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مهنذسی نرم افسار
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هٌْذظی ًرم افسار
هقذهاتی

تِ هجوَػِای از في آٍریّا ،رٍغّا ٍ اتسارّای هثتٌی تر اـَل هٌْذظی کِ در تَظؼِ ًرم افسار اظتفادُ هیؼَد ،هٌْذظی ًرم افسار گفتِ
هیؼَد .هٌْذظی ًرمافسار در ارتثاط تا تَظؼِ ظیعتنّای ًرم افساری تِ ؼکل فؼالیت گرٍّی اظت ٍ از قَاػذ هٌْذظی اظتفادُ هیکٌذ ٍ ؼاهل
جٌثِّای فٌی ٍ غیرفٌی اظت .ػالٍُ تر آى هیتَاى گفت هٌْذظی ًرمافسار ػثارت از تَظؼِ ٍ اظتقرار ًرمافسار تا اظتفادُ از اـَل دقیق هٌْذظی
ترای دظتیاتی تِ ًرمافساری تا ـرفِ اقتفادی اظت کِ ٍیصگیّای کیفی ّواًٌذ قاتلیت اػتواد ٍ کارایی را داؼتِتاؼذ .ایي دٍرُ ّن ارز تا ترًاهِ
ًَیعی ًیعت ،تلکِ ترًاهِ ًَیعی فقظ جسیی از هٌْذظی ًرم افسار اظت .در ایي دٍرُ هثاحثی هاًٌذ هفاّین تٌیادی هٌْذظی ًرمافسار ،هذلظازی
ًرمافسار ،هٌْذظی ًیازهٌذیّا ،اظتاًذاردّای هٌْذظی ًرمافسار ٍ  ...هغرح هیگردد.
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2

هٌْذظی ًرم افسار
پیؽرفتِ

هٌْذظی ًرم افسار ػثارت اظت از تکارگیری یک رٍغ ظیعتواتیک ،هٌظن ٍ قاتل اًذازُ گیری ترای تَلیذ ٍ تَظؼِ  ،ػولیاتی کردى ٍ ًگْذاری
ًرم افسار  .تِ ػثارت دیگر تکارگیری اـَل هٌْذظی در تَلیذ ًرم افسار را تا اظتفادُ از ایي داًػ هیتَاى پیادُظازی ًوَد .در ایي دٍرُ تِ تکویل
هثاحث در دٍرُ هقذهاتی پرداختِ ؼذُ ٍ هَاردی هاًٌذ تحلیل عراحی راتظ کارتر ،تکارگیری  UMLدر عراحی ًرمافسار ،درک فرایٌذ تَظؼِ
ًرمافسار ،هتذٍلَشی  ... ٍ RUPتررظی هیؼَد.

60

3

هثاحث پیؽرفتِ
در هٌْذظی ًرم
افسار

4

هٌْذظی
هتذٍلَشی

در ایي دٍرُ تِ تررظی پلتفرم ترًاهِ ظازی هایکرٍظافت ٍ اٍراکل پرداختِ هیؼَد .در ضوي تَظؼِ هذل راًِ یا هذل هحَر ( Model Driven

ً Formal Method ٍ )Developmentیس تِ ّوراُ هٌْذظی ٍب ٍ آزهَى ًرمافسار تِ داًؽجَیاى آهَزغ دادُخَاّذ ؼذ.
آؼٌایی تا هتذٍلَشیّای پایِ (…  ،)Coad-Yourdon, RDD, OOSE,یکپارچِ (…  ٍ )RUP, EUP, FOOM, OPEN,چاتک ( XP, SCRUM, FDD,

…  )DSDM,تِ ّوراُ آهَزغ رٍغّای ارزیاتی هتذٍلَشی هثتٌی تر هؼیار ٍ هتریکّای ًرمافساری ٍ عراحی ًرمافسار هثتٌی تر الگَ.
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5

