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 آن مسائل و افزارنرم

 افزارنرم بحران

 کنتخرلر مخدیریت و د افخزارنرم دیختول یهخاروش ضخع  وای رایانخه افزارسخخت شگرف شرفتیپی اخیر، هادر سال

 . عالئم این بحران عبارتند از:ه استآورد وجوده ب را افزارنرم بحران ،هاافزارنرم یدگیچیپ

 افزارسخت قدرت از کامل یگیربهره ناتوانی در 

  های روزافزون بازارتقاضا به ییپاسخگو در افزارنرم دیتول یهاروش ضع 

 موقع به لیتحو و عدم افزارنرم دیتول هنگفت یهانهیهز 

 آنان یهانیازمندی برآورده نشدن شکایت کاربران از  

 به همین علت و پشتیبانی ینگهدار دشواری، و هاافزارنرم نامطمئن و نییپا تیفیک 

 افزارتعریف مهندسی نرم

و  منظم ،یمهندس اصول یریبکارگ، افزارنرم یمهندس. شد مطرح افزارنرم یمهندس ، مباحثبحران نیا با مقابله یبرا

 ،افخزارنرم مهندسخیاز نگخاهی دیگخر،  است. افزارنرم ینگهدار و نمودن یاتیعمل توسعه،، دیتول یبرا یگیراندازه قابل

 .اطمینان و کیفیت حداکثر و هزینه حداقل با یافزارنرم برای تولید است ابزارهایی و هاروش ها،فرایند مجموعه

 )متدولوژی( شناسیروشاهمیت 

است. برای این منظخور، از بوده  افزارنرم دیتول یبرا یمناسب یهاروش وجود عدم ،افزارنرم بحران یاساس علل از یکی

 از ایمجموعه ،هاگذارینماد از ایمجموعه از استفاده با کهاست  منظم یفرایند: روشد. شومی استفاده شناسیروش

  یتوصخ را( توسخعه ایخ) دیختول دسخت در یافخزارنرم (تمسیسسامانه ) از یبخش کدام هر که کندمی جادیا را هامدل

 بخر و شخده عمخالاِ ،افخزارنرم اتیح ةچرخ یتمام در که هاو دستورالعمل هاروش از ایمجموعه: یمتدولوژ .دینمامی

 .هستند یمتک ،افزارنرم درباره یکل نگرش كیپایه 

 افزارسخت و افزارنرم تفاوت

 .یصنعتای و کارخانه دیتول فرایند كی نه است یمهندس رایندف كی ،افزارنرم دیتول فرایند

 افزارنرم افزارسخت 

 نهایی نکنندگااستفاده کاربران و به وسیلة نیمتخصصبه وسیلة  مشخصات نییتع

 .است فردمنحصربه ،دیجد کاربرد هر یبرا که یمهندس فرایند یکیمکان دیتول فرایند تیماه

 یمنطقفیزیکی و غیر  یکیزیف محصول تیماه
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 زمان به نسبت افزارسخت یخراب نرخ یمنحن

 

 زمان به نسبت افزارنرم آلایده یخراب نرخ یمنحن

 

 

 زمان به نسبت افزارنرم یواقع یخراب نرخ یمنحن
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 افزارنرم یدگیچیپ

 : افزارسخت تولید به نسبت افزارنرم تولید پیچیدگی دالیل

 دارد. مشخصی تولید خط ،افزارسخت کهدرحالی دشومی تولیدرایندی و ف تدریجی صورت به افزارنرم 

  ،تولیخد کخهدرحخالی دشخومی ایجخاد شخده سخاخته پیش از یهابخش ترکیب از افزارسختدر بیشتر مواقع 

 .دکنمی استفاده است فرد به منحصر ،جدید یکاربر هر برای که مهندسی فرایند یك از افزارنرم

 فرسخوده به تخدری،، خود حیات چرخه طول در افزارسخت .است متفاوت افزارنرم و ارافزسخت در فرسودگی 

 اسخت ممکخن تنهخا و نخدارد حیات چرخه ،افزارنرم کهدرحالی .رسدمی بودن استفاده قابلو به مرز غیر  شده

 .مصرف شودداده و بی دست از را خود اولیه کارایی مدتی، از پس

 ،افخزارنرم  یختعر در جملخه از مختلخ  ابعخاد در یخاصخ یدگیخچیپ ،افزارسخت و افزارمنر نمیا یذات تفاوت لیدلبه 

 :از عبارتند یدگیچیپ نیا یهاویژگی. دارد وجود آنو پشتیبانی  ینگهدار و (تستآزمون ) ،یسازپیاده ،یطراح

 است متفاوت ،بشر ساخت یکیزیف محصوالت و یعیطب (یهاستمیسی )هاسامانه یدگیچیپ با. 

 است. بزرگ یافزارنرم یهاستمیس یذات تیخاص كی ی،دگیچیپ 

 .نمود کنترلمدیریت و  را آن دیبا برد نیب از توانینم را پیچیدگیاین  از آنجا که

 افزارنرم پیچیدگیمصادیق 

 :  عبارتند از افزارنرم پیچیدگی و مصادیق دالیلبرخی 

 دارد وجخود افخزارنرم یخك از متضخادی گخاه و اگونگونخ انتظخارات بیشتر اوقات، :مسئله حوزه در پیچیدگی. 

