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  چکیده

  

یـک  تولیـد بـراي ایجـاد     خـط  فناوري از به کارگیري ویژه 1يموردمطالعه یک به بررسی در این مقاله قصد داریم 

انتخـاب شـده    »افزاري اعـوان  مشاوران نرم«اي این مطالعه، شرکت بربپردازیم. افزاري  محصوالت نرماز خانواده 

باشـد.   افـزاري مـی   نـرم محصـوالت  در عرصه خط تولید  نام و خوش با سابقه هاي پیشتاز، که از جمله شرکت است

جلسات  ،نامه مدون یک پرسشسازي  آماده ودر زمینه ارزیابی خط تولید مطالعه مقاالت مرتبط بدین ترتیب پس از 

مقاله جـاري تهیـه شـده    برگزار شد که بر این اساس اعوان  میان نگارندگان این مقاله و مسئوالن شرکت يمتعدد

دریغ مسئوالن شرکت اعوان به ویژه جناب آقاي  هاي گسترده و بی بدون شک تهیه این مقاله بدون همکاري است.

  یم.دار شکر خود را از ایشان اعالم میتکمال تقدیر و  وسیلهمهندس پیشوایی مقدور و میسر نبود که بدین 

  مقاله هاي فصل چیدمان

  .شود ادامه هر کدام از این فصول معرفی میفصل تشکیل شده است که در  8این مقاله از 

هدف آن آشنایی خواننده با مفـاهیم  شود که  در فصل اول، به تعریف اجمالی اصطالحات مطرح در حوزه خط تولید پرداخته می

  باشد. می [4]منبع اصلی تهیه این فصل، کتاب رسمی درس  باشد. این دامنه می

هـاي انجـام گرفتـه در ایـن شـرکت       محصوالت و پـروژه  ،، تاریخچه، گستردگیشرکت اعوان مشروح فصل دوم به معرفی

  باشد. می [5] شرکتپردازد که عمده مطالب این فصل برگرفته از سایت رسمی این  می

عرضه شده اسـت پرداختـه    wiseدر فصل سوم به طور خاص بر روي معماري خط تولید شرکت اعوان که در قالب محصول 

منبع این فصل، مستنداتی است کـه شـرکت اعـوان در     شود. استفاده می UMLبدین منظور از نمودارهاي مختلف  شود که می

  .کند فراهم میسازي خط تولید در عمل  دهپیا هاي فنی جنبهو آشنایی مناسبی در مورد  نگارندگان قرار داده استاختیار 

ر گرفته است. بدین منظـور ابتـدا   هاي چهارم، پنجم و ششم ارزیابی میزان بلوغ خط تولید این شرکت مورد توجه قرا در فصل

اي که براي اجـراي ایـن مـدل     نامه پرسشدر فصل پنجم شود. سپس  به طور کامل معرفی می FEF [3]در فصل چهارم مدل 

شود. در فصل ششم نیز نتایج جلسات برگزار شده بـا مسـئوالن شـرکت     ذکر میتوسط نگارندگان مقاله طراحی شده است، 

شود؛ بـدین ترتیـب    اي محسوب می ات از دید نگارندگان مقاله بسیار جلسات پربار و آموزندهشود. این جلس اعوان مطرح می

  شود. مطالعه فصل ششم اکیدا توصیه می

  .در زمینه خط تولید مطابقت زیادي دارداست که با رویکرد شرکت اعوان  [1,2]فصل هفتم مربوط به مرور مقاالتی 

  پردازد. ارائه پیشنهاداتی براي بهبود خط تولید در شرکت اعوان میبه انجام شده  هاي بندي یز بر اساس جمعنصل هشتم ف

خـط  رزیـابی  و امـوردي  مطالعه شرکت اعوان، سند مسئوالن  قابل تقدیرو هاي شایسته  با تشکر مجدد از همکاري

  .دگرد شرکت اعوان در بیش از صد صفحه، تقدیم میافزاري  نرمتولید 

   

                                                        
1 case study  
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  تعریف اصطالحات مرتبط -1

  خط تولیدنیاز به  -1- 1

افزار است. با  پیشین، یکی از مباحث مهم در حوزه مهندسی نرممشابه هاي  بحث استفاده مجدد از فرآورده

افزاري و یا حتی  هاي نرم که براي مدیران تیمنکاتی افزاري، یکی از  گسترده شدن تولیدات هر شرکت نرم

هاي مختلف  ي تکرارپذیر و مشابه در پروژهها افزار قابل مشاهده است، وجود بخش دهندگان عادي نرم توسعه

ترین حالت، وجود یک انباره مشترك از مصنوعات تولید شده امري ضروري به  بدین ترتیب در ساده است.

تر از این  رسد. اما این نکته تنها دلیل براي استفاده از خط تولید نیست؛ بلکه خط تولید مفهومی عام نظر می

هاي مشترك از فرآیند توسعه محصوالت  شود که بخش ولید محصول تالش میدارد. در خط ت در خودنکته 

  مختلف نیز تا حد امکان یکپارچه شود.

ها، فرآیندها و تمامی  : یکپارچه کردن دادهشود در واقع خط تولید بر اساس دو مفهوم کلیدي بنا نهاده می

مشخصی که هر کدام از  مصنوعات مشترك و مشابه در یک بخش مرکزي و نیز تعریف نقاط تغییر

اي مختص به خود داشته باشند. یعنی توجه خاص به دو  توانند مشخصه در این نقاط میمختلف محصوالت 

  ).Variability) و تفاوت (Commonalityمفهوم شباهت (

  2افزاري نرم خط تولیدمهندسی  -2- 1

هاي متمرکز بر  افزاري (سامانه رمهاي ن افزاري پارادایمی است که براي توسعه برنامه مهندسی خط تولید نرم«

این تعریف  .]4[»کند سازي گسترده استفاده می شخصیها و  افزاري) از چارچوب افزار و محصوالت نرم نرم

  شوند. است که در ادامه معرفی می» سازي گسترده شخصی«و » چارچوب«مبتنی بر اصطالحات 

  3افزاري نرم چارچوب -3- 1

کند  هاست که یک ساختار مشترك را ایجاد می ها و واسط از زیرسیستم اي افزاري مجموعه یک چارچوب نرم«

  .]4[»و تولید شوندشده گرفته شده بتوانند به صورت موثر توسعه داده  اي از محصوالت مشتق تا مجموعه

  4سازي گسترده شخصی -4- 1

ریان نیازهاي خاص مشت است که هر کدام برايسازي گسترده، تولید محصوالت در حجم انبوه  شخصی«

  .]4[»مناسب شده است

                                                        
2
 Software Product Line Engineering 
3
 Software Platform 
4 Mass Customization 
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  ها6و متغیر 5نقاط تغییر -5- 1

، نمایشی از یک سوژه تغییرپذیري است که درون مصنوعات دامنه تعریف شده و توسط تغییر هنقطهر «

اي است که در حوزه دامنه تعریف  تر، نقطه تغییر نقطه . به بیان ساده]4[» اطالعات پیرامونی غنی شده است

  کند. مقادیر متفاوتی را براي خود فراهم میشود و امکان تعریف  می

. مشابه ]4[»شود هر متغیر نمایشی از یک شی تغییرپذیري است که درون مصنوعات دامنه تعریف می«

  توان نسبت داد. تعریف قبل، متغیر در واقع مقداري است که به یک نقطه تغییر می

  خط تولید مهندسی چارچوب ارائه شده براي -6- 1

نمایش  1 شکلدر  شود استفاده می افزاري نرم ی خط تولیدبراي مهندساي مطرحی که ه یکی از چارچوب

هاي مطرح در دامنه و  افزاري به دو بخش مولفه هاي نرم بر اساس تفکیک مولفهاین چارچوب  داده شده است.

افزار نیز در دو  هاي چرخه نرم کدام از گام در این چارچوب هر هاي مطرح در برنامه بنا نهاده شده است. مولفه

  گیرد. بخش دامنه و برنامه صورت می

 

  افزاري چارچوب خط تولید نرم - 1 شکل

                                                        
5
 Variation Point 
6 Variant 
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به طور کلی این مدل بر این نکته کلیدي از مفاهیم خط تولید تمرکز دارد که به منظور بیشینه کردن امکان 

هاي مشترك میان چند برنامه را که در یک دامنه خاص از کسب و کار  باید بخش ها، استفاده مجدد از مولفه

شوند، در قالب یک دسته از مصنوعات متمرکز کرد که به این دسته از محصوالت، نام مصنوعات  مطرح می

  شود. دامنه داده شده است. براي توسعه این دسته از مصنوعات، یک چرخه تولید مجزا در نظر گرفته می

شوند و براي تولید هر کدام از این  مستقل هستند، مصنوعات برنامه نامیده می  نوعاتی که خاص هر برنامهمص

  ها، یک چرخه تولید دیگر در نظر گرفته خواهد شد. برنامه

  بندي جمع -7- 1

افزار بررسی شد. هدف از این فصل،  مفاهیم و اصطالحات کلیدي مطرح در حوزه خط تولید نرمدر این فصل 

ارائه تعریفی یکسان از اصطالحاتی است که در فصول آتی در مورد ساختن خوانندگان با این مفاهیم و آشنا 

  شود. بیان می core assetرود و گاهی با عبارات مشابهی مانند  خط تولید به کار می
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  شرکت اعوان معرفی -2

  مقدمه -1- 2

شرکت عضو شوراي عالی تاسیس شده است. این  1383در سال  »اعوانافزاري  مشاوران نرم«شرکت 

باشد. راهبرد اعوان ارائه خدمات فوق تخصصی با تکیه بر  اي می انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه

  گردآوري نخبگان علمی و فنی کشور و افراد متعهد است.

 هاي مختلف باشد ولی نیروهاي آن در سازمان می در حال حاضر این شرکت صرفا داراي یک شعبه در تهران

  کنند. هاي مختلف، حضور پیدا می به فراخور پروژه

  محورهاي اصلی فعالیت -2- 2

  سفارشی افزارهاي نرم تولید -1- 2-2

 WiSE( اعوان افزار نرم تولید خط کارگیري به با تولید زمان و هزینه کاهش حوزه این در اعوان رویکرد

Solution (همچون ها فناوري ترین تخصصی از استفاده و Java EE و Oracle باشد می.  

  اي خدمات آموزشی و مشاوره -2- 2-2

 آموختگان دانش از علمی حمایت و) Practitioner( کارکاشته اساتید از استفاده حوزه این در اعوان رویکرد

  .است ها مهارت کارگیري به و آموزش دار مدت فرایند یک طی

  افزاري نرم هاي بسته تولید -3- 2-2

 و ها سازمان واقعی هاي نیازمندي حل براي راهگشا و تخصصی محصوالت تولید حوزه این در اعوان رویکرد

  .هاست شرکت

  مشتریان عمده -3- 2

 نهاد همچون ایران اداري یا صنعتی هاي سازمان بزرگترین هاي پروژه مهمترین در است توانسته شرکت این

 زا تعدادي. نماید ایفا نقش خودرو ایران صنعتی گروه و) سامد ملی پروژه( ایران اسالمی جمهوري ریاست

 شرح این به است، داده ارائه محصوالت و خدمات ها آن براي شرکت این که مطرحی ادارات و ها سازمان

  :هستند

 امور و شهید بنیاد اجتماعی، تامین سازمان اسالمی، شوراي مجلس ایران، اسالمی جمهوري ریاست نهاد

 بانک تهران، استان مخابرات کی،پزش آموزش و درمان بهداشت وزارت خودرو، ایران صنعتی گروه ایثارگران،
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 ترافیک سازمان ایران، خودرو امداد شرکت ایران، گمرکی خدمات و عمومی انبارهاي شرکت مسکن،

 آرین پاسارگاد اطالعات فناوري شرکت سیستم، موج میکرو شرکت آسا، پیک شرکت تهران، شهرداري

  .خارجه امور وزارت شهرسازي، و مسکن توزار زردبند، دارویی صنایع شرکت همشهري، پیام شرکت ،)فناپ(

  افزاري نرم محصوالت -4- 2

  شهروند با ارتباط مدیریت - 1- 2-4

 نامیده ZRM اختصار به که -  citiZen Relationship Management یا »شهروند با ارتباط مدیریت«

 بهینه صورت به را مراجعین با سازمان ارتباطی پل که است پارچه یک افزاري نرم سیستم یک - شود می

 و ها بانک نهادها، ها، سازمان از بسیاري. نماید می تسهیل سازمان داخل در را رسیدگی امر و کرده برقرار

 گیرد یم قرار شکایت یا و درخواست قالب در رابطه این که هنگامی و دارند ارتباط شهروندان با موسسات

  .یابد می خاصی اهمیت شهروند و سازمان سوي از و گرفته، خود به اي ویژه بوي و رنگ

 آن به را خود کار و کرده برقرار ارتباط مربوطه سازمان با راحتی به بتواند تا دارد توقع شهروند طرفی از

 امر تصدیق و تسریع براي سازمان دیگر سوي از. نماید دریافت مناسبی پاسخ مقتضی، زمان در و دهد ارجاع

 بتواند اداري بروکراسی هاي هزینه کاهش به تا تهاس پرونده و فرآیندها شدن مکانیزه نیازمند رسیدگی

 رفع براي کنترلی سیستمی نیازمند مختلف سطوح مدیران همچنین. باشند شهروندان نیاز پاسخگوي

 شناسایی و موقع به اقدامات با تا هستند آینده حوادث وقوع از جلوگیري و بینی پیش حتی و مشکالت

  .بخشند بهبود خوبی حد تا ار کارایی و بخشی اثر اصلی، هاي گلوگاه

 از اي هاله همراه به شایسته، و درخور گویی پاسخ همراه به دقیق و سریع رسیدگی طرفین، ارتباط تسهیل

 دست در ،ZRM از استفاده با که دهند می تشکیل را پرمخاطره فرآیند این کلیدي نکات سیستم، کل کنترل

  .گیرد می خود به واقعی چهره مهم این توانمند مدیران

ZRM شهروندان براي  

 دهی سرویس در جغرافیا حذف و خدمات به دسترسی سهولت  

 پیامک و اینترنت هاي کانال از استفاده با خودخدمتی امکان افزایش  

 شده استاندارد خدمات از گیري بهره در مندي رضایت افزایش  

 حضوري مراجعه بدون درخواست مورد خدمات پیگیري سهولت  

 سیستم با تعامل در خدمات کیفیت از اطمینان ZRM  

 عادالنه و متوازن رسانی خدمت از مندي بهره  
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ZRM سازمان براي  

 کمتر زمان و هزینه صرف با کیفی و سازگار دقیق، پاسخگویی  

 ربط ذي مسئولین و سازمانی واحدهاي عملکرد ارزیابی  

 موارد به رسیدگی فرایند هوشمند هدایت  

 سازمان عمر طول در رسانی دمتخ بهبود براي سازمانی  دانش توسعه  

 واحد پنجره یک از شهروند خدمات پرونده و مراجعات سوابق به دستیابی  

 آتی نیازهاي بینی پیش و موجود مشکالت یابی ریشه براي بسترسازي  

 رجوع ارباب با یافته سازمان تعامل دلیل به کارمندان شغلی رضایت افزایش 

  سازمانی پورتال -2- 2-4

 الکترونیکی هاي نیازمندي به پاسخگویی براي ها سیستم از اي مجموعه نیازمند موماًع ها شرکت و ها سازمان

 تجمیع و توسعه براي مناسبی بستري WiSE Portal به موسوم اعوان سازمانی درون پورتال. هستند خود

 طریق از پورتال، به ورود با کاربران که ترتیبی به نماید می فراهم سازمانی درون وب بر مبتنی هاي سیستم

 شده تولید Java EE بستر در محصول این. نمایند استفاده هستند مجاز که هایی سیستم کلیه از پنجره یک

 هاي سیستم انتقال. نماید می فراهم نیز را Net. و PHP بر مبتنی وبی هاي سیستم با تجمیع امکان ولی است

  .است پذیر امکان اندك تغییرات با پرتال این به موجود وبی

 

  پرتال سازمانی - 2 شکل
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  امنیتی امکانات

 به مجهز شناسی هویت مکانیزم Single Sign-on  

 ها نقش و کاربران مدیریت  

 درختی ساختاري در ها سیستم کلیه براي مختلف عملیات ازاي به دسترسی کدهاي تعریف  

 دسترسی کدهاي و ها نقش اساس بر دسترسی سطوح تعیین  

 زمان، ذکر با کاربران فعالیتهاي از دهی گزارش IP ، توضیح و دسترسی کد  

 سازي فعال HTTPS  

 از استفاده امکان Smart Card یا Security Token شناسی هویت براي  

 ها گذرواژه عمر طول و پیچیدگی میزان تنظیم 

  ها سیستم کلیه واحد درگاه

 منو هر دسترسی کد تعیین با ها سیستم کلیه تفکیک به منو تعریف  

 دسترسی قابل منوهاي کلیه تجمیع با کاربر ورودي درگاه نمایش  

 ها آالرم و ها اطالعیه نمایش 

  سازمانی ساختار اطالعات مدیریت

 درختی ارتباطات با سازمانی ساختار اطالعات نگهداري 

 الگوي شده سازي بهینه نسخه سازي پیاده با ها سازمان بین ماتریسی روابط از پشتیبانی 

Accountability 

 ها سمت بندي سطح و انواع سازمانی، هاي سمت اطالعات مدیریت 

 محرمانگی سطوح مدیریت 

 ها سمت انواع مابین مکاتبات نامه آیین تنظیم 

  ها ویژگی سایر

 سرورهاي بر شده تست Tomcat ، JBoss ، WebLogic )سایر براي تطبیق قابل Application 

Server استاندارد هاي( 

 هاي عامل سیستم روي بر شده تست Linux (Suse, Debian, Ubuntu, Fedora)، FreeBSD و 

Windows (XP, 2003 (هاي داده پایگاه و Oracle ، MySQL و SQL Server 

 برقراري امکان Replication شده توزیع هاي داده پایگاه براي 

 برقراري امکان Clustering و داده پایگاه الیه در Application Server 

 امکان نصب و تنظیم از طریق ابزار نصب خودکار 
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  )WiSE Solutions( افزار نرم تولید خط -3- 2-4

 افزار نرم تولید خط یک به خود زیرساختی محصوالت از اي مجموعه دادن قرار هم کنار با اعوان شرکت

 مورد اديزی بسیار هاي پروژه در همکار شرکتهاي و اعوان کارشناسان وسیله به محصول این. است دستیافته

  :باشد می زیر هاي ماژول شامل حل راه این. گیرد می قرار استفاده

 WiSE Core  :کاربرد موارد سازي پیاده تسهیل براي زیرساختی منابع سایر و ها کالس شامل  

 WiSE Code Generator  :داده مدل اطالعات اساس بر محور داده هاي سیستم براي کد تولید ابزار  

 WiSE Workflow  :استاندارد از استفاده با ها سیستم به کار گردش کردن ضافها XPDL 

 و WiSE Portal ، WiSE RMS به شبیه محصوالتی کنار گرفتن قرار با WiSE Core بر مبتنی محصوالت

WiSE Installer کاهش درصد 50 از بیش تا را محور داده هاي سیستم اندازي راه و تولید زمان توانند می 

  .دهند

  )DBFS( اسناد دیریتم سیستم -4- 2-4

 وب محیط در را Windows File Explorer به شبیه امکاناتی DBFS   به موسوم اعوان اسناد مدیریت سیستم

 اطالعات ذخیره با است شده تولید WiSE بر مبتنی و Java EE بستر در که سیستم این. کند می فراهم

 ها فایل بازیابی و ذخیره به مربوط امور سایر و Replication گیري، پشتیبان جستجو، داده پایگاه در ها فایل

  .نماید می تسهیل را

 

  سیستم مدیریت اسناد - 3 شکل
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  امکانات

 فایل انواع تغییر و بازیابی و ذخیره  

 ها فایل فولدربندي  

 حالتهاي دو در ها فایل مشاهده Icon View و Detail View  

 کلیدواژگان مشخصات، نام، اساس بر جستجو امکان  

 هاي فایل محتویات در جستجو Text، PDF ، Word، HTML و Excel  

 ها فایل نسخ و تغییرات سوابق نگهداري  

 فولدرها و ها فایل روي دسترسی مدیریت  

 از استفاده با( اسکنر از فایل مستقیم دریافت Applet(  

 شبکه تحت( صنعتی اسکنرهاي خروجی از فایل اي دسته دریافت(  

 عملیات طریق از ها فایل نتقالا Copy ، Cut و Paste  

 مشابه میانبر کلیدهاي تعریف Windows Explorer همچون عملیاتی براي Copy، Cut، Paste  

 فایلها بازبینی و بررسی روند تعیین براي کار گردش تعریف  

 کاربر هر به شده ارجاع هاي فایل کارتابل نمایش 

  پویا هاي گزارش مدیریت سیستم -5- 2-4

 مدیریت سیستم با. سازمانهاست مدیران اصلی هاي دغدغه از یکی گزارشات تولید و طراحی در پذیري نعطافا

 با خود جداول و داده پایگاه روي بر که را گزارشاتی توانید می WiSE RMS به موسوم اعوان پویاي گزارشات

 یا BIRT یا Crystal Reports همچون سازي گزارش استاندارد و مشهور موتورهاي از استفاده

JasperReports شود می داده قرار کاربران و مدیران اختیار در شوند می تعریف.  

 

  سیستم مدیریت گزارش - 4 شکل
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  امکانات

 همچون متنوع گزارش طراحی استاندارد ابزارهاي از استفاده با داده پایگاه روي از گزارش طراحی 

BIRT Designer، Crystal Report Designer و iReport  

 متنوع سازي گزارش موتورهاي با گزارشات اجراي  

 گزارش هر به دسترسی سطوح تعیین و گزارشات بارگذاري  

 و انتخاب تاریخ، عددي، اي، رشته( مختلف انواع از گزارش هر اجراي براي ورودي پارامترهاي تعریف 

(...  

 دسترسی کنترل با گزارشات اجراي و انتخاب و کاربر توسط گزارشات لیست مشاهده  

 گزارشات اجراي بندي زمان  

 ایمیل طریق از گزارش خروجی ارسال 

2-4 -6- PetroViz  

 مبناي توانند می ها داده این. واقفند نفتی ها داده دالري میلیارد ارزش به خوبی به نفت صنعت فعاالن

 به نظر. باشند نفتی مدهايدرآ نتیجه در و نفت استحصال میزان افزایش براي درست گیریهاي تصمیم

 روي Petrel یا Roxar RMS همچون نفتی سنگین و گران افزارهاي نرم از برداري بهره نبودن پذیر امکان

 بدون ها داده این روي پژوهش و مطالعه امکان PetroViz تولید با اعوان شرکت متخصصین کلیه هاي دستگاه

 ها، رویه و نمودارها احجام، نمایش امکان محصول این. است دهآور فراهم را جانبی افزارهاي نرم نصب به نیاز

  .کند می فراهم را نفتی هاي داده سایر و گریدها

  )WiSE Installer( روزرسانی به و نصب ابزار - 7- 2-4

. باشد می ها سیستم این راهبران مشکالت و ها دغدغه از Java EE بر مبتنی هاي سیستم روزرسانی به و نصب

 به را Java EE هاي برنامه تا کند می یاري را شما WiSE Installer به موسوم اعوان زرسانیرو به و نصب ابزار

 اجراي عدم و تنظیمات از هایی بخش شدن فراموش نگران و کنید تنظیم و نصب دقیقه چند طی سادگی

 بیش که زمانی ویژه به سرورها روي جدید نسخ روزرسانی به همچنین. نباشید عملیات از هایی قسمت صحیح

 ابزار این که است مشکالتی از دیگر یک نسخ هماهنگی کنترل و باشند دهی سرویس حال در سرور یک از

  .نماید می حل خودکار صورت به را آن روزرسانی به

  امکانات

 سرورهاي روي ها برنامه خودکار نصب JBoss  

 روي ها برنامه تنظیم و نصب خودکارسازي Web Logic از استفاده با Jython و WLST  
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 کردن اضافه با نصب ابزار پذیري توسعه plug-in جدید هاي  

 طریق از افزار نرم جدید نسخ خودکار دریافت و ارسال FTPS جدید نسخ اتوماتیک نصب و 

  )WiSE DB Tools( داده پایگاه ابزار - 8- 2-4

  .گذارد می ختیارا در اوراکل هاي داده پایگاه با کار براي را امکاناتی اعوان، شرکت داده پایگاه ابزار

  امکانات

 برپایه شرطی تکرار هاي مکانیزم برقراري براي که اوراکل جریان هاي اسکریپت ایجاد XML استفاده 

  .شود می

 تداخل پیشرفته مدیریت )conflict (مختلف هاي نوع روزرسانی به و حذف تناقضات رفع براي  

 تکرار تست موارد براي تست چارچوب  

  همراه جدول -9- 2-4

 هاي گوشی روي بر را اعداد جداول و متقاطع کلمات جداول حل امکان اعوان، شرکت محصول همراه جدول

  .کند می فراهم Java به مجهز

  

  اینترنتی پرتال -10- 2-4

 که است تحت افزارهاي نرم معمول امکانات با سایت، وب محتواي مدیریت افزار نرم اعوان، شرکت پرتال

 پرتال کنار در پرتال این. کرد اندازي راه را ها سازمان و ها کتشر نیاز مورد اینترنتی پرتال آن با توان می

 بر عالوه اعوان شرکت. نماید می کمک مراجعین و مشتریان به روانتر و بهتر دهی سرویس به سازمانی درون

  .کند می یاري را سازمان یا شرکت نیز سایت مطالب و محتوا تهیه براي است آماده نیاز، مورد پرتال اندازي راه

 را یکپارچه اطالعات نمایش و ورود راه یک همچنین و کند می پیاده را WiSE امنیتی هاي مکانیزم پرتال، این

  .گذارد می اختیار در
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  امکانات

 وب تحت افزارهاي نرم عمومی و معمول هاي ویژگی و امکانات  

 کنترل کاربري، مدیریت ورود، صفحه شامل وب، تحت افزارهاي نرم امنیتی هاي مکانیزم سازي پیاده 

  کاربران هاي فعالیت) log( وقایع گزارش و دسترسی

 در را) منو شکل به( ها برنامه تمام به دسترسی و باره یک ورود امکان که ها برنامه یکپارچه دروازه 

  .دهد می نمایش را ها برنامه تمام از یکپارچه  نماي و گذاشته اختیار

 سازمانی ساختار اطالعات مدیریت  

 API کاربران اطالعات پرسش يبرا  

 راه از استفاده حالت در که شبکه در شده نصب داده مراکز و سرورها ها، برنامه اطالعات مدیریت 

 .دارد کاربرد شده، توزیع هاي معماري در خصوص به دور،

  شرکت اعوان خدماتسایر  -5- 2

  سفارشی افزار نرم تولید -1- 2-5

 و کیفیت با سریع، تولید در سعی WiSE Solutions به مموسو خود افزار نرم تولید خط بر اتکا با اعوان شرکت

 وب بر مبتنی و Java EE بستر روي شرکت این تولیدات عمده. دارد سفارشی افزارهاي نرم هزینه کم

 مدیریت ،CRM هاي سیستم خدمات، مدیریت هاي سیستم شامل تولیدات این متنوع و وسیع طیف. باشند می

 و مدیریت هاي کنسول الکترونیکی، هاي آزمون بیننده، پر اینترنتی ايه سایت و هاي پرتال کار، گردش

  .شود می شامل را...  و تلفن مراکز براي Billing  سیستم مخابرات، هاي سرویس مونیتورینگ

  پشتیبانی -2- 2-5

 سرورهاي پشتیبانی برداري بهره کیفیت افزایش و امنیت کارایی، پذیري، دسترس افزایش جهت اعوان شرکت

Oracle و Web Logic و JBoss کند می مدیریت راستا این در را زیر اقدام و گیرد می عهده به را:  

 اندازي راه Oracle Replication  

 اندازي راه Oracle Data Guard  

 اندازي راه Oracle Clustering  

 ابزارهاي تنظیم Backup و Recovery  

 اندازي راه Application Server Load Balancer  

 يانداز راه Application Server Cluster  

 ها سرویس وضعیت و سرورها مونیتورینگ ابزارهاي اندازي راه 
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  مشاوره -3- 2-5

 گیري بهره با توانند می اعوان افزار نرم تولید خط از کننده استفاده هایی شرکت ویژه به افزار نرم تولیدکنندگان

 صورت زیر اهداف با مشاوره این. نمایند رهموارت را خود تولید مسیر اعوان کارشناسان اي مشاوره خدمات از

  :پذیرد می

 افزار نرم معماري تدوین  

 پروژه آغاز در افزار نرم تولید بستر اندازي راه  

 هاي فناوري از استفاده Java و Java EE 

  نظارت -4- 2-5

 نظارتی خدمات از توانند می دارند افزاري نرم تولیدات یا ها بسته سفارش به تمایل که هایی سازمان و ها شرکت

  :بود خواهد ذیل موارد شامل خدمات این. بگیرند  بهره اعوان اي مشاوره و

 مناقصه اسناد بازبینی یا تهیه  

 گران مناقصه یا محصوالت ارزیابی  

 مجري شده تحویل مستندات محتوایی و ساختاري ارزیابی  

 کارایی و امنیت همچون افزار نرم کیفی پارامترهاي ارزیابی 

  سپاري برون -5- 2-5

 هاي بخش تمام یا بخش یک پشتیبانی و تولید طراحی، تحلیل، مسئولیت دارد آمادگی عوانا شرکت

 به افزار نرم تحویل به اقدام تعامل و همکاري با و بگیرد عهده به را بزرگ هاي شرکت افزاري نرم قراردادهاي

Prime Contractor نماید اصلی کارفرماي یا.  