هؼواری ًرم افسار

در رؼتِ کاهپیَتر ،هؼواری ًرم افسار یک ًقؽِ فٌی عرح کلی یک ًرم افسار کارتردی اظت .تَظیلِ یک تین هؼواری ظیعتن ایجاد هیؼَد .ایي
هؼواری ؼاهل یک هجوَػِ کاهل اظٌاد عراحی اظت کِ ًوای کلی چگًَگی تؼاهل ًرم افسار کارتردی تا ظخت افسار ،ؼثکِ ّا ٍ دیگر اجسای
ظازهاى را ًوایػ هیدّذ .هؼواری یک عرح پیچیذُ اجسا در یک ظیعتن ٍ ارتثاط تیي اجسا هیتاؼذ .هؼواری ًرم افسار یک ٍظیلِ کارتردی ترای
ارتثاط تا ظاختار هجسای یک ظیعتن اظت  .هؼواری ًرم افسار ،ارتثاعات داخلی ٍ خارجی اجسا را ترای هؼرفی چگًَگی ػولکرد ظیعتن در یک
هحیظ تَلیذ  ،تؽریح هیکٌذ.
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هؼواری ًرم افسار
پیؽرفتِ

در ایي دٍرُ داًؽجَیاى حذاقل  7رٍغ ترای ارزیاتی هؼواری ًرمافسار را آهَزغ هیتیٌٌذ ٍ ػالٍُ تر آى تِ ـَرت تلفیقی جایگاُ هؼواری ًرمافسار
در ترًاهِّای هحاظثات اتری را تررظی خَاٌّذ کرد .دیذگاُّای اهٌیتی ،هؼواری ظرٍیطگرا ،رٍغّای ترکیة ظرٍیطّای ٍب ،هؼواری
ظیعتنّای ظیار ٍ ظیعتنّای تَزیغؼذُ از دیگر هثاحث هَرد تررظی در ایي دٍرُ هیتاؼٌذ.
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هؼواری ظازهاًی

هؼواری ظازهاًی ترجوِ ـحیحی از "ً "Enterprise Architectureیعت ،چرا کِ در تعیاری از هَاقغ تا ظاختار ٍ چارت ظازهاًی اؼتثاُ گرفتِ
هیؼَد ،در ایٌجا  ًِ Architectureتٌْا یک اظن ًیعت تلکِ یک فؼل اظت EA .ارتثاط تیي ظیعتنّای اعالػاتی/ػولیاتی ٍ چگًَگی
جوغآٍری/اًثَّػ دادُّا ٍ اعالػات آى از هٌاتغ گًَاگَى هیتاؼذٍ ،لی تایذ داًعت کِ  EAفراتر از یک هفَْم فٌی ٍ تکٌیکی اظت .تذاٍم جریاى
اعالػات از ظیعتنّای ػولیاتی تِ ظَی ظیعتنّای اعالػاتی ،تر رٍی کارائی ،تازدّی ٍ ّنچٌیي تفوینگیریّای اظتراتصیک ظازهاًی تاثیر تِ
ظسائی دارد.
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هذیریت پرٍشُ ٍ
ریعک در
هٌْذظی ًرم افسار

هفاّین هذیریت پرٍشُ ،اتسارّای هذیریت پرٍشُ  ،Primavera ٍ MS-Projectکٌترل پرٍشُ ٍ  PMBOKتِ ّوراُ ترًاهِریسی پرٍشُ ٍ زهاًثٌذی
پرٍشُ هفاّین آهَزؼی ایي دٍرُ هیتاؼٌذّ .وچٌیي هغالة ٍ هفاّین کاهل ٍ کارتردی در زهیٌِ تحلیل ریعک ارائِ خَاّذ ؼذ.
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هذیریت کیفیت
در هٌْذظی ًرم
افسار

در تعیاری از ؼرکت ّا حذٍد  30تا  50درـذ ّسیٌِ تَلیذ ًرم افسار ـرف تعت آى هی ؼَدٌَّ ،.ز ّن خیلی از افراد اػتقاد دارًذ کِ ًرم افسارّا
قثل از اًتؽار ،تِ درظتی تعت ًوی ؼًَذ .ایي ؼرایظ تِ دٍ دلیل تِ ٍجَد هیآیذ .اٍل ایي کِ تعت ًرم افسار اهری تعیار هؽکل اظت .دٍم ایي کِ
تعت هؼوَال" تذٍى هتذٍلَشی هؽخؿ ٍ اتسار الزم اًجام هی گیرد .آًچِ کِ تاػث هی ؼَد تا ؼرکتّا ّسیٌِ زیادی ـرف تعت ًرم افسارّا
کٌٌذ ،چیسی جس دظتیاتی تِ کیفیت هغلَب ًیعت .کیفیت چیسی اظت کِ ها در تَلیذات ،فرایٌذّا ٍ خذهات تِ دًثال آى ّعتین .کیفیت یک
ٍیصگی هٌحفر تِ فرد ًیعت ،تلکِ یک هؽخفِی چٌذ تؼذی اظت ٍ هی تَاًذ در یک فرایٌذ یا هحفَل ٍجَد داؼتِ تاؼذ.
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زتاىّای
هذلعازی

