –ب 

نـه آنكـه    ( در اين عامل، انواع وروديهايي كه اجراي برنامه را كنترل مي كننـد             :(E) 3واع پرس و جو   تعداد ان  –ج  

نمونه خاص آنها انتخاب منو و ورودي جهت جستجو         . مورد شمازش قرار مي گيرد      )ساختمان داده ها را تغيير دهند     
  براي اطالعات مشخص مي باشند

عامل، شامل اطالعات خروجـي جهـت كاربردهـاي ديگـر و يـا              اين  : (F) 4تعداد فصل مشترك و يا واسط      –د  

  .بصورت اشتراكي بين ديگر سيستمها  مي باشد

اين عامل، تمـامي عمليـات ويـا شـمارش تنـوع هـاي مختلـف                : L) (5تعداد عمليات مربوط منطقي داخلي     -ه

  .عمليات مربوط به منطق نرم افزار را در بر مي گيرد
  

قيـل از تنظيمـات   6UFP ( عوامل فوق محاسبه شده و تعداد نقـاط عملكـردي اوليـه و يـا    توسط سعي و خطا، وزن هر يك از
  .بصورت زير محاسبه مي شود) نهائي

UFP = 4 × I + 5 × O + 4 × E + 10 × L + 7 × F 
                                                 

1 Function Point Analysis  : FPA 
2 Albrecht 
3 inquiry 
4 Interface 
5 Internal Logic 

6 Unadjusted function points 
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حالت ضرائب و يا وزنهاي هر يك از عوامل فوق براي سه            . مشابه روشهاي ديگر نتايج بدست آمده بايد پااليش و اصالح شود          

  . منعكس شده است6-15ساده، متوسط و پيچيده در جدول 
  

  مقادير پارامترها در مدل آناليز عملياتي-6-15جدول 

 سطح پيچيدگي 
Type 

Simple Average Complex
Input (I)                           6 4 3  ورودي 
Output (O)                      7 5 4  خروجي 
Inquiry (E)                  6 4 3   پرس و جو 
Logical internal (L) 15 10 7  منطق داخلي 
Interface (F)                    10 7 5  واسط 

 

  . از رابطه زير بدست مي آيد1در مرحله دوم با توجه به خصوصيات پروژه، ضريب پيچيدگي تكنيكي
TCF = 0.65 + 0.01 DI 

خصوصيات پروژه هـا در ايـن مـدل بـا           . اوزان ويا امتيازات براي تمام خصوصيات پروژه مي باشد        ع  ، از جم   DIدر رابطه فوق    

 در نظـر گرفتـه مـي        6 تـا    0 و براي هر يك از عوامل درجه تاثيرپذيري و يا وزن بـين               7-15توجه به كاربرد بصورت جدول      
  .. شود

  

  :ت مي آيد بصورت معادله زير بدس UFF در TCFتعداد نقاط عملكردي از ضرب 
FP = UPF × TCF 

 

 اسـتخراج مـي   (kloc)  بدست آمده و يك جدول انتقال، تعداد دستورات برنامه بر حسب كيلـو كـد   FPدر پايان با توجه به 
  .گردد

  

                                                 
1 Technical Complexity Factor 
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  :نكات مهم در اين روش را مي توان بصورت زير مطرح نمود
  .نيستتصميم گيري در مورد شمارش هر يك از عوامل و تنوع آنها، كار ساده اي  
 .در اين مدل تنها سه سطح پيچيده در نظر گرفته در حاليكه ممكن است سطوح بيشتري الزم باشد 

در بكارگيري اين مدل جهت تخمين هزينه، ضروري است عوامل مختلف در محيط توسعه نرم افزار كاليبره                  
 .شود و بايد بصورت واضح مشخص گردند

 .جهت شمارش بهتر است از شمارش دستي خودداري و ابزاري براي اين كار تهيه شود 

اين روش جهت پروژه هاي تجارتي كه ساختار اطالعات نقش مهمي در نرم افزار دارد بيشتر مورد اسـتفاده                    
  . قرار گرفته است

 
  ه خصوصيات پروژه در مدل آناليز عملياتي براي تخمين هزينه هاي پروژ-7-15جدول 

 Factors عامل
 Data communications مبادالت داده

 Distributed functions عمليات توزيع 
 Performance كارائي 

 Heavily used configuration پيكربندي استفاده شده بطور سنگين
 Transaction rate نرخ تراكنش

 On-line data entry ورود اطالعات بصورت آني
انيكارائي كاربر پاي  End-user efficiency 

 On-line update بهنگام سازي آني
 Complex processing پردازشهاي پيچيده

 Re-usability قابليت استفاده مجدد
 Installation ease نصب آسان

 Operational ease عمليات آسان
 Multiple site جند سايتي بودن

 Facilitate change امكانات تغيير
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   مالحظات تاثير انتخاب يك روش برآورد - 15-6

بعالوه عوامـل ذاتـي و يـا        . بسته به كاربردهاي روشهاي برآورد هزينه، وزن متفاوتي بايد براي معيارهاي ارزيابي قرار داده شود              
وشهاي برآورد  در اين قسمت فاكتورهاي اصلي موثر بر كاربرد ر        . عمومي در روشهاي برآورد، بر قابليت اجرا تاثير خواهد گذاشت         

  .و ارزيابي نتيجه آنها مورد بررسي قرار مي گيرد

   مالحظات عملي- 1- 6- 15
سطح : سه عامل مهم در اين رابطه عبارتند از . نكاتي مختلفي بهنگام اعمال يك روش در عمل بايد در نظر گرفته شود 

  .ر مختصر ذيال بحث مي شوداين سه عامل بطو. مقبوليت، دسترسي به متخصصين و توانائي بكاربردن پيچيدگي

ممكن  .اين عامل در هنگام اعمال اين روش بيك و يا جند پروژه نقش بسزائي خواهد داشت: سطح مقبوليت 

 . است روش تخمين در محيط تجاري و بصورت عمومي قابل قبول،  ولي اجراي آن هرگز عملي نشود

سين ذيصالح و مديران معموال روش برآوردي را عدم مقبوليت يك مدل به چند دليل ممكن است؛ اول اينكه مهند
ثانيا آنها معموال دوست دارند توجيهاتي براي انتخاب يك روش . مي پسندند كه قبال بطور خاص تجربه شده باشد

بعنوان مثال بدانند كه اگر در پروژه . برآورد و پيش بيني عواقب اعمال آن در جهت ميزان تعيين اعتماد داشته باشند
سوم اينكه يك روش ممكن است از . وش برآورد ديگري استفاده كنند چه اتفاقي ممكن است رخ دهداي از ر

بنابراين افراد تصميم . فاكتورهاي هزينه اي استفاده كند كه در يك محيط عملي خيلي واضح و قابل درك نباشد

از تعريفها تغيير دهند كه البته گيرنده در آن محيط مجبورند كه فكر خود را به يك واژه ي متفاوت و مجموعه اي 
بطور خالصه سطح مقبوليت بعنوان يك عامل غير تكنيكي در انتخاب و اعمال . اين امر هميشه ساده و عملي نيست

يك روش وارد مي شود و سواالتي نظير اينكه آيا روشهاي برآورد در دامنه هاي تجاري يا عمومي عملي هست يا نه، 
 .را پاسخ مي دهد

روشهاي برآورد كامال و يا تقريبا بر اساس برخي از فرآيندهاي استنباطي افراد خبره : 1ه متخصصيندسترسي ب 

هر دو مورد يعني كنترل . اين استنباط به ساخت مدل و همچنين به كنترل و هدايت برآوردها كمك مي كند. هستند
ان زمان دقيقي براي استنباط دانش توسط بدليل مشغله زياد خبرگان، نمي تو. و هدايت برآوردها وقتگير خواهد بود

                                                 
1 Access to Experts 



 تخمين هزينه هاي توسعه نرم افزار: فصل پانزدهم

 304

بعالوه اگر سازمان جديد يا پروژه هايي . آنها تعيين و در نتيجه اطمينان كامل از اعمال دقيق يك روش بدست آورد
بر اساس يك تكنولوژي كامالجديد بايد توسعه داده شود اعمال دقيق يك روش بدليل عدم دانش خبرگان غير 

 . واهد بودعملي و با خطا همراه خ

 تكنيكها و يا روشهاي خاص به مقدار قابل توجهي نياز به آموزش در جهت :توانايي به كار بردن پيچيدگي 

متاسفانه چنين مهارتهايي ممكن است فراتر از خواسته ها يا . تفسير مدل و اعمال آن به يك پروژه خاص دارند
بر مدل و يا الگوريتم پيچيده، نياز بيشتري به پشتيباني روشهاي برآورد مبتني . توانايي هاي يادگيري افراد باشد

عدم وجود ابزار و يا مهارتهاي خاص در بر خي از . ابزارهاي بيشتر و بهتر براي بدست آوردن ميزان مقبوليت دارند
  . پروژه ها، باعث تمايالت  بيشتر به استفاده از تكنيكهايي نظير روشهاي رگرسيون و يا روشهاي قياسي شده است

  
 

   مالحظات تكنيكي- 3- 6- 15

 : مالحظات تكنيكي كه بهنگام اعمال يك روش تخمين هزينه بيك پروژه بايد در پيش گرفته شود شامل موارد زير است

بعنوان مثال روش نقـاط  . ذاتا كاربردهاي محدود را پشتيباني مي كنند روشها برخي: اهداف استفاده از  روشها     •

در اين روش ، در صورت نياز بـه  . دهاي ساده براي پروژه هاي تجاري عمل مي كند   عملكردي بر مبناي فقط برآور    
بعنـوان مثـالي ديگـر،      .  تحليل ريسك در مورد بودجه يا برنامه زماني براي كار و يا فعاليتها، كار مشكل خواهد شد                

 . عه بدست آيداگر هدف از اعمال يك روش تعيين اندازه برنامه باشد، اين هدف در در مرحله ي بعدي توس

 روشهاي برآورد مبتني بر خصوصيات پـروژه نيـاز بـه مقـادير عـددي آن                 :دسترس پذيري داده هاي پروژه       •

برخي داده ها براي آن پروژه ممكن است به مقدار نيـاز در دسـترس               . ويژگيها جهت اعمال بيك پروژه خاص دارند      
 مجموعه، قابل استفاده نبـوده و درنتيجـه موجـب عـدم             نباشند يا بخاطر ناسازگاري و يا بي ثباتي و يا كامل نبودن           

  .اعمال آن روش به  پروژه گردند
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 اگرچه ممكن است داده ها در دسترس و از كيفيت قابل قبول بر خـوردار باشـد ولـي امكـان تغييـر           :1اعتبار داده  •

 از داده هاي پـروژه در  در اينصورت فقط زيرمجموعه اي. فرآيندهاي يك سازمان و يا اهداف با زمان نيز وجود دارد         
برخي از محدوديتها ممكن است باعث عدم استفاده از         . دسترس و با سطحي از اطمينان مورد استفاده قرار مي گيرد          

  .يك روش برآورد گردد

  بخاطر تفاوت در توزيع داده هاي يك پروژه ، وضعيت ذاتي آنهـا در          :ويژگي داده ها و تاثيرات متقابل آنها         •

