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 2بخش  مدل های فرایند -4 جلسه

 مدل نمونه سازی اولیه .1

 کاربرد مدل .1.1

 ی در اختیار شما قرار نداده استهنگامی که مشتری شما خواسته ای مشروع دارد، ولی جزئیات چندان -

 وقتی سازنده از بازدهی یک الگوریتم، قابلیت تطابق با یک سیستم عامل خاص مطمئن نباشد.  -

اولیه می توان به عنوان یک مدل فرایند مستقل استفاده کرد، از آن بیشتر به عنوان تکنیکی استفاده می گرچه از تهیه نمونه  -

 شود که می توان در حیطه هر کدام از مدل های فرایند ذکر شده پیاده کرد.

 ساختار مدل .1.1

 

 توضیح مراحل

 مالقات مشتری و سازنده  –جمع آوری خواسته ها  ارتباطات

 شناسایی خواسته ها –تعیین اهداف کلی نرم افزار  سریعبرنامه ریزی 

 های نرم افزار که به چشم مشتری می آید )مثل روش های ورود اطالعات( ارائه آن دسته از ویژگی مدل سازی و طراحی سریع

 ساخت یک نمونه اولیه ساخت نمونه اولیه

 از آن برای پاالیش خواسته های نرم افزارارزیابی نمونه اولیه و استفاده  استقرار، تحویل و بازخورد

 مشکالت مدل نمونه سازی اولیه .1.1

مشتریان چیزی را می بینند که ظاهرا یک نسخه کاری از نرم افزار است ولی نمی دانند که این نمونه اولیه با موم سره بندی  -

نمی دانند که به لحاظ شتابی که در به کارگیری داشته ایم، کیفیت کلی نرم افزار و قابلیت نگهداری درازمدت  شده است.

 مدنظر نبوده است.

 مهندسان نرم افزار، غالبا برای بکارگیری هر چه سریع تر نمونه اولیه، در پیاده سازی دقیق آن کوتاه می آیند. -

 ارتباطات

 برنامه ریزی سریع

مدل سازی و  
 طراحی سریع

 ساخت نمونه اولیه

استقرار، تحویل و 
 بازخورد
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 مدل مارپیچی )حلزونی( .2

 مدل کاربرد .1.1

مارپیچی یک مدل فرایند نرم افزاری تکاملی است که ماهیت تکراری مدل ساخت نمونه اولیه را با جنبه های کنترلی و  مدل -

 سیستماتیک مدل ترتیبی خطی )آبشاری( تلفیق می کند.

 با استفاده از مدل مارپیچی، نرم افزار به صورت یک سری نگارش های تکاملی توسعه می یابد. -

 ساختار مدل .1.1

مدار مارپیچ ممکن است منجر به ایجاد مشخصه ای از محصول گردد، ولی عبورهای بعدی در اطراف مارپیچ برای نخستین  -

 ایجاد یک نمونه  اولیه و سپس نسخه های پیچیده تری از نرم افزار بکار رود.

 هر بار گذر از ناحیه برنامه ریزی، منجر به تنظیم دوباره طرح پروژه می شود. -

 

 (concurrent Model) ندمدل توسعه همرو .3

 کاربرد مدل .1.1

های فرایند توصیف شده را ارائه  این مدل به تیم نرم افزار این امکان را می دهد عناصر تکراری و همروند هر کدام از مدل -

 نماید. 

یه، برای مثال فعالیت مدل سازی تعریف شده برای مدل مارپیچی با توجه به وظایف زیر قابل حصول است: ساخت نمونه اول -

 تحلیل و طراحی.

 این مدل غالبا برای پروژه های مهندسی ای مناسب است که تیم های مهندسی متفاوتی در آن نقش دارند. -

 ساختار مدل .1.1

ممکن است در هر زمان  -مدل سازی -شکل زیر طرحی از یک فعالیت با مدل توسعه همروند ارائه می دهد. این فعالیت -

 ل مشاهده است(.اری از سیستم است که از بیرون قابشده باشد. )حالت، رفتلت های ذکر امفروض، در یکی از ح

به طور مشابه، فعالیت های دیگر مانند ارتباطات و ساخت را می توان به شیوه ای مشابه نمایش داد. همه فعالیت ها به صورت  -

 همروند وجود دارند ولی در حالت های متفاوت قرار می گیرند.
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سری رویداد تعریف می کند که باعث گذار از حالتی به حالت دیگر برای هر یک از فعالیت های  مدل توسعه همروند، یک -

 مهندسی نرم افزار می شوند.

