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 افزار منر مهندسی در راهنما اصول -7 جلسه

 قدمهم .1

 اصول راهنما چیست؟ .1.1

 مهندسی نرم افزار مجموعه ی وسیعی از اصول، مفاهیم، روش ها و ابزارهاست که باید در توسعه نرم افزار در نظر گرفت.

 چرا اهمیت دارد؟ .1.1

 فرآیند نرم افزار برای رسیدن به هدف یک نقشه راه در اختیار ما قرار می دهد. -

 کار مهندسی جزئیات الزم برای طی این نقشه راه فراهم می کند. -

 ای هسته اصول .2

 هسته ایاصول  .1.1

فرایند نرم افزار با معنا و اجرای مجموعه ای از اصول هسته ای وجود دارد که راهنمای مهندسی نرم افزار است و به استفاده از یک 

 برخی از این اصول عبارتند از: اثربخش روش های مهندسی نرم افزار کمک می کند. 

 ن ارزش برای کاربر نهاییفراهم ساخت -

 حفظ سادگی -

 حفظ چشم انداز)محصول و پروژه( -

 دانستن این مطلب که دیگران آنچه را که شما ساخته اید مصرف می کنند و باید بتوانند آن را درک کنند -

 نگاه به آینده -

 برنامه ریزی برای استفاده مجدد -

 تفکر! -

 اصول راهنمای فرایند مهندسی .1.1

 چابک باشید. :1اصل  -

 : در هر مرحله کیفیت را در کانون توجه قرار دهید.2اصل  -

 : آمادگی انطباق را داشته باشید و انعطاف پذیر باشید.3اصل  -

 : تیمی اثربخش و خودسازمانده تشکیل دهید.4اصل  -

 : سازوکارهایی برای برقراری ارتباط و هماهنگی برقرار کنید.5اصل  -

 : مدیریت تغییرات6اصل  -

 : ارزیابی ریسک7اصل  -

 محصوالت کاری که برای دیگران ارزش فراهم می کنند. : ایجاد8اصل  -



 اصول راهنما در مهندسی نر افزار -7 جلسه                           1جزوه درس مهندسی نرم افزار                      دانشگاه پیام نور مشهد             

                                                            2www.mjahangir.irمصطفی جهانگیر                                                                             

 

 اصول راهنمای کار مهندسی نرم افزار .1.2

 تر شود. : تقسیم و حل؛ یک مسئله بزرگ را به مجموعه ای از مسائل کوچک تقسیم کنید تا حل آن راحت1اصل  -

 : درک بکارگیری انتزاع ها؛ انتزاع شکل ساده از از یک سیستم پیچیده است.2اصل  -

 های منو در طراحی واسط کاربر ، ظاهر و گزینه: تالش برای سازگاری؛ مثالً سازگاری رنگ3اصل  -

 : توجه ویژه به انتقال اطالعات؛ مثالً از بانک اطالعاتی به کاربر نهایی4اصل  -

ای اثربخش داشته باشد؛ هر سیستم پیچیده را به چند پیمانه به طور اثربخش  : توسعه نرم افزاری که ساختار پیمانه5صل ا -

 طراحی کنید.

 : جستجو به دنبال الگوها؛ 6اصل  -

: هرگاه که امکان دارد مسئله و راهکار آن را از چند دیدگاه متفاوت به نمایش بگذارید. مثالً یک مدل از خواسته ها را 7اصل  -

 می توان به بکارگیری دیدگاهی داده گرا، عملیات گرا، رفتار گرا، به نمایش گذاشت. 

 : به خاطر داشته باشید که نرم افزار را نگهداری خواهید کرد.8اصل  -

 اصول راهنمای فعالیت های چارچوبی .3

 اصول ارتباطی .2.1

 : گوش سپردن1اصل  -

 : خود را قبل از برقراری ارتباط آماده کنید.2اصل  -

 : یک نفر باید در جلسه ارتباطی فرایند ارتباط را مدیریت کند.3اصل  -

 : بهترین راه ارتباط رودررو است.4اصل  -

 : یادداشت بردارید و تصمیم گیری را مستند کنید.5اصل  -

 : تالش برای همکاری6اصل  -

 ای کنید. : توجه خود را معطوف کنید. بحث خود را پیمانه7اصل  -

 ی واضح نبود یک تصویر را نمایش دهید.: اگر چیز8اصل  -

ب( اگر به توافق نرسیدید به مبحث دیگر  - الف( هنگامی که بر سر مبحثی به توافق رسیدید به مبحث دیگر بپردازید.: 9اصل  -

 ی واضح نیست و نمی توان در حال حاضر آن را واضح کرد باز هم به مبحث دیگر بپردازید.ج( اگر ویژگی یا قابلیت - بپردازید.