  آموزش -6- 2-5

 در شرکتها و سازمانها سفارش به یا و عالقمند افراد براي شرکت محل در آموزشی هاي دوره اعوان شرکت

 صورت در را دوره هر در برگزیده نفرات همچنین. کند می یرگزار کارگاهی صورت به و ایشان محل

 هاي دوره. دهد می پیشنهاد و معرفی داد، قرار طرف معتبر شرکت چند به همکاري جهت فرد، عالقمندي

  :است زیر صورت به اعوان توسط شده ارائه آموزشی

  جاوا نویسی برنامه زبان آموزش

 این در شدن کار به مشغول براي الزم مقدمات و جاوا نویسی برنامه براي الزم هاي مهارت فراگیري 

  بستر
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 آموزش Web Development در Java EE  

 با آشنایی Java EE، آموزش JSP ، Servlet ، JSTL ، Spring  

 سینوی برنامه آموزش Java موبایل روي  

 با آشنایی Java ME و MIDP و CLDC 

  اوراکل آموزش

 آموزش Oracle Administration )خصوصی یا و ها سازمان و ها شرکت براي فقط اوراکل هاي دوره 

  )ندارد عادي نام ثبت و شود می برگزار

 امنیت، ها، داده و جداول کاربران، مدیریت تنظیمات، و اندازي راه مفاهیم، و معماري با آشنایی 

Performance، Backup و Recovery، PL/SQL، SQL Developer 

  مجموعه آموزشی

  اوراکل  افزار نرم مهندسی  جاوا

Hibernate  Patterns  Oracle Streams Replication  

JSF  Refactoring  Oracle Clustering  

GWT  Load Test    

Spring Framework  Unit Testing    

Groovy  Profiling Tools    

JBossRules  UML    

Spring Security      

Web Services      
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  معرفی معماري خط تولید شرکت اعوان -3

  مقدمه -3-1

تجلی یافته است. هدف از این پروژه، متمرکز کردن  WISEاي به نام  خط تولید شرکت اعوان در قالب پروژه

معماري این محصول به  ،اند. در این بخش افتههاي گوناگون توسعه ی هاي مختلفی است که در پروژه مولفه

براي نمایش ساختار و ارتباطات میان اجزاي  UMLو از نمودارهاي  گیرد صورت مفصل مورد بررسی قرار می

  .شود افزاري استفاده می هاي نرم و سایر برنامه coreپروژه 

  wiseی فرمع -3-2

مبتنی بر وب کرده باشد قطعاً با  Enterprise هاي اي که اقدام به تولید سیستم نویس با تجربه هر برنامه

هایی عمومی همچون امنیت، چندزبانگی، ایجاد و استفاده از سرویسهاي وب، تولید گزارشات،  دغدغه

چنینی  هاي این هاي ریز و درشت دیگري که تقریباً در تمامی پروژه بندي کارها و بسیاري از دغدغه زمان

 مشترك هستند آشنایی دارد.

نویسی براي تسهیل کار خود به یک معماري منسجم، منعطف، پوشا، پویا و پایدار براي  م برنامههر تی

تواند با  پاسخگویی به این نیازمندیهاي عمومی نیاز دارد و تنها در صورت وجود این سرمایۀ ارزشمند می

  سرعت و کیفیت قابل قبول اقدام به تولید نماید.

هاي عمومی  دغدغه ید که در آن عمدهوشیده است فضایی فراهم نماک Java EEافزار  بستر تولید نرم

سازي استانداردها،  ها، تعدد پیاده حل به خوبی پاسخ داده شود. به دلیل تعدد راه Enterprise افزارهاي نرم

چنینی در بستر  افزاري پایدار این دهندگان، طراحی و تولید شالودة نرم تنوع امکانات و پراکندگی سرویس

Java EE باشد.  نیازمند تجربه و تسلط بسیار زیاد می  

 Java EEافزاري خود را که بر اساس بستر  نرم افزار  اعوان کوشیده است شالوده مشرکت مشاوران صنعت نر

مخفف WISE ارائه دهد. کلمه  WISE Solutionاي از محصوالت تحت عنوان  بنا شده است در قالب مجموعه

Web-based Information System Elite باشد. همانگونه که از نام آن پیداست  میWISE به حل  اصرف

  پردازد. هاي مبتنی بر وب می هاي سیستم دغدغه

هاي عمومی با سرعت، موارد کاربرد مربوط به  دهد فارغ از دغدغه نویس اجازه می به برنامه WISEاستفاده از 

  پروژة خود را به انجام برساند.

  حل  راهازwise شود: استفاده میموارد زیر  در 
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o تحلیل و طراحی 

 هاي استاندارد شده سازي نیازمندي مدل 

 معماري استاندارد شده 

o توسعه 

 باز هاي متن استفاده از فناوري 

 ها تنظیمات و بهم دوختن فناوري 

 سازي الگوهاي سازمانی پیاده 

 کاهش کارهاي تکراري 

 ساز و کار ساخت پروژه 

o تولید 

 ي تولیدهاي آماده برا مولفه 

 ابزارهاي نصب و به روز رسانی 

 و الگوهاي آزمون بار ابزارها 

o آموزش و مدیریت دانش 

 مستندات 

 تاالر گفتگو 

  wiseامکانات چارچوب  - 3-3

 در چهار محور قابل دسته بندي است: WISEامکانات 

، فایلهاي JSPها و سایر منابع همچون صفحات  امکانات زیرساختی: شامل کالسها، کتابخانه -1

سازي موارد کاربرد مفید و  ها براي پیاده ندي، دستورات ساخت، تصاویر و ... که در عمده پروژهپیکرب

کنند. این منابع در زمان اجراي برنامه به  ضروري هستند ولی خود هیچ مورد کاربردي را پیاده نمی

 شوند. هاي نهایی ظاهر می عنوان بخشی از مولفه

، منوها، مدیریت Loginجرایی که موارد کاربرد عمومی مانند هاي قابل ا هاي عمومی: مولفه برنامه -2

شناسی و مجازشناسی را  کاربران، ساختار سازمانی، کارتابل و سرویسهاي عمومی مانند هویت

 Applicationهاي مستقل در  هاي در زمان اجرا در قالب مولفه کنند. این برنامه سازي می پیاده

Server شوند. نصب می 

کنند مانند ابزارهاي  نویس کمک می ید: ابزارهاي که در زمان توسعه سیستم به برنامهابزارهاي تول -3

 تولید کد.
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رسانند مانند  برداري به پشتیبان سیستم یاري می ابزارهاي پشتیبانی: ابزارهایی که در زمان بهره -4

 ابزارهاي نصب و به روزرسانی.

 
  از موارد زیر تشکیل شده است: wiseزیرساختی امکانات 

 GFaces: org.gfaces هاي مشترك مربوط به فناوري  هاي پایه و ویجت که کالسgwt  در آن ذخیره

 شود می

 WiSE Core: ir.asta.wise.core هاي پایه و موارد مرکزي مانند امنیت، تست، اتصال از  که کالس

 گیرد یها و ثبت در پایگاه داده در این بخش قرار م گیري، نمایش، تراکنش راه دور، گزارش

 WiSE Lib: ir.asta.wise.lib بندي  اي مورد نیاز بر اساس ساختار بسته خانه که توابع کتابmaven 

 شوند. اي ذخیره می در قالب مخازن داده

  موارد زیر وجود دارند: عمومیهاي  در بخش برنامه

 Portal: ir.asta.wise.portal 

 Activiti: ir.asta.wise.activiti 

 KM: ir.asta.wise.km 

  نیز شامل موارد زیر است: تولیدابزارهاي 

 Code Generator: ir.asta.wise.codegen 

 Model Editor: ir.asta.wise.codegen.editor 

 

 wiseهاي توسعه داده شده با  ساختار برنامه - 3-4

نصب  7و در قالب تعدادي مولفه وب Application Serverبر روي  wiseهاي توسعه داده شده با  برنامه

 .9هستند و برخی از نوع سیستمهاي عملیاتی 8هاي عمومی ها از نوع برنامهگردد. برخی از این مولفه یم

سیستمهایی هستند که نیازمندیهاي عمومی در سیستمهاي اطالعاتی را پوشش  هاي عمومی برنامه

  دهند همچون مدیریت کاربران یا مدیریت گردش کار. می

                                                        
7
Web Component  

8
Fundamental  

9Operational Web Component 
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سازي موارد کاربرد و د که به یک منظور خاص و براي پیادهسیستمهایی هستن سیستمهاي عملیاتی

شوند همچون سیستم مکاتبات، سیستم ارتباط با مشتري و آموزش افزارها تولید میقابلیتهاي اصلی نرم

  الکترونیک.

  گیرند. هاي عملیاتی از آنها سرویس می ستمکلیدي است که سی ) از مولفه هايportal( سیستم پرتال

به آنها  WISEهاي مبتنی بر وجود دارند که براي تولید و اجراي هر یک از برنامه WISEاي در ایهدو پروژه پ

سازي به تنهایی هیچ مورد کاربردي را پیاده wise.libو  wise.coreاي یعنی  هاي پایهنیاز است. پروژه

 deployکنند. زمانی که یک پروژه هاي دیگر تسهیل می سازي موارد کاربرد را در پروژهکنند و تنها پیاده نمی

هاي مورد نیاز از آنها را در  ها و سایر فایل گیرد و کالس مینیز بهره  libو  coreشود از منابع موجود در می

application server کند. کپی/نصب می 

نمایش داده  5 شکل گیرد که در صورت می velocityها با استفاده از ابزار  تولید کدهاي زمان اجرا در پروژه

  شده است:

 

  در تولید کد Velocityنقش  - 5 شکل

  تصویر موارد زیر قابل ذکر است:این در توضیح 

  ابزارvelocity  جاوا مشهور و ساده است. مبتنی بر قالب پردازش یک موتور 

  ساختارApplication Meta-data تنی بر یک قالب مبxml  و خاص چارچوبwise .است 

  بخشModel Editor  یک افزونهeclipse  مبتنی برEMF هاست. هاي برنامه براي ویرایش متاداده 

  چارچوبEMF سازي و تولید کد است یک چارچوب مدل 
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  ها و سایر برنامه coreهاي  معرفی ارتباط مولفه -3-5

هاي مشترك  که نقش دارایی coreهاي  ، به صورت دقیق ارتباط میان مولفه6 شکل Package Diagramدر 

  هاي عادي نمایش داده شده است: هاي برنامه را دارند با مولفه

 

  و برنامه coreهاي  ارتباط بسته  - 6 شکل

  اند: هاي زیر تشکیل شده هاي منبع از بسته پروژه

 ir.asta.wise.lib 

 ir.asta.wise.core 
 ir.asta.wise.portal 

 ir.asta.wise.activiti 

 ir.asta.wise.km 

 ir.asta.sampleapp 

  ها نشان داده شده است: و برنامه  coreهاي ارتباط میان مولفه 7 شکل Component Diagramدر 

 

  و برنامه در زمان نصب coreهاي  ارتباط مولفه - 7 شکل



28 

 

هاي هر برنامه  گیرد. در این اسکریپت، مولفه صورت می antهاي  ها به کمک اسکریپت مکانیزم ساخت برنامه

گیرد. در نتیجه در برنامه وب  قرار می coreهاي  شود و سپس در کنار مولفه به صورت جداگانه کامپایل می

  نشان داده شده است:این مفهوم  8 شکلدر د داشت. هاي مورد نیاز وجود خواهن نهایی، تمامی مولفه

 

  ها در زمان نصب قرار گرفتن مولفه - 8 شکل

کند که در  اي تبعیت می از سبک معماري الیه wiseچارچوب  بر اساسهاي توسعه داده شده  معماري برنامه

  اند: ها نمایش داده شده این الیه 9 شکل

 

  هاي معماري اي مولفه نمودار الیه - 9 شکل

هاي متناظر در  هاي هر الیه در یک برنامه نمونه و مولفه ارتباط میان بسته 10 شکل Class Diagramدر 

core  هاي مشترك در الیه  ، قابلیتشود گونه که مشاهده می است. همان نشان داده شدهدر الیه دیتابیس
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core هاي  هاي فرزند امکان استفاده از قابلیت شود و سپس با استفاده از مفهوم وراثت، در کالس تعریف می

توانند خصوصیات  ، میappهاي مطرح در الیه  شود. به عالوه هر کدام از موجودیت فراهم می coreالیه 

  خود را اضافه کنند.مختص به 

 

  و برنامه coreهاي  ارتباط کالس - 10 شکل

نشان داده  gwt هاي ویجتو برنامه براي تولید  coreهاي  ارتباط میان کالس 11 شکل Class Diagramدر 

  شده است:

 

  gwtو برنامه در  coreهاي  السارتباط ک - 11 شکل
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  FEFو  BAPOمعرفی مدل  -4

  مقدمه -4-1

یک رویکرد راهبردي است که بر روي کسب و کار، سازمان و » 10افزاري مهندسی خانواده محصوالت نرم«

هاي  افزاري و سامانه گذارد. این رویکرد به عنوان راهی براي توسعه متنوع محصوالت نرم فناوري تاثیر می

هاي تجربی  هاي پایین، در زمان کوتاه و با کیفیت باال شناخته شده است. گزارش افزار با هزینه مبتنی بر نرم

افزار  متعددي، دستاوردهاي پرمعناي به دست آمده را به وسیله معرفی خانواده محصوالت در صنعت نرم

  اند. مستندسازي کرده

  FEFتاریخچه  -4-1-1

هاي مشارکتی در زمینه مهندسی خانواده  از پروژهمیالدي، یک سري  2005تا  1995هاي  در بازه سال

ها گزارش داده  افزاري انجام شد. در این سند یکی از نتایج مستحکم این سري از پروژه محصوالت نرم

، سه شرکت اروپایی و 1998تا  1995هاي  شروع شد. مابین سال ARES  پروژه ESPRITشود. این سري با  می

، 2000تا  1998هاي  افزارها همکاري کردند. مابین سال نه معماري خانواده نرمسه دانشگاه با یکدیگر در زمی

ESPRIT  پروژهPRAISE افزاري را مورد بازرسی قرار داد.  مشکالت فرآیندي مهندسی خانواده محصوالت نرم

قاتی و از موسسات تحقی  بر پایه این نتایج، یک گروه از صنایع اروپایی با یکدیگر و به همراه یک مجموعه

هاي  در یک سري از پروژه 1999هاي کوچک و متوسط در این زمینه همکاري کردند که از سال  سازمان

محسوب  FAMILIESو  ESAPS ،CAFEهاي  ها شامل پروژه قرار گرفت. این پروژه ITEAدرون چارچوب 

هاي نهفته کار  نهها بودند بر روي یک گستره متنوع از ساما هایی که درگیر این پروژه شوند. شرکت می

افزار کنترل پرواز، کنترل ابزار،  هاي تلفن همراه، نرم کردند که شامل تصویربرداري پزشکی، گوشی می

  رفت. ها به شمار می سرپرستی و مدیریت، خدمات مالی و تجهیزات الکترونیکی ماشین

افزاري منفرد در این  ه نرمافزاري و مهندسی یک سامان دو تمایز اصلی مابین مهندسی خانواده محصوالت نرم

است که استفاده مجدد مدیریت شده از طریق جداسازي توسعه سیستم به دو بخش مهندسی دامنه و 

گردد. مهندسی  برمی 11گیرد و نیز تفاوت بعدي به مدیریت صریح تغییرپذیري مهندسی برنامه صورت می

ري براي استفاده مجدد در نظر گرفته شده است. کند که در آن تغییرپذی هاي دامنه را تولید می دامنه، دارایی

  کند. هاي دامنه ایجاد می هاي دارایی12ها را با استفاده مجدد از متغیر مهندسی برنامه، سامانه

                                                        
10
 Software Product Family Engineering 
11
 variability 
12 variant 
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فرآیند توسعه و مدیریت تغییرپذیري از دیدگاه معماري و کیفیت مورد بازرسی قرار گرفت.  ESAPSدر پروژه 

ها و آزمون بیشتري معرفی شد. در  ها، مدیریت دارایی کار، نیازمندي هاي کسب و دغدغه CAFEدر پروژه 

یکپارچه شد و مورد ارتقا و خودکارسازي  ESAPSنتایج و کارهاي برجسته موجود در نتایج  FAMILIESپروژه 

  از طریق مهندسی خانواده مبتنی بر مدل و استفاده مجدد در مرزهاي خانواده قرار گرفت.

  ر رویکردهابا سای FEFارتباط  - 4-1-2

افزار وجود دارد. به طور خاص،  گذاري توسعه نرم تنها چارچوبی نیست که براي ارزیابی یا بنیان FEFچارچوب 

هاي ارزیابی قابلیت متعددي وجود دارند. این مدل یک دید انتزاعی  افزار، مدل در حوزه فرآیندهاي توسعه نرم

شوند و  هاي واقعی در یک سازمان به مقادیر انتزاعی نگاشت می دهد. فعالیت افزار ارائه می از فرآیند توسعه نرم

  ریزي شود.  شوند تا براي ارتقا برنامه ها و تمایزات استفاده می از شکاف

نام دارد که توسط موسسه مهندسی  )CMM(ترین چارچوب ارزیابی فرآیند، مدل بلوغ قابلیت  برجسته

افزار در  منتشر شد. سپس یکپارچه شد تا براي مهندسی نرم 1993توسعه داده شد و در سال  )SEI(افزار  نرم

  مورد استفاده قرار گیرد. CMMIقالب مدل 

افزار منتشر  یک چارچوب براي شیوه خط تولید نرم SEIافزاري،  در زمینه مهندسی خانواده محصوالت نرم

  در قالب سه دسته کلی تشخیص داده شده است:» عرصه عملی« 29که در آن  کرد

 هاي مناسب در ایجاد و رشد هر دو  کارگیري فناوري افزار براي به هاي عملی مهندسی نرم صهعر

 هاي پایه و محصوالت مورد نیاز هستند. بخش دارایی

 هاي پایه و  هاي عملی مدیریت فنی الزم هستند تا براي مهندسی ایجاد و تکامل دارایی عرصه

 محصوالت استفاده شوند.

 افزاري  هاي خانواده محصوالت نرم سازمانی براي هماهنگی تمامی فعالیتهاي عملی مدیریت  عرصه

 مورد نیاز هستند.

تعلق دارد، میزان برآورده کردن پذیرفتن یک  SEI) که به سازمان PLTP» (کاوش فنی خط تولید«در روش 

عملی خط تولید گیرد. در این روش از چارچوب  افزاري مورد ارزیابی قرار می رویکرد خانواده محصوالت نرم

هاي پیرامون یک سازمان  آوري و تحلیل داده به عنوان یک مدل مرجع در زمینه جمع SEIافزاري سازمان  نرم

هاي  ها و چالش گر توانایی هاست که توصیف اي از یافته شامل مجموعه PLTPشود. نتایج اجراي  استفاده می

  هاست. ز توصیهاي ا هاي خانواده محصوالت و نیز مجموعه روي تالش پیش
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 خانواده مهندسیاي متعددي نیز وجود دارند که میزان موفقیت  هاي اقتصادي پایه ها، مدل عالوه بر این مدل

هاي مختلف  کنند تا ارزش تجاري را از راه ها سعی می کنند. این روش را ارزیابی می افزاري نرم محصوالت

هاي خانواده محصوالت  هر دو مدل اولیه معماري  ندهپیشنهاد ده Jan Boschارزیابی کنند. به عنوان مثال 

  افزاري و یک بازرسی اولیه در مورد ساختارهاي سازمانی است. نرم

به عنوان  CMMIشود. به عنوان مثال از  استفاده می FEFهاي گوناگون در  از تمامی این رویکردها به روش

هاي معماري و  افزار و مدل خط تولید نرمشود. از چارچوب عملی  بستري براي بعد فرآیند استفاده می

اقتصادي نیز استفاده شود تا بررسی شود که آیا همه موارد مورد نیاز براي توسعه خانواده محصوالت 

هاي اقتصادي و معماري به عنوان یک الهام دهنده  افزاري در نظر گرفته شده است یا خیر. ضمنا از مدل نرم

ساختار بیشتري را به این کل  FEFه سر و کار دارند استفاده شده است. مدل که با این دو مولف FEFبه ابعاد 

  تري از سازمان تضمین شود. اضافه کرده است که باعث شده ارائه تصویر کامل

  افزاري ارزیابی خانواده محصوالت نرم -4-1-3

شود.  یافزاري مشخص م بعدي براي ارزیابی مهندسی خانواده محصوالت نرم 4در این مقاله یک چارچوب 

پردازند.  افزار شامل کسب و کار، معماري، سازمان و فرآیند می هاي مهندسی نرم این چهار بعد به دغدغه

افزار استفاده شود تا وضعیت مهندسی  نرم  دهنده هاي توسعه هدف این چارچوب این است که در سازمان

تواند در  خص کند. نتایج این ارزیابی میهایی براي ارتقا را مش ها و اولویت افزاري آن خانواده محصوالت نرم

  هاي بهبودي مورد استفاده قرار گیرد. ها، تهیه نقشه راه و توسعه طرح زدن سازمان محک

  شوند به این شرح هستند: افزاري می اي که منجر به معرفی مهندسی خانواده محصوالت نرم قضایاي عمده

 افزایش قابلیت تولید 

 بینی پذیري بهبود پیش 

  زمان ورود به بازارکاهش 

 افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان 

هاي معماري سازمانی در قاره  ها، تعدادي از پروژه هاي سراسري مهندسی خانواده سیستم براي بهبود توانایی

)، if99005 ESAPS )1999-2001هاي  توان به پروژه ها می اند که از جمله آن اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته

if00004 CAFE )2001-2003 و (if02009 FAMILIES )2003-2005 .اشاره کرد (  

هاي مختلف توسعه  تر از دغدغه مقاله یک چارچوب بهبود یافته به همراه یک توصیف مفصلبخش از در این 

هاي  شود. تمرکز این بخش از مقاله روي سامانه افزاري تهیه می مرتبط با مهندسی خانواده محصوالت نرم
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هاي نهفته نشات گرفته است؛ جایی که  افزاري از توسعه سامانه مهندسی خانواده محصوالت نرمنهفته است. 

پذیري  هاي نهفته در آغاز براي بهبود انعطاف افزار در سامانه اند. نرم خانواده محصوالت قبال وجود داشته

افزار در حال  ه حجم نرمهاي جدید مورد استفاده قرار گرفت. زمانی ک معرفی شد و سپس براي تعریف قابلیت

جایی که  شد. از آن افزار نیز اعمال می گسترش بود، راهکارهاي مهندسی خانواده محصوالت باید روي نرم

هاي محصول رفتار متفاوتی دارد، در ابتدا چگونگی مواجهه با آن چندان واضح  افزار نسبت به سایر دارایی نرم

افزاري پرداخته  هاي عمده محصوالت خانواده محصوالت نرم دغدغهنبود. اما در این بخش از مقاله به تمامی 

افزاري خالص نیز قابل استفاده است؛ هر چند که  هاي نرم شود راهکار معرفی شده براي انواع سامانه می

  هاي زیادي از این نوع محصوالت مورد ارزیابی قرار نگرفته است. مثال

 –(کسب و کار  BAPOدهی شده است: در بخش بعد، مدل  نادامه این فصل از مقاله به این صورت سازما

به عنوان مبنایی براي چارچوب ارزیابی مورد  BAPOشود. مدل  سازمان) معرفی می –فرآیند  –معماري 

شود و  شوند. سپس یک مثال ارزیابی آورده می گیرد. متعاقبا چهار بعد ارزیابی تشریح می استفاده قرار می

  گیري تشریح خواهد شد. ه نتیجهکارهاي مرتبط به همرا

 BAPOمدل  -4-2

افزار،  هاي نرم مهندسی معماري«که مخفف عبارت  13ESAPSدر پروژه معماري سازمانی فناوري اطالعات 

افزار در قالب  است، چهار دغدغه مستقل توسعه نرم» ها ها براي مهندسی خانواده سامانه فرآیندها و چارچوب

  شناسایی شد: BAPOمدل 

 توان از محصوالت خود سود مالی کسب کرد ): چگونه میBusiness( کسب و کار .1

 افزار هاي فنی ایجاد نرم ): جنبهArchitectureمعماري ( .2

 افزار ها و ارتباطات در توسعه نرم ها، مسئولیت ): نقشProcessفرآیند ( .3

 ها به ساختار سازمانی ها و مسئولیت ): نگاشت حقیقی نقشOrganizationسازمان ( .4

شود در عین مستقل بودن همگی به هم مرتبط است  به آن پرداخته می BAPOاي که در  دغدغه عمدهچهار 

به یک  BAPO شود. اصطالح  زیرا اجرا کردن تغییرات در یک بعد منجر به بروز تغییرات در سایر ابعاد می

باشد؛ بنابراین در  ها اشاره دارد. کسب و کار موثرترین معیار می ترتیب طبیعی براي پیمایش نیازمندي

افزار  هاي تجاري در ساختار و قوانین نرم دهنده نگرانی شود. معماري بازتاب نخستین گام به آن پرداخته می

کند که بر پایه معماري و با توجه به قوانین کسب و کار صورت  افزار را فراهم می است. فرآیند امکان ایجاد نرم

ان فرآیند باشد که از طریق تخصیص دادن واحدها و افرادي که گرفته است. در نهایت سازمان باید میزب

                                                        
13 Engineering Software Architectures, Processes and Platforms for system family Engineering 
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پذیرد. باید توجه داشت که سهولت و سرعت تغییر یک  مسئولیت کسب و کار و معماري را دارند صورت می

  یابد. نیازمندي، با حرکت از سمت کسب و کار به معماري، فرآیند و سازمان کاهش می

کنیم تا چهار مولفه چارچوب ارزیابی خانواده را فراهم کنیم. هر  ه میها استفاد ما از این جداسازي دغدغه

هاي  ها خواهد داشت. همبستگی بین دغدغه سازمان یک سطح ارزیابی جداگانه براي هر کدام از این دغدغه

BAPO شود که تاثیرات تغییرات مورد ارزیابی قرار گیرد. تغییرات در یک بعد به صورت  زمانی روشن می

همیشه نتایجی را در سایر ابعاد نیز خواهد داشت؛ با این وجود در موارد متعددي بهبود ابعاد به مجازي 

باید تحت نظر گرفته شود تا  BAPOهاي  گیرد. در نهایت همه جنبه صورت جداگانه مورد بررسی قرار می

ها شود.  در سایر ربعتواند مانع کسب امتیاز باال  بهبود کلی حاصل شود. یک امتیاز پایین در یک بعد می

عملیاتی که براي بهبود نتایج حاصل از ارزیابی یک دغدغه شده است، ممکن است منجر به کاهش یا افزایش 

را در  BAPOهاي مدل  هاي بهبود دهنده باید تمامی دغدغه ها گردد. در نتیجه فعالیت نتایج ارزیابی سایر ربع

  نظر بگیرند.