 

 (Component-Basedها ) تو سعه مبتنی بر مولفه .4

 مدل توضیح .1.1

این مولفه ها توسعه داده می شوند، عملکرد مورد نظر را با  فروشندگانمولفه های نرم افزاری آماده توسط عده ای از  -

 واسطهایی مناسب فراهم می آورند، به طوری که مولفه را می توان به خوبی در سیستم در حال ساخت الحاق کرد.

رویکردی این روش بسیاری از خصوصیات مدل مارپیچی را در بر می گیرد، ماهیتی تکاملی دارد و برای ایجاد نرم افزار به  -

 تکراری نیاز دارد.

 در این مدل، برنامه های کاربردی از به هم پیوستن مولفه های نرم افزاری آماده ساخته می شوند. -

توان به صورت پیمانه های  فعالیت های مدل سازی و ساخت با شناسایی مولفه های کاندیدا اغاز می شود. این مولفه ها را می -

 شی گرا طراحی کرد. پکیج های شی گراسنتی یا کالس ها و  نرم افزاری

این مدل استفاده مجدد از نرم افزار را میسر می سازد که می تواند به کاهش زمان چرخه توسعه و نیز کاهش هزینه های  -

 پروژه دست پیدا کند.

 (Formal Methods Model) مدل روشهای رسمی .5

 توضیح مدل .1.1

 .و رسمی نرم افزار کامپیوتری منجر می شود مجموعه ای از فعالیت ها که به مشخص کردن ریاضی -

 .مدل روش های رسمی گرچه عمومیت ندارد اما نوید نرم افزاری عاری از نقص را می دهد -
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 به آموزش گسترده نیاز مند است.مدل ها در حال حاضر وقت گیر است و  توسعه ی این -

 ارتباط با مشتری که دید فنی ندارد دشوار است. -

حیاتی مثل نرم افزارهای دستگاه های پزشکی و هوافضا یا نرم افزارهایی که در -م افزارهای ایمنیمناسب برای ساخت نر -

 صورت بروز خطا در آن ها دستخوش زیان های اقتصادی کالن می شوند.

 (Aspect Oriented) توسعه نرم افزار به روش جنبه گرا .6

 توضیح مدل .1.1

که رویکردی فرایندی و روش یک الگوی مهندسی نسبتا جدید است  ی جنبه گراتوسعه نرم افزار به روش جنبه گرا یا برنامه نویس

 شناختی برای تعریف، مشخص سازی، طراحی و ساخت جنبه ها ارایه می کند.

 (Unified Processفرایند یکپارچه ) .7

 توضیح مدل .1.1

( Use Caseتوصیف دیدگاه مشتریان )در فرایند یکپارچه اهمیت برقراری ارتباط با مشتریان و روش های ساده و روان برای  -

 یک سیستم به خوبی درک می شود.

در این فرایند بر اهمیت نقش معماری نرم افزار تاکید می شود و به معمار کمک می شود تا به اهداف درستی از قبیل قابلیت  -

 درک و استفاده مجدد توجهی خاص داشته باشد.

 فزایشی پیشنهاد می شود.در این فرایند، یک جریان مبتنی بر تکرار و ا -

است که حاوی یک نمادگذاری قدرتمند برای مدل سازی و توسعه   (UMLنتیجه این فرایند، زبان مدل سازی یکپارچه ) -

 سیستم های شی گرا است.

 ساختار مدل .1.1

 

 توضیح مراحل

 شامل هر دو فعالیت برقراری ارتباط با مشتریان و برنامه ریزی می شود. o شروع

 شروع

 شناخت

 ساخت

 گذار
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همکاری با ذینفعان، خواسته های نرم افزار شناسایی می شود و یک معماری تقریبی برای از طریق 

 سیستم پیشنهاد می شود.

 مقدماتی توصیف می شود. Use Caseخواسته های نرم افزار از طریق یک مجموعه 

ریسک های اصلی ارزیابی می شوند و یک برنامه زمانی  امه ریزی، منابع شناسایی می شوند،در برن

 تدوین می شود.