امخروزه  کخه ایخن بخر عخالوه. دانندنمینیازهای خود را  دقیقاً ،مشتریان و کاربران وجود دارد کهنیز ی موارد

برخخی  ( را بخرآورده کننخدfunctional) دشخواریی متعدد و هانیازمندید بایمی اند وها پیچیده شدهافزارنرم

 امنیخت ،(Reliabilityقابلیخت اطمینخان ) ،باالو دقت  سرعت مانند (non-functional) مندظیفهو غیر نیازهای

 فراینخد که دندار وجود نیز...  و (Availabilityپذیری )، دسترس(Scalability) پذیری، مقیاس(Security) کافی

 .دنکشمی چالشبه  را تولید

 الگوهخای مختلفخی بخرای تعیخین مراحخل و فازهخای تولیخد و  هاروش: آن مدیریت و تولید فرایند پیچیدگی

 مناسب از میان آنها کار آسانی نیست. روش وجود دارد. تشخیص و انتخاب یك افزارنرم

 انتظخار ،افخزارنرم یخك از این است کخه همخواره پیچیدگییکی از دالیل افزایش : کافی یهااستاندارد بودکم 

 .ندارد وجود آن تولید برای جامعی روش و استاندارد ونههیچگ اما درومی باالیی یپذیرانعطاف
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 خروجخی در کمخی تأثیر ،پیوسته یهاسیستم ورودی در کوچك تغییرات: گسسته یهاسیستم رفتار مشکل 

 در زیخادی تغییرات است ممکن ،گسسته یهاسیستم ورودی در کوچك تغییراتهمین  کهدرحالی دارد آنها

 .ندشومی اجرا گسسته یهارایانه در هاافزارنرمبیشتر  .دشو اطمینان کاهش باعث و کند ایجاد خروجی

 افزارنرم کیفیت

 :دارد اشاره زیر مجزای اما مرتبط بخش دو به افزارنرم کیفیت افزار،نرم مهندسی مبحث در

 بخا افخزارمنر تطخابق میزان دادن نشان جهت شاخصی: (Software Functional Quality) افزارنرم عملیاتی کیفیت

 .آن برای شده تعری  عملیاتی های نیامندی

 بخخه یخخابیدسخخت میخخزان کننخخده مخخنعکس کخخه: (Software Structural Quality) افتتزارنرم ستتااتاری کیفیتتت

   .است افزارنرم( Maintainability) نگهداری قابلیت و( Robustness) استحکام مانند عملیاتی غیر هاینیازمندی

 (Robustness)  استحكام

 ای برای کنار آمدن با خطاهای زمان اجرا و ادامه عملیات است. توانایی یك سامانه رایانه

  (Maintainability) قابلیت نگهداری

   .هابخش و تغییر جایگزینینیاز به و  بروز خطامواردی همچون  در ،یك سامانهنگهداری و تعمیر میزان سادگی 

  (Reliability) اطمینانقابلیت 

 بودن یك سامانه در یك محیط وزمان مشخص را میزان اطمینان یا اتکاپذیری گویند.شکست بدونو احتمال  یزانم

  (Correctness) درستی و صحت

 را گویند.برنامه  کار انجام درستی و دقت از اطمینان میزان

  (Scalability) پذیریمقیاس

 کخارایی ظرفیت، افزایش با که ایسامانه .دگوینمی یپذیرقیاسمرا  کاری بار افزایش برای سامانهیك  آمادگی میزان

 .  شودمی خوانده پذیرمقیاس سامانه یك یابدمی افزایش آن

  (Portability) قابلیت حمل

 شوند.های وبی که در هر محیطی اجرا میهای مختل  است. مانند برنامهافزار در محیطبه معنای بکارگیری یك نرم
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    (Security)امنیت 

   .گویند را حمله و تهدید هر با رویارویی برای آمادگی یا و حمله یا تهدید از نسبی فراغت حالت

    (Usability) کاربردپذیری

   .دهدمی نشان را سامانه یك کاربری سهولتراحتی و  میزان که است ایشاخصه

    (Interoperability) پذیریتعاملیا  پذیریکنشهم

 برای مثال، در سال .شودمی گفته همدیگر با کردن کار برای گوناگون ساختارهای و هاسامانه قابلیت هب پذیریتعامل

 کخاربران با توانندمی تاک گوگل کاربران آن مطابق که دندکر امضا راهبردی شراکت قراردادیك  یاهو و گوگل 211۲

ICQ و AIM حساب یك آنکه شرط به بزنند حرف AIM باشند داشته نیز.   

 یافزارنرم مؤلفه

 را مشخصخی وظیفخه کخه است سیستم یك تعویض قابل و مستقل تقریباًی افزارنرم قطعه یك ،Componentیا  مؤلفه

بخرای . دباشخ تعامخل در و شده رکیبت هامؤلفه دیگر با دتوانمی (Interface) هاواسط طریق از هر مؤلفه .دهدمی انجام

احخراز هویخت کخاربران، یا و  مشتریان مدیریت صورتحسابگیری، ارسال پیامك، رشگزای هابه مؤلفه توانمی نمونه

 د.نمواشاره 

 لیتشخک ،متفخاوت و مشخخص( Sub-System) یهاسخامانه-ریخز از یتعداد از معموالً ،یمراتب سلسله یهاسامانه

 دهیخچیپ یهاسخامانه معمخوالً. ندگردمی ظاهر مختل  یهابیترت و گوناگون یهاصورت به هاسامانه نیا که ندشومی

 عمخل یدرسخت بخه کخه هسختندای سخاده یهاسخامانه تکامخل حاصخل کننخدمخی عمل استوار و محکم صورت به که

 کرد.  نخواهند کار هرگز ند،شومی یطراح دهیچیپ صورت به ابتدا از کهای دهیچیپ یهاسامانه. نداهکردمی

  مؤلفخه هخر درونخی اجخزای بخین گخردد، ارتبخاطمی تشکیل (،Component) مؤلفه چند از ای کهسامانه در: نكته

(Intra-Component Linkage) هامؤلفه خود بین ارتباط از قویتر (Inter-Components Linkage )  .است 
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 ییگراشیء

 شیءگرا نویسیبرنامه

 اصخلی سخاختار کخه اسخت نویسخیبرنامه شیوه یك( OOP یا Object-Oriented Programming) شیءگرا نویسیبرنامه

 امکخان حخد تا کنند، عمل هاداده این روی بر است قرار که توابعی و هاداده شیوه، این در. باشندمی اشیاء آن، اجزای

 ةبیگانخ توابع ،بدین ترتیب .ندشومی کپسولهمخفی یا  خود، بیرونِ محیط به نسبت و دهایجاد ش ،ءشی نام اب قالبی در

 شخامل کخه بخانکی حسخاب ،مثخال طخور بخه. ندارنخد را آن درون یهخاداده در تغییر ایجاد انامک دیگر ،ءشی از خارج

مخفخی  ویژگخی بودن دارا دلیل به و ددهمی تشکیل را ءشی یك است، بانك در فرد ةسپرد میزان و فردی مشخصات