هاي مهندسی  هاي آن روي فعالیت شود، فعالیت افزار اعمال می نرمروي مهندسی  BAPOجایی که  از آن

ها هم بعد  براي هر کدام از این دغدغه FEFافزاري نیز اعمال خواهد شد. در نتیجه  خانواده محصوالت نرم

 خانواده مهندسیها و سطوح است. براي هر بعد میزان پیوستگی  متناظر خود را دارد که شامل جنبه

هاي مشخص متعددي وجود دارد تا مهندسی  هر بعد، راهشود. براي  افزاري ارزیابی می نرم محصوالت

هاي خاص انجام یک  سر و کاري با راه FEF، ارزیابی CMMIافزاري را انجام داد. مشابه فلسفه  محصوالت نرم

  اي ندارد. سازي، ساختاردهی، مسئولیت یا کار ویژه فعالیت مشخص، مدل

اند.  ها را فراهم کرده اي از این متدها، ابزارها و تکنیک یک حجم عمده FAMILIESو  ESAPS ،CAFÉهاي  پروژه

ها یک بینش  افزاري اعمال شوند. این هاي نرم توانند در مهندسی سامانه ها بهترین تجارب هستند و می این

کدام  این وجود هیچکنند. با  مورد نیاز است فراهم می BAPOهاي مختلف  مناسب در مورد مواردي که در ربع

  کنند. هاي خاص با گذر زمان تغییر می ها، ابزارها و تکنیک ها اجباري نیستند. اغلب روش از آن

  هاي زیر باید در نظر گرفته شود: افزارها، جنبه در مهندسی خانواده نرم BAPOبراي اجراي چهار بعد 

 Bي بین مهندسی دامنه و برنامه و هاي خود، با ارتباطات تجار : کسب و کار باید عالوه بر دغدغه

 پذیري نیز سر و کار داشته باشد. ریزي تغییر ها، درآمدها، ارزش بازار و برنامه هزینه

 Aشود که از طریق تغییرپذیري به یکدیگر مرتبط  : معماري به دو بخش دامنه و برنامه تقسیم می

پذیري سر و کار دارند و این که هاي مهم معماري با ساز و کارهاي صحیح براي تغییر هستند. دغدغه
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هاي متناظر  افزاري (مهندسی دامنه) روي معماري برنامه چگونه معماري خانواده محصوالت نرم

 گذارد. (مهندسی برنامه) و جهت خالف آن تاثیر می

 P :توان به دسته فرآیندهاي دامنه، برنامه و همکاري و هماهنگی تقسیم کرد. هر  فرآیندها را می

 ارزیابی کرد. CMMIتوان با استفاده از یک مدل بلوغ مانند  ها را می آنکدام از 

 O :هاي  هایی براي مهندسی دامنه و/یا برنامه و نیز نقش سازمان داراي ساختارها و مسئولیت

ها را بین چارچوب (مهندسی دامنه)،  همکاري و هماهنگی است. به طور خاص، سازمان مسئولیت

ها  کند و اهمیت نسبی بین آن سی برنامه) و همکاري و هماهنگی توزیع میهاي متناظر (مهند برنامه

 کند. را مشخص می

 FEFچارچوب  - 4-3

ساخته شده است و در آن هر  BAPOبر اساس مدل  FEFچارچوب قبل ذکر شد،   گونه که در بخش همان

که براي هر کدام از گیرد بدین صورت  به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار می BAPOکدام از چهار دغدغه مدل 

شود که تشکیل دهنده معیارهاي اساسی  هاي ارزیابی مشخص می اي از جنبه ها، یک مجموعه این ربع

تاثیرگذار روي ارزیابی است. سپس مقادیر به دست آمده از هر ربع در قالب یکی از پنج سطح کیفی، گزارش 

  شوند. می

شود. در این پروژه  محسوب می FAMILIESتفق پروژه ) یکی از نتایج مFEF» (14چارچوب ارزیابی خانواده«

در قالب یک چارچوب ادغام  FAMILIESو  ESAPS ،CAFÉافزاري  نتایج تجربیات با خانواده محصوالت نرم

هاي بزرگتر یا  افزاري در بخش ، ارزیابی کارآیی مهندسی خانواده محصوالت نرمFEFشده است. هدف از 

ي تجاري، واحدها، و حتی کل سازمان است. این ارزیابی بر پایه بهترین ها ها شامل بخش کوچکتر سازمان

  ها بوده است.  هاي عضو در این پروژه تجارب و سایر تجربیات شرکت

توان براي  وجود دارد. به عنوان مثال از آن می FEFدالیل متعددي براي فواید استفاده از چارچوب ارزیابی 

دهد  افزاري را انجام می ازمانی چگونه مهندسی خانواده محصوالت نرمیافتن تخمینی از این که یک واحد س

هاي مهندسی  توان به عنوان یک ابزار محک استفاده کرد تا قابلیت استفاده کرد. از طرف دیگر، از آن می

یک توان به عنوان  ها مقایسه کرد. ضمنا از آن می افزاري یک سازمان را با سایر سازمان خانواده محصوالت نرم

به کمک آن در مورد کاري که براي شروع یا بهبود مهندسی خانواده گیري استفاده کرد که  ابزار تصمیم

  باید انجام شود، اطالعات کسب کرد. افزاري در یک سازمان خاص محصوالت نرم

                                                        
14 The Family Evaluation Framework  
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رند شود. چهار بعد مختلف در این چارچوب وجود دا ارائه می FEFدر ادامه این سند یک معرفی کلی در مورد 

هاي  اي از جنبه تواند به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. درون هر بعد، مجموعه که هر کدام می

هایی که  اي از سطوح وجود دارند. در این سند هر کدام از این سطوح در قالب روش ارزیابی و نیز مجموعه

ها بحث  تر در مورد این جنبه فصلشود که در ادامه، به صورت م ها با آن سر و کار دارند توصیف می جنبه

  خواهد شد.

  )Businessکسب و کار (بعد  - 4-4

 کسب بعد کار، این انجام در. دارد سروکار محصوالت از سود کسب چگونگی با کلی حالت در کار و کسب بعد

 ودبهب را محصوالت فروش و بازار و گذارد می تأثیر ایجاد فرایند روي ها آن با که دارد تکنیک چندین کار و

 اینجا در و هستند برقرار سازند می افزار نرم که هایی سازمان همه در کار و کسب مسائل از خیلی. بخشد می

 معمول، موارد بر افزودن کار و کسب بعد تولید، خط مهندسی در البته. کرد نخواهیم صحبت ها آن مورد در

 تصمیمات شامل ها این که باشد، داشته ارسروک هم برنامه و دامنه مهندسی بین کار و کسب ارتباطات با باید

 پرداخت براي محصوالت فروش از استفاده نحوه و ها فعالیت این سود و هزینه گیري اندازه گذاري، سرمایه

 سروکار شده مدیریت variability با کار و کسب بعد نهایت، در. شوند می مختلف هاي فعالیت هاي هزینه

 آن از همچنین. کند می گیري اندازه را محصوالت در variability میزان ودس و هزینه کار، و کسب بعد. دارد

  .کند می استفاده تولید، خط محصوالت براي بازاري بردهاي راه و ها قیمت کردن مشخص براي

  کنند: افزار، نقش ایفا می هاي زیر در بعد کسب و کار مهندسی خط تولید نرم جنبه

 التتأثیر فروش، بازار و مدیریت محصو  

  پذیرند. گذارند و از آن تأثیر می چقدر بازار، فروش و مدیریت محصوالت در خط تولید تأثیر می

 گذاري بودجه و سرمایه  

  گیرد؟ افزار قرار می بودجه چقدر تحت تأثیر مهندسی خط تولید نرم

 دید و اهداف کسب و کار  

  کند. گیري می هدف افزار سازمان تا چه اندازه براي آینده شامل مهندسی خط تولید نرم

 برديهریزي را برنامه  

  کند. ریزي می سازمان تا چه اندازه ایجاد و مسائل کسب و کار خط تولید را برنامه
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  .اند شده شناخته افزار نرم تولید خط مهندسی کار و کسب بعد براي زیر هاي سطح

1.  Project based 

2.  Aware 

3.  Managed 

4.  Measured 

5.  Optimised 

  .اند شده داده شرح بیشتري جزئیات با هاي سطح این از هرکدام بعدي، هاي بخش در

  Project based: اول سطح - 4-4-1

 نتایج. است شده داده ترتیب سیستم تک مهندسی برپایه سازمان تجارت. است اولیه سطح سطح، این

 مهندسی ها جنبه از کدام هیچ. نیستند مشاهده قابل کار و کسب سطح در variability و دامنه مهندسی

 را زیر نوعی هاي وضعیت کار، و کسب هاي دغدغه به باتوجه. دهند نمی پوشش را افزار نرم تولید خط

  :بینیم می

 محصوالت مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 زیادي درك حتی ،)است اندکی بسیار مقدار یا( نیست افزار نرم تولید خط مهندسی از اي نشانه هیچ تنها نه

  .شوند می فروخته و ایجاد ریزي، برنامه سیستمی، تک پایه یک براساس ها سیستم. ندارد وجود هم آن از

 گذاري سرمایه و بودجه  

 تخصیص ها سیستم تک براي ها بودجه آن، جاي به. ندارد وجود دامنه مهندسی براي مشخصی بودجه هیچ

  .شوند می داده

 کار و کسب اهداف و دید  

  .کنند نمی افزار نرم تولید خط مهندسی وجود به اي اشاره هیچ سازمان، کار و کسب اهداف و دید

 برديراه ریزي برنامه  

  .گیرد نمی نظر در را ها سیستم بین ارتباط کار، و کسب ریزي برنامه
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  Aware: دوم سطح -4-4-2

 منظور همین به. است آگاه سازمان براي افزار نرم تولید خط مهندسی مزایاي از سازمان تجارت سطح، این در

 واضح مدیریت یک هنوز اگرچه. داد انجام را افزار نرم تولید خط مهندسی بتوان که کند می مهیا اي هزمین

  .ندارد وجود افزار نرم تولید خط مهندسی

  :دهد می نشان را زیر معمول هاي وضعیت سطح، این

 محصوالت مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 تولید خط مهندسی که هایی فرصت از آگاهی کی محصوالت، مدیریت و بازاریابی فروش، نیروي توسط

 که رود می انتظار. آید می وجود به کند، می ایجاد محصوالت ریزي برنامه و فروش بازاریابی، در افزار نرم

variability به شده مدیریت variability تر پایین تولید هزینه و شود می منجر ها سیستم فروش در بیشتر 

. شود می دیده کاربر براي اضافی نفع یک عنوان به بیشتر، هايvariant پشتیبانی همسأل همین تنها. آید می

 وجود محصوالت ریزي برنامه و فروش بازاریابی، در افزار نرم تولید خط از استفاده براي مشخصی برد راه البته

  .ندارد

 گذاري سرمایه و بودجه  

 قابل هاي دارایی براي منبع یک از تیبانیپش منظور به دامنه مهندسی هاي فعالیت روي سازمان تجارت

 هایی بودجه دامنه، مهندسی نتایج از استفاده براي تشویق منظور به. کند می گذاري سرمایه دوباره، استفاده

  .شود می گرفته نظر در

 کار و کسب اهداف و دید  

 نسبت واضحی دید اگرچه. دارد وجود افزار نرم تولید خط مهندسی انجام براي باال مدیریت طرف از تعهد یک

  .ندارد وجود سازمان براي آن کاربرد به

 بردي راه ریزي برنامه  

 در فرصت یک عنوان به دامنه مهندسی نتایج اگرچه. شود می انجام سیستم تک شکل به هنوز ریزي برنامه

  .است شده گرفته نظر در راه، هاي نقشه
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  Managed: سوم سطح -4-4-3

 هاي فعالیت اجراي کنترل و است کار و کسب برد راه از بخشی افزار، نرم تولید خط مهندسی سطح، این در

  .گیرد می برعهده را آن معایب و مزایا مرتبط،

 محصوالت مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 نشان بازاریابی. برد می جلو را افزار نرم تولید خط محصوالت ایجاد و فروش بازاریابی، ،)ROI( سرمایه بازگشت

  .دهند می ارزش کم، هزینه با variability زیاد مقدار داشتن به رانکارب که دهد می

 گذاري سرمایه و بودجه  

 براي شده تعریف بودجه یک. گذارد می تأثیر تحت را گذاري سرمایه تصمیمات افزار، نرم تولید خط مهندسی

 مهندسی براي بودجه دایجا براي یافته سازمان مکانیزم یک. دارد وجود برنامه و دامنه مهندسی هاي فعالیت

 و ها هزینه از آگاهی یک همچنین. دارد وجود برنامه، مهندسی با شده تولید هاي سیستم فروش توسط دامنه

  .دارد وجود کند، می ایجاد سرمایه بازگشت چگونه اینکه و variability سودهاي

 کار و کسب اهداف و دید  

 کار و کسب اهداف و دید. کند می پشتیبانی افزار منر تولید خط مهندسی مدیریت از قویاً باال، مدیریت

 خط مهندسی برد راه. کند می مشارکت آن تکامل و سازمان براي آن ارزش افزار، نرم تولید خط در سازمان

  .است مشاهده قابل سازمان براي افزار، نرم تولید

 بردي راه ریزي برنامه  

 و هستند مرتبط هم به ها طرح این. دارد وجود نامهبر و دامنه مهندسی براي جدا راه هاي نقشه و ها طرح

  .کنند می ایجاد را دامنه مهندسی طرح پایه ها، برنامه اشتراکات

  Measured: چهارم سطح -4-4-4

  .کند می گیري اندازه برد، راه بهبود منظور به را افزار نرم تولید خط مهندسی سازمان، تجارت سطح، این در

 والتمحص مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 منظور به شده مدیریت variability و افزار نرم تولید خط محصوالت سرمایه بازگشت و سود ها، هزینه

 با محصوالت مدیریت برد راه این، بر عالوه. شوند می گیري اندازه فروش، و بازاریابی برد راه کردن مشخص

  .شوند می راهنمایی شده گیري اندازه سرمایه بازگشت
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 گذاري سرمایه و بودجه  

 در و شده گیري اندازه افزار نرم تولید خط مهندسی و variability و دوباره استفاده هاي جویی صرفه و ها هزینه

  .شوند می گرفته نظر در ها بودجه

 کار و کسب اهداف و دید  

 لیدتو خط در کار، و کسب اهداف. کند می گیري اندازه را افزار نرم تولید خط ایجاد تأثیرات باال، مدیریت

 اهداف و دید در افزار، نرم تولید خط مزایاي. گذارد می تأثیر آن، تکامل و سازمان براي آن ارزش افزار، نرم

 تأثیرات تا شود می ریزي برنامه الزم ها اقدام و شود می شناسایی معایب. دهد می نشان را خود کار، و کسب

...)  و گذارها سرمایه ها، مشتري( سازمان از بیرون در رافزا نرم تولید خط مدیریت برد راه. ببرد ازبین را ها آن

  .شود می دیده

 بردي راه ریزي برنامه  

 تولید خط مهندسی از کار و کسب ارزش بهترین که شوند می دهی جهت طوري راه هاي نقشه و ها طرح

  .شود دریافت افزار، نرم

  Optimised: پنجم سطح -4-4-5

  .شود می افزار نرم تولید خط مهندسی سازي هبهین شامل کار و کسب برد راه سطح، این در

 محصوالت مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 استفاده برد راه در آن ارزش از و داشته افزار نرم تولید خط مهندسی از درکی ایجاد، و فروش بازاریابی،

. کند می استفاده ،افزار نرم تولید خط مهندسی سرمایه بازگشت و سود ها، هزینه از فروش و بازاریابی. کند می

  .شود می استفاده هم کار و کسب برد راه بهبود براي سودها، و ها هزینه این

 گذاري سرمایه و بودجه  

 خط محصوالت هاي جویی صرفه و ها هزینه فروش، بینی پیش با گذاري سرمایه و بودجه بین دقیق تجمیع یک

  .دارد وجود افزار نرم تولید

 کار و کسب اهداف و دید  

  .گیرد می قرار شده، درك کامالً پایه یک با افزار نرم تولید خط تأثیر تحت کار و کسب اهداف و دید
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 بردي راه ریزي برنامه  

 تولید خط مهندسی از کار و کسب ارزش بهترین تا شود می استفاده بردي راه شکل به راه هاي نقشه و ها طرح

  .آید دست به افزار نرم

  خالصه -4-4-6

 و Project based، Aware، Managed، Measured: از عبارتند کار و کسب دبع براي ارزیابی هاي سطح

Optimised .بعد. ندارد وجود افزار نرم تولید خط مهندسی در کار و کسب واقعی دخالت هیچ اولیه، سطح در 

 شکل به ها پروژه همه با و دارد سروکار کند، می کار سیستم تک برمبناي که سازمان یک با کار و کسب

  دارد سروکار زیر هاي جنبه با FEF کار و کسب بعد. شود می رفتار مدیریت توسط ابهمش

 محصوالت مدیریت و بازار فروش، تأثیر  

 از استفاده احتماالت از فروش و بازاریابی محصوالت، مدیریت نیروي ناآگاه، وضعیت یک از شروع با

variability مدیریت از و کرده رشد فروش، و اریابیباز باالتر، سطح در. شود می آگاه شده، مدیریت 

variability و کرده پشتیبانی انتظار، مورد فروش از محصوالت ریزي برنامه که کند می استفاده شکلی به 

  .کند می پشتیبانی محصوالت خانواده در موجود هايvariant از هم بازاریابی

 گذاري سرمایه و بودجه  

 بعد، سطح در. ندارد وجود افزار نرم تولید خط مهندسی براي خاصی گذاري سرمایه یا بودجه هیچ ابتدا در

 چگونه اینکه بر مبنی تصمیمی هنوز ولی بوده آگاه افزار نرم تولید خط مهندسی احتمالی مزایاي از مدیریت

 دامنه مهندسی براي اولیه هاي گذاري سرمایه. است نگرفته کند، استفاده مسأله این از ممکن نحو بهترین به

 تر تخصصی دامنه، مهندسی گذاري سرمایه و بودجه باالتر، سطح در. شود می پشتیبانی باال، مدیریت طرف زا

 یک طریق از را خود بودجه دامنه، مهندسی. کند می پشتیبانی سازمان، در دامنه مهندسی موقعیت از و شده

  .آورد می دست به مناسب، داخلی کار و کسب مدل

 کار و کسب اهداف و دید  

 آگاه مدیریت سپس. دارند دید دهند، می انجام را افزار نرم تولید خط مهندسی کار که کسانی فقط ابتدا رد

  .دهند می قرار آینده، اهداف و دید در را شده مدیریت variability و شده

 برديراه ریزي برنامه  
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 نهایت در و شده شروع یست،ن مشاهده قابل ها طرح در افزار نرم تولید خط مهندسی که اولیه، مرحله یک از

  .شود می ها ریزي برنامه در مهم راننده پیش نیروي یک به تبدیل

  معماري بعد -4-5

تر از  جا گسترده در این» معماري«افزار است. البته  هاي فنی ساخت نرم ها و روش بعد معماري ناظر به جنبه

، و آزمون 15سازي دامنه، طراحی جزیی ها، مدل مفهوم سنتی معماري است، چرا که با مواردي مثل نیازمندي

محصول را در  16ترین موضوع است و تحقق جا نیز مهم نیز سروکار دارد. با این حال، آن مفهوم سنتی، در این

ي محصوالت، از دید فنی تبیین خواهد کرد. به عالوه معماري در خط تولید به دو بخش معماري  خانواده

مرتبط  18شود، و این دو بخش از طریق مفهوم تغییرپذیري قسیم میت 17ي کاربردي دامنه و معماري برنامه

شود. به بیان دیگر، باید  ي همین ارتباط انجام می خواهند شد. ارزیابی در بعد معماري نیز عمدتاً در حوزه

ها در بعد معماري  ترین دغدغه گونه در معماري مدل شده است. مهم مشخص شود که تغییرپذیري چه

ي محصوالت (مربوط به  زوکارهاي صحیح تغییرپذیري، و طبعاً ارتباط معماري خانوادهمعطوف به سا

 ي کاربردي) است. ها (مربوط به مهندسی برنامه مهندسی دامنه) و معماري خود آن

  موارد زیر در بعد معماري قابل توجه هستند:

 ه دامنه در محصوالت هاي مربوط ب قدر از دارایی چه: 20ها از دارایی 19ي مجدد میزان استفاده

 استفاده شده است؟

 قدر بر معماري  هاي کاربردي) چه معماري محصوالت (برنامه ي محصوالت: معماري خانواده

 ي محصوالت (معماري مرجع) مبتنی است؟ خانواده

 :و سازوکارهاي مرتبط. 21کاربرد آشکار نقاط تغییرپذیري مدیریت تغییرپذیري 

 سطوح

  ي محصوالت قابل تعریف است: انوادهسطوح زیر در بعد معماري خ

  ي مستقل محصوالت توسعه .1

                                                        
15 detailed design 
16

 realisation 
17 application 
18 variability 
19

 reuse 
20 asset 
21 variation point 
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 زیرساخت مستقل از دامنه، ولی استانداردشده .2

 افزاري پلتفرم نرم .3

 22محصوالت گوناگون قابل اشتقاق .4

 اشتقاق خودکار محصوالت .5

 هر یک از این سطوح را در ادامه به طور مفصل شرح خواهیم کرد.