 ده باشند.: مذاکره یک مسابقه یا بازی نیست، وقتی بهترین نتیجه را می دهد که هر دو طرف برن11اصل  -

 اصول برنامه ریزی .2.1

 ر ندانید مقصد کجاست استفاده از نقشه راه غیرممکن است.: شناخت حوزه پروژه؛ اگ1اصل  -

 : طرف های ذینفع را در فعالیت برنامه ریزی دخالت دهید.2اصل  -

 این را بدانید که برنامه ریزی ماهیتی متغیر و منعطف دارد.: 3اصل  -

 دانید و به آن اطمینان دارید انجام دهید. : برآوردهای خود را بر اساس آنچه که می4اصل  -

 : همزمان با برنامه ریزی، ریسک را هم در نظر بگیرید.5اصل  -

 کنند. : واقع بین باشید. مردم هر روز صددرصد کار نمی6اصل  -
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: هنگام تعریف برنامه ریزی گرانولیته را تعیین کنید. منظور از گرانولیته سطحی از جزئیات است که در برنامه ریزی 7اصل  -

 پروژه به آن پرداخته می شود.

 اهید از کیفیت محصول اطمینان یابید.: تعیین کنید که چگونه می خو8اصل  -

 : چگونگی انجام دادن تغییرات را شرح دهید.9اصل  -

 کنید و در صورت نیاز تنظیماتی به عمل آورید. : برنامه ریزی را به وفور پیگیری11اصل  -

 سازی اصول مدل .2.2

: هدف اصلی تیم نرم افزاری ساخت نرم افزار است نه ایجاد مدل. مدل هایی را انتخاب کنید که به رساندن نرم افزار به 1اصل  -

 مشتری در سریعترین زمان ممکن کمک کند.

 ل هایی بیش از نیاز خود ایجاد نکنید.: سبک بار سفر کنید. یعنی مد2اصل  -

 : بکوشید ساده ترین مدلی را بسازید که مسئله یا نرم افزار را توصیف کند.3اصل  -

 مدل ها را طوری بسازید که قابل تغییر باشند.: 4اصل  -

 : توانایی بیان صریح هدف هر مدل ایجاد شده را داشته باشید.5اصل  -

 : مدل هایی را توسعه دهید که با سیستم مورد نظر مطابقت دارد.6اصل  -

 : سعی کنید مدل های مفید بسازید ولی ساخت مدلهای کامل را فراموش نکنید.7اصل  -

: در مورد قالب و نحو مدل، تعصب به خرج ندهید. اگر در انتقال مفاهیم مؤثر است نمایش در مرحله دوم اهمیت قرار 8اصل  -

 دارد.

: اگر غریزه شما می گوید مدلی درست نیست، هر چند که روی کار درست به نظر می رسد احتماالً دلیلی برای این 9اصل  -

 نگرانی دارید، پس به غریزه خود اطمینان کنید.

 : به محض اینکه توانستید بازخورد بگیرید.11اصل  -

 سازی خواسته ها اصول مدل .2.3

 : دامنه اطالعاتی یک مسئله، باید نمایش داده و درک شود.1اصل  -

 : عملکردهای نرم افزار باید تعریف شوند.2اصل  -

 : رفتار نرم افزار باید نمایش داده شود.3اصل  -

به : مدل هایی که اطالعات قابلیت ها و رفتارها را تصویر می کنند باید به شیوه ای تقسیم بندی شوند که جزئیات را 4اصل  -

 گونه ای الیه ای یا سلسله مراتبی نمایش دهند.