 و پیچیخدگی ،شیءگرا یسینوبرنامه. ندارد وجود فرد، مشخصات یا سپرده میزان در دستکاری امکان ،سازیکپسولهیا 

 .است را فراهم ساخته کمتر خطای با برنامه سریع گسترش امکان را کم کرده و تولید ةهزین

 کالس

 توابخع و هاداده شامل که) از عناصر زیادی تعداد بندیجمع وی سازذخیره امکان که است آرایه از خاصی نوع ،کالس

 از ییهخاداده دتوانمی کالس است، جنسهم یهاداده ةذخیر به قادر نهات که آرایه برخالف. آوردمی فراهم را( هستند

 :مانند کالس دانشجو .نماید ذخیره را مختل  انواع

public class Student { 

    int id;   // شناسه    

    String name; // نام    

    String family; // نام خانوادگی 

    Date birthDate;  // تاریخ تولد    

 

    Public add(int studentNo); // اضافه کردن دانشجو 

    Public delete(int studentNo); // حذف دانشجو    

    Public report(int studentNo); // گزارش دانشجو 

} 

 شیءگرایی اصول

 دیتجر (Abstraction) 

 محصور( سازیEncapsulation)   

 چندریختی (Polymorphism) 

 وراثت (Inheritance) 

 (Modularity) و واحدبندی
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 دیتجر

 ،مشخص دید ةیزاو كی از دهیپد كی یاصل یرفتارها و هاویژگی یروبر  شدن متمرکز فرایند از ستا عبارت ،دیتجر

سیسختم گخردش  نظیرمانند تجرید بدن انسان از دیدهای مختل ، . آن مهم ریغ و موقت یهاویژگی گرفتن دهیناد و

 یکیمکخان ماشخین كی اجزاء انیم روابط، تجرید ی دیگرگوارش. و یا به عنوان مثال ستگاهدخون، سیستم عصبی و یا 

 است. یدگیچیپ بر تسلط و کنترل یاصل یابزارها از یکیتجرید،  بدین ترتیب،. یاضیر ةمعادل كی توسط

 :دیتجر انواع

 تیموجود دیتجر(Entity Abstraction) : یك کالس دانشجو دانشجو بهانسان مانند تجرید موجودیت یك. 

 رفتتتار دیتتتجر (Behavior Abstraction): هخخاماننخخد تجریخخد کالس( ی آرایخخهArray فهرسخخت پیونخخدی ،) 

(Linked List( و پشته )Stackبه کالسی حاوی یك رفتار مشترک ) اضافه نمودن"، با نام از تمامی آنها". 

 سازیمخفیو  محصور

 از را شخیء رفتارهخای یخا خصوصیات بعضی باید که معنی است این به ،Encapsulation یا سازیمخفی سازی،کپسوله

 داشخته اطخالع یکخدیگر کخارکرد چگخونگی از آنکه بدون اشیاء که شودمی باعث سازیمخفی. کرد پنهان دیگران دید

 طخر  کخردن محخدود و ،نشخده کنتخرل ایخ و( Side Effects) ناخواسخته اتتخأثیر رشیپذ عدم .کنند کار هم با باشند

   :عبارت است از یدگیچیپ کنترل درسازی محصور نقش است. ویژگیای این ن، معشیء كی از استفاده ایو  یدسترس

 از یریجلخوگ باعخثخخود،  کخه شخیء بخه یدسترسخ یهخاراه مهخاربخه وسخیلة  یدگیچیپ بر تسلط و کنترل 

   د.کنمی دودمح شیء، خود در را خطاها ةگستر وشده  یاحتمال یهایخرابکار

  تغییخرات  ،شیء دسترسی به واسط ثبات به علت عدم تغییر و ،شیءسازی ادهیپ در رییتغ هر انجام صورتدر

 .ماندپنهان می از دید ناظر خارجی،

  یابد.می افزایش ،مجدد ةاستفاد امکان« یسازپیاده چند واسط، كی» مفهومسازی ادهیپبا 

 چندریختی

 عمخومی کخالس یخك قالخب در یکسخانی عملیخات از تخا دهخدمی کانام ،رابط یك به ،Polymorphismیا  چندریختی

 رفتارهخای مختلخ ، هخایموقعیت در تواننخدمی اشخیاء کخه است معنا این به چندشکلی یا چندریختی. کند استفاده

 در دهخد بخروز را B رفتار شود، فراخوانی A کالس از اینمونه روی بر که صورتی در تابع یك مثالً. دهند بروز متفاوتی

 .داشته باشد متفاوت رفتاری شود، فراخوانی( است A کالس فرزند که) C کالس روی بر اگر که حالی

 مخورد عملیخات، از گروهخی برای تا دهدمی امکان ما به و است متدتابع یا  یك از شکل چندین معنای به چندریختی

 جاد شده است:شکل، ای دوبه  زیر در کالس f1 برای مثال، تابع. گیرند قرار استفاده

public class X { 
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   void  f1(int num1) 

   { 

       … 

   } 

   void  f1(int num1, int num2) 

   { 

       … 

   } 

}  

 وراثت

 ارث بخه والخدین از را صخفات ،فرزند آن در که است طبیعی وراثت شبیهافزار، نرم در( Inheritance) بریارث یا وراثت

 کخالسیخك یخا چنخد  از وراثخت با توانمی و است کالس یك از نمونه یك شیء هر شیءگرا نویسیبرنامه در. دبرمی

 توابخعو  هخاداده دتوانخمی فرزنخد کخالس. ردبخ ارث بخه را پدر کالس متدهای و هاداده که کرد ایجاد کالسی ،موجود

 .دکن( Override) نویسیدوباره را والد به مربوط توابع یا داشته باشد و یجدید

 ،پایخه کالس اگر مثال عنوان به. شودمی کد صحت تضمین حدودی تا و کد نوشتن در جوییصرفه سبب ویژگی این

مشتق  پایه کالس این از که هاییکالس تمامی در تا شود داده تغییر پایه کالس است کافی تنها باشد داشته مشکلی

 .شد خواهد عمالاِ تغییر این اندشده

( Treeواره )و سخاختار درخختبری از تنها یك کالس است که به معنای ارث منفرد وراثت. دارد یگوناگون انواع وراثت