  محصوالت مستقل ي توسعه: 1 سطح - 1- 4-5

ي  ها وجود دارد. استفاده سامانه ترین سطح است. معماري تنها براي تک این سطح ابتداییح کلی: توضی

 اي مرتبط با مهندسی خط تولید وجود ندارد.  مجدد در مورد معماري قابل مشاهده نیست. هیچ جنبه

 مند انجام  ي مجدد وجود ندارد، یا به شکل غیرنظام استفادهها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

  شود. می

 اي وجود ندارد. چنین معماري ي محصوالت: معماري خانواده 

 :اي وجود ندارد. تغییرپذیري مدیریت تغییرپذیري 

  شده استاندارد ولی دامنه، از مستقل زیرساخت: 2 سطح -2- 4-5

شود. یک  انجام می 23ي زیرساخت طرف سوم ي مجدد در حوزه در این سطح، استفادهتوضیح کلی: 

COTSیا  24افزار شترك (نظیر میانزیرساخت م
ي مجدد  ) نیز تعریف خواهد شد. با این حال استفاده25

 شود. ها، به شکل رسمی دیده نمی دارایی

 یک زیرساخت مشترك مربوط به طرف سوم، تعریف ها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

شود، و عمدتاً متکی بر  میي مجدد تنها به شکل سردستی انجام  رود. استفاده شود و به کار می می

  اي از محصوالت مربوط به طرف سوم است. مجموعه

 این معماري از دل زیرساخت مربوط به طرف سوم استخراج  ي محصوالت: معماري خانواده

 کند که از آن زیرساخت استفاده شود. شود، و تنها اطمینان حاصل می می

                                                        
22 derivable 
23

 third-party 
24 middlewear 
25 Commercial Off-The-Shelf 
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 :مربوط به طرف سوم ارتباط داشته باشد، تنها تغییراتی که به زیرساخت  مدیریت تغییرپذیري

 شود. ي کاربردي محول می مدیریت خواهد شد. تصمیم در مورد سایر تغییرات به معماري برنامه

  افزاري نرم پلتفرم: 3 سطح -3- 4-5

شوند.  سازي می افزاري ثبت، و پیاده دامنه در قالب یک پلتفرم نرم 26در این سطح، مشترکاتتوضیح کلی: 

هاي کاربردي مشخص خواهد  ي استفاده از یک پلتفرم مشترك را براي تمام برنامه حوهیک معماري مرجع، ن

شود، و قابل پیکربندي است. با این حال، تغییرپذیري  کرد. این پلتفرم براي محصوالت گوناگون استفاده می

 شود. (براي اشتقاق محصوالت) پشتیبانی نمی

 هاي  اي از دارایی شترك را به صورت مجموعهپلتفرم مها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

ي مجدد به  شوند. استفاده داري می مربوط به دامنه نگه 27کنیم که در یک مخزن مشترك تعریف می

  کند. هاي معماري نیز حدودي را بر آن اعمال می این پلتفرم منحصر است، و محدودیت

 ي استفاده از  کی است، و نحوهمعماري مرجع، شامل قواعد مشتر ي محصوالت: معماري خانواده

شود. این  کند. این قواعد، شامل مواردي مربوط به کیفیت نیز می پلتفرم مشترك را مشخص می

 رود. هاي کاربردي به کار می معماري مرجع توسط برنامه

 :اي) از  کند که استفاده از چه ترکیبی (پیکربندي معماري مرجع تعیین می مدیریت تغییرپذیري

ي هر  ویژه 28هاي هاي کاربردي مجاز است. نقاط تغییرپذیري نیز، که گونه ي دامنه در برنامهها دارایی

 شود. توانند متصل شوند، در معماري مرجع تعریف می جا می برنامه از آن

  اشتقاق قابل گوناگون محصوالت: 4 سطح -4- 4-5

مرجع براي یک هاي دامنه ثبت، و یک معماري  در این سطح، مشترکات و تغییرپذیريتوضیح کلی: 

هاي دامنه از محصوالت قابل تغییر پشتیبانی  شود. دارایی افزاري تعریف می ي کامل محصوالت نرم خانواده

 شود. کنند. مدیریت تغییرپذیري نیز به طور صریح در معماري مرجع لحاظ می می

 شده، با اتکا بر  مند و مدیریت ي مجدد، به شکل نظام استفادهها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

  شود. ها انجام می مخزنی از دارایی

                                                        
26

 commonality 
27 repository 
28 variant 
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 کند که  یک معماري مرجع به شکل واضح و صریح مشخص می ي محصوالت: معماري خانواده

هاي کاربردي در چه مواضعی قابلیت تغییر دارد. به عالوه موارد مربوط به کیفیت نیز  معماري برنامه

 شود. در این معماري مرجع لحاظ می

 اي براي معماري  کند که چه پیکربندي معماري یادشده در باال مشخص میغییرپذیري: مدیریت ت

هاي کاربردي مجاز است. این معماري نقاط تغییرپذیري را مشخص، و تغییرات را به این نقاط  برنامه

هاي کاربردي باید  ي برنامه هاي ویژه کند که گونه کند. به عالوه قواعدي را تعریف می محدود می

 ها را رعایت کنند. آن

  محصوالت خودکار اشتقاق: 5 سطح -5- 4-5

هاي کاربردي  در این سطح، مهندسی دامنه کامالً مسلط است و نقش مهندسی برنامهتوضیح کلی: 

ي هر  ي ویژه توانند به شکل خودکار از دامنه مشتق شوند، و نیازي به توسعه ست. محصوالت می اي حاشیه

 کند. کربندي خودکار محصوالت را ممکن میمحصول نیست. معماري مرجع نیز پی

 مند، با اتکا به مخزن  ي مجدد به شکل نظام استفادهها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

اند، به  ها به شکل صریح مشتمل بر مواردي از تغییرپذیري شود. این دارایی ها انجام می دارایی

  ي سازوکاري براي اشتقاق خودکار محصوالت. عالوه

 هاي کاربردي را به طور کامل  معماري مرجع، معماري برنامه ي محصوالت: ماري خانوادهمع

کند. ضمن این که از پیکربندي خودکار، با هدف اشتقاق محصوالت گوناگون پشتیبانی  مشخص می

شده، لحاظ  بینی شده از نقاط تغییر پیش ي مدیریت آورد. موارد کیفی نیز با استفاده به عمل می

 .شوند می

  :پارچه شده است. تغییرپذیري به  مدیریت تغییرپذیري کامالً با معماري یکمدیریت تغییرپذیري

هاي معنایی یا نحوي (که به شکل محلی استاندارد هستند)  ها و/یا با استفاده از زبان کمک مدل

 شوند. ها نیز به شکل خودکار مشتق می شود. گونه توصیف می

  خالصه -6- 4-5

ي مستقل محصوالت، زیرساخت مستقل از دامنه  د معماري عبارت بودند از: توسعهسطوح ارزیابی براي بع

افزاري، محصوالت گوناگون قابل اشتقاق، و اشتقاق خودکار محصوالت. در  ولی استانداردشده، پلتفرم نرم

سطح ابتدایی، معماري دامنه وجود ندارد، و هر محصول معماري مربوط به خود را دارد. ضمن این که 

 مند و سردستی است. ي مجدد نیز غیرنظام تفادهاس
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 مند، این میزان از  ي مجدد غیرنظام از سطح ابتدایی استفادهها:  ي مجدد از دارایی میزان استفاده

شود) رشد  ي مجدد می تر معماري (که استفاده هاي بزرگ طریق یک زیرساخت مشترك براي بخش

ي مجدد از طریق نقاط تغییرپذیري مدیریت  ادهرسد که استف کند، و در نهایت به سطحی می می

  شود. می

 گونه معماري در دامنه، به سمت  از سطح ابتدایی نبود هیچ ي محصوالت: معماري خانواده

هاي کاربردي را مدیریت  ي برنامه رویم که در باالترین سطح، همه پدیدآمدن یک معماري مرجع می

 گذارد. اقی میکند و آزادي کمی براي معماري هر کدام ب می

  :رویم  از سطح ابتدایی عدم مدیریت تغییرپذیري، به تدریج به سطحی میمدیریت تغییرپذیري

ها به شکل خودکار قابل اشتقاق خواهند  شود و گونه پارچه می که تغییرپذیري کامالً با معماري یک

 بود.

  بعد فرایند -4-6

 با ها فعالیت انجام نحوه به فرایند. دارد سروکار افزار نرم ایجاد در ارتباطات و ها مسئولیت ها، نقش با فرایند

 دامنه، بخش سه به توان می را فرایندها افزار نرم تولید خط مهندسی براي. پردازد می افزار نرم ایجاد هدف

 را CMMI و هستند ایجاد فرایندهاي برنامه، و دامنه مهندسی فرایندهاي. کرد تقسیم همکاري و برنامه

 دامنه مهندسی با برنامه مهندسی فرایندهاي که آنجایی از. کرد اعمال جداگانه صورت به رکدامه به توان می

  .باشند موجود باید هم دیگري همکاري فرایندهاي باشند، هماهنگ باید مهندسی فرایندهاي دیگر و

  :کنند افزار بازي می هاي زیر هرکدام نقشی را در بعد فرایند در مهندسی خط تولید نرم جنبه

 دهند. مهندسی دامنه: فرایندهایی که کار مهندسی دامنه را انجام می  

 دهند. مهندسی برنامه: فرایندهایی که کار مهندسی برنامه را انجام می  

 سازي بین مهندسی برنامه و دامنه را انجام  هاي همکاري و هماهنگ همکاري: فرایندهایی که فعالیت

  دهند. می

  ها سطح

هاي  اند. سطح قرار گرفته CMMIهاي  افزار برپایه سطح مهندسی خط تولید نرم هاي بعد فرایند در سطح

در همان سطح هستند. براي  CMMIهاي  هایی بر فعالیت افزار حاوي گسترش مهندسی خط تولید نرم

] مراجعه کنید. فرایندها بین مهندسی دامنه 5[ 2.2اطالعات بیشتر در مورد بعد فرایند به محصوالت وظیفه 
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اند. فرایندهاي بیشتري براي همکاري بین مهندسی دامنه و برنامه الزم است. برپایه  رنامه جدا شدهو ب

CMMI اند. افزار تشخصی به رسمیت شناخته شده سطوح زیر براي بعد فرایند در مهندسی خط تولید نرم 

1. Initial 
2. Managed 
3. Defined 
4. Quantitatively managed 
5. Optimising  

  اند. ها با جزئیات بیشتر بررسی شده رکدام از این سطحهاي بعدي ه در بخش

  Initialسطح اول:  -4-6-1

انجام  CMMI 1این سطح، سطح اولیه است، مهندسی دامنه و برنامه و فرایندهاي همکاري در سطح 

  شوند. می

  1مهندسی دامنه: در صورت وجود، مهندسی دامنه در سطح CMMI گیرد. انجام می  

 1نامه در سطح مهندسی برنامه: مهندسی بر CMMI پذیرد. انجام می  

  1همکاري: در صورت وجود، همکاري در سطح CMMI شود. انجام می  

  Managedسطح دوم:  -4-6-2

هاي  افزار، پروژه گیرد. براي مهندسی خط تولید نرم در این سطح، مدیریت پروژه درجاي خود قرار می

  شوند. سازي می مهندسی برنامه و دامنه همگام

 مهندسی دامنه  

  هایی الزم است: هاي فرایند زیر گسترش شود. البته براي محیط انجام می CMMI 2هندسی دامنه در سطح م

o ها ( مدیریت نیازمنديRMافزار را مدیریت کنید. قابلیت ردیابی  هاي خط تولید نرم ): نیازمندي

  ها را نگهداري و برقرار کنید.variantها و variation pointبین 

o ریزي پروژه ( طرحPP موارد :(variability .را تعریف کنید  

o ) نظارت و کنترل پروژهPMC(  

o گیري و تحلیل ( اندازهMA.نماي خط تولید کلی را به حساب بیاورید :(  

o ) مدیریت تنظیماتCM باید به معماري پایه و انتشار :(asset.ها توجه کرد  

 مهندسی برنامه  

  هایی الزم است: هاي فرایند زیر گسترش محیطشود. براي  انجام می CMMI 2مهندسی برنامه در سطح 

o ها ( مدیریت نیازمنديRMهاي  ها در هر دو حالت نیازمندي ): مدیریت نیازمنديasset هاي

  هاي خاص برنامه باید انجام شود. استفاده شده و نیازمندي
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o ریزي پروژه ( طرحPP از :(asset هاي دامنه استفاده کرده وvariabilityمقدار ها را با  هاي آن

مناسب جایگزین کنید. ریسک وابستگی به مهندسی دامنه را تحلیل کنید. مهندسی دامنه را 

هاي دامنه قابل استفاده دوباره درنظر بگیرید. همچنین assetنفع براي ایجاد  به عنوان یک ذي

  تأثیر مهندسی دامنه بر حوزه یک پروژه را هم در نظر بگیرید.

o ) نظارت و کنترل پروژهPMC :( بر استفاده ازasset.ها نظارت داشته باشید  

o گیري و تحلیل ( اندازهMA استفاده از :(assetهاي مهندسی برنامه را  هاي مشترك توسط فعالیت

  گیري کنید. اندازه

o ) مدیریت تنظیماتCM): asset هاي قابل استفاده دوباره یک پایه براي مشخص کردن و تنظیم

  کنند. ها مهیا می آیتم

 همکاري  

  هایی الزم است: هاي فرایند زیر گسترش شود. براي محیط انجام می CMMI 2کاري در سطح هم

o ها ( مدیریت نیازمنديRMهاي  افزار و نیازمندي ): قابلیت ردیابی دوطرفه بین خط تولید نرم

  ها استفاده کنید. برنامه برقرار و نگهداري کنید. از آن براي مشخص کردن ناسازگاري

o ریزي پروژه  طرح)PP طول عمر :(assetها است. بین مهندسی برنامه و دامنه  ها بیشتر از پروژه

  سازي انجام دهید. اشتراکات بین مهندسی دامنه و برنامه را نظارت کنید. همگام

o ) نظارت و کنترل پروژهPMCسازي بین مهندسی دامنه و برنامه را نظارت و  ): نقاط همگام

  کنترل کنید.

o ) مدیریت تنظیماتCM:( هاي تغییرات مربوط به  درخواستassetتوانند  هاي استفاده شده می

هاي متناظر قابل استفاده باشند. مدیریت تنظمات دامنه و برنامه را همگام assetمربوط به 

  کنید.

  Definedسطح سوم:  - 4-6-3

شود.  اند و مهندسی در یک شکل منظم در سازمان انجام می تراز شده در این سطح، فرایندها با سازمان هم

هاي قابل استفاده assetو  variabilityافزار، این به معنی داشتن کنترل روي  براي مهندسی خط تولید نرم

  دوباره، هم در مرحله تولید و هم در مرحله استفاده است.

 مهندسی دامنه  

  هاي فرایند زیر الزم است: هایی براي محیط پذیرد. گسترش انجام می CMMI 3مهندسی دامنه در سطح 

o ها ( ایجاد نیازمنديRD ها را براي چند محصول  کامل، نیازمندي کسب و کار): براي یک بخش

ایجاد کنید. حوزه خط تولید را تعریف کنید. محصوالتی که ساخته خواهند شد را مشخص 

  هاي آن محصوالت را هم تعریف کنید. کنید. اشتراك و تفاوت

o حل فنی ( راهTS باید :(variability هاي عملی و سناریوهاي دامنه شامل شود. معماري  در جنبه
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  ها در نظر بگیرید. هاي داده فنی را ایجاد کنید. چندین منبع و مقصد براي رابط فرم و بسته پلت

o ) وارسیVE اطمینان حاصل کنید که مهندسی برنامه از محصوالت ساخته شده دامنه استفاده :(

  کند. درستی می

o ) ارزیابیVAنفع براي فرایند ارزیابی دامنه است. یک ذي ): مهندسی برنامه  

o ) تمرکز فرایند سازمانیOPFها،  فرم، متدولوژي هاي استفاده از این پلت فرم دامنه، رویه ): پلت

هاي قابل استفاده دوباره و رهنمودها را در نظر بگیرید. چندین محصول در یک بخش  مؤلفه

  تولید استفاده کنید.را در نظر بگیرید. از حوزه خط  کسب و کارکامل 

o ) تعریف فرایند سازمانیOPDها،  فرم، متدولوژي هاي استفاده از این پلت فرم دامنه، رویه ): پلت

هاي قابل استفاده دوباره و رهنمودها را در نظر بگیرید. چندین محصول در یک بخش  مؤلفه

  را در نظر بگیرید. از حوزه خط تولید استفاده کنید. کسب و کارکامل 

o وزش سازمانی (آمOTهاي پروژه برنامه، آموزش در  ): براي محصوالت، فرایندهاي برنامه و گروه

  نظر بگیرید.

 مهندسی برنامه  

  هاي فرایند زیر الزم است: هایی براي محیط پذیرد. گسترش انجام می CMMI 3مهندسی برنامه در سطح 

o ها ( ایجاد نیازمنديRDها و  . قابلیتشود ): یک مشتري تنها در نظر گرفته میvariability هاي

هاي خط تولید استفاده کنید،  شود. از نیازمندي افزار به این مشتري ارائه می خط تولید تولید نرم

variabilityهاي خاص برنامه را ایجاد کنید. ها را به موارد مناسب مقید کنید و نیازمندي  

o حل فنی ( راهTS از :(asset ،هاي دامنه استفاده کنیدvariability ها را مقید کنید وasset هاي

سازي کنید و از بسته داده  فرم را براي برنامه تخصصی خاص برنامه را ایجاد کنید. معماري پلت

  فنی دامنه استفاده کنید.

o ) ارزیابیVA هر دو محصوالت دامنه و برنامه را ارزیابی کنید. پرسنل را باید آموزش دهید تا :(

  اي باید کنند. امنه چه استفادههاي دassetبدانند که از 

o ) آموزش سازمانیOTفرم، استفاده از  ): در مورد پلتassetهاي پروژه  ، فرایندهاي دامنه و گروه

  دامنه، آموزش دهید.

 همکاري  

  هاي فرایند زیر الزم است: هایی براي محیط شود. گسترش انجام می CMMI 3همکاري در سطح 

o ها ( ایجاد نیازمنديRDهاي خط تولید  توانند نیازمندي هاي برنامه که بالقوه می ي): نیازمند

  باشند را شناسایی کنید.

o حل فنی ( راهTSهاي انتخاب را مشخص کنید و گزینش از دامنه و قرار دادن در برنامه  ): مالك

ریزي شده را به هم مرتبط کنید.  هاي دامنه و برنامه فعلی و برنامهAssetرا هماهنگ کنید. 

Asset برنامه بالقوه براي دامنه را مشخص کنید. تصمیمات براي خرید، ساخت یا استفاده هاي

  دوباره را هماهنگ کنید.



50 

 

o سازي محصول ( یکپارچهPIهاي آینده محصوالت  ): یک نقشه راه براي محصوالت آینده و توسعه

 بندي انتقال محصوالت را مشخص فعلی تهیه کنید. پروتکل انتقال اصلی محصوالت و زمان

  کنید. اجتماع بین مهندسی دامنه و برنامه را مشخص کنید.

o ) وارسیVEها و معیارها را به صورت همزمان و تکرارشونده با محیط  ): محیط وارسی دامنه، رویه

وارسی برنامه ایجاد کنید. ارتباط بین نتایج وارسی و کارهاي تصحیح کننده را با مهندسی دامنه 

  ریزي را بین مهندسی دامنه و برنامه به اشتراك بگذارید. طرح و برنامه برقرار کنید. سیاست

o ) ارزیابیVAها و معیارها را به صورت همزمان و تکرارشونده با  ): محیط ارزیابی دامنه، رویه

ریزي را بین مهندسی دامنه و برنامه به اشتراك  محیط ارزیابی برنامه ایجاد کنید. سیاست طرح

  بگذارید.

o انی (تمرکز فرایند سازمOPF اهداف کارایی فرایند سازمانی را روي تمام محصوالت خط تولید :(

  هاي اجرایی را بین مهندسی دامنه و برنامه همگام کنید. مشخص کنید.طرح

o ) تعریف فرایند سازمانیOPDدهند،  هایی که چندین پروژه و محصول را پوشش می ): مسئولیت

  تخصیص دهید.

o ) مدیریت ریسکRSKMهاي کاهش ریسک باید هر دو  یریت ریسک و طرح): راهبرد مد

  مهندسی برنامه و دامنه را بپوشانند.

o ) ارزیابی و تحلیل تصمیمDARهاي  هاي دیگر، جنبه حل ): اطمینان حاصل کنید که ارزیابی راه

  پوشاند. هر دو دامنه و برنامه را می

  Quantitatively managedسطح چهارم:  -4-6-4

شود. براي مهندسی خط  گیري می شوند و مهندسی در سازمان اندازه می در این سطح، فرایندها مدیریت

هاي قابل استفاده، هم در assetو  variabilityافزار، این بدین معنی است که کنترل کمی روي  تولید نرم

  شود. ایجاد و هم در استفاده انجام می

 مهندسی دامنه  

o  4مهندسی دامنه در سطح CMMI 3افزار در سطح  دهاي خط تولید نرمشود، و فراین انجام می 

CMMI هاي فرایند زیر الزم است: هایی براي محیط شود. گسترش انجام می  

o ) یمدیریت پروژه کمQPM.در آمار، زیرفرایندهاي مهندسی برنامه مربوطه را در نظر بگیرید :(  

 مهندسی برنامه  

o  4مهندسی برنامه در سطح CMMI شود.  انجام می 3سطح  افزار و فرایندهاي خط تولید نرم

  هاي فرایند زیر الزم است: هایی براي محیط گسترش

o ) یمدیریت پروژه کمQPM.در آمار، زیرفرایندهاي مهندسی دامنه مربوطه را در نظر بگیرید :(  

 همکاري  
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o  4همکاري در سطح CMMI هایی  شود. گسترش انجام می 3افزار سطح  و فرایندهاي خط تولید نرم

  فرایند زیر الزم است:هاي  براي محیط

o ) یمدیریت پروژه کمQPMها بین مهندسی دامنه و  سازي فعالیت ها و رفتار همگام ): وابستگی

هاي  برنامه را اندازه بگیرید. ارتباط تأثیرات بین مهندسی دامنه و برنامه را برقرار کنید. فعالیت

هاي  نفعان پروژه مذاکره کنید. ذيهاي دیگر وابسته است را  بهبود روي کارایی پروژه که به پروژه

  برنامه و دامنه را مشخص کنید.

  Optimisingسطح پنجم:  -4-6-5

شوند. براي  سازي می در این سطح، فرایندها به صورت پیوسته در مورد تأثیرشان روي سازمان بهینه

  افزار، این به معنی بهبود مشارکتی مهندسی دامنه و برنامه است. مهندسی خط تولید نرم

 ی دامنه:مهندس  

  شوند. انجام می 4افزار در سطح  و فرایندهاي خط تولید نرم CMMI 5مهندسی دامنه در سطح 

 :مهندسی برنامه  

  شوند. انجام می 4افزار در سطح  و فرایندهاي خط تولید نرم CMMI 5مهندسی برنامه در سطح 

 :همکاري  

  شوند. انجام می 4افزار در سطح  و فرایندهاي خط تولید نرم CMMI 5همکاري در سطح 

  خالصه - 4-6-6

، Initial ،Managed ،Definedاند:  قرار گرفته CMMIهاي ارزیابی براي بعد فرایند برپایه  سطح

Quantitatively managed  وOptimising در سطح .Initial .هیچ فرایند خط تولیدي وجود ندارد ،

  هاي زیر سروکار دارد: با جنبه FEFمهندسی دامنه و همکاري تقریباً در حد صفر است. بعد فرایند 

 مهندسی دامنه  

رود. مهندسی دامنه از مشخص کردن اشتراکات،  این مورد از حد صفر تا حد تسلط بر فرایند پیش می

variabilityها براي همه  ریزي و تعریف سیاست فرم قابل استفاده دوباره شروع شده و به برنامه ها و پلت

  شود. یفرایندهاي مدیریت برنامه  ختم م

 مهندسی برنامه  
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رسد به جایی که فقط شامل  باشد، رشد کرده  می ترین سطح بلوغ که تنها فرایند ایجاد می در پایین

شود ولی در نهایت در سطح بلوغ باال به استفاده دوباره کردن از نه تنها  فرایندهاي با اهمیت کم می

assetرسد. ها می هاي فنی، بلکه همه نوع سیاست  

 همکاري  

هاي  سازي بین فعالیت شود که هماهنگ ر ابتدا اصالً وجود ندارد و بعداً بخش مهمی از فرایندهایی مید

هاي دیگر و  تراز کردن فعالیت هایی براي هم دهد، که شامل فعالیت مهندسی برنامه و دامنه را انجام می

  شود. هاي مختلف می هاي موجود بین پروژهassetارتباط برقرار کردن 

  ازمانبعد س -4-7

ها به ساختار سازمانی سروکار دارد. در مهندسی خط تولید  ها و مسئولیت بعد سازمان با نگاشت واقعی نقش

کند.  گیري می افزار، بعد سازمان میزان مؤثر بودن توزیع مهندسی دامنه و برنامه روي سازمان را اندازه نرم

هاي پشتیبان و  یا برنامه و همچنین نقش ها براي مهندسی دامنه و سازمان داراي ساختارها و مسئولیت

هاي  فرم (مهندسی دامنه)، برنامه ها را بین پلت تر، سازمان مسئولیت کننده است. به طور دقیق هماهنگ

  کند. سازي درونی، توزیع می متناظر (مهندسی برنامه) و هماهنگ

  کنند. ش ایفا میافزار، نق هاي زیر هرکدام در بعد سازمان در مهندسی خط تولید نرم جنبه

 ها ها و مسئولیت نقش  

افزار را خوب مدیریت  هاي مجزا و ارتباطات موجود در مهندسی خط تولید نرم سازمان تا چه حدي مسئولیت

  افزار. هاي مهندسی نامتمایز یا خاص خط تولید نرم کند: نقش می

 ساختار  

کند، سروکار دارد، و شامل هر دو  می ها را وارد عمل ها و مسئولیت این بخش با ساختار سازمانی که نقش

شود) و ساختار ثانویه (معموالً مجازي که در چارت  ساختار اصلی (چیزي که در چارت سازمانی دیده می

  شود. شود) می سازمانی دیده نمی

 تمهیدات همکاري  

ثانویه  هاي مشترك سروکار دارد و شامل همکاري در ساختارهاي سازمانی اصلی و این بخش با حوزه ارزش

  است.

  ها سطح

 اند. افزار، مشخص شده هاي زیر براي بعد سازمان در مهندسی خط تولید نرم سطح
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1. Project 
2. Re-use 
3. Weakly connected 
4. Synchronised 
5. Domain engineering  

  اند. ها با جزئیات بیشتري شرح داده شده هاي بعدي، هرکدام از این سطح در بخش

  

  Projectسطح اول:  -4-7-1

شود. با توجه به  سیستم، می سطح پایه است. سازمان، آماده انجام پروژه به صورت مهندسی تکاین سطح، 

  بینیم: هاي معمول زیر را می مسائل سازمانی، وضعیت

 ها ها و مسئولیت نقش  

  اند. افزار سنتی هستند، تعریف شده هاي مهندسی نرم هاي مهندسی برنامه، که همان نقش فقط نقش

 ساختار  

  ها ایجاد شده است. سیستم مان برپایه ایجاد تکساختار ساز

 تمهیدات همکاري  

افزاري معموالً به اشتراك  هاي نرمassetمنابع انسانی ممکن است بین پروژه به اشتراك گذاشته شوند ولی 

  شوند. گذاشته نمی

  Re-useسطح دوم:  - 4-7-2

هاي assetنند. ابتدا بعضی ک ها از استفاده دوباره به عنوان یک فرصت استفاده می در این سطح، پروژه

شده یا توسعه داده  refactorهاي قابل استفاده دوباره  شوند و سپس به شکل مؤلفه مشترك مشخص می

  شوند. می

 ها ها و مسئولیت نقش  

اي وجود ندارد. متخصصان مهندسی برنامه روي مرزهاي  هیچ نقش مهندسی دامنه دقیقاً مشخص شده

  هاي مشترك را شناسایی کرده و به اشتراك بگذارند.assetکنند تا  ها همکاري می پروژه

 ساختار  

هاي قابل  ها دارد. بعضی منابع انسانی ارشد بر پیدا کردن و ایجاد مؤلفه ساختار تمرکز بر انجام دادن پروژه

  اند. استفاده دوباره تخصیص داده شده
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 تمهیدات همکاري  

  ها هستند. ههمکاري برپایه مذاکرات و اشتراك اطالعات بین پروژ

  Weakly connectedسطح سوم:  -4-7-3

در این سطح، یک یا چند سازمان جداي مهندسی دامنه و چند سازمان مهندسی برنامه وجود دارد. تعامالت 

  ها در فازهاي ابتدایی و انتهایی چرخه حیات مهندسی برنامه و دامنه وجود دارد. اي بین آن ساده

 ها ها و مسئولیت نقش  

هاي تعریف  شود. مسئولیت ها براي هر دو بخش مهندسی دامنه و برنامه تعریف می ها و مسئولیت نقش

هاي مهندسی برنامه (براي  فرم) و سازمان هاي پلتassetاي بین سازمان مهندسی دامنه (براي  شده

asset.هاي برنامه) وجود دارد  

 ساختار  

دسی دامنه جدایی وجود دارند. هر دو هاي مهن شود. پروژه هاي برنامه و دامنه در سازمان توزیع می نقش

  مهندسی دامنه و برنامه اکثراً داراي ساختار داراي گرایش به پروژه هستند.

 تمهیدات همکاري  

ها و خطاهاي  ها و مدیریت اشتراکی درخواست همکاري برپایه اسناد است و اکثراً به شکل تعویض نیازمندي

  پروژه مهندسی برنامه است. هاي مهندسی دامنه و چند گزارش شده بین پروژه

  Synchronisedسطح چهارم:  -4-7-4

  در این سطح، تعامالت متعددي بین مهندسی دامنه و مهندسی برنامه وجود دارد.