 جمع آوري شده ، ميزان اعتبار روش و استفاده از آن براي تهيه يـك بـرآورد دقيـق ممكـن اسـت          مدل و نوع داده   
پيشاپيش قبل از اينكه كاري روي داده ي موجـود انجـام داده باشـيم، امكـان     . بمقدار قابل مالحظه اي متغير باشد   

تورهاي موثر در هزينـه دسـته   بعنوان مثال در روش نلسون و يا روش رگرسيون فاك        . كنترل آنها بسيار مشكل است    
  . بندي شده ليكن تاثير متقابل آنها روي يكديگر در نظر گرفته نشده و انجام اين كار غير ممكن است

  
   كاربردهاي ديگر استفاده از روشهاي تخمين  - 15-7

.  ده ديگري قـرار گيرنـد  مدلهاي تخمين هزينه عالوه بر ايجاد يك برآورد براي هزينه هاي يك پروژه ، ممكن است مورد استفا  
 پـروژه   2كاربرد اول، پيمانكاري  . در اين قسمت سه زمينه كاربردي ديگر از مدلها ويا روشهاي تخمين هزينه را بررسي مي كنيم                

هاي نرم افزاري، كاربرد دوم مربوط به مديريت پروژه هاي نرم افزاري، و كاربرد سـوم در جهـت ايحـاد محكهـاي سـودمندي                
  .سه زمينه ذيال شرح داده مي شونداين . روشها است

  

  پيمانكاري پروژه هاي نرم افزاري-15-7-1

داليل زيادي براي انجام    . شركتها مي توانند يك سيستم را توسط عرضه كنندگان براي توسعه و يا پشتيباني پيمانكاري نمايند               
توسعه نرم افزارهايش را بـه پيمانكـار واگـذار    يك سازمان ممكن است به دليل كمبود موقت در نيروها ،            . پيمانكاري وجود دارد  

سازماني ديگر ممكن است فرض كند كه يك عرضه كننده خاص، سرويسهاي بهتري نسبت به تيم توسعه دهنده داخلـي                    . كند

                                                 
1 Validity of data 
2 Outsourcing 
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دليل سوم آنست كه در هسته اصلي اكثر سازمانهاي تجاري كار توسعه نرم افزار بعنـوان يـك هـدف خـاص در                       . ارائه مي كند  
  .بنابراين پيمانكاري در برخي موارد امري ضروري است. ازمان در نظر گرفته نمي شودداخل س
 

معمـوال  . پيمانكاري پرسنل توسعه، بار شغلي كاركنان يك شركت را كاهش داده و در نتيجه باعـث كـاهش هزينـه مـي شـود            
زيابي مناسب بودن پيـشنهادات رسـيده از        بنابراين ار . عرضه كنندگان كاهش زياد هزينه و بهبود كيفيت را پيش بيني مي كنند            

براي اينكار الزم است كه در مورد ويژگي هاي مهم پروژه و تاثير موارد قابل انتظاري كـه هزينـه                    . پيمانكاران بسيار مهم است   
مـدل  وقتي داده ها از تعدادي پيمانكار فرعي جمع آوري شـد، سـاختن              . ي پروژه ها را تعيين مي كند آگاهي وجود داشته باشد          

اين مدل، براي مـذاكره و تـصميم        .  ميسر مي گردد   1پيش بيني شده و امكان ايحاد يك شيوه  براي مقايسه اهداف محك زني             

  .گيري در مورد عرضه كنندگان در پيمانكاري پروژه هاي آتي، مفيد واقع خواهد بود

 

  مديريت پروژه ها -15-7-2

در ابتـداي  . ا قيمت ثابت و در يك برنامه زماني مشخص كـار مـي كننـد              اغلب شركت هاي نرم افزاري بر اساس يك قرارداد ب         

كار، مدير پروژه به برآورد و تخمين منابع مورد نياز براي انجام پروژه، برنامه ريزي پرسنل و مذاكره براي بودجـه اضـافي مـي                         
ي زمـاني بـراي طراحـي، نظـارت و     بمحض آغاز يك پروژه نرم افزاري ، كارها تقسيم بندي شده و برآوردهاي برنامـه     . پردازد

در تمامي مراحل پروژه، كار انجام شده و برنامه زماني مقايسه ، عوامل ريسك مشخص و عمليات           . كنترل پروژه انجام مي شود    
بعد از تكميل پروژه، مقايسه اي با پروژه هاي مشابه قبلـي انجـام و ميـزان اعتبـار روش                    . جلوگيري از اختالف تعيين مي گردد     

بمنظور انجام تمامي اين كارها بايد يك مدل برآورد هزينه، متناسب با مشخصات فرآينـد               . د و كارائي آن تعيين خواهد شد      برآور
داده ها در طول اجراي پروژه جمع آوري و مدل معموال توسط مدير پروژه مورد ارزيابي قرار گرفته مي                   . انجام پروژه، تهيه شود   

  .شود

 

داده ها بعنوان عوامل    )  2(توصيفي از فرآيند توليد نرم افزار تهيه شود؛         ) 1(رل و نظارت شود بايد      براي اينكه پروژه بخوبي كنت    

ايجـاد يـك مـدل هزينـه نقـش          . تالش روي فعاليتهاي اصلي متمركز شود     ) 3(مهم در فاكتورهاي هزينه در نظر گرفته شود؛         

                                                 
1 Benchmarking 



 تخمين هزينه هاي توسعه نرم افزار: فصل پانزدهم

 307

براي انجـام مراحـل كنتـرل و نظـارت          . اهد داشت مهمي در درك موارد فوق و مشخص كردن روابط بين مشخصات پروژه خو            
ايـن داده هـا فعاليتهـاي پـروژه،     . انجام مي شود) بر اساس فرآيند توليد  (پروژه، جمع آوري داده ها طي مراحل توسعه نرم افزار           

  .خصوصيات محصول و عوامل را بصورت جزء به جزء توصيف مي كنند
  

از برنامه زماني طراحي شده و مي نيمم كردن آن طي جريـان توليـد نـرم افـزار                    در تعيين انحرافات ممكن از       1نظارت بر پروژه  
بعنوان مثال اگر زمان تالش روي تعريف نيازمنديها بيشتر از زمان مورد انتظار نسبت به فاز پياده سـازي باشـد                     . كمك مي كند  

ا را اواخـر پـروژه تغييـر مـي دهنـد و عمليـات         مثال مشتريها تعدادي از نيازمنديه    . مساله بايد مورد رسيدگي و تحقيق قرار گيرد       
كنترل پروژه كمك زيادي در جهت انجام عمليات تصحيح،     .  تصحيح كد بر اساس مذاكره مجدد ممكن است دوباره انجام شود          

  .بعد از مشاهده انحراف از مقادير برنامه و داليل انحراف، خواهد كرد
  

، كمك زيادي در جهت تعيين زمان و چگونگي بكارگيري نيروها و بطـور              ويژگيهاي محصول نرم افزاري و روش برآورد هزينه       
اگر داده هـاي كـافي از پـروژه         . بيشترين استفاده از اين داده ها در طراحي و بهبود محصول است           . كلي مديريت منابع مي كند    

ري اين داده ها امكـان بـرآورد   با بكار گي. هاي مختلف در دسترس باشد برنامه پرسنل و كار طراحي پروژه جديد ساده مي شود   
سهم هر مرحله در كل زمان توسعه، هر فعاليت از كل فعاليتهاي پروژه و هم چنين تعيين مقدار كار الزم براي تكميل محصول                      

  .انجام خواهد شد
  

ر تاثيرشان نيـز بايـد      در هنگام برآورد هزينه پروژه، بايد فاكتورهايي كه بيشترين تاثير را در آن زمينه دارند محاسبه شده و مقدا                  
معمـوال فاكتورهـاي هزينـه اي مهـم در شـركتها مختلـف و دامنـه هـاي                   . در يك مدل يا در طي برآورد انـدازه گيـري شـود            

  . آنها تحليل نياز و مشخصات اوليه نرم افزار را در جهت تعيين هزينه ها و منابع استفاده مي كنند. كاربرديشان متفاوت است
  

                                                 
1 Project Monitoring 
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مدل برآورد هزينه در ابتداي اجراي پروژه، مدير مقاديري را بـه هـر يـك از فاكتورهـاي مـرتبط در مـدل         براي استفاده از يك     
. يك مدير پروژه معموال در مقدار دقيق يك فاكتور و خصوصا در ابتداي مراحل توليد خيلي مطمئن نيـست                  . تخصيص مي دهد  

  . داده شوداين عدم اطمينان مي تواند به صورت يك توزيع براي مقادير نشان 
  

اگر چه خروجي مدلهاي تخمين هزينه، معموال يك مقدار مشخص و واحد است، حساسيت زياد روي دقت باال باعث گمراهـي                     
عالوه بر توزيع ناشي از عدم اطمينان از نتيجه مدل، انحراف ناشي از عدم اطمينان در ورودي هاي مـدل نيـز وجـود                        . مي شود 

ابي هايي مربوط به ميزان ريسك انجام و  احتمال صرف بيشتر از مقدار بودجه ي تعيين شـده                  بدين منظور بايد برخي ارزي    . دارد
  .را براي آن مشخص كرد

  

  1 محكهاي سودمندي-15-7-3

بعنوان مثال وقتي يك پروژه كامل شد، توسـعه دهنـدگان           . كاربرد ديگر مدلهاي برآورد هزينه، ايجاد محكهاي سودمندي است        
ن كنند كه پروژه تا چه اندازه، با توجه به سودمندي آن در مقايسه با ساير پروژه هـاي مـشابه، خـوب                       ممكن است بخواهد تعيي   

اگر چه فاكتورهاي ديگري بجز سودمندي نيز در اين موضوع دخالت دارند، بكار گيري مجموعـه اي متفـاوت              . انجام شده است  

بدين منظور ميزان تـاثير هـر عامـل         .  سودمندي مهم است   از تكنيكها يا فرآيندها براي يك پروژه خاص براي ايجاد محكهاي          
  . بطور عملي و قابل مشاهده براي استفاده ديگران ثبت خواهد شد

  
نتايج ثبت شده از ميزان سودمندي روشهاي برآورد هزينه براي پروژه هاي انجام شده، در جهت پيش بينـي توزيـع سـودمندي              

عـالوه بـر آن، مـشاهده    . ه و مي تواند بعنوان يك مبناي مقايسه بكار گرفته شودمورد انتظار از اعمال يك روش مفيد واقع شد     
توزيع سودمندي يك مدل براي يك پروژه در جهت مينيمم كردن انحراف سودمندي ناشي از خصوصيات پروژه مـوثر خواهـد                     

رسي و تحقيق قـرار گرفتـه و عوامـل          اگر پروژه اي انحرافي بزرگ از توزيع سودمندي مورد انتظار نشان دهد، بايد مورد بر              . بود

  .موثر در آن شناسائي و راهكارائي براي بهبود عمليات در توليد محصول اعمال شود

                                                 
1 Productivity Benchmarking 



 تخمين هزينه هاي توسعه نرم افزار: فصل پانزدهم

 309

  

    جمع بندي در مورد تخمين هزينه-15-8

  :نكات مهم و كليدي اين فصل را مي توات در قالب موارد ذيل خالصه كرد

 يهايژگي و ني ب ي رابطه خط  كي هي اول يالگوهادر  . داردتحقيقات در مورد روشهاي تخمين هزينه همچنان ادامه          •
  . استي خطري رابطه غني ادي جدي در الگوهاكهيدر حالايجاد مي شد  نهي هززانيپروژه و م