 آورد. می را به وجود( Lattice)انجام شده و ساختار توری شکلی  ،که از چند والد چندگانه وراثتو دارد 

public class Human { 

انسانکالس  //      

    String name; // نام    

    String family; // نام خانوادگی 

} 

 

public class Student extends Human { 

گرفته شده است و ویژگی شماره دانشجویی به آن اضافه شده است.انسان که از  دانشجوکالس  //      

    public int studentNo;  // شماره دانشجویی   

    Public add(int studentNo); // اضافه کردن دانشجو 

} 

  حدبندیوا

 نیب یوابستگ که داریمعن و منسجم( واحدها)های ماژول از ایمجموعه به که ندگویمی شده یواحدبند را یستمیس

 . دو نوع ارتباط و وابستگی وجود دارد:باشد شده هیتجز است حداقل آنها

  انسجام(Cohesion) :ماژول كی یداخل عناصر یعملکردها ارتباط درجه از ستا عبارت 

 یتگوابس (Coupling) :گریکدی با گوناگون هایماژول ارتباط درجه از ستا عبارت 
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های درونخی افزاری که از دو بخش کلی احراز هویت و انتخاب واحد، تشکیل شده است پیچیخدگیبرای نمونه، در نرم

 دارند.این دو بخش، از دید یکدیگر، پنهان بوده و تنها از طریق یك واسط ساده، این دو با هم تعامل 

 کارگیری اشیاءبه یایمزا

 اسخت.  افزارسخخت دیختول فراینخد مشخابه صخورت به افزارنرم دیتول فرایند انجام شیءگرا فناوری یینها هدف

   (كیستماتیس و استاندارد فرایند)

 (هاهمؤلف و اءیاش عیتوز) شده عیتوز یهاستمیس از یبانیپشت تیقابل 

 است دارا را یامروز یکاربردها یدگیچیپ تیریمد لیپتانس که یتریقو مدل ارائه. 

 ینشدنكیتفک ریپذمجتمع واحد عنوانه ب ءیش گرفتن نظر در اب افزارنرم رینگهدا و دیتول ةنیهز کاهش 

 یمحصورسازبه وسیلة  هاستمیس ةتوسع تیقابل و یریپذاسیمق شیافزا 

 شیء مدل میمفاه بر یمبتن ،مجدد ةاستفاد     

 شیء

 .  باشد خود( تیوضع) حاالت ثبت و رفتار بروز به قادر و بوده تیهو یدارا کهای گونهه ب است یکل مفهوم كی

 

 تیهو (Identity) :سازدمی زیمتما ،اءیاش باقی از را آن که است شیء كی از یژگیو آن. 

 حالت (State) :است. آنها یجار ریمقاد و شیء آن خواص یتمام ةدربردارند شیء، كی حالت 

  رفتار(Behavior) :امیپ ارسال ای و افتیدر مقابل در شیء كی العملعکس و عمل یچگونگ. 
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 کالسنمایش 
0UML اجخزای مستندسخازی و سخاختن گرافیکی، نمایش ،هاویژگی توصی  برای روشی ،یکپارچهسازی یا زبان مدل 

 کنتخرل و نگهخداری بنخدی،پیکر مخرور، طراحخی، فهمیدن، برای UML از. است توسعه حال در افزارینرم سامانه یك

   :در شکل زیر آمده است UMLنمایش کالس در . دشومی استفاده افزارینرم هایسیستم اطالعات

 

  صفات(Attributes) :است. مهم آنها ینگهدار که کالس از ییهاویژگی 

 ات یعمل(Operations) :گرید یهاکالس مقابل در ،کالس رفتار 

 

 "یكیالكترون پست"کالس  "یدرسواحد "کالس 

 MailMessage

SenderName

ReceiverName

SenderAddress

ReceiverAddress

Subject

Body

AttachedFile

Send()

Print()

setAttachedFile()

getAttachedFile()

 

                                                        
0 Unified Modeling Language 

Number 

StartTime 

EndTime 

addStudent() 

deleteStudent() 

getStartTime() 

getEndTime() 

ComputerCourse 
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 اءیاش نیب ارتباط زمیمكان

(  Message Passing) امیخپ تبخادل زمیمکخان قیخطر از ،آنهخا( اتیخعمل) یهاسیسرو از یمندهبهر و اءیاش نیب ارتباط

 عمخل كیخ یاجرا یبرا دهندهسیسرو به رندهیگسیسرو طرف از درخواست كی از عبارت ،امیپ هر. ردیگمی صورت

(Method Call) عمل یامضا با مطابق دیبا درخواست نیا. است (Method Signature )مانند  .باشدstudent.add() 

 هاکالس میان انواع رابطه

 Association Relationship - یانجمن رابطه

 نیخا حخذف بخا کخه اسخت متفخاوت یهخاکالس از ییهانمونخه نیب( Semantic Relationship) ییمعنا یوابستگ ینوع

 در جدول زیر آمده است: یوابستگ درجه. داشت نخواهد وجود ،کالس دو نیب یگرید ارتباط چیه عمالً ،یوابستگ

A B
1

 
A B

1..*

 
A B

0..1

 
A B*

 
 بخا همخواره ،A از نمونه كی

 .دارد ارتباط B از نمونه كی

 بخاهمخواره  ،A از نمونه كی

 B از شختریب ایخ نمونخه كی

 .دارد ارتباط

 بخاهمخواره  ،A از نمونه كی

 B از نمونه كی فقط ای چیه

 .دارد ارتباط

 بخاهمخواره  ،A از نمونه كی

 شتریب ای نمونه و كی چ،یه

 .دارد ارتباط B از

 

 Aggregation Relationship - یتجمع رابطه

 .  ندیگو یتجمع را رابطه نیا گردد، لیتشک گرید کالس یتعداد قیتلف از کالس كی که یزمان

 Generalization/Specialization Relationship - ااص/عام رابطه

 عنصخر کخهیطور بخه ترخاص عنصر كی و تریعموم عنصر كی نیب( Taxonomic Relationship)ی بندطبقه ةرابط كی

 نیخز یاضخاف یرفتارهخا ایخ/و هخاویژگی از آن بخر عخالوه و بخرده ارث به را تریعموم عنصر رفتار ای/و ساختار ،ترخاص

 .است برخوردار

 در وراثت:

 صیتخص كی فرزند، کالس (Specialization )كیخ ،پخدر کخالس ،و همزمخان داده، شینمخا را پخدر کالس از 

 .دیآمی حساب به فرزند کالس از( Generalization) میتعم

 گانه ی وراثت(Single Inheritance) :دارد وجود پدر کالس كی تنها ،یا کالس فرزند کالس-ریز هر یبرا  . 