 ها ها و مسئولیت نقش  

هاي مهندسی دامنه وجود دارند.  هاي هماهنگ کننده بین مهندسی برنامه و دامنه و بین سازمان نقش

  افزار دارد. ایجاد نرممهندسی دامنه نقش بزرگی در 

 ساختار  

هاي  یک ساختار ثانویه (مجازي) وجود دارد که شامل وظایف بین تیمی هست. معماري پایه، مهمترین جنبه

  کند. ایجاد در سازمان را مشخص می

 تمهیدات همکاري  

یروي وظایف هاي ن هاي بینابینی، گروه هاي مدیریت برنامه و دامنه، تیم همکاري و همگاهنگی قوي بین پروژه

  هاي هماهنگی دارند، وجود دارد. هاي (مجازي) منظمی بین افرادي که نقش و غیره وجود دارد. مالقات
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  Domain engineeringسطح پنجم:  - 4-7-5

کردي،  هاي عمل در این سطح، جداسازي مهندسی دامنه و مهندسی برنامه به عنوان ساختار ثانویه و دامنه

  کند. ساختار ثانویه را مشخص می

 ها ها و مسئولیت قشن  

هاي مهندسی دامنه هستند. خیلی از افراد  ها، نقش شوند. مهمترین نقش مهندسی دامنه و برنامه مجتمع می

  هاي مهندسی برنامه و دامنه درگیر هستند. در هر دو نقش

 ساختار  

نه و برنامه ها به طور ثابت توسط مهندسی دام ساختار برپایه نظم مهندسی دامنه، شکل داده شده است. آن

  اند. مشخص نشده

 تمهیدات همکاري  

  هاي مهندسی دامنه و برنامه را برعهده بگیرند. توانند در صورت نیاز نقش افراد می

  خالصه -4-7-6

و  Project ،Re-use ،Weakly connected ،Synchronisedهاي ارزیابی براي بعد سازمان عبارتند از:  سطح

Domain engineeringافزار وجود  ساختار سازمانی براي انجام مهندسی خط تولید نرم . در سطح اولیه، هیچ

ندارد. اگر انجام شود هم فقط براي یک قسمت خاصی است و قابل مشاهده براي کل سازمان نیست. بعد 

  هاي زیر سروکار دارد. با جنبه FEFسازمانی 

 ها ها و مسئولیت نقش  

اي وجود ندارد، شروع کرده و در ادامه  ی دامنهسازمان از یک مرحله اولیه که در آن هیچ نقش مهندس

هاي  ترین نقش کننده ها، تعیین رسد که این نقش گیرد و به جایی می هاي مهندسی دامنه بیشتري می نقش

  شوند. سازمان می

 ساختار  

شود، شروع کرده و در  سازمان از یک مرحله اولیه که ساختار توسط یک حالت برمبناي پروژه مشخص می

کند، البته ابتدا در ساختار ثانویه و سپس  مهندسی دامنه، قسمت بیشتري از ساختار را تعیین می ادامه،

  رفته در ساختار اولیه. رفته

 تمهیدات همکاري  
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اي وجود ندارد، شروع کرده و در نهایت به سمت  یافته سازمان از یک مرحله اولیه که هیچ همکاري سازمان

  رود. یک سازمان تعاونی می

  ارزیابی جرايا -4-8

 5تا  1، سطحی بین BAPOپروفایلی است که در آن براي هر یک از ابعاد  FEFي اعمال ارزیابی  نتیجه

مشخص شده است. بهترین پروفایل براي یک واحد سازمانی، بسته به شرایط و موقعیت آن قابل تعریف 

نیست؛ زیرا در مواردي به دالیلی است. به طور کلی، رسیدن به باالترین سطح در هر چهار بعد، الزاماً بهینه 

تولید  29چرخ تر را باید ترجیح داد. مثالً در مواردي که دامنه به بلوغ کافی نرسیده، یا زیست سطوح پایین

، Oو  Bسامانه کوتاه و کوچک است، تالش براي رسیدن به سطوح باال اشتباه خواهد بود؛ به ویژه در بعدهاي 

، در صورتی که سازمان در Bتري دارد. براي نمونه در بعد  یري اهمیت بیشپذ چرا که در این شرایط انعطاف

طور که در صورتی  تر است؛ همان تر مناسب کند، سطوح پایین روي می تر از دیگران پی وکار خود بیش کسب

 تر خواهد بود. وکار خود کسوت رهبري داشته باشد، سطوح باالتر مناسب که در کسب

  استفاده کنیم؟ سه دلیل زیر قابل تصور است: FEFچرا باید از ي این اوصاف،  با همه

 کند. قدر خوب کار می وضعیت سازمان؛ تا بدانیم سازمان چه 30براي برآورد  

 31ها (به عنوان یک محک ي سازمان براي مقایسه( 

 هاي ارتقاي سازمان براي کمک به برنامه 

 بحث خواهیم کرد. هاي بعدي مفصالً در مورد هر یک از این سه دلیل، در بخش

4-8-1- FEF وضعیت برآورد براي  

در این مورد سازمان یا برآوردکنندگان نباید از قبل بدانند که چه امتیازي به دست خواهد آمد؛ هر چند 

تواند به عنوان یک هدف مورد  ممکن است شاخصی در مورد نتیجه وجود داشته باشد. این شاخص می

ها و  ه آن انجام شود؛ به این ترتیب که در هر یک از چهار بعد، ویژگیاستفاده قرار گیرد تا برآورد با توجه ب

گیرد. براي این منظور باید  تا سطح شاخص) مورد بررسی قرار می 2هاي مختلف هر سطح (از سطح  جنبه

گوییم به سطحی در یک بعد  اي تهیه شود که با کمک آن بتوان ارزیابی را انجام داد. زمانی می نامه پرسش

 ي مربوط به آن سطح رعایت شده باشند. نامه ایم که تمام اجزاي پرسش هرسید

                                                        
29

 lifecycle 
30 assessment 
31 benchmark 
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تواند به کار  افزاري (خط تولید) می ي محصوالت نرم تنها براي ارزیابی تولید خانواده FEFباید توجه داشت که 

ه سراغ ها باید ب ها قابل استفاده نیست. براي ارزیابی و برآورد وضعیت تولید آن رود و براي تک سامانه

تواند میزان بلوغ فرآیند عادي تولید  می CMMI، برآورد دیگري مبتنی بر Pهاي دیگر رفت. در بعد  روش

گیري کند. در ابعاد دیگر، روش ارزیابی معتبري وجود ندارد، و این به آن معناست که  افزار را اندازه نرم

چه توسط  اي از آن سطح رسیده باشیم. براي نمونه تواند ارتقا یابد، حتی اگر به باالترین محتواي این ابعاد می

FEF توان به موارد زیر اشاره کرد: شود می پوشش داده نمی  

  عددر بB: وکار خوب ي کسب وجود یک برنامه  

  عددر بA: ي معماري  توان از طریق یک برآوردکننده وجود یک معماري خوب. این مورد را می

 ارزیابی کرد. ATAMمعمولی، نظیر 

 عد در بO: وجود نظامی براي آموزش و ارزیابی کارکنان 

بعد از اتمام برآورد وضعیت، تصمیم با خود سازمان است: ممکن است تصمیم بگیرد که خود را در یک بعد یا 

ي  ي ارزیابی راضی باشد و تصمیم بگیرد که کار خود به همین شیوه ي ابعاد ارتقا دهد، یا که از نتیجه همه

 هد.فعلی ادامه د

4-8-2 - FEF محک عنوان به 

 محک عنوان به FEF از کند، مقایسه...  و پ، ب، هاي سازمان با را خودش بخواهد الف سازمان که صورتی در

 به مثالً باشد، فراهم...  و پ، ب، هاي سازمان ارزیابی ي نتیجه که آن بر مشروط البته کرد؛ خواهد استفاده

 شرکت یک عضو همه...  و پ، ب، الف، هاي سازمان که ستا این هم دیگر حالت. باشد شده منتشر شکلی

  .باشد رسی دست قابل شرکت داخل در تنها اطالعات است ممکن صورت این در. باشند تر بزرگ

 مانند( شود تعیین شاخص و هدف عنوان به تواند می) مثال طور به( ب سازمان ارزیابی ي نتیجه این، بر عالوه

 معنی این به دارد، ب سازمان با هایی تفاوت چه الف سازمان که بفهمیم توانیم می ترتیب این به). قبل بخش

 بهتر الف سازمان که ابعادي در. است شده ظاهر ب سازمان از بدتر یا برابر یا بهتر الف سازمان بعد هر در که

 تنها اج این در منظور که چرا شود، متوقف ب سازمان کرد عمل سطح در تواند می برآورد کرده، عمل

  .است کردن مقایسه و زدن محک
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4-8-3- FEF ارتقا براي  

 با برآورد انجام با گاه آن. برسد آن به خواهد می آینده در که کند می تعیین را هدفی سازمان حالت، این در

 است ممکن این بر عالوه. دارد وجود ارتقا به نیاز مواردي چه در که گیرد می نتیجه یادشده، هدف به توجه

 از تا شود ارایه مربوط هاي بخش به بازخورد نوعی است، جلوتر شده تعیین هدف از سازمان که مواردي در

  .کنند صرف دیگر ابعاد ارتقاي و بهبود راه در را آن عوض در و بکاهند، قدري موارد آن در تالش

) ارزیابی تایجن( نتایجی به رسیدن هدف ابتدا که معنی این به شود، انجام تکاملی صورت به است ممکن ارتقا

 مثالً. گیرد قرار نظر مد تر بلندپروازانه نتایجی به رسیدن آن، به نیل از پس و باشد، تر نزدیک و تر یافتنی دست

 A و O ابعاد در 4 سطح به رسیدن هدف، سپس و برسیم، 3 سطح به ابعاد تمام در که باشد این ابتدا هدف

  .شود گرفته نظر در

  هارویکرد دیگر با ارتباط -4-8-4

 به توجه با ارزیابی سطح، هر در: است CMMI بر مبتنی ارزیابی مشابه زیادي حد تا FEF بر مبتنی رزیابیا

 دو این حال این با. است وضعیت ارزیابی حاصل که شود می منتهی نتایجی به رشد، به رو اي نامه پرسش

 P بعد. رود می کار به ها هسامان تک ارزیابی براي CMMI عوض در داشت؛ نخواهند پوشانی هم ارزیابی روش

 افزاري نرم محصوالت ي خانواده ي توسعه و تولید براي الزم توانایی گیري اندازه به تنها FEF چارچوب

  .پردازد می هم سازمان و معماري، وکار، کسب ابعاد به ،CMMI بر افزون FEF این، وجود با. پردازد می

 و توسعه براي ضروري هاي فعالیت از فهرستی افزار، رمن تولید خط هاي فعالیت چارچوب یا PLP چارچوب

 آن کمک به که کند نمی ارایه اي یافته ساخت چارچوب PLP البته. است افزاري نرم محصوالت ي خانواده تولید

 چارچوب هاي فعالیت از کدام هر حال این با. داد انجام را ها سازمان مداوم ارتقاي و محک، برآورد، کار بتوان

  :مثالً کنند؛ می ایفا حیاتی بسیار نقشی FEF از مشخصی بخش در ،یادشده

  معماري، بعد در افزار نرم مهندسی با مرتبط هاي فعالیت ي حوزه  •

  فرآیند، بعد در فنی مدیریت هاي فعالیت ي حوزه  •

  .سازمان یا وکار کسب بعد در سازمانی مدیریت هاي فعالیت ي حوزه و  •

 ابعاد 1 سطوح در که هایی سازمان براي ویژه به اقتصادي، هاي مدل و) PLTP(  تولید خط فنی سنجشگر

 به نرفتن یا رفتن براي گیري تصمیم حال در ها سازمان این. بود خواهند استفاده قابل هستند، چهارگانه

 و شروع، ي نقطه از تا کنند می کمک ها آن به اقتصادي هاي مدل و PLTP چارچوب .هستند تولید خط سمت

  .باشند داشته تري روشن دید چهارگانه، ابعاد در 2 سطوح به رسیدن براي گیري جهت
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  پیچیده هاي سازمان -4-9

افزاري فعالیت  ي محصوالت نرم ي تولید خانواده هایی که در حوزه واقعیت این است که بسیاري از سازمان

واحدها ممکن است در اند. توسعه و تولید بین واحدهاي مختلفی توزیع شده، که این  کنند پیچیده می

ها یا  فضاهاي مکانی متفاوت، یا حتی در نواحی زمانی گوناگونی پراکنده شده باشند. در این میان شرکت

سپاري، یا سایر قراردادهاي بین  هاي دیگري نیز ممکن در کارها درگیر شوند؛ مثالً از طریق برون سازمان

قابل » اصوالً« FEFکند، هرچند  افزاري را دشوار می مي محصوالت نر ها. این وضعیت ارزیابی خانواده شرکت

 اعمال است.

هاي پیچیده قابل اعمال نیست. علت این موضوع آن است که اتمام  در مورد سازمان FEFبا این حال در عمل، 

کشد و از سوي دیگر واحدهاي مختلف ممکن است بسیار متفاوت عمل کنند. به این  ارزیابی به درازا می

  در هر چهار بعد فراتر رود. 1یجه به دشواري ممکن است از سطح ترتیب نت

اي که وجود دارد آن است که ارزیابی روي واحدهایی با ابعاد معقول انجام شود. این واحدها  بنابراین چاره

ها  اي از سازمان هاي طرف قرارداد، یا حتی یک بخش مجازي از مجموعه ها، شرکت ها، بخش توانند اداره می

د. البته محدودکردن ارزیابی به این واحدها به این معنی است که تنها بخشی از مهندسی تولید باشن

تواند ارزیابی شود، زیرا هر واحد تنها روي بخش مشخصی از کل کار متمرکز است.  ي محصوالت می خانواده

تاً به دامنه، یا عمدتاً شود؛ مثالً یک واحد عمد هاي مختلف کار به یک واحد واگذار نمی به طور معمول جنبه

  کند. ي کاربردي اختصاص پیدا می به برنامه

 BAPOي  هاي پیچیده، منتج به مشاهدات زیر در هر یک از ابعاد چهارگانه روي واحدهاي سازمان FEFاعمال 

  شود: می

 B :عد، ارتباط بین کسبوکارها در داخل سازمان مهم خواهد بود؛ به ویژه ارتباط  در بررسی این ب

واحد مورد بررسی، با دیگر واحدهاي دیگر سازمان. عوامل خارج سازمان نیز در مواقع مقتضی مورد 

  گیرند. توجه قرار می

  A : آن بخش از معماري مورد توجه قرار خواهد گرفت که واحد یادشده مسوول آن است، خواه با

 ایجاد یا استفاده از آن.

 P : گیرد. شود مورد توجه قرار می میبخشی از فرآیند که در واحد مذکور اجرا 
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 O: عد، سازمانهاي  ها در ارتباط با دیگر بخش ي واحد یادشده، و نقش آن هاي زیرمجموعه در این ب

 سازمان مورد توجه خواهند بود.

  یافته ساخت معماري -4-10

صورت  اند (به یافته افزاري ساخت ي محصوالت نرم هاي پیچیده در بسیاري از موارد، خانواده در سازمان

مراتب خواهیم داشت که  است. در صورتی سلسله 32مراتبی)، یا این که خانواده بخشی از یک گروه سلسله

اي از  هاي محصوالت از زیرساخت یکسانی استفاده کنند که به صورت خانواده تعداد زیادي از خانواده

ها نیز  ي آن کنند، و همه نمیي مجدد  دیگر استفاده ها از اجزاي یک محصوالت مدل شده است. این خانواده

هاي  دهند. در عوض در یک گروه، چندین خانواده از بخش الزاماً  این پلتفرم را مورد استفاده قرار نمی

پلتفرمی است. با  ي مجدد درون کنند؛ بنابراین استفاده مختلف یک پلتفرم بسیار گسترده مجدداً استفاده می

اي وجود ندارد، یا به ندرت ممکن است وجود داشته باشد که از  توان گفت تقریباً سامانه این حساب می

 پلتفرم به طور کامل استفاده کند.

ي کاربردي براي پلتفرم کلی، در واقع مهندسی دامنه براي یک  مراتبی، مهندسی برنامه در حالت سلسله

مشخصی از ي محصوالت است. در حالت گروهی، ممکن است گاهی یک واحد، هم مسوول بخش  خانواده

کمی دشوارتر خواهد بود، هرچند  FEFي محصوالت باشد، و هم بخشی از دامنه. در این حالت اعمال  خانواده

اي که مسوول آن است ارزیابی  گیرد. هر واحد هم براي خانواده ارزیابی به طور کلی به همان شیوه صورت می

ابی باید به طور جداگانه براي هر نقشی که هر شود، و هم در ارتباط با دیگران در کل ساختار. این ارزی می

ي کاربردي را  ها بخشی از مهندسی دامنه یا برنامه واحد در روند تولید و توسعه دارد انجام شود. این نقش

هایی که ایفا  گیرند. به این ترتیب یک سازمان یا واحد سازمانی ممکن است به ازاي هر یک از نقش دربرمی

ي متفاوتی از ارزیابی به دست آورد. به این ترتیب  اي ارزیابی شود، و به تبع آن نتیجه کند، به طرز ویژه می

ي محصوالت بر  هاي غیرپیچیده نیز تنها بخشی از مهندسی خانواده توان نتیجه گرفت که حتی در سازمان می

زیابی لحاظ نخواهند ها با توجه به نقش، در ار شود. به این معنی که بسیاري از جنبه حسب نقش، ارزیابی می

  شد.

  

   

                                                        
32 population 
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  FEFرسشنامه ارزیابی خط تولید بر اساس مدل پ -5

  مقدمه -5-1

به صورت جامع معرفی شد. هدف از این مدل تعیین و تمامی سطوح ارزیابی آن  FEFدر فصل قبل، مدل 

ن در هر یک از چهار حوزه کسب و کار، معماري، فرآیند و سازمان است. با ایخط تولید سازمان میزان بلوغ 

براي آن که بتوان در عمل  .یابی میزان بلوغ ارائه کرده استساختاري توصیفی براي ارزصرفا وجود این مدل 

نامه با سواالتی دقیق است تا با دریافت پاسخ سواالت آن  از این مدل استفاده کرد، نیاز به طراحی یک پرسش

  کرد. ابیارزیرا  شرکت آن خط تولید ، بتوان میزان بلوغمربوطه از شرکت

ارائه طراحی شد که در این فصل  این مقاله اي توسط نگارندگان ، پرسشنامهFEF بدین ترتیب بر پایه مدل

  خواهد شد. ذکرنامه در فصل بعد  نتایج حاصل از این پرسش شود. می

  )Businessربع کسب و کار ( -5-2

به خصوص در بخش  هاي تجاري شرکت شما ) در سیاستSPLافزاري ( استفاده از خط تولید نرم .1

 بازاریابی، فروش و مدیریت محصوالت چه جایگاهی دارد؟

a. آیا از مزایاي آن آگاه هستید؟ 

b. آیا راهبرد مشخصی براي استفاده از آن دارید؟ 

c. اید و آن قدر  گذاري در این بخش را محاسبه کرده آیا نرخ بازگشت سرمایه براي سرمایه

 ر، مورد استفاده قرار گرفته باشد؟ران کسب و کا مناسب بوده که به عنوان پیش

d.  آیا استفاده ازSPL منجر به بهبود راهبردهاي کسب و کار شما شده است؟ 

 چه جایگاهی دارد؟ SPLگذاري شما در  میزان بودجه و سرمایه .2

a. اید؟ هاي قابل استفاده مجدد تالش کرده آیا براي تهیه یک مخزن از دارایی 

b.  آیا بودجه مدون و معینی برايSPL ر اختیار دارید؟د 

c. اي که از  آیا به صورت کمی، بهرهSPL اید؟ آورید را محاسبه کرده بدست می 

d. هاي جاري و منافع بدست آمده از  آیا بین هزینهSPL هاي آتی شما یکپارچگی  بینی در پیش

 وجود دارد؟

 شود؟ چگونه دیده می SPLاز دید مدیران سطح باال، میزان تاثیر  .3

a.  آیا مدیران سطح باال نسبت به استفاده ازSPL آگاهی دارند؟ 

b.  آیا مدیران سطح باال ازSPL انداز کیفی  کنند و استفاده از آن در چشم پشتیبانی جدي می

 شود؟ سازمان دیده می
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c.  آیا استفاده ازSPL انداز سازمان دیده شده است؟ به صورت کمی هم در چشم 

d.  آیا توسعهSPL تاثیر گذاشته است؟ انداز هم روي چشم 

 شده است؟ SPLاي از  در برنامه هاي بلندمدت سازمان و نقشه راه آتی آن چه استفاده .4

a. هاي توسعه داده شده وجود دارد؟ آیا ارتباط خاصی بین سیستم 

b. اي براي مهندسی دامنه و برنامه وجود دارد؟ هاي جداگانه آیا برنامه 

c. ند؟ا ها با یکدیگر هماهنگ شده آیا این برنامه 

d. هاي راه براي ایجاد بهترین ارزش تجاري، از بعد استراتژیک  ها و نقشه آیا از این برنامه

 شود؟ اي می استفاده

 

 

  )Architectureربع معماري ( - 5-3

  1سطح  - 1- 5-3

  گیرد؟ مند صورت می ي مجدد به شکل نظام ) آیا استفاده1ـ1

  ) آیا معماري مشترکی بین محصوالت تعریف شده است؟2ـ1

  اي اندیشیده شده است؟ ي پشتیبانی از تغییرات در محصوالت مشابه چاره) آیا برا3ـ1

  2سطح  - 2- 5-3

  شود؟ هاي دیگر تهیه می اي است که از شرکت ي مجدد مبتنی بر محصوالت آماده ) آیا استفاده1ـ2

هاي دیگران فراهم  ) آیا معماري محصوالت مشابه مبتنی بر زیرساختی است که شرکت2ـ2

  اند؟ کرده

هایی است که زیرساخت  ییرات قابل پشتیبانی در محصوالت مشابه تنها محدود به بخش) آیا تغ3ـ2

  کند؟ یادشده پشتیبانی می

  3سطح  - 3- 5-3

افزاري را در قالب یک پلتفرم مجدداً استفاده  هاي) نرم هاي (مولفه اي از دارایی ) آیا مجموعه1ـ3

  کنید؟ می

ي تعریف شده است و قواعدي نیز در کنار آن هاي کاربرد ) آیا معماري مرجعی براي تولید برنامه2ـ3

  وجود دارد؟

  کنید؟ ) آیا تغییرات قابل پشتیبانی را بر اساس معماري مرجع مشخص می3ـ3
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  4سطح  - 4- 5-3

شود، تغییرپذیري پشتیبانی  افزاري که مجدداً استفاده می هاي نرم ي دارایی ) آیا در مجموعه1ـ4

 شده است؟

هایی  کند و آیا راه حل هاي کاربردي مشخص می ماري برنامههاي مع ) آیا معماري مرجع ویژگی2ـ4

  بینی شده است؟ کردي) نیز در این معماري پیش هاي کیفی (غیرعمل براي نیازمندي

هاي کاربردي را  هاي قابل استفاده در معماري برنامه ) آیا معماري یادشده نقاط تغییر و گونه3ـ4

  مشخص خواهد کرد؟

  5سطح  -5- 5-3

افزاري لحاظ شده است و سازوکار  هاي نرم ي دارایی ري به شکل صریح در مجموعه) آیا تغییرپذی1ـ5

  پیکربندي نیز قابل تغییر است؟

کند و پیکربندي  هاي کاربردي را به طور کامل مشخص می ) آیا معماري مرجع، معماري برنامه2ـ5

  به شکل خودکار ممکن شده است؟

هاي   هاي یا زبان پارچه شده، و با کمک مدل مرجع یک ) آیا تغییرپذیري به طور کامل با معماري3ـ5

  اند؟ ها به شکل خودکار قابل ساختن استانداردشده در سازمان قابل توصیف است؟ آیا گونه

  

  

  )Process( ربع فرآیند -5-4

5-4 -1 - Domain Engineering 

Initial :  

  شرکت مهندسی فرآیند در Domain Activities وجود .1

Managed : 

  )Requirement Engineering( دارد؟ وجود تولید خط هايیازمندين پیرامون مستنداتی .2

 است؟ شده پرداخته نحوي به هم Variability و تنوع به مستندات، این در آیا .3

 دارد؟ تاثیر و نمود Plan در Domain به مربوط فعالیتهاي آیا .4

 دارد؟ تاثیر و نمود Plan در Application و Domain بین ارتباط آیا .5

 گیرد؟می قرار نظارت مورد دامنه مصنوعات از ادهاستف آیا .6
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 است؟ موجود تولید خط وضعیت از کلی دیدي آیا .7

 شود؟ می اعمال تولید خط مصنوعات روي بر Versioning آیا .8

Defined   

  است؟ شده تعریف تولید خط Scope آیا .9

 است؟ شده گذاري هدف بازار شاخه یک در محصول چند مشخصاً آیا .10

 است؟ شده تعریف نحوي به تولید، خط محصوالت نیازمندیهاي آیا .11

 اند؟ شده تعریف صریح صورت به ها Variability و ها Commonality آیا .12

 اند؟ شده تعریف نحوي به تولید، خط محصوالت آیا .13

 است؟ وموجود شده تعریف فنی، راهکار یک قالب در دامنه براي الزم معماري بستر آیا .14

 Interface وجود( دارند؟ نمود معماري، بستر براي شده ارائه فنی راهکار در ها Variability آیا .15

 ...) و شده تعریف مختلف هاي

 صحیح منظور به و درست جاي در دامنه مصنوعات از که این از اطمینان براي Verification آیا .16

 گیرد؟ می صورت است شده استفاده

 صورت هستند Valid و معتبر که ینا از اطمینان براي دامنه مصنوعات روي بر Validation آیا .17

 گیرد؟ می

 است؟ مستند و شده تعریف تولید خط سازمانی فرآیند آیا .18

 است؟ شده تعریف دامنه مصنوعات از استفاده یا نهایی محصوالت براي آموزش فرآیند آیا .19

Quantitatively Managed 

  دارد؟ وجود QPM آیا .20

 شوند؟ می ارزیابی یا گیري اندازه ظممن فرآیند یا ابزار قالب در مدرج معیارهاي آیا .21

 گیرد؟ می صورت) فرآیندي( مشخص روش با تحلیل حاصل، آماري نتایج روي بر آیا .22

Optimizing 

 یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا .23

  است؟ داشته وجود است، گردیده مشخص

  دارد؟ وجود آیا .24
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5-4 -2- Application Engineering 

Initial :  

 محصول مهندسی فعالیتهاي وجود .1

Managed :  

   شوند؟ می استخراج هانیازمندي آیا .2

 دامنه؟ نیازمندیهاي از استفاده باز صورت به هم مستقل صورت به هم .3

 دارد؟ آن در صریح تاثیري یا است شده دیده دامنه مصنوعات از استفاده Plan در آیا .4

 شود؟ می انجام Plan روي بر دامنه فعالیتهاي به ستگیواب ریسک تحلیل آیا .5

 دارد؟ وجود ها پروژه Scope بر دامنه مهندسی تاثیر آیا .6

 دارد؟ وجود PMC آیا .7

 دارد؟ قرار تحلیل یا Measurement تحت محصول مهندسی در دامنه مصنوعات از استفاده آیا .8

 مبنایی یا گذارد؟ می محصول Versioning در را خود تاثیر دامنه محصوالت از بازاستفاده آیا .9

 گیرند؟ می قرار Versioning تحت یا هست؟ محصول Versioning براي

Defined   

 نیازمندي استخراج حین در. شوند استخراج هانیازمندي خاص، مشتري یا محصول یک براي .10

 به محصول هاي نیازمندي همچنین. شود مجدد استفاده دامنه در موجود هاي نیازمندي از ها،

 تعریف محصول مهندسی در فرآیندي چنین آیا. شوند متصل و مرتبط دامنه هاي نیازمندي

  دارد؟ وجود و شده

 فرایند در دامنه مصنوعات از مجدد استفاده براي اي شده تعریف افزاري نرم محیط از آیا .11

 است؟ شده استفاده محصول مهندسی

12. Verification و Validation دامنه، مصنوعات روي بر هم شده تعریف وينح به ایجاد فرآیند در 

 شود؟ می انجام محصول ویژه مصنوعات هم و آنها شده تنظیم نسخه هم

 هستند آگاه آیا یعنی اند؟ دیده را دامنه مصنوعات از مجدد استفاده براي الزم آموزش فنی افراد .13

 گرفت؟ توان می کاربردي چه دامنه مصنوع هر از که

 پروژه بین پیوند تیمی صورت به که باشند دیده آموزش که دارد وجود خاصی هاي گروه آیا .14

 سازند؟ محقق و کنند برقرار را دامنه و خاص

Quantitatively Managed  
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  دارد؟ وجود محصول مهندسی براي QPM آیا .15

 شوند؟ می ارزیابی یا گیري اندازه منظم فرآیند یا ابزار قالب در مدرج معیارهاي آیا .16

 گیرد؟ می صورت) فرآیندي( مشخص روش با تحلیل حاصل، ماريآ نتایج روي بر آیا .17

Optimizing  

 یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا .18

  است؟ داشته وجود است، گردیده مشخص

  دارد؟ وجود آیا .19

 

5-4 -3- Collaboration 

Initial :  

  دامنه و محصول وجود دارد؟ آیا فعالیتی براي ارتباط و همکاري بین .1

Managed : 

  آیا ردگیري دوجهته بین نیازمندي هاي دامنه و محصول وجود دارد؟ .2

 دیده شده است؟ Planآیا طول عمر بیشتر مصنوعات دامنه به نسبت محصول در  .3

 همگام کردن مهندسی دامنه و محصول دیده شده است؟ Planآیا در  .4

 حصول هست؟آیا نظارتی بر ارتباط بین دامنه و م .5

آیا نظارت و کنترلی براي همگامی مهندسی دامنه و محصول انجام می شود؟ (مثال تعریف نقاط  .6

 همگامی)

در دامنه بر محصول یا بالعکس اثر دارد؟ آیا  Configuration Managementو  Versioningآیا  .7

 همگام هستند؟

Defined   

ها و دیگر مصنوعات دامنه از روي نیازمندي آیا فرآیند تعریف شده براي تکمیل احتمالی نیازمندي  .8

  ها و مصنوعات محصوالت وجود دارد؟

آیا روش و معیار تعریف شده براي انتخاب از بین مصنوعات و براي مصنوعات چه در دامنه و چه در  .9

 مهندسی محصول وجود دارد؟ آیا این امر با ابزار و محیط ایجاد یکپارچه شده است؟
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د، استفاده مجدد یا ساخت از نو، به صورت صریح براي مصنوعات، تصمیم آیا تصمیم سفارش و خری .10

 سازي و تصمیم گیري می شود؟

وجود نصب العین و نقشه راه براي محصوالتی که در آینده قرار است به مجموعه خط تولید افزوده  .11

 شود یا از طریق خط تولید، ایجاد گردند.