 .هر يك از روشهاي بحث شده، مشكل خاص خود را دارند •

 .تست شده اندجهت چك كردن روشها، اطالعات كمي وجود دارد و بطور دقيق و در اشل وسيع روشها كمتر  •

هر سازمان با توجه به تجارب پروژه هاي قبلي، روش خاص خود را در تخمين هزينه بكار گرفته و در عمـل آن                        •

 .را مرتباً مورد تجديد نظر قرار داده است

جهت اطمينان بيشتر در مورد نتيجه يك روش، بهتر است آن روش طي توسعه نرم افزار مرتباً اصالح شده و بـا                    •
  .اي ديگر مقايسه و در عمل از نتايج چند روش جهت تخمين هزينه استفاده گرددنتيجه روشه
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  پشتيباني نرم افزار:  فصل شانزدهم 
  

واژه پشتيباني به فرآيند اصالح و تغييرات نرم افزار پس از تحويل به مشتري و استفاده از آن توسط كاربران پاياني اطالق مـي                        
اين اصالحات ممكن است تغييرات ساده اي براي تصحيح خطاهاي برنامه نويسي، تغييرات گـسترده تـر بـراي تـصحيح                     . شود
از آنجا كه . طاهاي طراحي، بازنويسيهاي كد برنامه براي دستيابي به سرعت بيشتر و يا تطبيق نرم افزار با نيازهاي جديد باشد         خ

نگهداري نرم افزار، امري اجتناب ناپذير است، توسعه سيستمها بايد به گونه اي انجام شود كه مشكالت نگهداري آنها كمتـر و                      
  .ال بودن هزينه هاي نگهداري، يكي از داليل شكست نرم افزار و عدم استفاده ازآن استبا. هزينه هاي آن پائين باشد

  
سپس مهندسي مجـدد در نـرم افـزار    . در اين فصل، الگويي براي نگهداري نرم افزار و پيش بيني هزينه هاي آن ارائه مي شود           

  .بحث مي گردد
  

   مقدمه -16-1

ريف مي شود، نيازهاي جديد برنامه نويسي مي گردد، محيط سيستم تغييـر مـي               طي مرحله پشتيباني سيستم، نيازهاي جديد تع      

  :بطور كلي سه نوع نگهداري مطرح است. كند و خطاهايي كه در فرآيند تست سيستم كشف نشده اند ظاهر خواهند شد

  .تغييراتي است كه سيستم را بهبود مي بخشند: 1نگهداري تكميلي •

 .ه به خاطر تغييرات محيط برنامه،انجام مي شودتغييراتي است ك: 2نگهداري تطبيقي •

 .اين تغييرات شامل تصحيح خطاهاي كشف نشده قبلي درسيستم مي باشد :1نگهداري تصحيحي •

                                                 
1 Perfective Maintenance 
2 Adaptive Maintenance 
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 1-16نتيجه اين تحقيق در شكل   . تحقيقاتي انجام دادند  ) 1980 (2 توزيع انواع نگهداري نرم افزار لنيتس و سوانسون        ددر مور 

  .تصحيحي است% 17تطبيقي و % 18از نگهداري ها تكميلي، % 65كل  حدود مطابق ش. منعكس شده است

  
  
  
  
  
  
 

  
  توزيع انواع نگهداري نرم افزار بطور تجربي-1-16شكل 

  
دليل گرانتـر بـودن     . بعد از آن خطاهاي طراحي گرانتر تمام مي شوند        . تصحيح خطاهاي برنامه نويسي معموالً هزينه كمي دارد       

بر طرف ساختن خطاهاي مربوط به نيازها از همه گرانتر است زيرا بايـد              . ي مجدد ماجول ها مي باشد     خطاهاي طراحي بازنويس  
  .   مراحل طراحي و پياده سازي را از نو انجام داد

       

از كوششهاي برنامه نويسان خود را بـه نگهـداري سيـستمهاي            % 50لنيتس و سوانسون دريافتند كه سازمانهاي بزرگ حداقل         
 توزيع قابل مقايسه اي از كوشش براي نگهداري در ميان انواع نگهداري را پيـشنهاد مـي                  3مك كي . تصاص داده اند  موجود اخ 

از كل تـالش سـازمان را بـراي توسـعه نـرم افـزار       % 65وي معتقد است مقدار كوشش انجام شده براي نگهداري، حدود  . كند

 .تشكيل مي دهد

  
                                                                                                                                                                 

1 Corrective Maintenance 
2 Lientz and Swanson  
3 McKee 
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  ر  الگوي فرآيند نگهداري نرم افزا-16-2

او در ايـن الگـو انـواع نگهـداري را در     .  ارائه داد2-16 الگويي براي فرآيند نگهداري نگهداري نرم افزار بصورت شكل            1آرتور
  . نظر گرفت

  

  
  
  
  
  
 

 

  
  

   الگوي آرتور براي نگهداري نرم افزار– 2-16شكل  
  

هزينـه  . مديريت يا كاربران سيستم آغاز مي شـود       مطابق اين الگو، فرآيند نگهداري با مجموعه اي از تقاضاهاي تغيير از سوي              

اين . ها و تاثير اين تغييرات ارزيابي، و با اين فرض تصميم گيري در مورد اعمال اين تغييرات، برنامه ريزي الزم انجام مي شود      
بي انجـام و در  تغييرات اعمـال شـده و سـپس ارزيـا        . تغييرات معموالً نگهداري تطبيقي، تصحيحي و تكميلي را در بر مي گيرد           

  . نهايت نسخه جديدي از سيستم بدست مي آيد
  

                                                 
1 Arthur 

  
  ايجاد نسخه

 جديد از سيستم

 
سازي پياده 

 تغييرات

 
  ريزيبرنامه 

 اعمال تغييرات

  
  تحليل

 درخواستها

  
 درخواستهاي تغيير

 
اري نگهد

 تصحيحي

 
 نگهداري تطبيقي

  
 نگهداري تكميلي
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نيازهاي جديد بايد بطور دقيـق بيـان شـده و ارزيـابي             . مطابق الگوي ارائه شده، فرآيند نگهداري تكراري از فرآيند توسعه است          
در . آزمايش قـرار داده شـود     تعدادي ازاجزاي سيستم بايد از نو طراحي و يا تكميل شده و تمام يا بخشي از سيستم مورد                   . شوند

 .اين تكرار بايد استانداردها و روشهاي قابل مقايسه اي بكار گرفته شود

  
هر چه ميزان تغييـرات در خواسـتي بزرگتـر باشـد،       . مهمترين مشخصه هر تغيير آنست كه ساختار اوليه برنامه را تغيير مي دهد            

نگهداري بايد تالش خود را در جهت بهينـه كـردن           درگير در مساله     مهندس. تغيير دادن برنامه دشوارتر و هزينه ها بيشتراست       
با بكارگيري اصول برنامه سازي شيء گرايي در حين توسعه و همچنـين در فـاز                . مي نيمم اثرات روي ساختار برنامه بكار گيرد       
 ، منجـر بـه ايجـاد        پنهان سازي اطالعات و فشرده سازي بعنوان دو اصـل مهـم           . نگهداري مي توان به اين هدف دست يافت       

  .ساختاري مطمئن از برنامه  و انجام بهتر فرآيند نگهداري مي شود
  

آنها تصور مي كنند براي انجام اين فرآينـد، نـسبت بـه فرآينـد توسـعه، بـه                   . مديران سازمانها تصور درستي از نگهداري ندارند      
اين تصور منفي هزينه    .  كارمندان كم تجربه مي گذارند     بسياري از سازمانها فرآيند نگهداري را بعهده      .  مهارت كمتري نياز است   

هاي نگهداري را احتماالً افزايش مي دهد، زيرا تجربه و مهارت كارمندان معين شده براي اين كار كمتر از افـرادي اسـت كـه                         
  .براي طراحي سيستم در نظر گرفته شده اند

  

  :فاز نگهداري نرم افزار، بصورت زير ارائه كرد  چند پيشنهاد مهم، براي افزايش انگيزه كارمندان در 1بوهم

  .اهداف نرم افزار را با اهداف سازماني ادغام كنيد •

 .پاداشهاي نگهداري نرم افزار را با كارآيي سازماني ادغام كنيد •

 .كاركنان نگهداري نرم افزار را در سيستم هاي عملياتي ادغام كنيد •

براساس آن، تيم نگهداري بتواند تـصميم بگيـرد كـه در چـه              بودجه نگهداري تكميلي دقيقي تخصيص دهيد، تا         •
 .زماني بخشهاي نرم افزار را از نو طراحي كند

                                                 
1 Boehm 
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 .كارمندان نگهداري را از ابتدا در جريان فرآيند نرم افزار، تهيه استانداردها، بازبيني ها و تهيه تستها قرار دهيد •

  
، داراي ارزشي معادل با توسعه نرم افزار بوده، و بـه همـان انـدازه             بطور كلي، مديريت بايد به مهندسان نشان دهد كه نگهداري         

بهترين طراحان و برنامه نويسان بايد درگير نگهداري سيستم شده و بايد به اندازه توسعه سيـستم بـه آنهـا                   . نيز دشوار مي باشد   
 .بها داده شود

  

    عوامل موثر بر هزينه هاي نگهداري-16-3

شواهد حاصل از سيستم هاي موجود نـشان مـي دهـد كـه هزينـه هـاي نگهـداري،                 . دشوار است برآورد هزينه هاي نگهداري     
  .باالترين هزينه ها را در توسعه و استفاده از سيستم به خود اختصاص مي دهند

  
مطالعات نشان مـي دهـد كـه بـه طـور      . هزينه هاي نگهداري به طور گسترده، از يك دامنه كاربردي به ديگري تغيير مي كند       

براي سيستم  .  شده مي باشند   1انگين، اين هزينه ها بين دو تا چهار برابر هزينه هاي مربوط به سيستم هاي نرم افزاري تعبيه                 مي
 انجام گرفت نشان داد كه هزينه هاي نگهداري تا حد زيادي قابل مقايسه  2جاري، مطالعه اي كه توسط گيلمارهاي كاربردي ت  

  .تنسبت به هزينه هاي توسعه سيستم اس
  

ايـن  . صرف زمان و كوشش براي كاهش دادن هزينه هاي نگهداري در هنگام طراحي و تكميل سيستم، معمـوالً مـوثر اسـت                     
پائين بودن هزينه هاي توسعه نـرم افـزار عمومـا بايـد باعـت ايجـاد هزينـه هـاي بـاال در          . تاثير بطور معكوس ظاهر مي شود   

ينه هاي نگهداري با درصد افزايش هزينه توسـعه، قابـل مقايـسه باشـد،               اگر درصد صرفه جويي در هز     . نگهداري آن مي  شود    
  .افزايش هزينه هاي توسعه منجر به كاهش كلي در هزينه هاي سيستم خواهد شد

  

                                                 
1 Embedded 
2 Gilmore 
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هزينه هاي دوران زندگي سيستم را مي توان به موازات كوشش بيشتر در حـين توسـعه ، بـراي ايجـاد سيـستمي بـا قابليـت                            

، هزينه هاي دو سيستم را براي يك كاربرد طي دوران بهره بـرداري از آنهـا نـشان       3-16شكل  . ادنگهداري بيشتر، كاهش د   

