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 ها خواسته شناخت -8 سهجل

 مقدمه .1

 خواسته ها چیستند؟ .1.1

 آن چه که مشتری می خواهد و چگونگی تعامل کاربران نهایی با نرم افزار

 چرا اهمیت دارد؟ .1.1

 همیت دارد.پیش از شروع به طراحی و ساخت یک سیستم کامپیوتری، درک و شناخت آن چه که مشتری می خواهد ا

 محصول کار چیست؟ .1.1

 یک گزارش مکتوب از مساله برای همه طرف ها.

 (Requirements Engineering) مهندسی خواسته ها .2

 مهندسی خواسته ها .1.1

 طیف گسترده ای از وظایف و فنونی که به شناخت خواسته ها می انجامد. -

 ی طراحی و ساختمهندسی خواسته ها پلی است به سو -

 بدون آن به احتمال زیاد نیازهای مهندسی خواسته ها بنیادی محکم برای طراحی و ساخت فراهم می سازد. نرم افزار حاصل -

 مشتری را برآورده نخواهد کرد.

 مهندسی خواسته هاهفت وظیفه  .1.1

 توضیح مراحل

 شروع

o ود، تعیین می کند.حوزه و ماهیت مساله ای را که باید حل ش 

o مساله مطلوب راهکار شناساییو  مساله از ای پایه شناختی 

o افزاری نرم تیم و نفعان ذی میان ارتباط برقراری 

 استخراج

o کنند تعریف است، نیاز مورد که را چه آن تا کند می کمک نفع ذی های طرف به. 

o نفعان ذی از افزار نرم های خواسته و اهداف استخراج 

o عبارتند از: استخراج مرحله مشکالت 

o مساله دامنه از کامل درک نداشتن و سیستم مرزهای نشدن مشخص 

o اهداف بودن مبهم 

o زمان گذشت با ها خواسته تغییرو  ها خواسته کامل  شناخت عدم 

o خود کامپیوتری محیط های محدودیت و ها قابلیت از ضعیف شناخت 

o تحلیلگران به ها خواسته انتقال در ضعف 
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 شناخت

o شناخت، مرحله در و شده داده بسط استخراج، و شروع مراحل طول در مشتری از آمده دست به اطالعات 

 .یابد می پاالیش

o می مشخص را آن اطالعات و رفتار افزار، نرم عملکرد گوناگون های جنبه که یافته پاالیش مدلی توسعه: هدف 

 .سازد

 مذاکره

o مذاکره فرایند یک در زیر تضادهای مورد در رسیدن توافق به: 

o نباشد پذیر امکان موجود های محدودیت اساس بر ها آن برآوردن که هایی خواسته. 

o متفاوت کاربران و مشتریان متضاد های خواسته 

o حل راه: 

o نفعان ذی نیازهای کردن بندی رتبه 

o ها اولویت اساس بر ها مغایرت و تضادها دادن قرار بحث مورد 

o ،ذینفعان همه رضایت کسب جهت ها خواسته از برخی تلفیق و اصالح حذف 

تعیین 

 مشخصات

o سناریوهای از ای مجموعه، رسمی ریاضی مدل، گرافیکی های مدل، مکتوب مستندات :از عبارتند مشخصات 

 افزار نرم اولیه نمونهو  کاربرد

o شود می گرفته کار به استاندارد الگوی یک مشخصات تعیین برای. 

o است متغیر ،افزار نرم پیچیدگی و اندازه به بسته مشخصات تعیین قالب و رسمیت میزان. 

اعتبار 

 سنجی

o ها خواسته مهندسی شده تولید کاری محصوالت کیفی ارزیابی 

o اند شده بیان ابهام بدون افزار نرم های خواسته همه که شود حاصل اطمینان تا  مشخصات بررسی. 

o خطاها و ها افتادگی جا ها، ناسازگاری تصحیح و شناسایی 

o استانداردها با مطابقت نظر از کاری محصوالت کردن چک 

 مدیریت
o در آمده عمل به تغییرات و ها خواسته پیگیری کنترل، شناسایی، در را پروژه تیم که ها فعالیت از ای مجموعه 

 .دهد می یاری پروژه از زمان هر در ها نآ

 تدارک مقدمات کار .3

 انواع ذی نفعان .1.1

 هر کسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سیستم در حال توسعه بهره مند خواهد شد.