 نتقال محصول و فازها به مشتري نیاز است.تعریف زمان بندي و توالی که براي تحویل و ا .12

 امکان سازهمبندي مصنوعات دامنه و محصول .13

 در دامنه و محصول Validationو  Verificationداشتن توامان و سازگار و هماهنگ  .14

 بین دامنه و محصول Validationو  Verificationتبادل نتایج  .15

 ول.بین دامنه و محص Planningبه اشتراك گذاري یک سیاست  .16

 اهداف و اهداف اجرایی و سطح عملکردي مورد انتظار سازمان از خط تولید تعریف شده باشد. .17

 همگام سازي برنامه هاي عملیاتی بین دامنه و محصول. .18

مسئولیتهایی که بین چندین پروژه یا محصول مشترك باشد در سازمان تعریف شده باشد. در واقع  .19

 و محصول در قالب نقش هاي سازمانی تعریف شده باشد.در فرآیند سازمانی، ارتباط بین دامنه 

 برقراري ارتباط و مدیریت بین مصنوعات و محصوالت فعلی و قبلی و آتی در دامنه و محصوالت .20

 وجود فرآیند تعریف شده براي تشخیص مصنوعات جدید براي دامنه از روي محصوالت .21

 وجود و مناسب باشد.مدیریت ریسک و راهبرد آن هم پیرامون دامنه و هم محصول م .22

23. DAR .هم از منظر دامنه و هم محصول صورت بگیرد 

Quantitatively Managed  

براي وابستگی هاي بین دامنه و محصول و نحوه پیشبرد و پیشرفت در فعالیتهاي    QPMمدیریت  .24

  همگام سازي

 برقراري ارتباط براي بازخورد بین دامنه و محصول .25

 بررسی گلوگاه هاي مابین این دو .26

 راهبري و نظم بخشی به افراد در هر دو حوزه و با دید توامان .27

Optimizing 

 یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا .28

  است؟ داشته وجود است، گردیده مشخص

  دارد؟ وجود آیا .29
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  ربع سازمان -5-5

  اول سطح -5-5-1

 دامنه مهندسی و مدیریت یا هستیم منفرد شکل به ها تمسیس ساخت براي هایی نقش شاهد تنها آیا .1

  دارد؟ وجود) ها برنامه بسترهاي و فرم پلت(

  است؟ شده طراحی منفرد شکل به ها سیستم ایجاد براي تنها) سازمانی چارت( سازمان ساختار آیا .2

 از بیش در فرن یک مثالً یعنی( شوند؟ می گذاشته اشتراك به مختلف هاي پروژه بین انسانی منابع آیا .3

  )کند می کار پروژه یک

  شوند؟ می گذاشته اشتراك به مختلف هاي پروژه بین) هاasset( افزاري نرم هاي دارایی آیا .4

  دوم سطح -5-5-2

 دامنه مهندسی و مدیریت براي) کامل و مشخص و دقیق تعریف با( واضح صورت به هایی نقش آیا .1

  است؟ شده تعریف

 اختصاص) reusable components( دوباره استفاده قابل هاي مؤلفه ایجاد براي انسانی منابع آیا .2

  است؟ شده داده

  شود؟ می انجام مطالب اشتراك و مذاکرات شکل به اي پروژه بین همکاري آیا .3

  سوم سطح -5-5-3

 هاي قسمت تمام در شده توزیع صورت به و جدا شکل به ها برنامه و دامنه به مربوط هاي نقش آیا .1

  دارد؟ وجود سازمانی چارت

  شود؟ می انجام مستندات توسط دامنه و ها برنامه بین همچنین و اي پروژه بین اطالعات اشتراك اآی .2

  چهارم سطح -5-5-4

 مهندسی و ها برنامه مهندسی هاي فعالیت بین هماهنگی کارشان که است شده تعریف هایی نقش آیا .1

  باشد؟ دامنه

 به که دارد وجود سازمان در هم دیگري مجازي و فرعی ساختار سازمانی، رسمی چارت بر عالوه آیا .2

  کنند؟ می کار) cross functional( عملکري بین صورت

 منظمی هاي میتینگ ها، برنامه و دامنه بین همچنین و ها پروژه بین اطالعات اشتراك منظور به آیا .3

  شود؟ می برگزار
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  پنجم سطح -5-5-5

 Functional( ديمن وظیفه هاي بخش به وابسته و مرتبط سازمان، در افراد هاي مسئولیت آیا .1

Domains (اند؟ شده تعریف کلی، معماري در  

 در برنامه مهندسی به مربوط هاي نقش و است دامنه مهندسی بر ناظر غالب طور به اصلی ساختار آیا .2

  است؟ گرفته قرار مجازي و ثانویه ساختار

 کنند می عوض قشن شد الزم اگر یعنی( گیرند؟ می برنامه و دامنه هاي نقش نیاز صورت در افراد آیا .3

 و ثابت و مشخص افراد براي ها نقش که حالت این مقابل در گیرند، می برعهده دیگري نقش و

 )باشد تغییر غیرقابل معموالً
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 FEFارزیابی خط تولید شرکت اعوان با استفاده از مدل نتایج  -6

  مقدمه -6-1

والن شرکت اعوان پیرامون مدل در این فصل نتایج گفتگوها و جلساتی که بین نگارندگان این مقاله و مسئ

هاي کنونی  خط تولید، رویکردهاي متفاوت به خط تولید، تاریخچه تشکیل خط تولید در شرکت اعوان، برنامه

اند و بسیاري مطالب جذاب و  اعوان براي گسترش خط تولید، مشتریانی که از خط تولید اعوان استفاده کرده

  شود. افزاري مطرح شد ذکر می خواندنی دیگر که پیرامون خط تولید نرم

اي که در فصل قبل  نامه پس از توضیحی که مسئوالن شرکت اعوان پیرامون خط تولید خود دادند، پرسش

هاي دریافتی، میزان بلوغ شرکت اعوان در هر یک از  آماده شده بود مورد سوال قرار گرفت و بر اساس پاسخ

  ج این ارزیابی نیز ذکر خواهد شد.ارزیابی شد که در ادامه نتای FEFهاي مدل  ربع

هاي مربوط به این فصل، عمدتا گفتگوهاي شفاهی است که در جلسات مختلف مورد بحث قرار  منبع نوشته

ضبط شد. با این وجود احتمال خطا در انتقال مطالب وجود دارد که بابت خطاهاي  آنگرفت و صداي 

  شود. احتمالی پیشاپیش عذرخواهی می

  لی پیرامون خط تولید شرکت اعوانموارد ک -6-2

  در شرکت اعوان در یکی/دو پروژه آغازین بخشی به نامcore هاي  وجود نداشت. با گسترش فعالیت

نیاز به وجود یک بخش مشترك احساس ها،  شرکت و مشاهده وجود مشترکات فراوان میان پروژه

از دید تشکیل شد.  coreبخش  33به صورت تکراري/افزایشیگویی به این نیاز،  شد که براي پاسخ

مطرح شده بود براي کسب آمادگی ورود به بازار  يافزار نرمنخست تجربیات  مدیران این شرکت،

ولی از ابتدا راهبرد شرکت اعوان بر داشتن یک خط تولید کارآمد تعریف شده بود. تحلیل، طراحی و 

ترك، عاملی بود که هاي الزم براي ایجاد این دارایی مش و تعریف نیازمندي core  سازي بخش پیاده

هاي آغازین تاسیس شرکت انجام شد و بدین ترتیب شرکت اعوان یک شرکت  به صراحت در سال

 شود. مبتنی بر خط تولید محسوب می

 است به  شکل گرفته است. در نتیجه ممکنهاي تجاري خط تولید شرکت اعوان بر اساس نیاز

مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال، حاکم بر مقاالت دانشگاهی  صورت کامل با فضاي نظري

 .افزاري است بیانگر خط تولید اعوان است، اصطالح دسته خانواده محصوالت نرمبیشتر اصطالحی که 

 .کند و متغیرها پشتیبانی نمینقاط تغییر  از تعریف صریح مدل خط تولید این شرکتضمنا 

                                                        
33 iterative/incremental 
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 شود، مولفه  ي خط تولید اعوان یاد میبنا اي که از آن به عنوان مولفه مرکزي و سنگ عمده مولفه

WISE  و مشخصا بخشcore  از پروژهwise .است 

  از نه تنهاwise  است، بلکه مستقیما خود مبتنی بر وب استفاده شده محصوالت تولید و فروش براي

wise .نیز به فروش رفته است 

  در چارچوبwise بندي ( از نسخهversioningاي متعددي از آن تا به ه ) استفاده شده است و نسخه

 حال تولید شده است.

  در حال حاضر توسعه هر دو بخشcore گیرد. ها به صورت موازي صورت می و برنامه 

 تولید کننده کد،  بخش افزارهاي مبتنی بر وب است. عمده محصوالت تولیدي اعوان به صورت نرم

 تنها محصولی است که خودش به صورت مبتنی بر وب نیست.

  نویسی ایجاد شده است. مثال نوشتن  تجربیات قابل توجهی در زمینه فریموركدر شرکت اعوان

 ها Smart TVفریمورکی براي ایجاد 

  با بحث خط تولید مشترك است.در فریمورك نویسی بسیاري از مفاهیم مانند ایجاد یک متامدل 

 ی بر مدل (ابزارهاي مورد استفاده در اعوان از روش معماري مبتنModel Driven Architecture (

شود. در  توسعه داده شده است استفاده می eclipseکه توسط  EMFاز ابزار ضمنا . کنند استفاده می

MDA ها به تعریف  هاي موجود بسنده نشود، بلکه بر اساس نیازمندي شود که صرفا به زبان گفته می

واسط کاربري، یک متا مدل جدیدي تعریف  هاي جدید پرداخته شود. مثال براي طراحی زبان

شود.  ساختارهاي سازنده آن تعریف می مثلقواعد حاکم بر این زبان  گام اول،شود که در  می

است. در مرحله بعد  ecoreکند، فراهم کردن یک متامدل در قالب  ارائه می EMFخدمتی که 

رد تا به تعریف نقاط تغییر و استفاده ک model editorتوان از ابزارهاي خودکاري مانند  می

توان از یک متامدل با سطح  متغیرهاي قابل تعریف روي این خط تولید پرداخت. به عنوان مثال می

مدل فیزیکی در قالب کد رسید. یک مدل سطح پایین مثل تجرید باال مثل توصیفات معماري به 

درستی تعریف کرد تا کد اجرایی بنابراین کافی است که نقاط تغییر را در اثناي این تبدیالت به 

افزار با استفاده از  جاست که قدرت تولید نرم متناسب با این نیازمندي تولید شود. در واقع این

 شود. مفاهیم خط تولید مشخص می

  از ابزارهاي موجود در پروژه متن بازOpen Architecture Ware (OAW)  براي این منظور استفاده

 شود. می

 گیرد. بلکه صورت  هاي تبدیل کد به صورت خودکار صورت نمی اضر تمامی گامالبته در حال ح

 تطابق دارد.  UMLشود که مصنوعات این گام با مصنوعات مدل  مساله به صورت دستی تعریف می
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 ها در  روشگان مورد استفاده براي تولید محصوالت در شرکت اعوان بدین نحو است: ابتدا نیازمندي

است.  visionو  missionشود. مرحله بعد تهیه  آوري می جمع Stakeholder Requestقالب سند 

شود. سپس بر روي این موارد کاربرد  انداز، تعدادي مورد کاربرد استخراج می سپس از روي این چشم

گیرد که بر اساس شناختی است که از ابزارهاي موجود ایجاد شده است. به  بندي صورت می طبقه

از موارد کاربرد مربوط به گزارشات است که براي تحقق آن، ابزارهاي خودکار  عنوان مثال یک دسته

آید. بدین صورت که  وجود دارد. در فاز بعدي بحث استفاده از مفاهیم مطرح در خط تولید پیش می

 شوند. بندي می دسته coreها وجود دارد، در قالب پروژه  هایی که امکان استفاده مجدد از آن بسته

 د کلی براي تولید یک خط تولید وجود دارد:دو رویکر 

o ) رویکرد باال به پایینtop-down در این رویکرد که در مباحث کتاب رسمی درس به : (

هاي  صورت گسترده به آن پرداخته شده است، ابتدا با مهندسی دامنه و انجام فعالیت

مطرح در یک هاي مشترك و کلیدي  سازي و تست بر روي دارایی تحلیل، طراحی، پیاده

هاي مشترك  شود که شامل تمامی بخش آماده می 34دامنه خاص از صنعت، یک چارچوب

میان تعدادي برنامه است. هر کدام از نقاط افتراق محصوالت خروجی، در قالب نقاط 

 36هاست در قالب متغیر شوند و مقادیري که قابل تخصیص به آن شناسایی می 35تغییر

هایی که قصد ورود به بازار  ل در صنعت تلفن همراه، شرکتشود. به عنوان مثا تعریف می

کنند که  گذاري می سرمایه 37هاي پایه این صنعت را دارند، ابتدا روي ایجاد یک دارایی

هاي همراه است مانند قابلیت برقراري  هاي مشترك میان تمامی انواع تلفن شامل ویژگی

در گام بعد براي هر مدل از تلفن  مکالمه، نمایش شماره بر روي صفحه نمایشگر و ....

شوند. در نهایت براي  همراه، نقاط تغییر مانند رنگ، اندازه، کیفیت دوربین و ... شناسایی می

شود که به عنوان  هر کدام از این نقاط تغییر، مقادیر قابل قبول در قالب متغیر مشخص می

 است. مثال رنگ مشکی، رنگ صورتی و ... براي نقطه تغییر رنگ مطرح

o ) رویکرد پایین به باالbottom-up در این رویکرد که در شرکت اعوان به عنوان رویکرد : (

هاي قبلی  افزارها و برنامه غالب مطرح است، از تعدادي دارایی عادي که در خالل توسعه نرم

ها در یک پروژه مرکزي به نام  شود و با تجمیع اشتراکات آن ایجاد شده است استفاده می

coreشود. ، یک فریمورك ایجاد می 

                                                        
34 platform  
35
 variation point 
36
 variant  
37 core asset 
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 است   هاي کارفرما، خط تولید به عنوان یک نیاز مطرح شده از دید شرکت اعوان در میان سازمان

حل شناخته نشده است. در نتیجه شرکت اعوان ایجاد یک ابزار تولید  ولی لزوما هنوز به عنوان راه

وان مزیت رقابتی خود مطرح کرده است تا در هنگام بازاریابی محصوالت بتواند بر خط تولید را به عن

 این ویژگی ممتاز خود تکیه کند.

 ها، کاهش  شرکت اعوان داشتن خط تولید را به عنوان عاملی موثر در کاهش زمان توسعه برنامه

داند. بدین ترتیب داشتن یک خط تولید  ها و ... می ش کیفیت برنامههزینه تولید محصوالت و افزای

هاي تولید محصوالت جدید، منجر به افزایش احتمال موفقیت  کارآمد و به تبع آن کاهش هزینه

 شود. اي محسوب می هاي مناقصه شرکت براي برنده شدن در پروژه

 داند. بدین  ه خط تولید موجود میشرکت اعوان خود را مصرف کننده خط تولید خود و نیز فروشند

هاي متقاضی  معنا که توانسته است خط تولید خود را نیز به صورت کامل براي استفاده سایر سازمان

هاي  به فروش برساند. حتی دانش فنی استفاده از این خط تولید نیز در برخی موارد به سازمان

 متقاضی واگذار شده است.

 افزار و به خصوص در حوزه خط تولید، فرسوده شدن خط تولید با  رمیکی از ایرادات عمومی توسعه ن

شود.  هاي فعلی می هاي جدید است که منجر به از رده خارج شدن فناوري گذر زمان و ارائه فناوري

 باشد. رفع این مشکل نیازمند تمهیدات خاص می

 ورت شفاف اعالم راهبردهاي این شرکت در حوزه خط تولید به صورت کلی مکتوب شده ولی به ص

عمومی نشده است. بنابراین قطعا باید گامی براي اعالم عمومی راهبردهاي استفاده از خط تولید 

صورت گیرد تا مشتریان و حتی کارمندان این شرکت جایگاه خود را در مدل خط تولید اعوان 

 شناسایی کنند.

 پذیري آن با  ان اشتراكهاي جدید، میز در حال حاضر راهبرد شرکت اعوان براي قبول پروژه

هاي قبلی و یا پروژه هاي آتی است. در نتیجه رویکرد اساسی و بسیار پر اهمیت در این  پروژه

راستایی فراوانی  ها است که هم شرکت، افزایش بیشینه قابلیت استفاده مجدد از محصوالت و پروژه

 با رویکرد و مباحث مطرح در خط تولید دارد.

 ه شرکت اعوان پذیرفته است، مستقیما به توسعه هایی ک برخی از پروژهcore گردد. این  باز می

 شود. ها یک منفعت دو جانبه هم براي کارفرما و هم براي شرکت اعوان محسوب می پروژه

 هاي سازمانی است. دو برنامه توسعه براي  برنامه آتی شرکت اعوان در مورد خط تولید، ایجاد سامانه

ها که موضوع سال جاري است، ایجاد یک روش  ت. یکی از این برنامهاین منظور تعریف شده اس

هاي سازمانی است که استفاده از گذرگاه سرویس سازمانی  گویی به نیازمندي تر براي پاسخ بالغ

)ESBهاي عمومی است. مثال ارائه یک  گنجد. برنامه توسعه دیگر، ارائه سرویس ) در این دامنه می
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مندي از این سرویس  ه اجتماعی که تمام کاربران اینترنتی امکان بهرهسرویس آموزشی یا یک شبک

 را دارند.

  ارتباط بین شبکه اجتماعی به عنوان یک سرویس عمومی با مفهوم خط تولید بدین صورت است که

هاي اجتماعی گوناگون نیز در قالب یک دارایی مرکزي، توسعه  هاي مشترك میان شبکه ابتدا ویژگی

شود. بدین ترتیب  و سپس براي هر یک از مصارف خاص، بخش مربوط به آن ایجاد میشود  داده می

 شود. مشابه رویکرد باال به پایین، یک شبکه اجتماعی مبتنی بر خط تولید ایجاد می

  نکته قابل توجه براي اطالق رویکرد باال به پایین به روش فوق در این است که پیش از ساخت

هاي مهندسی دامنه و مهندسی  ن مشخص شده باشد. در واقع باید گاممحصول، باید نقاط تغییر آ

 برنامه به صورت مشخص طی شده باشد تا عنوان رویکرد باال به پایین به آن اطالق شود.

 اي براي توسعه  هاي جداگانه در حال حاضر در شرکت اعوان تیمcore ها وجود دارد  و توسعه برنامه

 یگر وابسته هستند و نیز با یکدیگر هماهنگ شده است.ها به شدت به یکد ولی این تیم

  توسعه بخشcore هاي جدید فناوري مانند  گیرد. گاهی بر اساس نیازمندي از دو حوزه نشات می

، نیاز به انجام تغییرات مطابقت دهنده در gwtافزاري مانند  ارائه نسخه جدیدي از یک مولفه نرم

core هاي مختلف که یا از جانب کارفرما  س نیازهاي پروژهشود. گاهی نیز بر اسا احساس می

دستخوش  coreشود، بخش  هاي جاري احساس می مشخص شده و یا در خالل توسعه برنامه

 تغییرات خواهد شد.

 هاي انجام  یکی از موارد مهم دیگر در حوزه مهندسی خط تولید، برقراري هماهنگی میان فعالیت

هاست. در واقع وجود یک نقشه راه از  هاي الزم براي توسعه برنامه و فعالیت coreگرفته براي توسعه 

سازي امري ضروري به  هاي این هماهنگ نماهایی از زمان چگونگی برقراري این هماهنگی و سنگ

رسد. البته با توجه به کوچک بودن شرکت اعوان از نظر تعداد نیروي کاري، شاید نیاز به  نظر می

 روري نباشد.بیان صریح این نقشه راه ض

  در خط تولید شرکت اعوان منظور شده است. بدین معنا که براي » 38سازي گسترده شخصی«بحث

ها در نظر گرفته  هاي مورد نیاز آن سازي هر کدام از مشتریان عمده محصوالت خط تولید، شخصی

شود، بر  می شود. به عنوان مثال در پرتال جامع اعوان که به عنوان نقطه ورود به سامانه محسوب می

شود. این مورد مثال مناسبی  اساس نیاز هر مشتري، لوگوي مربوط به همان مشتري نمایش داده می

و مقداردهی آن لوگو به آرم شرکت متقاضی به عنوان » نقطه تغییر«از تعریف لوگو به عنوان یک 

 باشد. می» متغیر«

                                                        
38 Mass Customization 
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 ها با یکدیگر  اي تولید تمامی ماشینسازي را در نظر بگیرید. برخی از فرآینده یک کارخانه ماشین

توان  کنند. بنابراین می هاي سواري از مدل الستیک یکسانی استفاده می مشابهت دارند. مثال ماشین

هاي سواري، یک مرحله مشترك وجود دارد که در  فرض کرد که در خط تولید ایجاد تمامی ماشین

ها وارد  ز این مرحله، هر کدام از ماشینشود. اما پس از خروج ا آن الستیک به ماشین اضافه می

شوند.  اي هدایت می شوند. مثال هر کدام براي رنگ شدن بدنه به واحد جداگانه اي می مرحله جداگانه

افزار این شرکت به  در بحث خط تولید شرکت اعوان نیز این مثال صادق است. متدلوژي توسعه نرم

هاي تولید شده در هر گام به واحد  ، فرآوردهنحوي تعریف شده است که با تعریف نقاط تصمیم

 شود. مناسب در گام بعدي هدایت می

  در بعد سازمان به بررسی ارتباط میان اعضاي تیم تولید کنندهcore ها  و تولید کننده برنامه

شود  شود. اگر این ارتباط به خوبی برقرار نشود، به اصطالح چرخ چند بار اختراع می پرداخته می

آگاه باشند،  coreاي تیم تولید کننده برنامه بدون آن که از وجود یک مولفه در بخش یعنی اعض

هایی خواهیم بود که همگی براي  کنند. در نتیجه شاهد مولفه مجددا شروع به تولید آن مولفه می

 اند. گویی به یک هدف واحد ولی هر کدام در یک ساختار مجزا تولید شده پاسخ

 شود که با چه ساز و کاري افراد  ر این بخش به این مورد پرداخته می: دمستند سازي اطالعات

هاي تولید شده را مستند کرده و به اطالع سایرین  کنید که مولفه حاضر در تیم توسعه را مجبور می

 coreبرسانند تا توسط سایر اعضاي تیم مورد استفاده قرار گیرد. در شرکت اعوان، افرادي که بخش 

دهنده  و یا مستنداتی که نشان JavaDocند، مستندات کاربري آن را نیز در قالب کن را تولید می

کنند. مکانیزم بعدي، استفاده از تاالرهاي گفتگو در  چگونگی استفاده از این قابلیت است ارائه می

هاي  باشد. در این تاالر گفتگو، مشکالت مطرح براي استفاده از مولفه می asta.ir/forumنشانی 

نویسان خواسته  شود. در واقع از برنامه تر، پاسخ داده می طرح شده و از جانب کاربران باتجربه مختلف

حل آن را در تاالر ثبت کنند. به عالوه، اسالیدهاي نمایشی متعددي  شود تا پس از کشف یک راه می

ن توضیح شود و در آ آماده شده است که به هنگام اضافه شدن عضو جدید به تیم، به وي ارائه می

جامعی در مورد معماري خط تولید شرکت اعوان ذکر شده که در تهیه این گزارش نیز از این اسالید 

 نمایشی استفاده شده است.

