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هزینه های مهندسی نرم افزار کدامند ؟

تقریباً  60درصد هزینه ها مربوط به توسعه  ،و 40
درصد مربوط به تست است .

کیس چیست ؟
سیستم های نرم افزاری اند که از فعالیت های
فرایند نرم افزار بطور خودکار پشتیبانی می کنند .

مدل آبشاری
 این مدل سنتی ومتداول است
 به این مدل چرخه حیات میگویندهر مرحله دارای ورودی وظیفه وخروجی است وخروجی هر مرحله ورودی
مرحله بعدی است.
ارتباطات

 هیچ گونه بازخوردی بین مراحل مدل وجود ندارد مانند ابشار که نمیتواند به عقب برگردد
برنامه ریزی

در پروژه های بزرگ که دارای نیازمندی های متغییر هستند
مناسب نمی باشد

مدلسازی
ساخت

استقرار

در مرحله ارتباطات نیازمندی ها جمع اوری می شودوبرنامه
ریزی زمانبندی پروژه انجام می شودو در مدلسازی تحلیل
وطراحی نرم افزار انجام می شوددر ساخت تولید کدوازمایش
های صحت واعتبار سنجی انجام می شود ودر استقرار تحویل
وپشتیبانی ان انجام می شود

هر گاه خواسته های مربوط به یک مساله به خوبی شناخته شده باشند(کار به طریق خطی
ازبرقراری ارتباط تا استقرار جریان پیدا
کند) این مدل را چرخه ی حیاتی کالسیک گویند و روشی سینماتیک و ترتیبی برای
توسعه ی نرم افزار است.
معایب مدل ابشاري:
:1چون تکرار در این مدل غیر مستقیم انجام می شود با پیشرفت پروژه تغییرات باعث
سردرگمی می شود
 2همه ی نیاز های مشتری باید به وضوح بیان شود و این کار برای مشتری دشوار است. 3تا اتمام پروژه مشتری باید حوصله داشته باشد این کار باعث می شود تا عیوب کار تاپایان پنهان بماند.

جریان فرایند خطی :هر کدام از فعالیت های چارچوبی به ترتیب انجام می
شود به طوری که با ارتباط اغاز وبه استقرار ختم میشود.
جریان فرایند مبتنی بر تکرار :پیش از رفتن به تکرار دور بعدی یک یا چند
فعالیت تکرار میشود.
جریان فرایند تکاملی :فعالیت ها به شیوه ی حلقوی اجرا می شوند هر مدار
از پنج فعالیت عبور می کند که به نسخه ی کاملتری از نر م افزار می
انجامد.
جریان فرایند موازی :یک یا چند فرایند به موازات سایر فغعالیت ها انجام
می شود.

مجموعه وظایف:
هر کنش مهندسی نرم افزار را می توان باتعدادی از
مجموعه وظایف متفاوت نشان که هر کدام مجموعه ای از
وظایف کاری در
مهندسی نرم افزار مرتبط با محصوالت کاری را انجام
می دهد که نقاط تضمین کیفیت و عطف پروژه اند.

مدل فرایند افزایشی:
خواسته های اولیه ی نرم افزاربه خوبی تعریف شده اند،ولی حوزه ی
کلی تالش های به عمل امده در توسعه ی نرم افزار مانع از

یک فرایند خطی محض می شود .مدل افزایشی ،عناصر مدل ترتیبی
خطی را با جریان فرایند خطی و موازی تلفیق می کند.

مدل های افزایشی –افزایشی
مدل افزایشی مولفه های مدل ابشاری را در یک حالت افزایشی بکار می اید.
برخالف روش نمونه سازی نسخه های تولید شده در هر تکرار از ان دور ریخته نمی شودبلکه نسخه
عملیاتی بوده ودارای کارایی هستند.

قابلیت انعطاف باالی ان در برابر تغییراتی می باشد که ممکن است در زمان پیشرفت پروژه پیش بیایند
این مدل حتی با نیروی انسانی متخصص کم می تواند کارایی مناسبی داشته باشد

زمانی که ریسک فنی در پروژه باشد وبخواهیم سخت افزاری راتست کنیم این روش مناسب است

اولین افزایش
استقرار

ساخت

مدلسازی

برنامه ریزی

ارتباطات

دومین افزایش
استقرار

ساخت

مدلسازی

برنامه ریزی

ارتباطات

Kامین افزایش
استقرار

ساخت

مدلسازی

برنامه ریزی

ارتباطات

مدل افزایشی –مدل توسعه سریع نرم افزار RAD


یک مدل افزایشی است که برتوسعه نرم افزار در چرخه های کوتاه مدت تاکید میکند افراد



یک تیم روی قسمت های مختلف پروژه کار میکند ودر پایان نتایج باهم ترکیب می شوند .