در مقابـل، هزينـه     .  مليون تومان است   425 و   100مطابق شكل هزينه هاي توسعه و نگهداري سيستم دو بترتيب           . مي دهد 

 425ينـه هـاي دوران بهـره بـرداري  آن            ولي هز ) 2بيش از سيستم    % 25( مليون تومان    125، برابر   1هاي توسعه سيستم    

 . است ) 2كمتر از سيستم % 18(مليون تومان 

                           
  
  
  
  
  

  
   مقايسه هزينه هاي توسعه و نگهداري دو سيستم براي يك كاربرد طي دوران زندگي آنها-3-16شكل 

ي شود كه اين هزينه ها بـه تعـدادي از عوامـل مختلـف               اين دشواري از آنجا ناشي م     . برآورد هزينه هاي نگهداري دشوار است     

 چند عامل تكنيكي و غير تكنيكي مهم و موثر بر نگهداري نرم افـزار را                1-16جدول  . تكنيكي و غير تكنيكي مربوط مي شود      
  .نشان مي دهد

   عوامل مختلف موثر بر نگهداري نرم افزار-1-16جدول

  عوامل تكنيكي  عوامل غير تكنيكي

  برد سيستمدامنه كار
  پايداري كارمندان 
  طول عمر برنامه

  وابستگي برنامه به محيط خارجي
  پايداري سخت افزار

  استقالل ماجول
  زبان برنامه سازي

  سبك برنامه نويسي
  تست و ارزيابي برنامه
  كيفيت مستندسازي
  مديريت پيكر بندي 

  
  

  1سيستم   
  
  

 2سيستم   

  
  

  های  هزينه
  توسعه

  
  

  هایهزينه
  نگهداری

  
 

    0     50     100    150    200      250    300      350    400       450       500 مليون تومان       
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  : ارتباطي ندارند، عبارتند ازعواملي كه به تكنيكهاي مهندسي به كار رفته براي توسعه نرم افزار

اگـر كـاربرد بـه طـور واضـح تعريـف شـده و بخـوبي درك شـود، احتمـاالً           : دامنه كاربرد سيستم يا نرم افزار      •

اگـر كـاربرد كـامالً      . در اين صورت به نگهداري تطبيقي كمتر نياز خواهد بـود          . نيازمنديهاي سيستم كامل خواهد بود    
 .كه به موازات وارد شدن كاربر به سيستم، نيازهاي اوليه بطور مكرر اصالح شودجديد باشد، اين احتمال وجود دارد 

  اگـر توسـعه دهنـدگان سيـستم، خـود مـسئول نگهـداري برنامـه هـاي خودشـان باشـند، از                       : پايداري كارمندان  •

 .هزينه هاي نگهداري كاسته مي شود زيرا در اينصورت زماني براي درك سيستم توسط مهندسـان تلـف نمـي شـود                     
البته ذكر اين نكته مهم الزم است كه در عمل، پشتيباني نرم افزار توسط توسعه دهندگان در سراسر طول عمر مفيـد                      

 .آن بسيار غيرطبيعي است

هنگامي كه آن كاربرد از بين مي رود يا هنگامي كه           . عمر مفيد برنامه به كاربرد آن بستگي دارد       : طول عمر برنامه   •

ي شود و هزينه هاي تبديل، از هزينه هاي توسعه بيشتر مي شـود، برنامـه از رده خـارج                    سخت افزار اوليه جايگزين م    
هر چه برنامه قديمي تر باشد، بيشتر نگهداري شده است و هزينه هاي نگهـداري معمـوالً بـا سـن برنامـه                       . مي شود 

 .افزايش مي يابد

 بستگي دارد بايد آن را بـه مـوازات   اگر برنامه اي به محيط خارجي خود     : وابستگي برنامه به محيط خارجي آن      •

به عنوان مثال، در صورت تغييرات در سيستم ماليات بندي، اصالح برنامه هـاي حقـوق،            . تغييرات محيط، اصالح كرد   
 .حسابداري و كنترل موجودي ضروري بنظر مي رسد

ر طـول عمـر     اگر برنامه اي براي يك پيكربندي سخت افزاري خاص طراحي شـده كـه د              : پايداري سخت افزار   •

بـه هـر حـال،    . برنامه تغيير نمي كند، به هيچ وجه نگهداري كه ناشي از تغييرات سخت افزاري باشد، نياز نخواهد بود 
برنامه ها را اغلب بايد اصـالح كـرد تـا از سـخت افـزار جديـدي كـه جـايگزين                      . اين وضعيت به ندرت پيش مي آيد      

 .تجهيزات قبلي شده است، استفاده شود

  
  :يكي و روشهاي بكار گرفته شده در توسعه سيستم نيز بر هزينه هاي نگهداري تاثير دارندعوامل تكن



 نرم افزار پشتيباني : مشانزدهفصل 

324 

اصالح ماجول اي از سيستم بايد بدون اثر گذاشتن بر روي ماجولهاي ديگري از سيستم، امكـان                  : استقالل ماجول  •

  .پذير باشد

ده اند معموالً آسـانتر بـوده و در نتيجـه           درك برنامه هايي كه به زبانهاي سطح باال نوشته ش         : زبان برنامه سازي     •

 .نگهداري آنها نيز آسانتر خواهد بود

 .طريق برنامه نويسي در قابليت درك آن و در نتيجه سهولت اصالح آن تاثير دارد: سبك برنامه نويسي •

د، به طور كلي، هر چه زمان و كوشش بيشتري صرف ارزيابي طراحي و تست برنامه شـو                : تست و ارزيابي برنامه    •

 .در نتيجه هزينه هاي نگهداري تصحيحي كمتر مي شود. خطاهاي كمتري خواهد داشت

اگر برنامه اي توسط مستندات واضح، كامل و در عين حال فشرده پـشتيباني شـود،                : كيفيت مستندسازي برنامه   •

ستندات خوب، كمتـر از  هزينه هاي نگهداري برنامه براي سيستمهايي با م   . كار درك برنامه مي تواند نسبتاً ساده باشد       
 .هزينه هاي مربوط به برنامه هاي با مستندات ضعيف يا ناقص است

يكي از مهمترين هزينه هاي نگهداري، حفظ ارتباط ميان تمام          : تكنيكهاي به كاررفته در مديريت پيكربندي      •

 كنتـرل ايـن هزينـه       مديريت پيكر بندي كارآمد، مي تواند بـه       . مستندات سيستم و تضمين سازگاري آنها با هم است        

 .كمك كند

  
ممكن است سيستمهاي قديمي به زباني نوشته شـده باشـند           . با قديمي شدن سيستمها، هزينه هاي نگهداري افزايش مي يابد         

كه ديگر براي توسعه جديد به كار نروند يا با استفاده از روشهاي طراحيي توسعه يافتـه باشـند كـه توسـط تكنيكهـاي جديـد                           
لذا ممكن است الزم باشد براي تربيت كارمنداني كه مي خواهند اين برنامه ها را نگهداري كنند، تمهيـداتي                   . دگرگون شده اند  

  .صورت گيرد
  

 جايگزين زبانهاي قديمي تري نظير فرترن مي شوند و از آنجا كـه توسـعه                ++C و   Adaاز آنجا كه زبانهاي جديدتري مثل       

  .دت بيشتري يافته استشي گرا جايگزين توسعه تابعي شده، اين مشكل ش
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    برآورد هزينه هاي نگهداري-16-4

به همين دليل،  تكنيـك يگانـه اي         . همانطوريكه در قسمت قبل بحث شد، هزينه هاي نگهداري متاثر از عوامل فراواني است             
نه ها با اسـتفاده از      بهترين روش، برآورد هزي   . براي برآورد هزينه هاي نگهداري و تعميم آن براي كاربردهاي ديگر وجود ندارد            

در صورت جمع آوري داده ها در مورد سيستمهاي مشابه پيـشين و تـالش               . هزينه انجام شده در پروژه هاي مشابه ديگر است        
معموال هزينه هاي نگهداري براسـاس  .  در جهت صحت آنها، مي توان الگوي مناسبي براي هزينه هاي نگهداري بدست آورد             

اين برآورد را مي توان براي كمك به تصميم گيـري در بـاره              . طالعات در دسترس برآورد مي گردد     يك الگوريتم وبا توجه به ا     
  .نحوه نگهداري بكار گرفت

  

 پروژه در تعدادي از زمينه هاي كاربردي، فرمـولي بـراي بـرآورد هزينـه                63بوهم  با استفاده ا ز داده هاي جمع آوري شده از             

)  بحـث شـد  15كه در فـصل  (خشي از الگوي برآورد هزينه نرم افزار به روش كوكومو اين فرمول ب. هاي نگهداري ايجاد كرد 

نـرخ  .  محاسـبه مـي كنـد   (ACT) 1مدل بوهم، هزينه هاي نگهداري را بر حسب كميتي بنام نرخ تغييرات سـاالنه . مي باشد 

 افزايش و يـا از طريـق اصـالح،كد          اين تغييرات ممكن است از طريق     . تغييرات ساالنه ، ميزان تغييرات ساالنه كد برنامه است        
  .باشد

  

   و كوشش تخميني يا واقعي براي توسعه سيـستم بـر حـسب    ACTروش برآورد بوهم براي تخمين هزينه هاي نگهداري، از         

با توجه به ضرب اين دو عامل،  كوشش ساالنه مورد نياز براي نگهداري نرم افزار به صـورت زيـر                     .  ماه استفاده مي كند    –نفر  
  : مي گرددمحاسبه

AME = ACT × SDT 

  

 ماه اندازه   – به ترتيب كوشش نگهداري ساالنه و زمان توسعه نرم افزارهستند و بر حسب نفر                SDT و   AMEدر رابطه فوق    

  . گيري مي شوند

                                                 
1 Annual Change Traffic 
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 هزينه هاي نگهداري محاسبه شده را در مقابل هزينه هاي توسعه براي سيستمهايي بـا انـدازه هـاي گونـاگون                      4- 16شكل  

  . فرض شده اند% 30و % 20، %10ها به ترتيب ACTدر شكل . ن مي دهدنشا
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  هزينه هاي نگهداري محاسبه شده براي سيستمهايي با اندازه هاي گوناگون-4-16شكل 

  

 %15 ماه براي توسعه داشته و ميـزان تغييـرات سـاالنه كـد برنامـه      – نفر   236بعنوان مثال فرض كنيد كه پروژه اي نياز به          
  .برآورد شود، در اينصورت كوشش الزم براي نگهداري بصورت زير برآورد خواهد شد

AME = 4/35=  236  × 15% ماه-نفر   

ايجـاد  اگر چه رابطه فوق خطي است، ولي تقريبي خوبي از هزينه هاي نگهداري ارائه داده و پايه اي براي محاسبات دقيق تر                       
.  و مقدار پايه را اصالح كرد      هدر نظر گرفت  نرم افزار   ويژگيهاي مربوط به پشتيباني     بدين منظور مي توان ضرائبي براي       . دكنمي  

بـراي انجـام ايـن كـار ، هزينـه      . اين ضرايب به عوامل فرآيند توسعه، پروژه، محصول و كاركنان پشتيباني مربـوط مـي شـود          