 شناخت

o .شامل فعالیت های برقراری ارتباط و مدل سازی می شود 

o  در این مرحلهUse Case  ،های مقدماتی که به عنوان بخشی از مرحله شروع ایجاد شده اند

 پاالیش یافته و بسط داده می شود.

o  پنج نمای متفاوت نرم افزار بسط داده می شوند: مدلUse Case مدل خواسته ها، مدل ،

 طراحی، مدل پیاده سازی و مدل استقرار.

 ساخت

o  مرحله ساخت با استفاده از مدل معماری به عنوان ورودی، مولفه های نرم افزاری را که هر

 ا آنها را توسعه می دهد.ها را عملیاتی می کنند، ایجاد می کند ی Use Caseکدام از 

o  به موازاتی که مولفه ها پیاده سازی می شوند، آزمون واحدها برای هر کدام طراحی و اجرا می

 شوند. سپس آزمون های انسجام و پذیرش انجام می شود.

 گذار

o  نرم افزار برای آزمون بتا به کاربران نهایی داده می شود و بازخورد به دست آمده از کاربران

 نقایص و هم تغییرات الزم را گزارش می کند.هم 

o  اطالعات پشتیبانی از قبیل جزوات راهنمای کاربران، دستورالعمل اشکال زدایی و روال های

 نصب ایجاد می شود.

 مدل های فرایند تیمی و شخصی .8

 توضیح مدل .1.1

 .بهترین فرایند نرم افزاری، فرایندی است که به کسانی که کار می کنند نزدیک باشد -

 .را ایجاد کرد که به بهترین وجه بر نیازهای شما تطبیق یابد فرایندیدر یک شرایط ایده ال باید  -

 (Personal Software Process) شخصی فرایند نرم افزار .1.1

 در مدل فرایند های نرم افزار شخصی پنج فعالیت چارچوبی تعریف می شود:

 توضیح مراحل

 برنامه ریزی
o  و براورد منابع و تعیین اندازه پروژه انجام می شود. خواسته ها شناسایی می شود 

o .وظایف الزم برای توسعه نرم افزار تعیید و زمان بندی پروژه انجام می شود 

 طراحی سطح باال

o  مشخصات خارجی برای هر کدام از مولفه هایی که قرار است تعیین شود و طراحی مولفه

 انجام می شود.

o  شوند، همه مسائل و مشکالت ثبت و پیگیری می شوند.نمونه های اولیه ساخته می 

 مرور طراحی سطح باال
o .روش های وارسی رسمی برای یافتن خطاهای طراحی اعمال می شوند 

o .معیارهای مربوط به وظایف مهم و نتایج کار نگهداری می شوند 

 و آزموده می شوند. طرای سطح باال پاالیش و بازبینی می شود. کدها تهیه، بازبینی، کامپایل o توسعه

 .با استفاده ازمعیارها وموازین جمع آوری شده، اثر بخشی فرایند تعیین می شود o پایان کار
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 (Team Software Process) فرایند نرم افزار تیمی .1.1

ار تیمی تشکیل برای انجام پروژه های نرم افزاری در پایه ی صنعتی را تیمی از دست اندرکاران انجام می دهند. هدف فرایند نرم افز

 فعالیت های زیر را برای فرایند نرم افزار تیمی تعریف می کنند. .تیم پروژه ی خود هدایت گر است

تشکیل تیم خود هدایت گری که کار خود را برنامه ریزی و پیگیری می کند،اهداف را تعیین می کند و خود به تعیین فرایند  -

 .و طرح ها اقدام می کنند

 .راهبردی و ایجاد انگیزه در تیم ها به مدیران و چگونگی کمک به انها در حفظ حداکثر کارایینشان دادن شیوه ی  -

 شتاب بخشیدن به بهبود فرایند نرم افزاری.  -

 فراهم ساختن دستور بهسازی برای سازمان های بالغ.  -

 موزش دانشگاهی مهارت های تیمی در سطح صنعتی.تسهیل آ -

 محصول و فرایند .9

 باشد، محصول نهایی نیز ضعیف خواهد بود. ولی اتکای بیش از حد بع فرایند نیز خطرناک است.اگر فرایند ضعیف  -

 افراد به همان اندازه که از محصول نهایی احساس رضایت می کنند، از فرایند خالق نیز احساس رضایت می کنند. -

احساس رضایت می کند، از فرایند نیز راضی  یک نرم افزار نویس حرفه ای خالق نیز باید به همان اندازه که از محصول نهایی -

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