 چندگانه وراثت (Multiple Inheritance) :بردمی ارث شتریب ای کالس دو از ،کالس-ریز كی.   
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 هاکالس افتنی و یشناسای یهاروش

 (Classification) بندیطبقه

  :   هاویژگی. دشومی استفاده هاو برای یافتن کالس شده مرتب ،دانش آن ةوسیله ب که است ابزاری ،بندیطبقه

 مختل  یهابندیطبقه، متفاوت یارهایعم .ردیگمی انجام( ها)اریمع به توجه با بندیطبقه هر 

 ندارد وجود( موجود طیشرا به توجه بدون بندیطبقه نیبهتر یعنی) آلایده بندیطبقه! 

 است. یتکرار و یشیافزا فرایند كی ،بندیطبقه فرایند 

 :  0OOAD در بندیطبقه یهاویژگی

 (  و ،فنخاوری ،یاقتصخاد) موجخود یهاتیمحخدود و ارهخایمع بخه توجه با که شوند انتخاب دیبا ییهاکالس...

 .باشند سازگار

 بود. مناسبتر حلراه دنباله ب دیبا، ییطال حلراه به جای یافتن 

 به شکل زیر است ،بندیطبقه فرایند یتکرار و یشیافزا عتیطب: 

o اولیه  کالس یافتن تعدادی دیگر  یهاکالس شناسایی اولیه  یهاکالس بهبود یخك تقسخیم 

 یك دادن تشکیل برای کوچکتر کالس تعدادی ترکیب کوچکتر  کالس تعدادی به زرگترب کالس

 جدید یهاکالس-زیر ایجاد بزرگتر  کالس

 :هاکالس صیتشخ یبرا یاصل منبع دو

  مسئله فضایتوصیف (Problem Space)  د.شومی ، منجرلیتحل مدلکه به ایجاد   

  حلراه فضایتوصیف (Solution Space) د.شومی ، منجرمفصل یطراح مدلایجاد  که به 

   زیر است: تیفعال دو شامل هاکالس ییشناسا فرایند

 اکتشاف (Discovery) مانند دانشجو، درس، استاد، آموزش، شهریه  ،موجود یهاکالس 

 ابداع (Invention )کنترلی و ارتباط با  هایکالس، مانند موجود یهاکالسسازی ادهیپ یبرا ییهاکالسDB 

                                                        
0 Object-Oriented Analysis and Design 
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 هاکالس افتنی یهاروش

    Data Driven Approach - داده بر یمبتن یهاروش

 .  است کالس هر ازین مورد یهاداده ساختار ییشناسا ستم،یس مناسب یهاکالس ییشناسا یمبنا هاروش نیا در

 یطراح و هیافتساخت یهاروش درای نهیزم شیپ که افرادی است یبرا مخصوصاً یریادگی سهولتاین روش،  تیمز

 .  دارند را هاداده بر یمبتن

   Responsibility Driven Approach - رفتار بر یمبتن یهاروش

 ازیخن مخورد( Responsibilities) یهاتیمسخئول ییشناسا ستم،یس مناسب یهاکالس ییشناسا یمبنا هاروش نیا در

 سیسخرو نقخش دتوانخمی آن هر در که است یتیموجود از عبارت ،کالس هر به روش نیا یاصل نگاه .است کالس هر

 .دینما فایا را رندهیگ سیسرو ای و دهنده

 تیخقابل شیافخزا باعخث کخه اسخت یطراحخ سخط  در یمحصورسخاز رسخاندن حداکثر بهاین روش،  تیمز نیبزرگتر

 .شد خواهد یآت راتییتغ به نسبت ستمیس یپذیرانعطاف و ینگهدار
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 افزارنرم دیتول فرایند

توسخعه و  بخراسخت کخه  یساختار ،دشومی شناخته زین« افزارنرم دیتول اتیچرخه ح» نامکه با  افزارنرم دیلتو فرایند

 .  دشومی عمالاِ یافزارنرممحصوالت  دیتول

 افزارنرم دیتول یهاتیفعال

 (یسنج)امكان ریزیبرنامه

 معمخوالً یعموم انیاست. مشتر 0سامانه یهامندینیاز لیتحل ایاستخراج  ،افزارنرم دیتول فرایندکارها در  نیمهمتر از

شخان موردنظر افخزارنرم ،یبه درست دانندیدارند و نم شانهایخواسته یینها جهیاز نت یو مبهم یانتزاع ،یتصور مفهوم

توسخط مهندسخان  ،متضخاد یو مبهم، و حتخ دهیچیناتمام، پ یهانیازمندی ،مرحله نیانجام بدهد. در ا دیبا یچه کار

دامنخه  شخده، آوریجمخع ،از کاربران یعموم یهانیازمندی ابتدا .ندشومی و مستند ییشناسا ،ماهر و مجرب افزارنرم

نخوع  نیخبخه ا معموالً .دشومی نوشته ،صورت شفافه و مستندات ب گردیده لیو تحل ییشناسا ،افزارنرم دیتوسعه و تول

 .دشومی اطال  ،سامانهمحدوده  ایدامنه  مستند، مستند

 یو مستندسازون آزم ،سازیادهیپ

و  نفخكیبخخش ال ،افزارنرمو آزمون  تست. ندشومی ایجادها برنامهو  شده نوشته ،پروژه یکدها ،سازیادهیپدر مرحله 

 دبایخمی ،مراحخل پخروژه یدر تمخامند. شخومی ییشناسخا اًعیسخر ،سخامانهمشخکالت  چرا کخه است دیتول فرایندمهم 