بطـور كلـي، بـرآورد      . ه بدست مـي آيـد      و برآورد هزينه تصحيح شد     كردهضرب  مربوطه  در هر يك از ضرائب      را  نگهداري پايه   
  .هزينه نگهداري را مي توان با داوري در باره اهميت هر يك از عوامل موثر بر هزينه و انتخاب ضريب مناسب، بهتركرد
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  :بعنوان مثال، عواملي كه بيشترين تاثير را روي هزينه ها دارند را مي توان بصورت زير در نظر گرفت

  .(RELY)قابليت اطمينان  •

  AEXP) .(قابليت در دسترس بودن كارمندان پشتيبان •

  ).LEXP(تجربه كارمندان در زبانها و كاربردها  •

  .MODP)(استفاده از تجربيات برنامه نويسي مدرن  •
  

  . داشته باشند2-16اين ضرائب ممكن است ارزشهائي بصورت جدول 
  

   ضرائب مختلف در محاسبه هزينه هاي نگهداري-2-16جدول
Factor (عامل) Value (ارزش) 

RELY 10/1  

AEXP 91/0  

LEXP 95/0  

MODP 72/0  

 

  :با بكارگيري اين ضرايب در برآورد هزينه اوليه مي توان عدد دقيق تري براي هزينه هاي پشتيباني به دست آورد

AME = 2/24 = 72/0 × 95/0 × 91/0 ×10/1 × 4/35 ماه-نفر   

  
كارمندان كارآزموده دردسترس بوده و از تجربيـات برنامـه نويـسي مـدرن در               كاهش هزينه هاي نگهداري ناشي از آنست كه         

براي نشان دادن اهميت عامل دوم، اگر تجربيات برنامه نويسي مدرن مـورد اسـتفاده قـرار                 . توسعه نرم افزار استفاده شده است     
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در اينصورت برآورد هزينه  .  خواهد يافت  ماه افزايش - نفر 53/53نگيرد و شرايط ديگر بدون تغيير باقي بمانند، هزينه توسعه تا            

  .نگهداري نيز بسيار بيشتر خواهد شد

AME = 26/71 = 40/1 × 95/0 × 91/0 ×10/1 × 53/53 ماه-نفر   

 هاي متفاوتي هستند و بنابراين با برآورد كوشش انجام شده براي توسعه اوليه و      ACTمعموالً، اجزاي متفاوت سيستم، داراي      
در اين صورت، كـل كـار انجـام         . ه براي هر يك از اجزاي نرم افزار، مي توان عدد صحيحتري بدست آورد             ترافيك تغيير ساالن  

  .سيستم خواهد بودجزء از شده براي نگهداري، برابر با حاصل كارهاي انجام شده براي هر 
  

ختار نرم افزار با گذشت عمر     مشكلي كه روش الگوريتمي در برآورد هزينه هاي نگهداري دارد، فرض آن در مورد عدم تغيير سا                
به موازات اينكه نرم افزار شباهت خود به سيستم اوليه را از دست مي دهد، استفاده از زمان توسعه اوليه بعنوان عامل                      . آن است 

  .كليدي در برآورد هزينه نگهداري، باعث بروز خطاهايي مي شود

  
اگرچـه، ايـن الگـو    . مبناي تجارب بدست آمده در شركت وي بودالگوي برآورد هزينه اي بوهم براي هزينه هاي نگهداري، بر   

بطور منطقي با هزينه هاي واقعي در پروژه هاي شركت بوهم مطابقت داشتند ولي او  ادعايي براي تعميم الگـوي خـود بـراي            
تصويب شده باشـد،    همچنين اگر بودجه اي عالوه بر مقدار پيش بيني شده براي نگهداري ،              . ديگر شركت ها و سازمانها ندارد     

بديهي است كه مدلسازي هزينه هاي الگوريتمي در يك سازمان تنها در صورتي             . كيفيت نگهداري را تحت تاثير قرار مي دهد       
  .مي توانند قابل قبول باشند كه بر اساس تجربيات توسعه نرم افزار در سازمان مرتبه بندي شده باشد

  
رد مدلسازي هزينه هاي الگوريتمي بعنوان وسيله اي براي تحليـل راههـاي ممكـن               همانند برآورد هزينه توسعه، بيشترين كارب     

مدل برآورد هزينـه اي، كـه عـواملي نظيـر تجربـه برنامـه نـويس،                 . است و  نبايد انتظار پيش بيني صحيح هزينه ها را داشت           
يري در باره نگهـداري نـرم افـزار         محدوديتهاي سخت افزاري، پيچيدگي نرم افزاري و نظاير آن را در نظر مي گيرد، تصميم گ               

بعنوان مثال، فرض كنيد در سيستم مثال باال، مديريت تصميم گرفته اسـت             . مبتني بر داليل ذكر شده را امكان پذير مي سازد         
فـرض كنيـد بـراي كارمنـدان كـم          . با به كارگيري كارمندان كم تجربه، در نگهداري نرم افزار، در هزينه ها صرفه جويي كند               
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 هزارتومان پرداخت مي شود كه در مقابل مهندسان با تجربه تـر بـه هزينـه اي معـادل                    750ماهانه هزينه اي معادل     تجربه،  

.   چگونگي مقايسه اين روشـهاي متفـاوت نگهـداري را نـشان مـي دهـد      3- 16جدول .  هزار تومان قابل مقايسه باشد    950

 . محاسـبه مـي شـود   MODP و RELYم آن بوسيله ضـرايب  برآورد اوليه، با در نظر گرفتن هزينه نگهداري پايه و تنظي

بنابراين در اين مثال، هزينه هاي نگهداري با استفاده از مهندسان با تجربه كاهش مي يابد، هر چند كه هزينه سرانه آنها بطور                    
  .قابل مالحظه اي بيشتر است

   مقايسه هزينه هاي نگهداري بر حسب تجارب كاركنان -3-16جدول

  ريهزينه نگهدا
 )هزارتومان(

عامل 
  تجربه

 حقوق ماهانه
  )هزارتومان(

  تخمين اوليه
  )مليون تومان(

  تجربه

  Inexperience )بدون تجربه (  04/28  750  21/1  25424
  Mixed               )    مختلط(  04/28  850  03/1  24507
       Experienced )با تجربه (  04/28  950  86/0  23025

  
هزينه ) و نه مطلق  (ي براي هزينه نگهداري، همانند برآورد هزينه توسعه، سودمند هستند، زيرا ارزيابي نسبي              الگوهاي الگوريتم 

ممكن است پيش بيني نرخ تغييرات ساالنه سيستم، با هر درجه اي از صحت، امكان ناپذير باشـد،  . ها را امكان پذير مي سازند 
 ممكن است عدد مطلـق بدسـت آمـده بـراي هزينـه نگهـداري، دور از                  گرچه. ولي اين مشكل در تمامي محاسبات وجود دارد       

واقعيت باشد ولي اين اطالعات در جهت چگونگي اختصاص منابع به فرآيند نگهداري و اتخاذ تصميمهايي منطقي، به مديريت                

  .كمك شاياني خواهد كرد
  

  نرم افزار  سنجش قابليت نگهداري -16-5

در . اگر اين حوادث منجر به هزينه هاي باال بـشوند ايـن نفـرت بيـشتر مـي شـود       . نفرندمديران از حوادث پيش بيني نشده مت      
اين معيار بايـد  . صورت اندازه گيري قابليت نگهداري ماجول هاي برنامه، مي توان هزينه هاي احتمالي نگهداري را برآورد كرد  

رده به گونه ايكه مديريت را در جهت تـصميم گيـري در             بتواند راهنمائيهايي در باره نگهداري يا بازنويسي كامل ماجول ارائه ك          
  . در اينصورت هزينه نگهداري قابل كنترل بوده و مي تواند كاهش يابد. . مورد هزينه هاي نگهداري ياري كند
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تغيير كند معيارهاي قابليت نگهداري، هزينه اعمال تغيير را اندازه گيري نكرده و هيچ پيش بينيي براي آنكه آيا ماجول اي بايد      
. بلكه در عوض، آنها بر اين فرض استوار هستد كه قابليت نگهداري سيستم با پيچيدگي آن ارتباط دارد                 . يا خير ارائه نمي كنند    

مقادير باالي پيچيدگي به دشواري نگهداري مـاجول  . اين معيارها برخي از جنبه هاي پيچيدگي برنامه را اندازه گيري مي كنند  
  .نداز سيستم بستگي دار

  

نظريه او بر اين اساس اسـت كـه   . كردارائه   نظري   –را با استفاده از تكنيكهاي ترسيمي     برنامه    ميزاني از پيچيدگي      1بامك ك 
ميـزان پيچيـدگي را مـي       . برنامه بـستگي دارد   و مسيرهاي اجرائي    اندازه آن نيست، بلكه به ساختار       ه  پيچيدگي برنامه وابسته ب   

ب بحث مي كند كه قطعاتي با پيچيدگي باال، نسبت به قطعاتي            امك ك . حث شد، بدست آورد    ب 5توان به صورتي كه در فصل       
  .با مقدار پايين اين معيار، احتماالً به نگهداري بيشتري نياز دارند

  
 3 پيشنهاد مي كند كه پيچيدگي برنامه را مي توان با در نظرگرفتن تعداد عمليات هاي منحـصر بفـرد، تعـداد عملونـد                  2هالستيد

او بـا اسـتفاده از ايـن پارامترهـا          . اي منحصر بفرد، فراواني كل عملگردها و فراواني كل عملوندها در برنامه اندازه گيري كرد              ه

 برنامـه را فـراهم مـي    "ميـزان هوشـمندي  "معيارهايي ابداع كرد كه امكان محاسبه اندازه برنامه، كوششهاي برنامه نويسي و     
  .آورد

  
نقاط ضعف آنها در اينست كه ساختمان داده هاي بكار رفته در برنامه ها،              . حدي داراي اعتبار باشند   هر دو تكنيك مي توانند تا       

 و همكـاران بـا اسـتفاده از هـر دو تكنيـك،      4ردپاش. توضيحات برنامه يا استفاده از نامهاي متغير با معني را بحساب نمي آورند   
  معيارهـاي هالـستيد را ارزيـابي كـرده و داليلـي           5همر و فروين  . نبودآزمايشهايي انجام داده اند ولي نتايج آنها رضايت بخش          

  .براي اعتبار پائين آن ارائه دادند
  

                                                 
1 McCabe 
2 Halstead 
3 Operand 
4 Sheppard 
5 Hammer and Frewin 
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اين معيارها از پيچيدگي مك كيب،      .  بجاي استفاده از معيار يگانه، از طيفي متشكل از هفت معيار استفاده كردند             1كافورا و ردي  
آزمايـشهاي آنهـا نـشان داد كـه     .  اسـتفاده مـاجول از داده هـا متنـوع بودنـد         اندازه برنامه و معيارهاي ديگري مربوط به روش       

  . همبستگي زيادي بين مقادير معيارهاي ايجاد شده و قابليت نگهداري آگاهانه اي توسط پشتيبان كننده وجود دارد
  

شان مـي دهـد كـه اگـر برخـي از      آزمايشهاي آنها ن. حائز اهميت است) نه مقدار مطلق آنها(آنها معتقدند مقادير نسبي معيارها  
ماجول ها داراي مقادير پيچيدگي بسيار باالتري نسبت به ماجول هاي ديگر سيستم باشـند، مـشكالت خاصـي در نگهـداري                      

بعنوان مثال، فرض كنيد مقدار پيچيدگي ميـانگين بـراي          . بوجود خواهد آمد و ممكن است سيستم داراي خطاي بيشتري باشد          