  برگزاري میتینگ بین اعضايcore براي برقراري هماهنگی میان ذینفعان مختلف یک و برنامه :

، شرکت اعوان به عنوان توسعه دهنده wiseافزاري، مانند مشتریان و استفاده کنندگان از  پروژه نرم

شود که  هاي فراهم کننده زیرساخت و ... جلسات هفتگی برگزار می ، نمایندگان شرکتwiseاصلی 

هاي جدید، پرسش از امکانات موجود، چگونگی  ها در مورد مطالب گوناگونی مانند نیازمندي در آن

 د.شو سازي برخی امکانات و ... سوال پرسیده می شخصی
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 افرادي که به صورت دو به دو، هاي متقابل ساختار سازمانی بین عملکردي و پذیرفتن نقش :

کنند. مثال زمانی که وظایف یک  ها مبادله می هاي سایر برنامه با پروژه coreنقش خود را در پروژه 

ین طور شود. هم به وي تخصیص داده می coreفرد در برنامه پایان یابد، تعدادي وظیفه مبتنی بر 

شوند، از اعضاي تیم توسعه دهنده  اي به پایان مهلت خود نزدیک می هاي برنامه زمانی که پروژه

core شود. بدین ترتیب تجارب میان اعضاي این دو  براي تسریع در خاتمه آن پروژه استفاده می

 شود. دسته تیم با یکدیگر به اشتراك گذاشته می

  ارزیابی شرکت اعوان بر اساس مدلFEF  صورت خواهد گرفت که در چهار ربع مطرح شده در مدل

BAPO پردازد. از این لحاظ مدل  به تعیین میزان بلوغ شرکت در قالب یکی از سطوح یک تا پنج می

FEF  با مدلCMMI  مشابهت دارد و براي ارزیابی بعد فرآیند مستقیما از مدلCMMI  استفاده

نامه طراحی شده، مطرح و  در ادامه سواالت پرسش کند. کند ولی صرفا روي این بعد تمرکز نمی می

 نتایج آن ارزیابی خواهد شد.

 ارزیابی ربع کسب و کار -6-3

هاي کمی است  یکی از مباحث مطرح براي ارزیابی میزان بلوغ شرکت در استفاده از خط تولید، داشتن مدل

هاي مالی  تولید و میزان منفعتگذاري در بخش خط  هاي آماري از میزان سرمایه که با ارائه عدد و رقم

گذاري، به صورت روشن نسبت سود حاصله را محاسبه کند و در سایر  بدست آمده از این سرمایه

هایی  کند و چه بخش coreهایی را وارد  هاي مدیریتی، از این معیار استفاده کند. مثال چه بخش گیري تصمیم

کت اعوان تا کنون برنامه خاصی را براي ارزیابی کمی ارزش توسعه در حوزه مشترك را ندارد. متاسفانه شر

مدل خط تولید خود اجرا نکرده است. علت این اتفاق این بوده که تا به حال ارزیابی مالی میزان 

گذاري در خط تولید، یک دغدغه جدي براي مدیران این شرکت نبوده است؛ زیرا ایشان باور داشتند  سرمایه

جایی که  زه، کامال داراي سود مالی و بازگشت سرمایه است. در واقع از آنگذاري در این حو که سرمایه

هاي خود کمتر به  گیري شود، در تصمیم محور محسوب می بنیان و نه سرمایه شرکت اعوان شرکتی دانش

 ها و باشد. با این وجود در چند سال اخیر، این شرکت نیز به محاسبه هزینه دنبال محاسبه بار مالی پروژه می

ین محاسبه منجر داند و تا حدي ا درآمدهاي هر پروژه پرداخته است و اجراي این کار را نیز بسیار مفید می

 این شرکت شده است. يدر مدل کسب و کار به تغییر

بدین ترتیب با توجه به استفاده شرکت اعوان از رویکرد پایین به باال به عنوان یک رویکرد استاندارد توسعه 

توان تا حدي آن را در سطح سوم بلوغ دانست ولی از آنجایی که این شرکت هیچ برنامه  خط تولید، می

 ارزیابی کمی مدونی براي سنجش خط تولید خود ندارد، قطعا این شرکت در سطح چهارم بلوغ نخواهد بود.
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  ارزیابی ربع معماري -6-4

به این نتیجه رسیدیم که ، FEFپس از ارزیابی خط تولید شرکت اعوان در بعد معماري بر اساس چارچوب 

رسیده است، چرا که تغییر سازوکار  5سطح در خط تولید به » ي مجدد استفاده«ي  این شرکت از جنبه

افزاري پشتیبانی  هاي نرم پیکربندي در این خط تولید میسر است، و به عالوه از تغییرپذیري در دارایی

ي مجدد در خط تولید این شرکت مبتنی بر  تفادهشود. البته این را هم باید ذکر کرد که بخشی از اس می

  است. 39باز دیگران محصوالت متن

شده نشان داد که شرکت براي خط تولید خود، معماري مرجع  هاي انجام ها و مصاحبه با این حال، بررسی

شده، در مورد هر محصول، معمار با توجه به  تعریف نکرده است، بلکه با توجه به توضیحات ارایه

هایی را باید براي طراحی معماري آن محصول در  گیرد که چه اجزا و مؤلفه هاي مشتري تصمیم می ندينیازم

افزاري) با توجه به مقتضیات  هاي نرم ها (در واقع همان دارایی گاه معماري این مؤلفه نظر بگیرد، و آن

معماري مرجع متفاوت  ي به کلی با مفهومرویکردشود. روشن است که چنین  سازي و پیکربندي می مناسب

 1سطح توان خط تولید شرکت را در سطحی باالتر از  نمی» معماري مرجع«ي  است، و بنابراین از جنبه

  ارزیابی کرد.

تواند سطحی باالتر از  نیز نمی» مدیریت تغییرپذیري«ي  ي ارزیابی از جنبه چه گفتیم، نتیجه با توجه به آن

چرا که بعد از آن، ابتنا بر معماري مرجع، نقش مسلمی در ارتقا  براي خط تولید این شرکت باشد؛ 2سطح 

 FEFبه سطوح باالتر دارد. به این ترتیب با توجه به تفاوت و تباین آشکار مفاهیم و فرضیات چارچوب ارزیابی 

را نتوان به عنوان  1سطح هاي شرکت اعوان در بعد معماري، حتی چه بسا سطحی باالتر از رویکردو 

  ارزیابی از این جنبه اعالم کرد.ي  نتیجه

شده در بعد معماري ممکن است در نگاه اول چندان مطلوب نباشد، اما چنین به  به این ترتیب نتایج حاصل

شرایطی را براي ارتقا به سطوح  FEFرسد که علت اصلی آن، اختالف دیدگاه است. چارچوب ارزیابی  نظر می

عمل چندان مورد توجه قرار نگیرند، در حالی که شرکت یادشده به گیرد که ممکن است در  باالتر در نظر می

رسیده است. ضمن این که شرکت اعوان خط تولیدي براي خط تولید طراحی  رویکردصورت تجربی به این 

کند، و نه محصوالت منفرد را. این دیدگاه را  کرده است، و در واقع به مشتریان خود خط تولید عرضه می

هاي تولید انجام شده  ها که براساس واقعیت اند (به ویژه یکی از آن یز مورد بررسی قرار دادهها ن برخی پژوهش

  است) و ما در ادامه بر همین موضوع تمرکز خواهیم کرد.

                                                        
39 third-party 
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  ارزیابی ربع فرآیند -6-5

 من و خط تولید: فرآیند کجاست؟

  ن ربع، سه خط مشخصه زیر وجود دارد:است که مورد بررسی قرار می گیرد. در ای FEFفرآیند یکی از ارکان چهارگانه 

1- Domain Engineering  

2- Application Engineering 

3- Collaboration 

استخراج  FEFدر ادامه به سراغ هر یک از خطوط مشخصه باال می رویم و از روي سواالتی که بر اساس ماتریس وضعیتهاي 

دازیم. الزم به ذکر است به ازاي هر خانه از ماتریس شده است، به بررسی ربع فرآیند براي خط تولید شرکت اعوان می پر

(در ربع فرآیند)، چندین سوال (و حداقل یک سوال) در نظر گرفته شده است. این سواالت از روي توضیح  FEFوضعیتهاي 

توان است) بود، استخراج شده است. لذا می  SPLEمشروحی که براي هر خانه در مستندات درسی (که خود برگرفته از کتاب 

 در نظر داشت که استخراج این سواالت سلیقه اي نبوده است و تا حد خوبی، تکرارپذیر است.

Domain Engineering  

از نهاده هاي ایجاد نرم افزار است. براي رسیدن به این هدف الزم است که دامنه ایجاد نرم  40هدف از خط تولید، بازبهره بري

بر روي مجموعه اي از مصنوعات هدف تمرکز کرد و با سامان دادن دامنه (از طریق  توانافزار را مشخص کنیم. این گونه می

  بري رسید.ها) به راه حلی مقدور براي بازبهره Commonalityها و  Variabilityمدیریت تنوع و در قالب مشخص کردن 

لیت مهندسی دیگر، باید مالحظات اما اطالق لفظ مهندسی بر این فعالیت سبب می گردد تا متوجه باشیم که مانند هر فعا

بینی پذیري در حد قابل قبول، مهندسی را مد نظر داشت: مواردي مانند در نظر گرفتن کیفیت، بودجه، زمان، پیش

Verification ،Validation  .  

ی قرار می در این جاست که نه تنها مدیریت پیچیدگی بر روي دامنه را در معیارهاي خود مورد بررس FEFیک حسن و خوبی 

 _مانند موارد گفته شده در باال_دهد بلکه نسبت به الزمه هاي یک فعالیت مهندسی هم آگاه است. یعنی مالحظات مهندسی 

  را نیز در معیارهاي خود لحاظ می کند و مورد بررسی قرار می دهد.

باید دقت داشته باشیم که  _دارد در منابع وجود FEFکه در قالب ماتریس وضعیت _ FEFپس در هنگام مواجهه با معیارهاي 

  برخی معیارها با برخی دیگر مشابهت جدي دارند. زیرا مربوط به بررسی مالحظات کلی یک فعالیت مهندسی می شوند.

بر  "Verificationو  Validationبررسی وجود و سطوح "به عنوان نمونه، هم در خط مشخصه مهندسی دامنه به زیر معیار 

خط مشخصه مهندسی محصول. زیرا هر دو خط مشخصه یک فعالیت مهندسی هستند و باید این امر براي می خوریم و هم در 

  آنها مورد بررسی قرار بگیرد.

دست می یابیم. همان طور که  FEF: در اینجاست که ما به یک پیشنهاد براي بهبود و گسترش پیشنهاد براي مشارکت علمی

به خطوط مشخصه مختلف دیده می شود(مانند مثال باال). چه خوب است خطوط  دیدیم مشترکاتی در بین معیارهاي مربوط
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است. به ازاي هر  FEFبعدي متعامد باشند. یک بعد همین خطوط مشخصه فعلی موجود در  -Nمشخصه به صورت یک فضاي 

Concern  یک بعد در  "ي مهندسیالزامات فعالیتها"یک بعد جدید با خطوط مربوط به آن در نظر گرفته می شود. مثال براي

است.  "، کیفیت، بودجه، زمان و ...Validation ،Verification"نظر گرفته می شود که داراي خطوط مشخصه اي مانند 

مهندسی "در  "Verification"صورت بگیرد. مثال بحث  CMMبعدي، یک تحلیل -Nحال به ازاي هر نقطه در این فضاي 

سطح است. هم چنین بحث  5در مهندسی دامنه داراي  "Validation"ین بحث سطح است. همچن 5خود داراي  "دامنه

Validation  سطح است. بالطبع، بحث  5در مهندسی محصول داراي"Verification"  5براي مهندسی محصول داراي 

  سطح بودند.) 5جایگشت ممکن در این مثال داراي  4سطح خواهد بود. (هر 

را نیز رعایت کرده است.  symmetryبراي بررسی خطوط تولید می رسیم که اصل  Orthogonalاین گونه به چارچوبی 

و ...) براي هر ساختمان منظم نرم که انسان با آن  Symmetry ،Zero-One-Infinityبودن،  Orthogonalاین اصول، (

  هاي نرم باید رعایت گردند. چوبسر و کار دارد، مانند زبانهاي برنامه سازي، مدلهاي مبنا، معماري هاي نرم افزاري و چار

  

 CMMمختلف و یک بعد هم براي تحلیل  Concernبعد براي دو  2با  _البته مثالی و خیلی ساده_مثالی از یک چارچوب بررسی خط تولید پیشنهادي  -12شکل 

  

  

Initial :  

  .شرکت مهندسی فرآیند در Domain Activities وجود -1

 وجود دارد. WISEفعالیتهاي مهندسی دامنه در این شرکت در قالب پروژه  عیت شرکت اعوان در این معیار:خالصه وض

: اگر خط تولید و ایجاد نرم افزار با رویکرد مبتنی بر مهندسی خانواده محصوالت در یک توضیحات کلی پیرامون این معیار

دامنه در آن شرکت دید. این فعالیتها مواردي مانند استخراج شرکت وجود داشته باشد، باید اثري از فعالیتهاي مهندسی 

رو براي اعضاي خانواده و مواردي از این دست نیازمندي ها براي خانواده محصوالت نرم افزاري، ساخت مصنوعات بازبهره

آنچنانکه ما آن _هانه است. البته باید توجه داشت که فعالیتهاي مهندسی دامنه را می توان با دو رویکرد آگاهانه و غیرآگا

  انجام داد.  _را دریافتیم و می نامیم
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در رویکرد آگاهانه، ایجادکنندگان به تفاوت دامنه و محصول کامالً اگاه هستند و فعالیتهاي خود را در دو حوزه دامنه و 

جامع، زایا،  "فزاريمحصول نرم ا"محصول پی میگیرند. اما در رویکرد غیر آگاهانه، ایجادکنندگان کل خط تولید را یک 

کامل، قوي و با صفاتی از این دست می بینند. از این رو در حین ایجاد و توسعه این ابر محصول، قهراً فعالیتهاي مهندسی 

دامنه را نیز انجام می دهند: مثالً سعی می کنند مجموعه اي کامل از نیازمندي ها بیابند (=به نوعی پرداختن به 

Commonality ر محصول در آن  ها)، روشیبراي پیکربندي و تنظیم نیازمندي ها براي مشتري هاي مختلف این اب

ها) و ... . ولی باید توجه داشت که رویکرد غیرآگاهانه از همگی  Variabilityتعبیه می کنند(= نوعی از پرداختن به  

یک خط تولید و عدم وجود خط  Initialمزایاي خط تولید بهره مند نیست و عمالً می توان آن را حد واسطی بین سطح 

  تولید دانست: سطح زیر صفر.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که سطح رویکرد غیرآگاهانه محل مناسبی براي رشد قابلیت یک شرکت براي 

این است که تبدیل شدن به یک مجموعه خط تولید نرم افزار است. زیرا معموال رویکرد غیرآگاهانه به خط تولید ناشی از 

سازمان یا شرکت مربوطه لزوم وجود چیزي مشابه خط تولید را دریافته است لیکن مصداق مناسب بیرونی آن را هنوز 

نیافته و مستقر نکرده است. از این رو چنین شرکتها و سازمانهایی می توانند با در اختیار گرفتن دانش مرتبط با خطوط 

دیگران، به رشدي سریع در این حوزه دست یابند: هم انگیزه سازمانی وجود دارد، تولید و بهره بردن از تجارب پیشینی 

هم پشتیبانی مدیریت و اعضاي سازمان دیده می شود، هم نیاز و بازار مصرف براي این تالش تجاري آنان از قبل موجود 

رار دارند، درد را احساس نموده ولی است. به تشبیه، سازمانها و شرکتهایی که در سطح رویکرد غیر آگاهانه به خط تولید ق

درمان را هنوز نیافته اند. چنین فردي زودتر از کسی که هنوز نمی داند نیاز به درمان دارد، عالج می یابد و جلوتر از او و 

  به پیش رفته تر از اوست.

در سطح  _ی پیش ترسالیان_شرکت اعوان در ابتداي فعالیت خود: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

رویکرد غیرآگاهانه قرار داشته است. با احساس نیاز به خط تولید و وجود یک روند کلی تر براي ایجاد نرم افزار که به 

منجر شود، گام در مسیر بهبود وضعیت خود نهاد. یک تا دو محصول، به صورت  43و زایایی 42بريو بازبهره 41رويبازبهره

ایجاد نمود، سپس وارد فاز رویکرد غیرآگاهانه به خط تولید گشت و پس از تکمیل اولین نسخه خارج از رویکرد خط تولید 

عمال وارد سطح رویکرد آگاهانه به خط تولید گردید. نشانه این امر تمایز آگاهانه اي است که  _WISE_از خط تولید خود

دراین شرکت وجود داشته و  WISEنبعث از و دیگر محصوالت م _WISEدر قالب پروژه _بین فعالیتهاي قلمروي دامنه 

دارد. لذا باید گفت شرکت اعوان یک سوژه جذاب پژوهشی است. این شرکت تمامی دوره هاي گذار یک شرکت از زمانی 

چنانکه در صفحات ادامه این _که خارج از گفتمان خط تولید به ایجاد نرم افزار می پردازد تا دوره بلوغ سطح پنجم 

را از سر گذرانده است. تحلیل ما این است که علت این رشد، همان احساس نیاز است.  _واهیم گرفتبررسی نتیجه خ

احساس نیاز به انگیزه و آگاهی سازمانی می انجامد و انگیزه سازمانی، پشتیبانی مدیریت و برنامه را از برنامه رشد به 

  ه گردد، به دست خواهد آمد. همراه خواهد داشت. آنچه نیاز باشد و خواسته شود و برایش هزین

از این فرصت می توان استفاده کرد و نتیجه گرفت که اولین فعالیت و شاید موثرترین  پیشنهاد براي مشارکت علمی:

فعالیت براي رشد یک سازمان یا شرکت در حوزه خط تولید، ایجاد یا کشف نیاز به خط تولید براي آن سازمان و شرکت 

                                                        
41

 Reusability 
42 Reuse 
43 Generation 
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و  "44الگوي فرایندي"و دیگر بررسی هاي موجود در ادبیات این حوزه، می توان این امر را یک است. نظر به این بررسی 

  قطعه متد در این حوزه دانست.

  

Managed : 

  )Requirement Engineering( دارد؟ وجود تولید خط هاينیازمندي پیرامون مستنداتی -2

 بله، وجود دارد.  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

بري از تصمیمات و تالشی است : مستندسازي ابزاري براي رسمیت بخشیدن و بازبهرهیحات کلی پیرامون این معیارتوض

که براي رسیدن به آن تصمیم صورت گرفته است. از این رو شرکتی که با عنایت به این دو وجه و دلیل مستندسازي، 

هد شد. پس نه تنها باید مستندسازي نیازمندي ها مورد توجه مند خوااقدام به تهیه مستندات بنماید، از فواید آن بهره

  قرار بگیرد، بلکه باید مستندات جایگاه رسمی و به منظور بهره برداري مجدد، داشته باشند.

هاي خط تولید می باشد. این شرکت اعوان داراي مستندات نیازمندي: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  ا حدودي براي شرکت رسمی به حساب می آیند و هم تا حدودي مورد استفاده مجدد قرار می گیرند. مستندات هم ت

  است؟ شده پرداخته نحوي به هم Variability و تنوع به مستندات، این در آیا -3

 بله، پرداخته شده است.  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

لی که براي نیل به استفاده مجدد از مصنوعات باید حل گردد، مساله : مساله اصتوضیحات کلی پیرامون این معیار

مدیریت تنوع و مدیریت گونگونی مصنوعات است. از این رو مستنداتی در فرآیند خط تولید کارا و موثر خواهند بود 

  که به این مساله پرداخته باشند. 

رویکرد همه یا هیچ به نوع مصنوعات  _حدي تا_شرکت اعوان : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

اي از دامنه را در قلمروي خط تولید ببیند و آن را در قالب  Featureدارد. یعنی اگر تصمیم داشته باشد که 

را شناسایی نماید. در این  Featureمصنوعات دامنه محقق کند، سعی می کند تا انواع و ویژگی هاي متعدد آن 

 Variation Pointدست می یابد که معادل یک  Featureاز تنوع موجود حول آن  جاست که به طبقه بندي

 Codeاست. سپس بخشی از تنوع کشف شده را که صرفه اقتصادي دارد هدف گرفته و در قالب مصنوعات دامنه (

Generator دیریت هایی براي آن، کتابخانه هایی براي آن و ...) محقق می سازد. رویکرد اصلی این شرکت در م

فرم  100اي. مثال به جاي آن که است و نه استفاده مجدد صرف و کتابخانه 45تنوع، مدیریت تنوع از طریق زایایی

را توسعه می دهند. البته از کتابخانه و استفاده مجدد صرف هم بهره  Form Generatorمبنا داشته باشند، یک 

  مند هستند.

  

                                                        
44 Process Pattern 
45 Generation 
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 دارد؟ تاثیر و نمود Plan در Domain به مربوط فعالیتهاي آیا -4

 بله، وجود دارد.  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

: زمان و بودجه دو رکن از ارکان فعالیت مهندسی هستند که یکی از ابزارهاي توضیحات کلی پیرامون این معیار

بر بر و هزینهزماناست. فعالیتهاي مربوط به دامنه معموالً  Planمهندسی براي در نظر داشت و نظارت بر آنها، 

دیده شوند تا در زمان مناسب و  Planبه بازدهی نرسند. لذا باید در  _شاید_هستند و از سوي دیگر در کوتاه مدت 

  برداري و ثمردهی برسند.پس از صرف هزینه الزم، به بهره

عمل نموده است. از شرکت اعوان از این نظر بسیار زیرکانه : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

سویی توسعه و تکمیل خط تولید خود را به صورت یک پروژه بلند مدت مدنظر دارد و به تکمیل آن می پردازد و از 

سوي دیگر، به ازاي هر پروژه کوتاه مدت دیگر، سعی می کند تا ارزش افزوده اي براي خط تولید خود (در قالب 

هاي پروژه هاي این شرکت، فعالیتهاي  Planد. این گونه در تمامی مصنوعات جدید، تغییرات و ...) فراهم آور

  قلمروي دامنه به خوبی مشخص و معلوم هستند و جایگاه دارند.

اي براي تکمیل به نظر می رسد شرکت اعوان از یک رویکرد دورگه، تکراري و چرخهپیشنهاد براي مشارکت علمی: 

ه منجر به ارائه چندین ویرایش از خط تولید و پیمودن مسیري خط تولید خود استفاده نموده است. رویکردي ک

تکاملی توسط آن شده است. این رویکرد، اکنون در آن حد پخته شده است که به عنوان یک فرآیند پیشنهادي براي 

یار از شرکتهاي داخلی و خارجی براي ایجاد خط تولید مورد استفاده قرار بگیرد. البته شاید نتوان یک فرآیند تمام ع

توان قطعات فرآیندي و الگوهاي فرآیندي از آن استخراج نمود که در عمل در فضاي آن استخراج نمود ولی می

  مهندسی نرم افزار ما، کارا و موثر بوده اند.

  

 دارد؟ تاثیر و نمود Plan در Application و Domain بین ارتباط آیا -5

 مال وجود دارد.بله، کا  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

: دامنه و محصول و فعالیتهاي مربوط به آن دو باید در یک مجموعه هماهنگ با توضیحات کلی پیرامون این معیار

افزایی در فضاي سیستمی آنها محقق گردد. از  سوي دیگر، بخش مهمی از ارزش افزوده یکدیگر به پیش بروند تا هم

صورت می گیرد. از این رو، یکی از  Planو بودجه دارد که از طریق در پروژه ها، بستگی به مدیریت صحیح زمان 

است. گاهی یک فعالیت قلمروي دامنه  Planمواردي که باید فعالیتهاي دامنه و محصول در آن هماهنگ باشند، 

ین متوقف و منوط به انجام یک فعالیت قلمروي محصول است. (مثال براي اخذ بازخوردهاي قنی، آزمون و ...)هم چن

گاهی یک فعالیت قلمروي محصول متوقف و منوط به یک فعالیت قلمروي دامنه است. (مثال ایجاد و نهایی کردن 

تصمیمات معماري و طراحی پیرامون مصنوعاتی که قرار است مورد استفاده مجدد قرار بگیرند، مانند معماري مبنا، 

  طرح آزمون و ...).

ها نه تنها به گونه اي ریخته می شوند  Planدر شرکت اعوان : ن معیارتوضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در ای

اي و گردد که رویکردي چرخهافزایی انجام پذیرند، بلکه سعی میکه فعالیتهاي دامنه و محصول در هماهنگی و هم

دامنه، هم براي تکمیل و تغییر متوازي و متوازن دامنه و محصول وجود داشته باشد: هم  _ولو غیر صریح_تکراري

  گیرند.مورد برنامه ریزي و تخصیص منابع قرار می Planمحصول، با هم در 
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 گیرد؟می قرار نظارت مورد دامنه مصنوعات از استفاده آیا - 6

 تیمی 46بله، از طریق فرآیند دورگه  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

د مطمئن باشد که در مهندسی محصول و در جایی که : تیم، شرکت یا سازمان بایتوضیحات کلی پیرامون این معیار

امکان دارد، از مصنوعات دامنه استفاده مجدد صورت می گیرد. این گونه می تواند امید داشته باشد که از طریق 

  استفاده مجدد، هزینه اي که براي مصنوعات دامنه کرده است باز گشته و پروژه خط تولید، به سود دهی می رسد.

شرکت اعوان از نظر مدیریت منابع انسانی، رویکردي تیمی و : مون وضعیت شرکت اعوان در این معیارتوضیح پیرا

در  _چابک دارد. از این رو داراي انسجام باالیی در سازمان خود می باشد و عمال به دلیل سایز کوچک سازمانی 

که یکی از آنها استفاده از _ه امور بیشتر یک تیم است تا یک سازمان. از این رو نظارت بر کلی _نفر 20حدود 

 Face to Faceاز طریق فرآیندهاي تیمی و چابک صورت می گیرد. مواردي مانند  _مصنوعات دامنه است

Contacts ،Information Osmosis  البته نمودهایی از فعالیتهاي رسمی تر و فرآیندهاي کالسیک و سنگین .

. مانند مستند سازي ارتباطات درون سازمانی و بین افراد. البته همین تر هم در فعالیت این مجموعه دیده می شود

صورت می گیرد. رویکرد دورگه از  _اینترنتی شرکت Forumاز طریق _مستندسازي هم از طریق روشی چابک 

  مشخصات فرآیندي این شرکت است که ثمرات خوبی را براي آن به همراه داشته است. 

  

 است؟ موجود تولید خط وضعیت از کلی دیدي آیا -7

 .UMLبله، در قالب نمودارهاي   خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

: وجود دید کلی از مصنوعات از دو جنبه حائز اهمیت است. اول آن که خود توضیحات کلی پیرامون این معیار

د هستند. از این رو الزم محل تغییر و تحول و ایجا _به عنوان یک نرم افزار و ساخت نرم_مصنوعات و خط تولید 

است که معماري و طرح کلی آنها موجود و در دسترس باشد تا از همه خوبی هاي معماري و طرح کلی بهره مند 

  باشیم.