 .انجام شود مستندسازی

 سامانه یاستقرار و نگهدار

کخار  طیمحخ در عیخنوع توز هر ایانتشار، فروش  یرا گذراند و برا یمناسب و درخور هایآزمون ،سامانه نکهیپس از ا

آن بخخش  یبانیو پشخت افخزارنرم آمخوزش انجام خواهد شد. ،لیو تحو (Deployment) استقرارگردید  تأیید ،یینها

   .دشومی انجامتقرار، اس مرحلهدر که  است یمهم بسیار

 ممکخن، دیخجد یهانیازمنخدی ایخ ، وه نشخدهدیدمسائل  پوشش یافزار براو ارتقاء نرم( Maintenance) ینگهدار

 یدیخجد یباشد تا کدها الزمممکن است  ،مرحله نیاباشد. در  گیرافزار، زماننرم دیتول هیاز زمان اول شیب یاست حت

بخرای  ،ممکن است کاربر اینشده حل شوند  دهیشود تا مسائل و مشکالت د هضافنشده ا دهید زین یاصل یکه در طراح

 .  درخواست کند یگرید یاصل اتیعمل

                                                        
0 System 
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 افزارنرم دیتول یهامدل

 هاای از دستورالعملوجود دارند که هر کدام از آنها شامل مجموعه افزارو رویکردهای متفاوتی برای تولید نرم هامدل

 :عبارتند از افزارنرم تولید یهامدل هستند. برخی از این افزارایجاد نرم ساخت و ی خاص برایهاو توصیه

 (RAD) افزارنرم سریع ولیدت (Waterfall) آبشاری

 (Scrumسکرام )اِ (Prototype) سازینمونه

 (Spiral) حلزونییا  چرخشی (Iterativeتکراری )

 (Agileچابك ) (Incremental) افزایشی

 Vمدل  (XP) ریعس خیلی روش

 یآبشار مدل

و بخرای آن یخك خخط  دانسختندمخی محصخوالت دیگر مانند را محصول این تولید ،افزارنرم تولید ییابتدا یهاسال در

مراحخل  ،آن در کخهافخزار اسخت نرم دیختول یبیمدل ترت كی ،بشاریآمدل  تولید مستقیم و روبه جلو در نظر گرفتند.

، نزمخوآ ،یسخازادهیپ ،ی، طراحخلیختحل شامل و( بشارآ كی)همانند  و پشت سر هم مداوم انیجر كیبه شکل  دیتول

 .  دشومی محصول به بازار تحویلو  سازیکپارچهی

 این روش: ایایمز

 تر استمدل ساده نیا و آموزش فهم. 

 مستندات بهتر است دیاز نظر تول. 

 این روش: بیمعا

 است. ریگو وقت ینوبت ،گذر از مراحل .است ییابتدا یهامیموکول به اتمام کار ت ،یانیپا هایمیکار ت 

 دبازخور یبررس (Feedback )است.کار  یمجزا و در انتها یفرایند یدارا ،ییتوسط کاربران نها سامانه 

  ممکن است محصول نهایی، آنچه مورد انتظار است نباشد. .ستزیاد ا مدل این ریسكمخاطره و 
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 سازینمونهمدل 

 بهتخر درکو  بازخورد افزایش دنبال به مدل این وجود ندارد ازخوردیب ،کاربر یا مشتری از آبشاری مدل در از آنجاکه

 دریافت وی نظرات سپس د.شومی داده نمایش کاربر به و ساخته ،یآزمایش نمونه یك ابتدا کار. برای این است نیازها

 .دگردمی جویی، کمتر بوده و در وقت و هزینه نیز صرفهافزاری نرمخطا در نهایت، .دشومی اصالح ،نمونه و شده

 یمدل حلزون

 دیخمراحخل چرخخه تول یدر تمخام (سخكیرمخخاطره ) تیریمد (،Spiralی یا مارپیچی )مدل حلزون یدیکل تیخصوص

 و به دقت آنهخا را پایش نمودهقابل حل  یهاسكیر همواره ،افزارتوسعه دهندگان نرمی، در مدل حلزون. افزار استنرم

 ایخکخه آ رنخدیبگ میتصخم دیخبا انیمشختر رتصخو نیخقابخل حخل نبودنخد در ا هاسكیر یاگر برخ ند.کنمی لیرا تحل

ادامخه دهنخد. در  بیخکنند و به هخر ترت یپوشهای موردنظر چشمسكیاز ر ایهند انجام پروژه را خاتمه دهند خوامی

اسخت کخه  یلمدل تکام كی ی، این مدل،د. در حالت کلشومی آغاز یمرحله بعد یشده و طراح یابیارز ،،ینتا ت،ینها

 .  ابدیتوسعه می یشیهای افزااز نسخه ایمجموعهبه صورت 

 

 یشیو افزا یتكرار روش

 ایجخاد سخامانهکخل  ،و بخه مخرور زمخان شدهشروع  ،کوچك یهاابتدا از بخش ،پروژه ،افزارنرم دیتول یتکرار روشدر 

 تمخام یخرابخ سخبب ،اشختباه اتیفرضخ نکهآقبل از  ند وشومی یافتمشکالت مهم  د. به این ترتیب، به تدری،،شومی

کخه در زمخان  یکخاربران یازهخایدهخد تخا نمی اجازه ،مدل نی. ادشومی ی برای آنها در نظر گرفتهحلراه دگردن سامانه

 صورت بالقوه برآورده شود.ه کنند ب یرا معرف سامانهاز  شانیهانیازمندیدانند چگونه ینم قاًیدق ،یطراح
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  سریعو توسعه  دیلروش تو

 یبخه جخا سخریعمخدل . دکنخمی اسختفاده ،کخار هیعنوان پاه را ب افزایشیروش  ،RAD0یا  افزارنرم دیتول سریعمدل 

 یهخاآزمون لهیوسخه بخهخا بازخورد د.بخرمخی بهخرهکنتخرل پخروژه  یاصخل زمیعنوان مکانه از بازخوردها ب، ریزیبرنامه

   .ندشومی دیتول ،یکوتاه زمان یهاو در بازه یاپیر پو انتشا ،در حال تکامل یهاافزارنرم

 ی چابکهاروش

 د. شومی که در ادامه، توضی  داده دشومی هدافزار استفانرم دیتول یاز فرایند چابك برا یمتنوع یهامدل

