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 1بخش  مدل های فرایند -3 جلسه

 مدل فرایند کلی .1

 نرم افزار فرایند .1.1

 فرایند نرم افزار چیست؟

 مراحل تولید نرم افزار -

نقشه راه یعنی مطالعه و مشاهده همه ابعاد   کند. هایی را که باید برای نیل به یک هدف برداشت، تعیین می گام: نقشه راه -

پاسخ منطقی ارایه شود  جزئــــیات بـــه نحـــــــوی کـــه بـــه همـــه سـواالتبـــا همــــه  ممکن انجام یک کار

 .اهداف پیش بینی شده محقق گردد و

 ؟فرایند نرم افزار چرا

 باعث ثبات، کنترل و سازماندهی می شود. -

 جلوگیری از بی برنامگی و آشوب و بهم ریختگی -

 حاصل کار چیست؟

 برنامه ها، داده ها و مستندات -

 جریان فرایند .1.1

 که فعالیت های چتری و چارچوبی، از نظر زمانی چگونه سازماندهی می شوند. جریان فرایند شرح می دهد
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 نمونه ای از کنش های فعالیت چارچوبی ارتباطات .1.1

 ر پروژه ای کوچکد

 برقراری تماس تلفنی با مشتری -

 بحث درباره خواسته های مشتری و یادداشت برداری -

 سازماندهی و خالصه سازی یادداشت ها -

 ارسال به ایمیل مشتری جهت بازبینی -

 فعالیت چارچوبی ارتباطات در پروژه های کوچک -

 در پروژه ای بزرگ

 (inceptionشروع ) -

 (elicitationاستخراج ) -

 (elaborationشناخت ) -

 (negotiationمذاکره ) -

 (specificationتعیین مشخصات ) -

 (validationاعتبارسنجی ) -

 الگوهای فرایند .2
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 الگوهای فرایند چه هستند؟ .1.1

 راهکارهای اثبات شده برای مشکالت موجود در فرایند نرم افزار -

 برای جلوگیری از تکرار دوباره اشتباهات -

 اختراع نکردن دوباره چرخ -

 ارایه راهکارو  توصیف محیط مشکل، توصیف مشکلشامل  -

 قالب الگوهای فرایند .1.1

 توصیف راهکارهای مساله در حطیه فرایند نرم افزار روشی سازگار برای -

 مثال توضیح اجزای قالب

 Technical Review به الگو نامی با معنا داده می شود. نام الگو

 نیروها
محیطی که الگو در آن مشاهده می شود و مواردی که ممکن است 

 بر راهکار مساله تاثیر بگذارند.
 

 نوع الگو

مساله ای مرتبط با یک فعالیت چارچوبی را برای الگوی مرحله ای: 

 فرایند تعریف می کند.

الگوی وظیفه ای: مساله ای مرتبط با یک کنش یا وظیفه کاری 

 نرم افزاری را تعریف می کند.

الگوی فازی: یک سری فعالیت های چارچوبی را تعریف می کند 

 که درون فرایند رخ می دهد.

 Establishing:لگوی مرحله ایا

communication 
 Requirement:الگوی وظیفه ای

Gathering 
 Prototyping: الگوی فازی

 حیطه اولیه 
پیش از آغاز الگو، چه فعالیت  ایطی که الگو در آن کاربرد دارد.شر

 های سازمانی یا تیمی قبال رخ داده است؟

مستلزم آن است که  Planningالگوی 

مشتریان و مهندسان نرم افزار یک ارتباط 

 مبتنی بر همکاری برقرار کرده باشند.

  مساله خاصی که قرار است توسط این الگو حل شود. مساله

  چگونگی پیاده سازی موفق الگو را توصیف می کند. راهکار

  ه ماحصل پیاده سازی موفق الگوست.شرایطی ک حیطه حاصل 

الگوهای 

 مرتبط

فهرستی از همه الگوهای فرایند تهیه می کند که با این الگو 

 ارتباط مستقیم دارند.

، Communicationالگوی مرحله ای 

 Projectشامل الگوهای وظیفه ای 

Team .می شود 

کاربردها و 

 مثال ها

موارد خاصی را مشخص می کند که الگو در آن ها قابل اعمال 

 است.

Communication  در آغاز هر پروژه

 نرم افزاری الزم االجرا است.

 چند نمونه الگوی فرایند

- Customer Communication 

- Requirement Extraction 
- Scenario Description 
- Scope Isolation 
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 )سنتی( مدل های فرایند تجویزی .3

 چه هستند؟ )سنتی( مدل های فرایند تجویزی .1.1

 به آشوب موجود در توسعه نرم افزار پیشنهاد شدند. این مدل ها در ابتدا برای نظم بخشیدن -

این مدل های سنتی به میزان معینی به کار مهندسی نرم افزار ساختار بخشیده اند و راهنمای اثربخشی برای تیم های نرم  -

 افزاری فراهم ساخته اند.