این نوع پروژه باید قابلیت تفکیک پذیری وتقسیم کار داشته باشد



تیم نرم افزاری باید قابلیت همکاری باال داشته باشد



باید نیروی فنی ومتخصص به قدر کافی داشته باشند



نیازمند یک مدیریت قوی برای انجام پروژه است



در این روش تیم توسعه دهنده راسریعتر از  60تا  90روز به توسعه ی نرم افزا ر می رساند

مدل تکاملی
غالبا یک مشتری نیاز های کلی خود را بیان میکند و به جزعیات اشاره نمی کند
در این موارد ساخت نمونه ی اولیه می تواند
بسیار ماثر باشد.

شامل
مدل نمونه سازی
مدل پیچشی
مدل برد برد
مدل توسعه همروند

مدل نمونه سازی

برای زمانی که مشتری قادر به بیان دقیق نیازمندی هایش
نباشد
مزایا
ریسک انجام پروژه را پایین می اورند
باعث بهتر شناخته شدن نیازمندی های کاربر می شود
در صورت تغییر در نیازمندی ها به راحتی با هزینه کم میشود
اضافه کرد

 معایب نمونه ي اولیه:
 :1افراد ذی نفع ظاهرا یک نمونه ی کاری از نرم افزار را می بینند
در حالی که این نمونه با موم سرهم شده است.
 :2مهندس نرم افزار برای تولید هر چه سریعتر نمونه ی اولیه از
برنامه یا الگوریتم یا...مناسب استفاده نکند واین کار باعث شود تا
در تولید نرم افزار اصلی دچار مشکل شود.

مدل مارپیچی(حلزونی):


یک مدل فرایند نرم افزاری تکاملی است که ماهیت تقویت شده مدل ساخت ابشاری را با



مدل  RADتلفیق می کند در هر دور تحلیل ریسک را با قابلیت اطمینان باال انجام می دهدو



ریسک پایین می اید و تولید نرم افزار با کیفیت را حاصل می شود.



خطا با ساخت نمونه اولیه کاهش می یابد



مدل پیچشی در تمام طول عمر نرم افزار ادامه دارد



معایب متقاعد کردن مشتری که در این مورد پروژه در حال کنترل است کار دشواری است



موفقیت پروژه وابسته به افرادی است که مدیریت ریسک را انجام میدهند



اگر ریسکی شناسایی ولی مدیریت نشود مشکالت غیر قابل پیش بینی بوجود می اید

این مدل در پروژه های خیلی بزرگ استفاده می شود

مدل برد برد


در این فرایند مشتری و سازنده در یک مذاکره قرار میگیرند و شرایط سود یکدیگر را مشخص



می کنند و توسعه زمانی سودمند است که دو طرف سود کنند وشامل سه مرحله



شناسایی دی نفعان اصلی سیستم وزیر سیستم



تعیین سود طرفین



مذاکره در مورد شرایط سود طرفین

مدل توسعه همروند

گاهی مهندسی همزمانی نامیده می شود واساس کار براساس وضعیت های زیر معین می شود
 -1شروع نشده :زمانی که شروع بکار می کنیمارتباط اغاز ولی طراحی شرو نشده
-2در حال توسعه  :هر گاه شروع به انجام بخشی از یک فعالیت کردیم
 -3در حال بازبینی  :هر فعالیت بعد از توسعه در این مرحله است
 -4در حال اصالح :هر گاه تغییری رخ دهد
 -5انتظار تا رسیدن تغییر جدید  :این مرحاه بعد از انجام کار است
 -6معیارها  :بازبینی براساس معیارها است
 -7انجام شده
تمامی فعالیت ها بصورت همزمن است وچرخه حیات را کوتاه می کند

سخن اخر درباره ي فرایند هاي تکاملی:
مشخصه ی اصلی نرم افزار های مدرن ،تغییر پیوسته،در فواصل زمانی فشرده و با تاکید بسیار بر
رضایت مشتری است و تا حد
زیادی این کار را انجام داده است.
به رغم مزایای غیر قابل انکار نرم افزار های تکاملی،دغدغه هایی نیز وجود دارد:
نخست این که تهیه ی نمونه ی اولیه به دلیله قطعی نبودن تعداد چرخه های ساخت پروژه ایجاد
مشکل می کند.
دوم فرایند های تکاملی حداکثر سرعت تکامل را تعیین نمی کنند اگر تکامل بیش از حد سرعت
داشته باشد ،بدون اینکه زمان
اسایشی داشته باشد ،فرایند به اشوب کشید خواهد شد.
سوم،انعطاف پذیری و بسط پذیری باید بیش از کیفیت مورد توجه قرار گیرد ،این تاکید قدری
ضریب خطا را باال می برد.