در اينصورت بايـد طراحـي ايـن        .  باشند Xشد ولي سه ماجول داراي مقدار پيچيدگي بسيار بيشتر از            با Xماجول هاي سيستم،    
  .سه ماجول ارزيابي شده و تعيين گردد آيا مي توان آنها را در جهت پشتيباني بهتر ساده كرد يا خير

  
پيچيـدگي  . ا بحث شد، مربوط مي شـود البته مشكل اينست كه قابليت نگهداري به عوامل بسياري، كه پيش از اين در باره آنه         

قضاوت در باره استفاده عمومي از معيارهاي قابليت نگهداري براي پيش بيني هزينه هاي نگهـداري،    . يكي از اين عوامل است    
در معيارهاي پيشنهاد شده در باال، فرض شدكه عامل مهم ساختار برنامه است ولي واقعاً نمي دانـيم ايـن فـرض                      . دشوار است 

  .است يا خير درست 
  

   مهندسي مجدد نرم افزار-16-6

يكي از داليل باال بودن هزينه هاي نگهداري آنست كه ساختار ماجول هايي كه بايد اصالح شوند در اختيار پـشتيباني كننـده                       

م چنان  ممكن است در طول حيات نرم افزار زماني فرا رسد كه هزينه اعمال تغييرات كوچك در سيست                . نبوده و يا واضح نيستد    
سـازماندهي مجـدد، شـامل بررسـي     . باال رود كه يا بايد آن را بازنويسي كرد يا بطور كامل بخـشي از سـاختار آن را تغييـر داد    

سازماندهي دوباره، هنگـامي مـي      . سيستم موجود و بازنويسي بخشهايي از آن، بمنظور بهبود بخشيدن به ساختار كلي آن است              
  .  بخش هاي محدودي از سيستم نياز به سازماندهي مجدد داشته باشندتواند سودمندتر واقع شود كه فقط

                                                 
1 Kafura and Reddy 
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   الگوهاي مهندسي مجدد نرم افزار-16-6-1

  1بـوهم و ژاكـوپيني    . اگر برنامه اي به يك زبان سطح باال نوشته شود، سازماندهي مجدد آن بصورت ساده تر امكان پذير است                  

 نوشت و نيازي به     while و حلقه هاي     if-then-elseسب شرطهاي ساده    نشان داده اند كه هر برنامه اي را مي توان بر ح           

  .اين قضيه مبناي سازماندهي مجدد برنامه را تشكيل مي دهد.  نيستgo toدستورهاي 
  

برنامـه  (اين كار براي برنامه هـاي سـاخت يافتـه           . برنامه آغاز مي گردد   استخراج مسيرهاي اجرائي    فرآيند سازماندهي مجدد با     

هنگامي كه .  در ميان باشند، كار پيچيده تر مي شودgo toنسبتاً آسان است ولي هنگامي كه دستورهاي ) go toن هاي بدو

سرانجام، مي توان برنامه اي سـاخت يافتـه كـه تنهـا از              . اين نمودار نباشد، از تكنيكهاي ساده سازي و تبديل استفاده مي شود           

به اين ترتيب از پيچيـدگي برنامـه كاسـته شـده،             .ه مي كند را ايجاد كرد      و دستورهاي شرطي ساده استفاد     whileحلقه هاي   
به هر حال اين كار تنها ساختار كنترلي برنامه را تحت تاثير قرار مي دهـد و تجريـد هـاي بكـار                       . نگهداري آن آسانتر مي شود    

  .گرفته شده براي نمايش سيستم را بهبود نمي بخشد
  

.  برنامه هاي نوشته شده به زبان اسمبلي و همچنين سطح باال توصـيف شـده اسـت                  براي 2روش ديگري توسط بريچ و كريك     
آنها سيستم نرم افزاري بزرگي را كه به زبان اسمبلي نوشته شده بود، راانتخاب كردند، ساختار آن را كشف نموده و با استفاده از                        

 افزار قديمي كار مي كـرد و الزم بـود كـه آن را               اين سيستم روي سخت   . اختصارات داده ها و توابع، آن را مستند سازي كردند         

به هر حال نيازي به تغيير همه برنامه نبود و در نتيجه، استفاده از منـابع بـراي بـاال بـردن      . روي كامپيوترهاي مدرن قرار دهند    
برنامـه هـا    كوشش زيادي براي ساخت يافته كـردن        . ميزان قابليت نگهداري بخشهاي سيستم بخوبي ساخت يافته نشده بودند         

داده ها بازسازي شد و ساختارهاي كلي همگي به صـورت           تجريد  بعنوان مثال، نواحي داده هاي مشترك بعنوان        . صورت گرفت 
نتيجه كار، سيستمي با مـستند سـازي خـوب بـود كـه عمـر آن بـه واسـطه فرآينـد                       . شرطها يا حلقه هاي ساده بازنويسي شد      

  .تسازماندهي مجدد، تا حد زيادي افزايش ياف
  

                                                 
1 Bohem and Jacopini 
2 Brich and Crick 
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سـاختار  . تركيبي از سازماندهي مجدد به كمك كامپيوتر و دستي، مي تواند بهترين روش براي مهندسي مجدد نرم افـزار باشـد        
در اين صورت، ساختمان داده ها و       . كنترلي را مي توان به طور خودكار بهبود بخشيد و در نتيجه، درك سيستم را آسان تر كرد                 

  .فاده از روش دستي بهبود بخشيدتجريد برنامه را مي توان با است
  

آرتور پيشنهاد مي كند براي شناسايي ماجول هايي كه مي تواننـد بـيش از همـه، از سـازماندهي مجـدد سـود ببرنـد، از روش                            
  :او انواع گوناگون ماجول ها براي مهندسي مجدد بصورت زيرتعريف مي كند. سيستماتيك استفاده گردد

  .طا را نشان مي دهندماجول هايي كه بيشترين ميزان خ •

 .ماجول هايي كه باالترين نرخ تغييرات ساالنه را داشته اند •

 .ماجول هايي كه داراي باالترين پيچيدگي هستند •

  .ماجول هايي كه استانداردهاي اجراي شركت را رعايت نمي كنند •
  

ـ         . ارائه كرد آرتور الگويي براي سازماندهي مجدد       ايـن روش   . د روشـي تكـراري باشـد      مطابق اين الگـو سـازماندهي مجـدد، باي
از آنجائيكه سـبكهاي برنامـه سـازي        . به يك دسته از مشكالت رسيدگي كرده و برنامه جديد توليد مي كند            بار  تكراري، در هر    

  .مي گردد پيشنهاد 5-16آرتور بصورت شكل جديد بر اساس ايده شيء گرائي است الگوئي توسعه يافته از الگوي 
  
 

  
  
  
  
  

  
  ماجولها در مهندسي مجدد سازماندهي مجدد-5-16شكل 

go toحذف دستور  حذف كدهاي اضافي

ب بندي مجدد برنامهقال
 بر اساس ايده شيء گرايي

  شناسايي
  تجريد داده ها

انتساب اسامي با 
 معني

 ه كردنساد
 شرايط
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ساختار  طبعا در اين مسير      .انجام مي شود  بر اساس ايده شيء گرائي      مهندسي مجدد، قالب بندي برنامه      در روشهاي جديد براي     
نامهايي با معني به همه      و   هتجريد داده هاي استفاده شده در برنامه را بايد شناسايي كرد          طي اين فرآيند     .تغيير خواهد كرد  داده  

  .متغيرها و ثابتها اختصاص داد
  

بعنوان مثال، اينكه چه اعمالي در كجا انجام . منطق بكار رفته در دستورهاي شرطي بايد بررسي شده و در حد ممكن ساده شود            

  Trueمنطـق   داد كه به جاي اين شرطها بايد شرطهايي قرار . امر ساده اي نيستشود و كدام شرطها درست نيستند، معموالً 
مي توان به جاي دستورهاي شرطي تو در تو و پيچيده از مجموعه دستورهاي شرطي ساده تـر و يـا دسـتورهاي                       . را چك كنند  

caseاستفاده كرد .  
  

 را حذف كرده و در صورت امكان تمام اين دستورات بايد با دستورات شـرطي و  go toساده كردن شرطها بعضي از دستورات 

تـصميم گيـري دربـاره سـازماندهي مجـدد يـا       . اين كار احتماالً موجب كدهاي اضـافي مـي شـود        . رار جايگزين شوند  حلقه تك 
  :مبناها و يا عوامل مهم در انتخاب عبارتند از. بازنويسي برنامه را تنها بر مبناي مورد به مورد بايد انجام داد

تغيير منظم نيست؟ اگر چنين است، سـازماندهي مجـدد          آيا كسر قابل مالحظه اي از سيستم پايدار بوده و در معرض              •
 .بر بازنويسي سيستم ارجحيت دارد، زيرا تنها سازماندهي مجدد بخش خاصي از برنامه ضروري است

آيا برنامه به نرم افزارهاي پشتيبان قديمي نظير كامپايلر و غيره نياز دارد؟ اگر چنين است، بايـد آن را بـه يـك زبـان                           •
 .رد، زيرا نمي توان تضمين كرد كه اين نرم افزار پشتيبان در آينده در دسترس باشدمدرن بازنويسي ك

آيا ابزاري براي پشتيباني فرآيند سازماندهي مجدد در دسترس هست؟ اگر خير، تنهـا راه ممكـن، سـازماندهي مجـدد                •
 .بصورت دستي است

 

سرعت تغيير توسعه سخت افزار بـدان معناسـت         . اهميت مهندسي مجدد سيستم بدليل توسعه سخت افزار در حال فزوني است           
اين بدان دليـل اسـت      . كه، بسياري از سيستمهاي نرم افزاري تعبيه شده كه هنوز از آنها استفاده مي شود، بايد تغيير داده شوند                  

اي توسـعه   بسياري از سيـسته   . كه پشتيباني سخت افزاري را كه اين نرم افزارها روي آن اجرا مي شود، كاري غير ممكن است                 
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. در آن زمان، تنها گاهي از تكنيكهاي توسعه ساخت يافته استفاده مـي شـد              . يافته در دو دهه اخير  در اين گروه قرار مي گيرند           
  .اگر قرار باشد عمر اين سيستمها فزوني يابد، احتماالً انجام برخي از اعمال مهندسي مجدد نرم افزار، ضروري خواهد بود

  

  هندسي مجدد نرم افزارمداليل شكست  -16-6-2

مهندسـي مجـدد در     داليـل شكـست     يك گروه تحقيقاتي در وزارت دفاع آمريكا، مطالعاتي در مـورد             ميالدي   1999در سال   

  :گروهبندي شده استدسته زير  10در قالب آنان داليل . چندين سازمان انجام دادند

اين استراتژي هـا بـه علـت        : ردجدد ناقص و يا معيوب را مي پذي       سازمان سهواً استراتژي مهندسي م     •

دانـش  سـازمان   اگر يـك    . نگيرندفرضيات ضعيف يا عدم توجه به جزييات ممكن است همه گامها و جزييات در نظر                
 . ممكن است نقش سيستم كمرنگ شده و يا متروگ گرددناديده بگيرد يا رها كنددر مورد يك سيستم را موجود 

افـراد خـارج از سـازمان       : و مشاوران خارجي استفاده مي كند     سازمان به طور نا مناسب از پيمانكاران         •