 (عیسر یلی)روش خ XP مدل

افزار اسخت کخه در توسعه نرم یمتدولوژ كی ،دشومی خوانده زین 2XP مفرط که به اختصاریا  عیسر یلیخ یسازبرنامه

از  یاکخاربر اسخت. بخه عنخوان گونخه رییدر حال تغ یهانیازمندیبه  ییگوافزار و پاسخنرم تیفیک شیافزا ،هدف ،آن

 یها( متنخاوب در چرخخهRelease) یها( از انتشخارAgile Software Developmentافخزار )توسعه چابك نرمی هاروش

 یهانیازمنخدیتطخابق بخا  ی( براCheck Point) ینقاط کنترل یو معرف دیتول تیا هدف بهبود قابلتوسعه ب مدت کوتاه

   .دبرمی بهرهکاربر،  دیجد

 

 

 سکرام اِ مدل

چابخك بخه  افزارنرم دیدر مدل تول پروژه است که معموالً تیریمد یبرا یشیو افزا یروش چابك، تکرار كی ،2اسکرام

 .دشومی دهید افزارنرم توسعه یمتدولوژ یعنوان نوع

                                                        
0 RAD - Rapid Application Development 

2 Extreme Programming 

2 SCRUM  
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 Iteration ایخ یزمخان یهاهم دوره نجایا( Iterativeتکراری ) و( Incrementalی افزایشی )هایمتدلوژ یتمام مانند

 ،را در اسخکرام یزمخان یهخادوره نیخد. اشخومی لیختکم ،یتخدره بخ ،پروژه ییآنها محصول نها یکه در ط وجود دارد

 نامند. می Sprint اًاصطالح

مشخخص  میتخگخروه یخا همخان است )طول دوره را  ایدوره دو تا چهار هفته كی که معموالً Sprint كی یط در

دوره هخر  ی،ند. بطخور رسخمکنمی دیتول جاًیمحصول بالقوه قابل ارائه و قابل استفاده را تدر كی گروه،د( اعضاء کنمی

Sprint كیخپخروژه کخه در  ییاز محصخول نهخا ییاهخویژگی مجموعخه .رندیگروز در نظر می یس ایماه  كرا ی Sprint 

 اسختخراج Sprint Backlogم نخاه بخ( Requirements Repository) هانیازمنخدیمخزن یخا انبخاره  كید از شومی محقق

 كیخکخل  یاتیعملریو غ یاتیعمل یهانیازمندی یاست که به بانك اطالعات ینام Product Backlog اصطالح د.شومی

سخامانه اسخت کخه در  یسط  باال یهانیازمندیشده از  یبندتیاولو یامجموعه ،قتید و در حقشومی پروژه اطال 

 داده شود. لیتحو دبایمی   ،تینها

 

 

 

 Vمدل 

 در. دورآ حسخاب بهنیز  یافته توسعه آبشاری مدل آن را توانمی و است افزارنرم تولید فرایند روش یك نماد ،V مدل

 مسخیر باشخد، پخایین سمت به مستقیم دارشیب مسیر یك آبشاری، مدل همانند ،تولید مسیر اینکه جای به مدل این

 فازهخای بخین ارتباط V مدل. دشومی خم انگلیسی V حرف شکل به باال سمت به ،نویسیبرنامه فاز از پس هافرایند

 .دکنمی مشخص را (تست) آزمون فاز پیوسته مراحل و افزارنرم تولید حیات چرخه مختل 

 عنخاوین بخا کخه مراحل تکمیل سط  و پروژه تکمیل یا زمان میزان( راست به چپ از) عمودی و افقی محورهای

 آبشخاری مخدل مقابخل در Vمخدل . دهخدمی نشان ترتیبه ب را( اصلی مفاهیم سط  باالترین) اندشده تعری  انتزاعی

 .دشویم استفاده پروژه تأیید و افزارنرم تولید توازن به رسیدگی برای
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 به کارگیری این مدل:  اهداف

 ریسكمخاطره یا  میزان رساندن حداقل به -0

      پروژه کیفیت تضمین و بهبودی -2

 پروژه حیات چرخه کل در هزینه جهقابل تو کاهش -2

 پروژه اعضای همه بین ارتباط بهبود -1

 مراحل 

 هانیازمندی تحلیل و تجزیه

، کخاربران نیازهخای آوری جمعو  مصاحبه طریق از هانیازمندیاین  سیستم، یهانیازمندی تحلیل و تجزیه مرحله در

 آلایخده سیسختم سخازماندهی چگونگی است مهمآنچه  زفا این در. آیدمی دسته ب "هانیازمندی مستندات"در قالب 

 شخامل کخاربران مسختندات. دکنخمین مشخخص راسازی پیاده نحوه یا طراحی ،فاز این حال هر به .است ما نظر مورد

. اسخت ناکخاربر نظخر مورد نیازهای سایر و امنیت اطالعات، کارایی،ی هاشاخص برنامه، ظاهر سیستم، اصلی عملیات

 .شود مشخص هانیازمندی درک درستی میزان تا گرددمی تحلیل تحلیلگران، توسط نداتمست آن سپس

، فخاز همخین در. دشخومی بخازبینی طراحخان، اسختفاده جهخت سیستم کاربران توسط دوباره ،شده تحلیل مستند

 .گخرددیمخ طراحخی کخاربران بخرای اصخلی نیازهای تست و تأیید یهافرم همچنین سیستم، تستآزمون یا  یهافرم

 ،هخافرم و سخندها تحلیخل و تجزیخه نامخه،پرسخش مصاحبه، شکل به هانیازمندی یرآوجمع برای مختلفی یهاروش

   .دارد وجود سیستم وضعیت و کاربران استفاده نمودارهای ،هانمونه مستقیم، همشاهد

 سیستم طراحی

 یهانیازمنخدی مسختندات مطالعخه و لتحلیخ و تجزیخه بخه وسخیله سیستم کارشناسان که استای همان مرحله این