 ا تعریف می کنند.مدل های فرایند تجویزی، مجموعه ای از عناصر تجویز شده و جریان کار تجویز شده ر -

 اگر فرایند درست باشد، نتایج خودشان درست خواهند بود. )تاکاشی اوسادا( -

 آبشاری فرایند مدل های .4

 مدل های آبشاریانواع  .1.1

 توضیح انواع

مدل 

 خطی

روشی سیستماتیک و ترتیبی برای توسعه نرم افزار که با مشخص کردن خواسته ها توسط مشتری آغاز می شود و از 

امه ریزی، مدل سازی، ساخت و استقرار پیش می رود و در پشتیبانی مستمر نرم افزار کامل شده و به اوج طریق برن

 می رسد.

 چگونگی ارتباط کنش های وارسی و اعتبار بخشی با کنش های قبلی مهندسی را نشان می دهد. Vمدل 

 کاربرد .1.1

 شناخته شده اند.زمانی که خواسته های مربوط به یک مساله به خوبی کاربرد:  -
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 مشکالت مدل های آبشاری .1.1

 پروژه های واقعی به ندرت جریان ترتیبی پیشنهادی این مدل ها را دنبال می کنند. -

 عدم امکان بیان کلیه نیازمندی ها توسط مشتری در مرحله اول -

 عدم حوصله مشتری تا صبر کند یک نسخه از برنامه را آخرین روزهای پروژه ببیند. -

 اعضای تیم پروژه باید منتظر سایر اعضای تیم بمانند تا وظایف وابسته انجام شود. برخی از -

 افزایشی فرایند مدل های .5

 مدل های افزایشی .1.1

وضعیت های فراوانی وجود دارد که در آن ها خواسته های اولیه نرم افزار به خوبی تعریف شده اند، ولی ممکن است نیاز به  -

ی از عملکردهای نرم افزار برای کاربران و سپس پاالیش و بسط بر اساس آن عملکردها در فراهم کردن سریع  مجموعه محدود

 نسخه های بعدی نرم افزار ضرورت پیدا کند.

 مدل افزایشی، عناصر مدل ترتیبی خطی را با جریان های فرایند خطی و موازی تلفیق می کند. -

یک گام نامیده می شوند و این گام ها هر یک نسبت به سلف مدل افزایشی یک سری نرم افزار تحویل می دهد که هر کدام  -

 خود عملکرد بیشتری در اختیار مشتری قرار می دهند.
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 نمونه ای از مدل های افزایشی .1.1

 : مدیریت فایل، تولید و ویرایش مستندات1نسخه  -

 : قابلیت های پیشرفته ویرایشی و تولید مستندات2نسخه  -

 : چک کردن امال و دستور 3نسخه  -

 : قابلیت های پیشرفته صفحه آرایی4نسخه  -

 تکاملیفرایند مدل های  .6

 ؟مدل های تکاملیچرا  .1.1

 نرم افزارها نیز همانند همه سیستم های پیچیده دیگر، در اثر مرور زمان تکامل می یابند.  -

ک نسخه محدود مهلت های زمانی محدود بازار، کامل کردن یک محصول نرم افزاری مفهومی را غیر ممکن می سازند، ولی ی -

 را باید وارد بازار کرد تا فشارهای رقابتی یا کاری را مرتفع سازد.

در بسیاری موارد، زمان رساندن محصول به بازار، مهم ترین خواسته مدیریتی است. اگر زمان مقرر برای ارائه به بازار از دست  -

 برود، خود پروژه نرم افزاری ممکن است دیگر بی معنا شود.

یت ها، مهندسان نرم افزار به مدل فرایندی نیاز دارند که به طور مشخص برای محصول طراحی شده باشد و با در این وضع -

 گذشت زمان تکامل می یابد.

 هدف مدل های تکاملی توسعه نر افزارهایی با کیفیت باال به شیوه ای افزایشی یا تعاملی است. -

 مشکل مدل های تکاملی .1.1

ی نبودن تعداد چرخ های الزم برای ساخته شدن محصول، برای برنامه ریزی پروژه ایجاد مشکل تهیه نمونه اولیه به دلیل قطع -

 چیدمان خطی فعالیت ها استوارند، لذا به خوبی در این الگو نمی گنجند. پایهپروژه بر ک های براورد می کند. زیرا اکثر تکنی

 مدل های تکاملی انواع .1.1

 

مدل نمونه سازی 
 اولیه

مدل مارپیچی  
 (حلزونی)

مدل توسعه 
 همروند