) افراد عضو سازمان(اما آنها به اندازه خودي ها  . دامنه فهم ، مهارتهاي تكنيكي و منابع انساني را به سازمان مي آورند            
 نقش شان بـه طـور       براي اينكه آنها بتوانند براي سازمان به خوبي كار كنند مي بايست           .  نمي دانند  نرم افزار موجود  از  

هزينه ها را   يا  مخالف باشند و    نيروهاي داخلي   ممكن است با منافع     سازمان   افراد خارج . واضح مشخص و كنترل شود    
اين به دليل فقدان بيـنش  وممكن است كنترل را بيشتر از داخلي ها به دست بگيرند      سازمان   افراد خارج . حداكثر كنند 
 .داخلي هاست

: ه است نا مناسب و نا كافي پيوند خورد      با برنامه هاي آموزشي     ژي قديمي    نيروي كار روي تكنولو    •

برنامه نويـسي جديـد     عالوه بر آن، زمانيكه سبك      . ادامه پيدا كند  سيستم  سخت افزار تغيير كند ممكن نيست       زمانيكه  
مـي  ايـن شـرايط     در  . پـروژه شـود   مهندسي مجـدد در     ممكن است باعث شكست     مناسب  اختيار شود فقدان آموزش     

 يا نيروهاي جديدي جايگزين     بهبود يابد بايستي يك تالش مستمر و جدي به كار برد تا مهارتهاي نيروي كار موجود               

جديد و قديم نيز راه حل ديگري براي تطابق با تكنولوژي جديد و جلوگيري از               ي  از نيروها  تركيبي   . نيروي قبلي شود  
 .سيستم سازمان استدر شكست مهندسي مجدد 
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قبل از اينكه سيستم به طور موثر مديريت شود يـك خـط              : را تحت كنترل ندارد    1سيستم موروثي  سازمان   •

نيـاز دارد  سيستم موروثي . بايد ايجاد شودسير تكاملي منظم سيستم براي كمك به    مبناي مديريت پيكربندي سيستم     
 .سيستم مستند شودآنها روي كه به خوبي با درك اولويت درخواست تغييرات و تاثير

. تشخيص نيازها يك مسئله خيلـي مهـم اسـت         :  استخراج نيازها و معتبر سازي فرايندها خيلي كم است         •

ايـن نيازهـا    . داشته باشـد  وجود  ممكن است   هايي در استخراج نيازمنديها و معتبر سازي فرآيندها         نقص ها و يا كمبود      
نرم افـزاري،  نيازهاي ا، در پي اين نيازه.  باشد و مشتريان مي   كاربراننيازهاي   ،   عملياتي ، غير عملياتينيازهاي  شامل  

همه اينها منعكس كننده ايـن مطلبنـد كـه نيازهـا تـك              .  مطرح مي شود   سخت افزاري، معماري، نگهداري و منطقي     
 .بعدي نيستند

شكست ممكـن اسـت وقتـي يـك ارزيـابي           : معماري نرم افزار يك مالحظه اوليه مهندسي مجدد نيست         •

و هدف سيستم به عنوان يك عامل محرك در توسعه رويكـرد تكنيكـي              سيستم موروثي   زار  منظمي از معماري نرم اف    
را ي  يممكن است تصميم بگيرد چه اسـتراتژ      سيستم موروثي    معماري   ارزياب. وجود ندارد اتفاق بيافتد   مهندسي مجدد   

 .قبول كند

سيـستم  امـل يـك     ابـزاري كـه در تك     : هيچ تصور واضح و جدايي از فرايند مهندسي مجدد وجود ندارد           •

وجـود يـك فرآينـد    . سيـستم دارد مهندسي مجـدد در يـك   ا شكست ويدخالت دارند تاثير زيادي در موفقيت    موروثي  
 اغلب اوقات اشتباهاً ديده     ،به عنوان مدركي براي فرآيند مهندسي مجدد      متناظر،  چرخه مستند سازي و توليدات كاري       

عامل اصـلي   چهار  . دارد ت راهنمايي ها براي انجام هر گام ضرور       و در اينجا تعريف مجموعه اي از وظايف         . مي شود 
 كه عدم وجود با كيفيت هر يـك       است   فرآيند و منابع در دسترس       ،، تكنولوژي  شامل انسانها  مهندسي مجدد در  بحران  

 . باعث عدم توليد يك محصول با كيفيت خواهد شداز عوامل 

پـروژه هـا اغلـب    : پي گيري مي شود   ناسب و نا كافي     و تجزيه و تحليل نا م     برنامه ها با برنامه ريزي       •

و جنبه هاي ديگر طراحي مهندسـي  برنامه روي مشكالت نرم افزاري سطح پايين تمركز مي كنند و مديريت ماهرانه           
 .مجدد دچار غفلت مي شود

                                                 
1 Legacy System 
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ها مـسير پـي گيريهـا     و  پشتيباني به معنـاي نظـارت دقيـق         مديريت  : ديريت فاقد تعهد طوالني مدت است     م •

مهندسي مجدد با پـروژه هـاي      و يا    مديريت در مسير يك پروژه مهندسي     توجه  اگر  . دنبال يكديگر طبق برنامه است    ب
 .چه چيزي اشتباه شده استاو متوجه نخواهد شد چه زماني و ديگر منحرف شود 

بـراي مهندسـي مجـدد      دستور يا حكم    در شرايطي   : مديريت تصميمات تكنيكي را از پيش تعيين مي كند         •

رويكرد تكنيكي، زمان بنـدي، هزينـه و        در اين شرايط مديريت رده باالتر       .   صادر مي شود   ترباال  رده  سط مديريت   تو
اين دليل خيلي اوقات    . كارايي را بدون در نظر گرفتن نيروي مناسب تيم پروژه و يا توافق آنها از پيش تعيين مي كند                  

  .باعث شكست مهندسي مجدد مي شود
  

  ع بندي  خالصه و جم-16-7 

تكنيكهـاي جديـد    . بيشتر كار انجام شده براي نگهداري نرم افزار در اغلب سازمان ها، به سيستمهاي قـديمي اختـصاص دارد                  

اغلب سـازمانها بـراي   . توسعه نرم افزار هنوز جهاني نشده اند و اين در حالي است  استفاده از اين تكنيكها نياز به آموزش دارند           
خصيص داده و  اين هزينه، بخش اندكي از هزينه ها در طـول دوره بهـره بـرداري از نـرم افـزار      آموزش پرسنل بودجه كمي ت 

  . است
  

  :مهمترين نكات كليدي در اين فصل را مي توان در موارد زير خالصه كرد

 . عوامل تكنيكي و غير تكنيكي مهمي بر نگهداري نرم افزار موثر هستند •

ه سازي نظير شيء گرايي براي توسعه نـرم افـزار، هزينـه نگهـداري قابـل                 در صورت استفاده از روشهاي مدرن برنام       •
 .كاهش است

بهترين روش برآورد هزينه هاي پشتيباني، تخمين هزينه با استفاده از هزينه انجام شده در پروژه هاي مـشابه ديگـر                      •
 .است

ن الگو ميزان تغييرات ساالنه كد      در اي . يكي از مهمترين الگوريتمها براي محاسبه هزينه نگهداري، الگوي بوهم است           •
  .برنامه تاثير مستقيمي دارد
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سازماندهي دوباره، هنگامي مي تواند سودمندتر واقع شود كه فقط بخش هاي محدودي از سيستم نياز به سازماندهي                   •

 .مجدد داشته باشند
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  1خطاهاي قابل اغماض در نرم افزار: فصل هفدهم 
  

   مقدمه-17-1

طي دوران حيات نرم افزار بايـد       .  ها همچنان ادامه مي يابد     2طي دوران توسعه و بهره برداري از نرم افزار، تالش جهت رفع نقص            
كن جهت توسعه نرم افزار مطمئن      يك الگوريتم مم  . طيف وسيعي از الگوريتمها براي برطرف كردن خطاها و نقايص استفاده شود           

  . است1-17به صورت شكل 

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
   الگوريتم توسعه نرم افزار براي ايجاد يك سيستم مطمئن-1-17شكل 

                                                 
1 Software Fault Tolerance 
2 Bug 

Use a good method to design the program 
Use a structured walkthrough to check the design and coding 
Employ a compile-time checking 
If errors then  

Correct errors manually  
End if  
Test the program 
If errors then  

Correct errors manually  
End if  
Provide run-time checking 
If there is a failure then 

Half the program 
Correct errors manually 

Else 
Carry out fault tolerance 

End if 
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در اين فصل ابتدا به دو تكنيـك از الگـوريتم فـوق تحـت           . طراحي برنامه و روش ساختار يافته در بخشهاي قبل بحث شده است           

سپس جزييات مكانيزمهاي اتوماتيك بـرا ي چـك زمـان اجـرا             .  پرداخته مي شود   2 و چك زمان اجرا     1عنوان چك زمان كامپايل   
  .بحث مي شود

 

 ، براي توصيف نرم افزارهايي استفاده مي شود كه تحت شرايط خاص درست كار مي كند و مـي تـوان از      3اصطالح قابل اغماض  
به نرم افزارهايي گفته مي شود كه خطاها در آن بديهي است و بايـد                 4در مقابل اصطالح غيرقابل اغماض    . آن بهره برداري نمود   

 .آنها را برطرف نمود

  
تفاوت قائـل  . بايد بين دو نوع خطا و يا نقص در نرم افزار شامل دو مورد خطاهاي قبال پيش بيني و خطاهاي غيرقابل پيش بيني        

 در  5ايي پيش مي آيند ماننـد تقـسيم بـر صـفر، سـرريز             خطاهاي قابل پيش بيني وضعيتهاي غير معمولي هستند كه گاهگ         . شويم
عمليات مميز شناور و يا اطالعات عددي كه شامل حروف مي شوند و يا مثالهاي خاص ديگر كه به هنگام پـردازش يـك فايـل                          

 .  مي تواند پيش آيد6ترتيبي، شرايط پايان فايل

  
واقعيـت  . طالح معلوم است مي توان نامي براي آنها اطالق نموداما در مورد خطاهاي غير قابل پيش بيني همانگونه كه از اين اص  

 –مثالهايي از آن نقص در سخت افزار شامل خطاهـاي دسـتگاه ورودي      . آنست كه وضعيتهاي بسيار غير طبيعي را بيان مي كنند         

، دستيابي بـه فـضاي       و يا خطاهاي طراحي نرم افزار مشابه انديس خارج از محدوده يك ماتريس             7خروجي،  خطاي پريتي حافظه    
  .برنامه هاي ديگر مشابه آن مي باشد

 

  .با دانستن اين دو نوع خطا، در صورتيكه يك خطا اتفاق بيفتد بطور طبيعي بايد عمليات زير انجام دهيم

                                                 
1 Compile-Time Checking 
2 Run-Time Checking  
3 Intolerance 
4 Tolerance 
5 Overflow 
6 End Of File 
7 Memory Parity 
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  .خطاي بروز كردن را مشخص كنيم •

 .زيانها و يا صدمات وارده را بررسي كنيم •

 .نماييم) بازسازي (زيانها و صدمات وارده را جبران و يا تعمير •

 .شرايط بروز خطا را رديابي كنيم •

  