نیخز  را هانیازمنخدی از یخك هرسازی پیاده پذیریامکان آنها. ندکنمی شناسایی را پیشنهادی اصلی عملیات ،کاربران
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. دشخومی داده اطخالع کخاربر بخه دننباش پذیرامکان ،سازیپیاده در که ییهانیازمندی از آن دسته. ندنمایمی مشخص

 درک بخرای نیز را هاگزارش و برنامه، ظاهری یهافرم ها،فرایند بعضی سناریوهای از ییهانمونه دارد امکان همچنین

 ایخن در نیز سیستم تست یهاو فرم هاداده لغت فرهنگ ،هاموجودیت نمودارهای مانند اسناد سایر. اضافه نمود بهتر

   .  دشومی تولید فاز

 معماری-طراحی

 آن کخه اسخت این معماری انتخاب اصول. دشومی عنوان باال سط  طراحی عنوان به نیز رافزانرم معماری-طراحی فاز

 ارتباطخات مخاژول، هخر خالصه یهاقابلیت ،هاماژول فهرست شامل را هانیازمندی کلی عناوین یتمام بتواند معماری

  .  بخشد تحقق را غیره و نیاز مورد فناوری جزئیات و نمودارها داده، پایگاه جداول و هاوابستگی برنامه، ظاهری

 هاروال و هاماژول طراحی

 تکخه) هخاماژول به را سیستم کل سیستم، طراحی .شود مطرح پایین سط  طراحی فاز عنوان به دتوانمی طراحی فاز

 رتبه صو بتواند نویسبرنامه تا دشومی داده توضی  و تشری ای گونه به هرکدام و دکنمی تقسیم( کوچك یهابرنامه

 .  کند کدنویسی به شروع ،مستقیم

 :بود خواهند زیر منطقی یهافعالیت جزئیات شامل ویژه به صورت پایین سط  یهابرنامه یا مستندات طراحی

 کدام هر اندازه و نوع شامل آن فیلدهای با همراه داده پایگاه جداول   

 برنامه ظاهر جزئیات تمام (UI) رفته کار هب یهاروال و توابع تمام همراه به  

 سیستم در الزامی وابستگی به مربوط مسائل تمام   

 نیاز مورد اخطار و خطا یهاپیغام تمام فهرست   

 هاماژول نیاز مورد یهاخروجی و هاورودی یتمام  

 .دشومی طراحی مرحله این در هاواحد از یك هر تست

 و آزمون اعتبارسنجی مرحله

 هخرخیر.  یا هست مناسب استفاده برای واحد آن آیا که گردد مشخص تا دشویم تست کد واحد هر نویسی،برنامه در

 تخابع یخك یخا روال یخك ای،رویخهنویسخی برنامخه در است. برنامه یك تست و آزمایش قابل قسمت کوچکترین ،واحد

 طراحخی رآزمخونگ خاص افراد یا ننویسابرنامه توسط هاواحد آزمایش و تست. باشد تست برای واحد یك است ممکن

 پوشخش و نظر مورد واحد مختل  یهاقسمت برای برنامه منطق انجام درستی بررسی واحد، آزمون از هدف. دشومی

   . است نیاز مورد عملیات
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 سازییكپارچه آزمون

 یهخارابط)هخا رابط هخایایراد تخا ندشخومی تسخت دیگربا یک ،جدااز هم  یهاماژول سیستم،سازی یکپارچه تست در

  .  شود مشخص آنها ارتباط مشکالت و( دیگریک بین تعاملی

 سامانه تست

 مرحلخخه تسخخت اینکخخه از بعخخد. دکنخخمی مقایسخخه واقعخخی سیسخختم بخخا مقایسخخه در را سیسخختم مشخصخخات تسخخت، ایخخن

 آیخا کخه دهخدمخی نشخانسخامانه  تسخت .بخود خواهخد سیستمسامانه یا  تست ،یبعد مرحله شد، تمامسازی یکپارچه

 اجخزا تسخت از پس دلیل آنکه. خیر یا است کرده برآورده را هانیازمندی مشخصات تمام شدهی سازیکپارچه محصول

   :هستیم نیازمند مجدد تست همچنان به ،شده یکپارچه برنامه و برنامه

بخه  فرم یك است ممکن فنی نظر از:  مثال بطور .گیردمی صورت برنامه فنی مسائل برای ،پایین سط  یهاتست -0

 دکنخمی مشخخص و دشومی دیده کاربر دیدگاه و منظر از فرم این سیستم تست در اما باشد شده انجام کامل صورت

 کخاربر نگخاه از آیخاتا بداند  دهدمی انجام را آزمون این ،آزمونگر .خیر یا است کرده برآورده را کاربر نیاز و هدف آیا که

 داده انجخام را سیسختم ایخن خریخد و سفارش که) مشتری : مثال برای. خیر یا هستند معتبر هاخروجی و ورودینیز 

 و جایگخاه نظخر از سخازمان یك کارکنان از مختل  گروه دو است ممکن (دکنمی استفاده را برنامه که) کاربر و( است

 .باشند داشته سیستم در نیاز از خاصی منظور و تعری  ،کدام هر که باشند مسئولیت

 را خخود ،سیسختم کخارگیریبه و اطالعات ورود هنگام تنها ،سیستم یهاروال و توابع رفتارهای و نتای، از بسیاری -2

 .بود خواهند آزمایش قابل و دهندمی نشان

 کاربر پذیرش تست یا آزمون

 هنگخام شخده مشخخص نیازهخای آیخا اینکخه دادن نشان برای درومی شماره ب تست ازای مرحله ،کاربر پذیرش تست

 اسختخراج هانیازمنخدی مسختندات از پخذیرش تسخت طراحخیموارد مورد نیاز  .خیر یا اندشده انجام ،تحلیل و تجزیه

 مطخرح یهانیازمندی آیا که دشومی مشخص شده و انجام مشتری توسط که است فازی پذیرش، تست فاز. ندشومی

 .خیر یا است شده انجام سیستم در ایشان جانب از شده

 :تا دکنمی کمك پذیرش تست یا آزمون

 نه یا شده انجام سیستم شده مشخص معیارهای آیا که شود مشخص.   

 خیر یا است شده برآورده سیستم در مشتری نیازهای کلی بطور.  

 شود آزمایش واقعی اطالعات ورود به وسیله واقعی دنیای در برنامه. 
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