 : وظیفه تحلیل باید از اطالعات ضروری به سمت جزئیات پیاده سازی حرکت کند.5اصل  -

 سازی طراحی اصول مدل .2.3

 : طراحی باید تا مدل خواسته قابل ردگیری باشد.1اصل  -

 : همواره معماری سیستمی را که قرار است ساخته شود در نظر داشته باشید.2اصل  -

 : طراحی داده ها به اندازه طراحی عملکردها اهمیت دارد.3اصل  -

 : واسط ها)چه درونی و چه بیرونی( باید با احتیاط طراحی شوند.4اصل  -

 : طراحی واسط کاربر باید مطابق با نیازهای کاربر نهایی نتظیم گردد.5اصل  -
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 : طراحی در سطح مؤلفه ها باید مستقل از عملکرد باشد.6اصل  -

 .: ارتباط مؤلفه ها باید با یکدیگر و با محیط خارجی باید در سطحی منطقی حفظ گردد7اصل  -

 : نمایش های)مدل های( طراحی باید به آسانی قابل درک باشند.8اصل  -

 ه از تکرار طراحی باید بکوشد تا سادگی بیشتر شود.: طراحی باید به صورت تکراری توسعه یابد، در هر دور9اصل  -

 اصول ساخت .4

فعالیت ساخت شامل مجموعه ای از وظایف کدنویسی و آزمون می شود که نتیجه آن نرم افزاری عملیاتی و آماده تحویل به مشتری 

 است.

 اصول آماده سازی .3.1

 که حتی یک خط برنامه بنویسید اطمینان حاصل کنید که: از آنپیش 

 می دانید که چه مسئله ای را قرار است حل کنید. -

 اصول و مفاهیم طراحی پایه را می دانید. -

 زبانی برای برنامه نویسی انتخاب کنید که نیازهای نرم افزار و محیطی را که قرار است در آن کار کند برآورده سازد. -

 محیطی برای برنامه نویسی انتخاب کنید که ابزارهای الزم برای آسان تر کردن کار را در اختیارتان قرار دهد. -

 اصول برنامه نویسی .3.1

 با شروع به کد نویسی، اطمینان حاصل کنید که:

 استفاده از برنامه نویسی جفتی را در نظر داشته باشید. -

 ساختمان داده هایی را انتخاب کنید که نیازهای طراحی را برآورده کند. -

 معماری نرم افزار را بشناسید و واسطه هایی سازگار با آن بسازید. -

 اده نگه دارید.منطق شرطی را تا حد امکان س -

 حلقه های تودرتو را به شیوه ای بنویسید که به آسانی قابل آزمون باشد. -

 نام های با معنا برای متغیرها انتخاب کنید. -

 کدهای خود را مستند سازی کنید. -

 یک چیدمان بصری ایجاد کنید. مثالً با تورفتگی و خطوط خالی که به فهم کدهای شما کمک کند. -

 اصول اعتبار سنجی .3.2

 پس از به پایان رساندن اولین دور کد نویسی، حتماً:

 گشتی در میان کدها بزنید. -

 آزمون واحدها را اجرا کنید و خطاهایی را که کشف می شوند، تصحیح نمایید. -

 کدها را بازآرایی کنید. -
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 قواعد آزمون .3.3

 : آزمون فرایند اجرای برنامه به قصد یافتن خطاهاست.1قاعده -

 : یک مورد آزمون خوب باید خطاهای کشف نشده را با احتمال زیادی کشف کند.2قاعده  -

 : آزمون موفق، آزمونی است که خطای کشف نشده تا کنون را کشف کند.3قاعده  -

 اصول آزمون .3.3

 : همه آزمون ها تا خواسته های مشتری قابل رهگیری باشند زیرا هدف از آزمون نرم افزار کشف خطاهاست.1اصل  -

 : آزمون ها را باید مدتها قبل از شروع آزمون برنامه ریزی کرد.2اصل  -

درصد از همه خطاهای کشف شده طی آزمون را احتماالً در  81: اصل پارتو را در آزمون نرم افزار کاربرد دارد، یعنی اثر 3اصل  -

 ل مؤلفه های نرم افزار می توان پیدا کرد.درصد از ک21

 : آزمون باید در مقیاس کوچک آغاز شود و به سمت مقیاس بزرگ پیش رود.4اصل  -

 زمون کامل امکان پذیر نیست.: آ5اصل  -

 اصول استقرار .3.4

 ت مشتری برای نرم افزار باید مدیریت شود.: انتظارا1اصل  -

 : پکیج تحویل کامل باید مونتاژ و آزمایش شود.2اصل  -

 یک روال پشتیبانی باید مشخص کرد. : پیش از تحویل نرم افزار3اصل  -

 : مواد آموزشی مناسب باید برای کاربران نهایی تهیه شود.4اصل  -

 ابتدا باید اصالح و بعداً تحویل داده شود. : نرم افزار مشکل دار،5اصل  -

 

 

 

 

 

 