   آشكار سازي خطا-17-2

  :انواع مختلف خطاها كه در زمان كامپايل مي تواند بروز كند شامل موارد زير است

  .نوع پارامتر يا متغير با نوع مورد انتظار تطبيق ندارد: 1عدم سازگاري نوع داده •

 .م و خطاي ناشي از آن در امالءاشتباه وارد كردن نا : 2نام اشتباه •

 .دستيابي يك دستور به يك متغير خارج از محدوده قانوني و معتبر خود: 3دستيابي در محدوده خارجي •

  
 :انواع مختلف خطاهايي كه در زمان اجرا مي تواند بروز كند عبارتند از

 .4تقسيم بر صفر •

 .5انديس آرايه خارج ار محدوده تعريف شده •

  .6ه خارج از محدودهدستيابي به حافظ •

  
  :مقايسه خطاهاي زمان كامپايل و خطاهاي زمان اجرا

  . كردن برنامه جلوگيري مي كند7چك در زمان كامپايل، ازسقوط •

 .چك در زمان اجرا، تنها خطا را آشكار مي كند •

                                                 
1 Type Inconsistency 
2 Misspelled Name 
3 Outside Legal Scope  
4 Divide By Zero 
5 An Array Subscript Out Of Range 
6 Access Memory Out Of Scope 
7 Crash 
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تهاي خاص  چك در زمان كامپايل خيلي هزينه به راست و تنها الزم است يكبار انجام شود و در عين حال محدودي                    •
 .زبان برنامه سازي به آن اعمال مي شود

چك در زمان اجرا، يك سربار پيوسته اي دارد زيرا كه در كل زمان اجرا بايد عملكرد بررسي شود و بنابراين هزينه                       •
 .بااليي دارد

ان اجـرا، آخـرين     با توجه به موارد فوق چك در زمان كامپايل، بهتر از چك در زمان اجرا مي باشد و بـه هـر حـال چـك در زمـ                            
  .استراتژي جهت آشكار سازي خطاست

  
يك راه حل جهت استخراج خطا آنست كه دستورات اضافي جهت چك كردن مواد الزم در بين دستورات هـر مـاجول قـرار داده                  

ه اطالق مي    به اينگونه شيو   1اصطالح برنامه سازي تدافعي   . واضح است كه اينگونه راه حل روي كارايي برنامه اثر مي گذارد           . شود

  .شود
  

   آشكار سازي خطا توسط مكانيزمهاي حفاظتي-17-3

زيانهاي ناشي از سقوط نرم افزار مي تواند گسترده شود و به اطالعات فايل و ساير برنامه هاي ديگـر در حـال اجـرا و از اجملـه                              
راحـت تـر از تعميـر و ركـورد كـردن            بنابراين ضروري است انتشار زيانها محدود شود و اين خيلي           . سيستم عامل صدمه وارد كند    

در اصطالحات كامپيوتر مكانيزمهايي كه به پيدا كردن نقص كمك مي كند ديوار و به مكانيزمهاي حفـاظتي                  . اطالعات مي باشد  
براي ايجاد مكانيزمهاي حفاظتي بايد حقوق دستيابي براي هـر زيـر برنامـه              .  گفته مي شود   2براي جلوگيري از خطا ، ديوار آتشين      

بطور طبيعي هـر زيـر برنامـه ممكـن          . ن اجرا تعريف گردد و به هنگام به زير برنامه و خروج از آن كنترلهاي الزم انجام شود                 ضم

  .است مجوزهاي زير را الزم داشته باشد

  .دستورات و يا كد خود را اجرا كند •

 .پارمترها را بخواند •

                                                 
1 Defensive Programming 
2 Fire Wall 
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 . جهت خواندن داشته باشد1دستيابي به اطالعات محلي •

 .به اطالعات محلي جهت نوشتن و بروز كردن داشته باشددستيابي  •

 . داشته باشد2دستيابي به مقادير ثابت •

 .خروجي جهت خواندن و نوشتن داشته باشد/ دستيابي به فايل و دستگاههاي ورودي  •

 .دستيابي به اطالعات مشترك با زير برنامه هاي ديگر جهت خواندن و نوشتن داشته باشد •

 .نامه هاي ديگر را اجرا كنددستورات و يا كد بر •

  
  :انواع مختلف مكانيزمهاي حفاظتي شامل موارد زير است

 و چـك    5ساده ترين مكانيزم براي كنترل حافظه استفاده از يك آدرس پايه           : 4 و چك محدوده   3مكانيزم آدرس پايه   -الف

 و آدرس پايـه داشـته       8، حد پائين  7سخت افزار ممكن است رجيسترهاي اضافي براي نگه داشتن حد باال          .  مي باشد  6محدوده
  .در غير اينصورت بايد محلهاي معين از حافظه جهت اين رجيسترها را اختصاص داد. باشد

در اين مكانيزم به بالكهاي مختلف حافظه يك شماره اختصاص يافتـه و زيـر برنامـه هـا بهنگـام      : 9مكانيزم قفل و كليد    -ب

 يكـي   10بي به آن بالك را داشته باشند و مي توانند از بالكهاي متناظر كليد قفـل               استفاده در صورتيكه مجوز و يا كليد دستيا       
  . باشد

 فـراهم  12اين مكانيزم امكان عمل كردن برنامه را در دو حالت  حقوق ويژه و بدون حقـوق ويـژه        : 11مكانيزم حقوق ويژه   -ج

در حالت حقوق ويژه برنامه مي تواند تمام عمليات را بدون كنترل حفاظتي انجام دهد و در وضـعيت بـدون حقـوق                       . مي كند 
  .ويژه برنامه تمامي عمليات را با اجراي مكانيزمهاي حفاظتي انجام مي دهد

                                                 
1 Local 
2 Constant 
3 Base Address 
4 Limits 
5 Base Address 
6 Limits 
7 Upper Bound 
8 Lower Bound  
9 Lock And Key 

10 Lock Key 
11 Privilege 
12 Unprivileged 
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   جبران كردن زيانها و يا صدمات-17-4

دو استراتژي زير بـراي  . نهاي وارد شده به نحوي جبران و يا ترميم شود      وقتيكه يك نقص و يا خطا در سيستم اتفاق افتاد بايد زيا           
  :اين كار وجود دارد

در اين روش تالش جهت اصالحات الزم براي تـرميم صـدمات وارده انجـام مـي     : 1 ترميم خطا به روش جلو رونده -الف

  . مي شود2پس از ترميم، پردازش اطالعات و اجراي برنامه ها دنبال. شود

اين ها ركوردهـا    . در اين روش به صورت پريوديك وضعيت سيستم ركورد مي شود          : 3يم خطا به روش عقب رونده     ترم -ب

مي باشد بگونه اي كه بتوان از هر نقطه سيستم را با اطالعات قبلـي دنبـال و   ) فايلها(شامل اطالعات حافظه اصلي و جانبي      
اين اسـتراتژي جهـت آنـاليز خطاهـاي         . زمان اتفاق افتاده دنبال نمود    پردازشها و يا اجراي برنامه از نقطه اي كه خطا در آن             

  .پيش بيني نشده استفاده مي شود
  

در مقايسه اين دو استراتژي مي توان گفت كه استراتژي دوم، داراي هزينه بيشتري است ليكن هزينه برطرف كردن خطـا كمتـر                      
  .در روش اول هزينه بر طرف كردن خطا زياد مي باشد. است

  

  4 استثنائات و مديريت آنها-17-5

 6  و روتين انجام عمليات خاص براي هر شرط يا شرايط، روتين مـديريت خطـا                5شرايط غير طبيعي و اضطراري خاص، استثنائات      
  .جهت آناليز و بر طرف كردن خطاها بايد استثنائات را در قالب دسته هاي مختلف تقسيم بندي كرد. گفته مي شود

  

 كه معادله ريشه موهـومي دارد پـيش آيـد در ايـن              0>∆م حل معادله درجه دوم توسط كامپيوتر ممكن شرط          بعنوان مثال بهنگا  

  . انجام مي شود2-17صورت برنامه حل معادله درجه دوم به صورت شكل 

                                                 
1 Forward Error Recovery 
2 Resume 
3 Backward Error Recovery  
4 Exception And Exception Handler 
5 Exception  
6 Exception Handle  
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  172شكل 
  
  
  
  

   مديريت استثناء براي حل معادله درجه دوم-2-17شكل 

  
در اينـصورت برنامـه     . مكن است به صورت اضطراري شـرط پايـان فايـل  پـيش آيـد               مثال ديگر بهنگام پردازش فايل ترتيبي م      

  . نوشت و يا اصالح مي شود3-17پردازش اطالعات به صورت شكل 
  

  
  
  
  
  

  
  

   مديريت استثناء براي رسيدن به پايان فايل غير منتظره-3-17شكل 

  

Procedure quadratic (a, b, c, r1, r2) 
Imaginary: exception 
d:= b*b-4*a*c 
If d<0 then  

Raise imaginary  
End if 

r1: = (-b+sqrt(d)) / (2*a) 
r2: = (-b -sqrt(d)) / (2*a) 

End procedure 
 
Imaginary: print 'imaginary roots' 
Other: print 'fatal error' 
        Raise failure 
End exception handler 

Procedure copy 
Open insert 
Open output 
Loop 
        Read (char) 
        Write (char) 
End loop 
Exception handler 
End of file: 
    Write (char) 
    Close input 
    Close out put 
End exception handler 
End procedure 
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ــ      ــانيزم ت ــراي مك ــي ب ــا راه ــديريت خط ــين م ــه روت ــت ك ــوان گف ــي ت ــه م ــور خالص ــده  بط ــو رون ــه روش جل ــا ب   رميم خط
  .مي باشد

  

    1 بالكهاي ترميم كننده-17-6

در اين روش موقعي كه يـك نقـص   . بالكهاي ترميم كننده راهي براي حركت ساختار يافته ترميم خطا بصورت عقب رونده است       
در اجراي دوباره   . ده اجرا مي گردد   آشكار مي شود، سيستم به وضعيت قبلي باز مي گردد و از نقطه اي كه نقص در آنجا اتفاق افتا                   

ايـن  . سيستم نبايد مسير قبلي و يا ماجول هاي قبلي را اجرا نمود بلكه بايد يك مسير جديـد توسـط مـاجول جديـد ايجـاد كـرد                           

  . منعكس شده است4-17وضعيت در شكل 
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بالكهاي ترميم كننده-4-17شكل 

  

                                                 
1 Recovery Blocks 

Results 

Normal 
module 

User 

Checking 
module 

Alternative 
module 
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  :رتند از آنچه مورد نياز است عبا4-17در شكل 

نرم افزار و يا يك ماجول در شرايط نرمال كار مي كند و طي مرحله تست نـرم افـزار از صـحت كـار آن اطمينـان                    •
  .حاصل شده است

 .يك ماجول ديگر كه مسير اجرا را در حين اتفاق افتادن خطا تغيير مي دهد •

 مكانيزمهايي جهت ذخيره و بازيابي اطالعات از ليست عمليات هاي انجام شده •

  
هيچ زبان برنامه سازي و يا ابزار نرم افزاري استراتژي بالك ترميم كننده را پياده سازي نكرده است و به هر حال ايـن موضـوع،                          

  .بحث هاي آينده مهندسي نرم افزار و زبانها و يا ابزارهاي برنامه سازي خواهد بود
 

 

  خالصه و جمعبندي - 17-7

  

  

 شترمراجع و منابعي براي مطالعه بي - 17-8
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