 

 تدارک مقدمات کار .1.1

 شناخت دیدگاه های چندگانه ذینفعان مختلفو شناسایی طرف های ذی نفع  -

 تالش برای همکاری بین خواسته های مختلف و متنوع ذینفعان -

قید و بندهای تاثیر گذار و  مزیت های اقتصادی راهکار، اهکاراستفاده کننده از ر، درخواست کننده کار: پرسیدن نخستین سواالت -

 بر راهکار

 راج خواسته هااستخ .4

 مشاوران کاربران نهایی مشتریان بازاریاب ها مدیران سازمان
مهندسان نرم 

 افزار

مهندسان پشتیبانی 
 و نگهداری
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 شامل شناخت، مذاکره و تعیین مشخصات -

 برگزاری جلسات بین مهندسان نرم افزار و ذینفعانبا  در جمع آوری خواسته هاهمکاری  -

 (Quality Function Deployment-QFD)استقرار عملکرد کیفیت  .1.1

- QFDنیازهای مشتری را به خواسته های فنی برای نرم افزار ترجمه می کند. ، تکنیک تضمین کیفیتی است که 

 تاکید بر به حداکثر رساندن رضایت مشتری از فرایند مهندسی نرم افزار -

 خواسته های مهیجو  خواسته  های مورد انتظار، خواسته های عادی: QFDخواسته های مطرح شده در  -

 (Use Scenarioسناریو های کاربرد ) .1.1

Use case  شامل  توصیفی از چگونگی به کارگیری سیستمبرای( محصوالت کاری استخراجElicitation Work Product ): 

 

 use caseتوسعه  .5

- UC .رفتار سیستم را تحت شرایط گوناگون در پاسخ به درخواست های کاربر توصیف می کند 

- UC ک و سیاق درباره چگونگی تعامل کاربر نهایی با سیستم تحت مجموعه شرایط معین.داستانی است که با سب 

 برقرار می کند و خارج از خود سیستم قرار دارد. هر چیزی است که با سیستم یا محصول ارتباط کنش گر -

کنش گر و کاربر نهایی الزما یکسان نیستند. یک کاربر ممکن است هنگام استفاده از سیستم چند نقش داشته باشد در حالی که  -

 ر نماینده طبقه ای از موجودیت های خارجی است که فقط یک نقش دارند.کنش گ

 use caseگام های توسعه  .1.1

 تعریف مجموعهای از کنش گران که در داستان مشارکت دارند. -

 تعیین اهداف کنش گران  -

 پیش شرط های مورد کاربرد -

 استثنائات  -

 تغییرات در تعامل کنش گران -

 .اطالعاتی که کنش گران به دست می آورند -

 مدل های خواسته ها )مدل تحلیل( ساخت .6

 عناصر مدل خواسته ها .1.1

استفاده از چند حالت متفاوت نمایشی برای به تصویر کشیدن مدل خواسته ها برای نگریستن به مدل خواسته ها از دیدگاه هدف: 

 های متفاوت

بیان خواسته ها  
 و امکان سنجی

بیان حوزه 
سیستم یا  

 محصول

فهرست 
 ذینفعان

توصیفی از 
محیط فنی  

 سیستم

فهرستی از 
 خواسته ها

مجموعه ای از 
سناریوهای 

 کاربرد

نمونه اولیه نرم 
 افزار
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 توضیح مراحل

 مبتنی عناصر

 سناریو بر
o سناریو بر مبتنی رویکردی از استفاده با کاربر دیدگاه از سیستم توصیف 

o UC Diagram 

 مبتنی عناصر

 کالس بر

o می دستکاری سیستم، با گر کنش یک تعامل با که است اشیاء از ای مجموعه گر نشان کاربرد سناریوی هر 

 .شوند

o کالس چند قالب در اشیا این بندی طبقه 

o Class Diagram 

 رفتاری عناصر

o سیستم یک رفتار ترسیم 

o دهد حالت تغییر سیستم شوند می باعث که رویدادهایی و ها حالت کشیدن تصویر: حالت نمودار. 

o باشد مشاهده قابل بیرون ار که شود می گفته سیستم رفتاری شیوه هر به: حالت. 

 عناصر

 جریانگرا

o پذیرد می صورت کامپیوتری سیستم یک در یافتن جریان با اطالعات انتقال. 

o خروجی - پردازش – ورودی 

 الگوهای تحلیل .1.1

 استفاده قابل کاربردی های برنامه از بسیاری مدلسازی در که کند می پیشنهاد کاربردی دامنه یک در راهکارهایی تحلیل الگوهای -

 .است مجدد

 مذاکره بر سر خواسته ها .7

 شامل فعالیت های: برد-نتیجه برد مذاکره هدف

 شناسایی ذینفعان مهم -

 تعیین شرایط برد برای ذینفعان -

 .برد -مذاکره بر سر شرایط برد ذینفعان برای رساندن آن ها به شرایط برد -

 ار سنجی خواسته هااعتب .8

 افزار نرم کلی اهداف با ها خواسته همخوانی -

 ها خواسته بودن اضافی یا بودن الزم -

 ابهام از ها خواسته بودن خالی -

 یکدیگر با ها خواسته هماهنگی یا ضادت -

 ها خواسته مدا سازی ساده برای ها خواسته الگوهای از استفاده -

 

 

  

 