هذلعازی ػثارت اظت از ؼثیِ ظازی یک هحیظ تا اًذازُ ّا ٍ هفالح هتفاٍت از یک هحیظ ٍاقؼی .در هذلعازی اجسا هحیظ ٍاقؼی اًتخاب ؼذُ ٍ
ظپط هتٌاظة تا ّذف هذلعازی خفَـیاتی از ّریک از اجسای ٍاقؼی اًتساع هی ؼَد .تا ترقراری ارتثاعی هؽاتِ ارتثاعات اجسای ٍاقؼی در هیاى
اجسای هذل ،هحیظ هذل هی ؼَد UML .یک زتاى تیي الوللی اظت کِ در آى تا اظتفادُ از ًوادّای گرافیکی؛ چْرُ ّای هختلف کارکرد یک
ظیعتن ًؽاى دادُ هی ؼَد تِ گًَِ ای کِ ترای تواهی افراد درگیر ظیعتن قاتل درک تاؼذ UML .یا زتاى هذلعازی یکپارچِ ،زتاًی اظت ترای
هؽخؿ کردى ( ، )Specifyهفَرظازی ( ، )Visualizeظاخت ( ٍ )Constructionهعتٌذظازی ( )Documentingظیعتنّای ًرمافساری ٍ غیر
ًرمافساری ٍ ًیس ترای هذلعازی ظیعتنّای تجاریّ .وچٌیي در ایي دٍرُ تِ  ٍ BPMNتحلیل فرآیٌذّای تجاری پرداختِ هیؼَد.
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هؼواری راُ حل ٍ
هذیریت چرخِ
حیات کارتردی

در ایي دٍرُ داًؽجَیاى عراحی دیاگرامّای ظاختاری ،رفتاری ٍ تؼاهلی در  Visual Studioرا آهَزغ هیتیٌٌذ ٍ ّوچٌیي تا اًَاع رٍغّای
تعت ٍ  ٍ Team Foundation Serverهؼواری راُ حل در  Visual Studioآؼٌا هیؼًَذ.
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ٍب هؼٌایی ٍ
ّعتاى ؼٌاظی

ٍب هؼٌایی )) (Semantic webهؼاًیگرا ٍ هؼاًیًگر ًیس ًاهیذُ ؼذُ) را هیؼَد فضایی جْاًی از جٌط هحاظثات َّؼوٌذ هاؼیٌی تفَر کرد
کِ در آى تواهی کتابّا ،کتابخاًِّا ،داًػّا ،داًػًاهِّا ٍ داًؽگاىّا (پایگاُّای داًػ  )Knowledge bases -تِ ـَرتی هؼٌیگرا ٍ تا
تَاًایی درک هفَْهی ّوذیگر در کٌار ّن قرار خَاٌّذ گرفتٍ .ب هؼٌایی ؼیَُ ای ترای ایجاد یک ٍب اظت کِ در آى رایاًِ ّا هی تَاًٌذ از
ؼثکِ ای از دادُ ّای هٌثغ اظتفادُ کردُ ،آىّا را تؼثیر ،تحلیل ٍ پردازغ کردُ ٍ تِ کارتر ارائِ ًوایٌذ.
آًتَلَشی ) (Ontologyیا ّعتاى ؼٌاظی تَـیفی ـریح ٍ ًرهال از هفاّین یک داهٌِ از تحث اظت .در ظالّای اخیر ،تَظؼِ آًتَلَشیّا از یک
کار آزهایؽگاّی در آزهایؽگاُ ّای َّغ هفٌَػی تِ یک کار در کارتردّای ٍاقؼی تثذیل ؼذُ اظت .در اـل تِ هٌسلِ یک تَـیف ًرهال ٍ ـریح
از ٍاشُّای یک داهٌِ خاؾ ٍ ارتثاعات هیاى آىّاظت .آًتَلَشی یک ٍاشُ هؽترک ترای پصٍّؽگراى کِ ًیاز تِ اؼتراکیکردى اعالػات در یک
حَزُ ٍ داهٌِ خاؾ دارًذ تؼریف هیکٌذ .آًتَلَشیّا دردًیای ٍب هقثَلیت پیذا هیکٌٌذ.
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