مدل هاي فرایند ویژه:
شامل بسیاری از ویژگی های یک یا چند مدل سنتی بخش های
پیش می شود.
تو سعه مبتنی بر مولفه:
فعالیت های مدل سازی و ساخت با شنا سایی مولفه های کاندیدا اغاز می شود .این مولفه ها
مکیتوان به صورت پیمانه های نرم افزاری شی گرا طراحی کرد.
مولفه ها شناسایی می شود
مولفه ها را در کتابخانه های قبلی شناسایی میکنیم
در صورت وجود استخراج میکنیم
مولفه ها را یکپارچه میکنیم
معماری نرم افزار انجام می شود
ازمون جامع اطمینان از صحت کارایی انجام می شود

مدل روشهاي رسمی:
مجموعه ای از فعالیت ها که به مشخص کردن ریاضی و رسمی نرم
افزار کامپیوتری منجر می شود.
مدل روش های رسمی گرچه عمومیت ندارد اما نوید نرم افزاری
عاری از نقص را می دهد که به ان اتاق تمیز هم می گویند
ساخت کنترل هواپیما وموشک .

معایب مدل رسمی

وقت گیر است

نیاز به اموزش زیاد ودانش ریاضی قوی است
ارتباط با مشتری از لحاظ فنی خبره نیستند بسیار سخت است

مدل فرایند ویژه تکنیک نسل 4
 قابلیت استفاده برای مدلسازی سیستم


قابلیت استفاده برای نوشتن مستندات



قابلیت مدیریت اسان پایگاه داده ها



قابلیت تولید گزارشات



مزایای این روش



برای پروژه های کوچک برای سهولت در پیاده سازی می باشد



برای پروژه های بزرگ زمان توسعه پروژه کاهش می یابد

بهبود فرآیند نرم افزار
که این بهبود شامل هزینه می باشد لذا باید میزان تالش وزمانی که صرف ان می شود مقرون بصرفه
باشد که شامل  6مدل می باشد
تصدیق دهندگان کیفیت
رسمی گرایان
مدافعان بازار
حرفه ای ها
اصالح کنندگان
ایدیولوژیست ها

چهار استاندارد معروف در حوزه مهندسی نرم افزار

یکپارچه سازی مدل بلوغ توانایی اصول وبرنامه هایی را توصیف می کنند که زیر بنای
تکمل وتوسعه نرم افزار است.
 CMMIبه دو روش انجام می شود
مدل پیوسته
مدل مرحله ای

SPICE
 موسسه ای بین المللی که برای پشتیبانی فرایند ISO
ایجاد شده واستانداردهایی برای چرخه عمر نرم افزار
ایجاد می کند .مدلی برای مدیریت فرایند راهنمایی
هایی برای ایجاد ونمره دهی فرایند ی که انتخاب کردیم
ونیز استفاده از ابزار ارزیابی واموزش ارزیابی کننده را
به همراه دارد

TickIT
 یک روش بازرسی که میزان تطابق با استاندارد  ISOرا باسازمان مقایسه می
کندبعنوان گواهی تضمین کیفیت نرم افزار مورد استفاده است.


زمانی که محصول نرم افزاری باید تحویل داده شود

 برای نرم افزارهای تعبیه شده که برای تعییت کارکرد دستگاهها از ابزار
استفاده شده


زمانی که نرم افزار تعبیه شده برای طراحی سخت افزار مبتنی بر میکرو
پردازندهتوسعه داده می شود.

ISO
 بزرگترین توسعه دهنده ومنتشر کننده استاندارد های بین المللی می باشد.
 شبکه ای از  159کشور است که هر کشور یک نماینده دارد
ISO9001//2000 
 یک استاندارد تضمین کیفیت در مهندسی نرم افزار است
 شناسایی و مدیریت و ارا وبهبود مداوم بهره وری فرایند های مورد نظر برای مدیریت کیفیت را کمک
می کندودارای  20نیازمندی می باشد که برخی عبارتند
 اموزش سرویس دهی تکنیک های آماری کنترل داده کیفیت سیستم و....

صفات نرم افزار خوب کدامند ؟