که قرار است مصنوعات در مهندسی محصول مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. از این رو باید بتوان نگاشتی دوم آن

دامنه برقرار نمود. وجود طرح کلی و دید کلی از وضعیت خط تولید و مصنوعات بین محصول و مصنوعات قلمروي 

دامنه کمک می کند تا این نگاشت راحت تر برقرار شود. در واقع خط تولید بهتر فهمیده شود و مصنوعات مناسب با 

  مهندسی محصول راحت تر و به نحوي موثر تر انتخاب و برگزیده شوند.

و مدلهاي  EMFدر شرکت اعوان این امر در قالب متامدلهاي  :کت اعوان در این معیارتوضیح پیرامون وضعیت شر

UML هاي بعدي آن استفاده می رخ داده است. از این مدلها هم براي درك خط تولید و هم توسعه و ایجاد ویرایش

  شود.

  

 شود؟ می اعمال تولید خط مصنوعات روي بر Versioning آیا -8

                                                        
  نه آن چنان چابک که به بی قیدي منتهی شود و نه آنچان کالسیک و سنگین که عملی و مفید نباشد.  46
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بله، نه تنها اعمال می شود بلکه به عنوان ابزاري در فرآیند ایجاد و   ن در این معیار:خالصه وضعیت شرکت اعوا

 مدیریت پروژه مورد توجه قرار می گیرد.

روي مصنوعات وجود داشته باشد،  Versioning: باید توجه داشت نه تنها باید توضیحات کلی پیرامون این معیار

 استفاده کرد. _چه در دامنه و چه در محصول_یند ایجاد و مدیریت پروژه بلکه باید از آن به عنوان ابزاري در فرآ

  در شرکت اعوان به این امر کامال پرداخته شده است. : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  

Defined  

  است؟ شده تعریف تولید خط Scope آیا -9

  است. بله، تعریف شده  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

تر هم گفته شد، خط تولید (یا در واقع خروجی مهندسی طور که پیش:  همانتوضیحات کلی پیرامون این معیار

هاي یک نرم افزار یا فعالیت است و از این رو تمامی بایسته 47خانواده محصوالت) خود یک ساخت نرم و نرم افزار

براي نرم افزار الزم  Scopeطور که تعریف صریح و، همانمهندسی نرم، براي آن هم بایسته و شایسته است. زین ر

 و دیگر مشکالت رخ ندهد).Scope 49و خزش موارد ناخواسته و نامربوط به Scope 48است (تا انحراف از 

شرکت اعوان به صورت مشخص و صریح قلمروي خط تولید : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

WISE  هاي نرم افزاري سازمانی است: سیستمخود را مشخص کردهWeb-Based  مبتنی بر تکنولوژيJ2EE  که

خط تولید این گونه  Scopeهاست. اگر دقت کنیم نه تنها بر روي داده CRUDها، عمده عملیات این سیستم

سطح  Scopeهم تعیین گردیده است. یعنی تعریف  Platformمشخص شده است، بلکه تا حدودي مشخصات 

  صرف نیست.باالي 

  

 است؟ شده گذاري هدف بازار شاخه یک در محصول چند مشخصاً آیا -10

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 :  این معیار یک پاالیش و جلوه دقیقتري از معیار قبلی است.توضیحات کلی پیرامون این معیار

ت یک شاخه خاص و مشخص از بازار هدف قرار بله، تمامی محصوال: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  گرفته اند.

  

                                                        
47

 (Nicolas Anque�l, 2010) 
48 Scope Drift 
49 Scope Creep 
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 است؟ شده تعریف نحوي به تولید، خط محصوالت نیازمندیهاي آیا -11

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  در رویکرد خط تولید نه تنها بین دامنه و محصول تمایز وجود دارد بلکه بین خط توضیحات کلی پیرامون این معیار

ولید و محصوالت نهایی نیز به عنوان ساختهاي متفاوت نرم افزاري تمایز وجود دارد. همچنانکه پیشتر دیدیم که خود ت

هاي خود هستند. حال بعضی از این هاي خاص خود است، محصوالت نیز داراي نیازمنديخط تولید داراي نیازمندي

ید دقت داشت که برخی نیازمندي ها اگرچه بین تمامی اند و بعضی خاص یک محصول. در ضمن باها مشتركنیازمندي

هاي غیرمشترك موجود در خط تولید محصوالت مشترك نیستند، اما ویژه یک محصول هم نیستند. در واقع نیازمندي

هایی داشته باشیم که در خط تولید دیده نشده اند و از طریق اجراي فعالیت هستند. ما می توانیم نیازمندي

Maintenance  بر روي آن اعمال شود. در این معیار، هدف این است  _پس از خروج از خط تولید_بر  روي محصول

آن هم نیازمندي هایی که توسط خط تولید به نحوي تولید می  _و نه خط تولید_هاي محصوالت که ببینیم آیا نیازمندي

 به نحوي تعریف شده اند. _و نه لزوما مشترك بین همه محصوالت_گردند 

  

هاي نیازمندي"از  باید جداگانه _به عنوان یک سیستم نرم افزاري_ "هاي خود خط تولیدنیازمندي"، دقت شود که "هاي محصوالت خط تولیدنیازمندي" -13شکل 

 "هاي محصوالت خط تولیدنیازمندي"بتواند محصوالتی با باید چنان باشد که  "هاي خود خط تولیدنیازمندي"تحلیل و استخراج شود. البته  "محصوالت خط تولید

 ایجاد نماید.

هاي محصوالت خط تولید تعریف بله، تعریف شده است. نیازمندي:  توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  شده اند.

  

 اند؟ شده تعریف صریح صورت به ها Variability و ها Commonality آیا -12

 بله، در قالب متامدلی که براي خط تولید تعریف گردیده است. اعوان در این معیار: خالصه وضعیت شرکت

:  این امر الزم است چون امکان مدیریت تنوع و گونگونی در دامنه را به ما می دهد توضیحات کلی پیرامون این معیار

 و در واقع یکی از مهمترین وجوه مهندسی دامنه است.

بله، در قالب متامدلی که براي خط تولید تعریف گردیده است. : اعوان در این معیارتوضیح پیرامون وضعیت شرکت 

  توان دریافت که کدام وجوه تغییرپذیرند و کدام وجوه ثابت و مشترك.زیرا از روي این متامدل می



86 

 

  

 اند؟ شده تعریف نحوي به تولید، خط محصوالت آیا -13

 هم در قالب متامدلی که براي خط تولید تعریف گردیده است. بله، باز خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

بله، باز هم در قالب متامدلی که براي خط تولید تعریف گردیده : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

 .است_البته سطح باالیی_توان دریافت که دامنه داراي چه مشخصات و تعاریف است. زیرا از روي این متامدل می

  

 است؟ وموجود شده تعریف فنی، راهکار یک قالب در دامنه براي الزم معماري بستر آیا -14

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  اگر بستر معماري الزم براي دامنه به شکل یک راهکار فنی (در واقع محیط توضیحات کلی پیرامون این معیار

رآیند ایجاد عمالً ناهموار خواهد بود و این ناهمواري و نبود خودکارسازي، سازي و بستر کد) موجود نباشد، فپیاده

 می شود. _از مصنوعات 50بريخصوصاً بازبهره_مانع از نموده شدن فواید خط تولید 

هایی و افزونه Eclipseهایی بر روي بله، از طریق تعریف افزونه: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

. همچنین از طریق تعریف معماري و ساختار استاندارد براي Eclipseچنین سفارشی سازي خود و هم EMFبراي 

  ها.ساختار کد و کتابخانه

  

 مختلف هاي Interface وجود( دارند؟ نمود معماري، بستر براي شده ارائه فنی راهکار در ها Variability آیا -15

 ...) و شده تعریف

 بله این معیار: خالصه وضعیت شرکت اعوان در

 :  مشابه آنچه براي معیار قبلی گفته شد.توضیحات کلی پیرامون این معیار

بله، از طریق زبان استانداردي که براي هر افزونه تعریف گردیده : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  ت این معیار شده است.شرکت اعوان سبب تسهیل رسیدن به خواس Model Drivenاست. در واقع رویکرد 

  

 شده استفاده صحیح منظور به و درست جاي در دامنه مصنوعات از که این از اطمینان براي Verification آیا -16

 گیرد؟ می صورت است

 بله، البته مبتنی بر فرآیند تیمی شرکت خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

را الزامی می کند، هم در خط تولید  Verificationنرم افزار،  :  مشابه آنچه درتوضیحات کلی پیرامون این معیار

موجود و ملموس باشد. در غیر  Verificationو هم در فرآیند ایجاد، باید این  _که یک سیستم نرم افزاري است_

این صورت نمی توان اطمینان نسبی براي رسیدن به سطح کیفیت مطلوب در محصوالت یا خود خط تولید را 

 داشت.

                                                        
50 Reuse 
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بله، از طریق فرآیند تیمی و انسجام باالیی که از نظر تیمی : وضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیارت

برسند. این گونه که هم برخی بررسی هاي رسمی را خصوصاً در  Verificationتوانند به سطح خوبی از دارند، می

ن زمینه هماهنگ عمل می کنند. در واقع پایان فرآیند ایجاد دارند و هم خود اعضاي تیم کامالٌ در ای

Collaboration  تیمی براي رسیدن به سطح مطلوبی ازVerification  در حین فرآیند ایجاد، یک روش چابک

شود. اعضا به صورت غیرمتمرکز هم بر روي نتایج کار یکدیگر در فرایند است که توسط شرکت اعوان پیگیري می

ی دهند و نتیجه را در صورت لزوم به یکدیگر گوشزد می کنند. البته خود ایجاد عمل صحت سنجی را انجام م

و آزمون باید فعالیتهاي بیشتر و موثرتري صورت  Verificationشرکت اعوان هم با ما هم نظر است که از نظر 

  دهد.

  

 گیرد؟ می صورت هستند Valid و معتبر که این از اطمینان براي دامنه مصنوعات روي بر Validation آیا -17

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  در رویکرد خط تولید، به صورت همزمان بر روي یک قلمروي نسبتاً متکثر که توضیحات کلی پیرامون این معیار

است. زیرا هر کدام از مصنوعات  Validationدامنه نامیده می شود کار صورت می گیرد. این خود چالشی براي 

باشد چون به عنوان یک مصنوع و  Validباید  _هاولو یک طرح آزمون یا یک نمودار نیازمندي_منه موجود در دا

 خروجی دامنه، قرار است بعداً مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. 

بله، تکیه شرکت اعوان بر نرخ باالي استفاده از مصنوعات است. : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

است در مجموعه خط تولید  Validکه غیر  Artifactخ باالي استفاده از مصنوعات، اجازه نمی دهد که یک این نر

  باقی بماند و زود خود را نشان می دهد.

  

 است؟ مستند و شده تعریف تولید خط سازمانی فرآیند آیا -18

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

رآیند براي یک فعالیت ایجاد، به مثابه سیستم عامل براي یک ماشین پردازنده :  فتوضیحات کلی پیرامون این معیار

هاي صورت گرفته توسط بقیه تواند تمام تالشاست. فرآیند تعریف نشده، ناقص، معیوب، ناکارا، مبهم و کند می

 هاي تولید شده توسط آنان را خنثی و بی فایده کند.اجزاي سیستم و ارزش

بله، باز هم باید بر ذات دورگه و مهندسی شده فرآیند در شرکت : ت شرکت اعوان در این معیارتوضیح پیرامون وضعی

آنجا که الزم تشخیص داده شده _اعوان تاکید کرد و آن را ستود. هم وجوهی از فرآیندهاي سنگین و کالسیک 

حسوس و مشخص است. حتی دیده می شود (مانند مستندات تولیدي در فرآیند ایجاد) و هم چابکی فرآیند م _است

برخی تکنیکها و حتی فعالیتهاي ایجاد نرم افزار به نحو چابک در این شرکت مشاهده می گردد. (مانند نحوه 

Collaboration  و مستندسازي ارتباطات سازمانی درون شرکت). البته میزان مستندات هنوز در تناسب با گستره

  خط تولید این شرکت کم است.

و ابزارهاي آن، مانند  Model Driven Developmentگیري از تالش شده است تا با بهرهدر شرکت اعوان 

EMF مستند توصیف واسط "، ایجاد مستندات و بروز نگه داشته شدن آنها  تضمین شود. مثال فرض کنید اگر
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قرار است  ،Model Drivenنخواهد شد. چون به نحو زایا و  Compileیا  Buildایجاد نگردد، پروژه  "کاربر

از طریق این مستند  UIاز روي این مستند تولید گردد. همچنین این مستند بروز است چون تغییر در  UIفرمهاي 

داد. لذا می توان مطمئن بود که مستند  UIممکن است و به نحو دیگر نمی توان تغییري وسیع و ساختاري در 

که در _وضعی براي دیگر مستندات در شرکت اعوان همواره موجود و به روز است. چنین  "توصیف واسط کاربر"

دیده می شود. البته هنوز مستندات مربوط به موارد کاربرد  _وارد شده است Model Drivenزنجیره ایجاد به نحو 

  وارد این زنجیره نشده اند و وارد کردن آنها چندان آسان نمی نماید.

- اي تضمین در دسترس بودن مستندات و بروز بودن آنها میرویکرد شرکت اعوان برپیشنهاد براي مشارکت علمی:  

و قطعه متد شناسایی شود. البته بعید به نظر می رسد که این الگو در ادبیات  "الگوي فرآیندي"تواند به عنوان یک 

ناشناخته باشد ولی نکته با اهمیت، گزارش سازگار نمودن آن با رویکرد خط تولید در قالب یک  MDDمربوط به 

  ربه موفق است.تج

  

  است؟ شده تعریف دامنه مصنوعات از استفاده یا نهایی محصوالت براي آموزش فرآیند آیا -19

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  وجود فرآیند آموزش براي محصوالت نهایی در رویکرد خط تولید اهمیت مضاعف توضیحات کلی پیرامون این معیار

منه متکثر و زیاد هستند و اگر مدیریتی براي تولید راهنماي مناسب براي آنها صورت نگیرد، دارد. زیرا مصنوعات دا

در انتها ممکن است یا زمان و هزینه زیادي براي راه اندازي فرآیند آموزش مستقل مورد نیاز باشد یا فرآیند آموزش 

 براي محصول نهایی غیر مفید و ناکارا باشد.

رویه شرکت اعوان این گونه است که سعی می کند در کنار :  اعوان در این معیارتوضیح پیرامون وضعیت شرکت 

ایجاد هر کدام از مصنوعات دامنه، مستندات و مواد آموزشی الزم را هم تولید کند. هم چنین در مهندسی محصول، 

  اقدام به یکپارچه سازي و سفارشی سازي و تکمیل این مواد آموزشی می کند.

  

Quantitatively Managed 

  دارد؟ وجود QPM آیا -20

 بله، تا حدودي خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

بینی پذیرتر و مقیاس کند که فرآیندها پیش:  مدیریت کمی بر فرآیند کمک میتوضیحات کلی پیرامون این معیار

مند و تعریف شده شناسایی تر و قطعی تر شناسایی شوند، تجارب به نحوي هدفمند، نظامها سریعپذیر شوند، ریسک

توان امید داشت که در آینده قابلیت فعلی سازمان حفظ می شود و بستري براي گونه میشده و مستند گردند. این

 گردد.فراهم می آید و آماده می _که سطح بعدي است_بهبود مستمر 

یشتر از طریق ابزارهاي نرم افزاري در شرکت اعوان، این امر ب:  توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

گردد. تامین می_JIRAمشخصاً نرم افزار _ Issue Trackerموجود براي مدیریت فرآیند خصوصاً نرم افزاري هاي 

  البته در این زمینه شرکت اعوان جاي کار دارد و می تواند با صرف توان، خود را تواناتر سازد.
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 شوند؟  می ارزیابی یا گیري اندازه منظم فرآیند یا ابزار قالب در مدرج معیارهاي آیا -21

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 :  مشابه آنچه براي معیار قبلی گفته شد.توضیحات کلی پیرامون این معیار

  براي این امر مورد استفاده قرار می گیرد. JIRAنرم افزار :  توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  

 

 گیرد؟ می صورت) فرآیندي( مشخص روش با تحلیل حاصل، آماري نتایج روي بر آیا -22

 گاهی بله، گاهی خیر خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

آوري داده ها بالفاصله پس از مشاهده آنها بدست نمی آید :  برخی از ثمرات جمعتوضیحات کلی پیرامون این معیار

قرار بگیرند. مانند روند بازار، روندهاي زمانی در فرآیند ایجاد، نرخ هاي وقوع و کشف  و باید مورد تجزیه و تحلیل

 خطا و ... .

شرکت اعوان از حیث این معیار کمی ضعف دارد. البته به دلیل : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

لذا شاید نیاز و لزوم این امر  _نفر 20حدود _این که سایز شرکت در اشل هاي سازمانی چندان بزرگ نیست 

بندي هاي دوره اي که بر روي خط تولید صورت مانند جمع_احساس نشده است. البته هم اکنون هم گاهی از موارد 

  این تجزیه و تحلیل ها صورت می گیرد ولی به صورت مستمر این امر رخ نمی دهد. _می گیرد

  

Optimizing 

 است، گردیده مشخص یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا -23

  است؟ داشته وجود

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  بهبودي در این سطح مدنظر است که به صورت آگاهانه، هدفمند و مورد انتظار توضیحات کلی پیرامون این معیار

 دفی، غیرآگاهانه و یا  غیرمترقبه نشان از بلوغ یک سازمان نیست.بدست آمده باشد. بهبودهاي تصا

ویرایش  از خط تولید خود را تولید  4شرکت اعوان تا کنون : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

 کرده است و با هر ویرایش  چندین محصول تولید گشته و از خط تولید خارج شده است. این روند هم اکنون هم

ها به صورت هدفمند و به منظور ارتقاي قابلیتهاي خط تولید یا کیفیت آن ادامه دارد و مستمر است. این ویرایش

  تولید می گردند و نشان از تحقق بهبود مستمر هستند. پس از نظر این شاخص وضع شرکت اعوان مطلوب است.

  

Application Engineering  

Initial :  
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 صولمح مهندسی فعالیتهاي وجود -1

 بله، وجود دارد. خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

ها، تحلیل و طراحی مهندسی و فعالیتهاي :  فعالیتهایی مانند استخراج نیازمنديتوضیحات کلی پیرامون این معیار

  چتري.

از  در وضع کامال مطلوب وجود دارد و تا حدي برگرفته: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

است. البته همان طور که قبال هم گفتم فرآیند این شرکت مهندسی شده و نمی توان آن را کامال  RUPمتدولوژي 

  کالسیک یا کامال چابک دانست.

  

Managed :  

   شوند؟ می استخراج هانیازمندي آیا -2

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  اي ترین و با اهمیت ترین فعالیتهاي مهندسی محصول است.پایه:  یکی از توضیحات کلی پیرامون این معیار

مطلوب است. در قالب موارد کاربرد و به صورت تفصیلی و مفصل : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  استخراج می شود.

  

 دامنه؟ نیازمندیهاي از استفاده باز صورت به هم مستقل صورت به هم -3

 بله وان در این معیار:خالصه وضعیت شرکت اع

:  براي این که مدیریت تنوع ممکن باشد، الزم است تا نیازمندي هاي محصول به دامنه توضیحات کلی پیرامون این معیار

  نگاشته شوند.

در هر پروژه و براي هر محصول، به صورت مشخص در فعالیتی : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

هاي دامنه، هاي محصول به دامنه نگاشته شوند و در صورت امکان، از نیازمنديی شود که نیازمنديتعریف شده، سعی م

  است. "شناسیگونه"استفاده مجدد صورت گیرد. نام این فعالیت در شرکت اعوان، 

  

 دارد؟ آن در صریح تاثیري یا است شده دیده دامنه مصنوعات از استفاده Plan در آیا -4

 بله اعوان در این معیار:خالصه وضعیت شرکت 

:  مشابه آنچه در بخش مربوط به مهندسی دامنه ذیل معیار مشابه توضیح داده توضیحات کلی پیرامون این معیار

  شد.

مشابه آنچه در بخش مربوط به مهندسی دامنه ذیل معیار مشابه : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  توضیح داده شد.

  



91 

 

 شود؟ می انجام Plan روي بر دامنه فعالیتهاي به وابستگی سکری تحلیل آیا -5

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  این وابستگی یک نیاز عینی در مهندسی خانواده محصوالت است تا بتوان به توضیحات کلی پیرامون این معیار

  استفاده مجدد از مصنوعات دست یازید.

  کامال این وابستگی آگاهانه مدیریت می گردد. Planبله، در : اعوان در این معیارتوضیح پیرامون وضعیت شرکت 

  

 دارد؟ وجود ها پروژه Scope بر دامنه مهندسی تاثیر آیا - 6

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

بط و از روي دامنه ها مرت:  این امر هم اجتناب ناپذیر است. زیرا وقتی نیازمنديتوضیحات کلی پیرامون این معیار

  هم باید تا حد زیادي با دامنه منطبق و مشترك باشد. Scopeتعریف می شوند، 

بله، کامال وجود دارد. حتی بعضی از پروژه هاي پیشنهادي به : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  اعوان آنها را نمی پذیرد.ها اجرایی نمی گردند و شرکت  Scopeشرکت صرفاً به دلیل عدم انطباق این 

  

 دارد؟ قرار تحلیل یا Measurement تحت محصول مهندسی در دامنه مصنوعات از استفاده آیا -7

 بله، ولی به صورت محدود خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

بیشتر و  براي استفاده از مصنوعات دامنه  زمانی معنی Measurement:  بحث توضیحات کلی پیرامون این معیار

دقیقتري دارد که در سازمانی با ابعاد بزرگ مساله را پیگیري نماییم وگرنه در تیم هاي ایجاد که به صورت هماهنگ 

  و منسجم فعالیت می نمایند این بحث چندان معنایی ندارد. البته تحلیل در هر دو جا مهم است.

ان بر روي استفاده از مصنوعات دامنه تحلیل در شرکت اعو: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  صورت می گیرد.

  

 Versioning براي مبنایی یا گذارد؟ می محصول Versioning در را خود تاثیر دامنه محصوالت از بازاستفاده آیا -8

 گیرند؟ می قرار Versioning تحت یا هست؟ محصول

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  شماره گذاري ویرایشی و تعریف نسل، ابزاري براي مدیریت انواع پیچیدگی هایی رامون این معیارتوضیحات کلی پی

است که ممکن است در هر قسمت از فرآیند ایجاد بروز و ظهور داشته باشد. (مانند پیچیدگی ایجاد، پیچیدگی 

...). حال خود این زیرفرآیند آزمون، پیچیدگی صحت سنجی و وارسی نرم افزار، پیچیدگی هاي مدیریت پروژه و 

Versioning  می تواند محل پیچیدگی باشد. پیچیدگی خود زیرفرآیندVersioning هاي را می توان به روش

ها و ...). یک رویکرد، رویکرد بازگشتی است: یعنی  Versionمختلفی مدیریت کرد (= یعنی نحوه تعریف و تعیین 

Version  کل نرم افزار از رويVersion .اجزاي آن تعریف و تعیین گردد  

هاي  در شرکت اعوان این امر وجود دارد و یکی از مالك: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

Versioning .کلی است  
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Defined   

 هاي نیازمندي از ها، نیازمندي استخراج حین در. شوند استخراج هانیازمندي خاص، مشتري یا محصول یک براي -9

 متصل و مرتبط دامنه هاي نیازمندي به محصول هاي نیازمندي همچنین. شود مجدد استفاده دامنه در وجودم

  دارد؟ وجود و شده تعریف محصول مهندسی در فرآیندي چنین آیا. شوند

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  هاي دامنه، این امر را الزامی می کند.ازمندي:  استفاده مجدد از مصنوعات و نیتوضیحات کلی پیرامون این معیار

طور که قبالً توضیح داده شد، در هر پروژه و براي هر همان: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

هاي محصول به دامنه نگاشته شوند محصول، به صورت مشخص در فعالیتی تعریف شده، سعی می شود که نیازمندي

گونه "هاي دامنه، استفاده مجدد صورت گیرد. نام این فعالیت در شرکت اعوان، از نیازمندي و در صورت امکان،

  است. "شناسی

  

 استفاده محصول مهندسی فرایند در دامنه مصنوعات از مجدد استفاده براي اي شده تعریف افزاري نرم محیط از آیا -10

 است؟ شده

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  هرگونه ابهام یا شکاف در زنجیره فرآیندها و ابزارها، موجب پیچیدگی آفرینی در کلی پیرامون این معیار توضیحات

  دهد.ها و دیگر موارد نامطلوب و سربار نشان میفرآیند ایجاد شده که خود را در قالب خطاها، هزینه

هم  هایی سفارشی سازيبه کمک افزونه که_ Eclipseاز محیط : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

  شود.براي این منظور استفاده می _شده است

  

11- Verification و Validation نسخه هم دامنه، مصنوعات روي بر هم شده تعریف نحوي به ایجاد فرآیند در 

 شود؟ می انجام محصول ویژه مصنوعات هم و آنها شده تنظیم

 بله، البته باید بهبود بیابد. ار:خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معی

:  پیشتر در بخش مربوط به مهندسی دامنه در ذیل معیارهایی که مشابه با این توضیحات کلی پیرامون این معیار

دار اند، توضیح داده شده است. البته عالوه بر آن موارد باید دانست که بحث آزمون و وارسی، بحثی دامنهمعیار بوده

ط تولید است و هنوز در حیطه خط تولید، به ساحل آرامش و توافق جمعی نرسیده است. زیرا خصوصاً براي خطو

برابر در هزینه ها به همراه دارند و خود آزمون و وارسی در سطوح عالی و کامل،  3خطوط تولید سرباري از مرتبه 

ک خط تولید مرده خواهد بود: چون برابري را به همراه دارد. از این رو یک خط تولید خوب و ایده آل، ی 3سرباري 

گذاري درصد هزینه تملک خط تولید به ازاي هر واحد هزینه) را خواهد داشت که نرخ سرمایه 90برابري ( 9سرباري 

  هایی به صرفه خواهد بود.باالیی است و در معدود پروژه
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موجود در خطوط تولید مستثنی شرکت اعوان هم از رویه کلی : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

افزار باشیم. هرچند به نیست و باید در انتظار رشد بیشتر این شرکت از نظر توصیف رسمی، وارسی و آزمون نرم

  نسبت در وضعیت خوبی به سر می برد.

  

 مصنوع هر از که هستند آگاه آیا یعنی اند؟ دیده را دامنه مصنوعات از مجدد استفاده براي الزم آموزش فنی افراد -12

 گرفت؟ توان می کاربردي چه دامنه

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  وجود ابزاري بدون استفاده از آن فقط سربار است. براي استفاده، آموزش الزم توضیحات کلی پیرامون این معیار

  است.

عوان وجود دارد. هم به صورت متمرکز ها در شرکت ااین آموزش: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

وجود  WISE Mentorدر ابتداي پیوستن اعضاء به تیم و هم به صورت مستمر. همچنین در هر پروژه، فردي به نام 

 WISEاست و دیگر اعضاي تیم به مجرد احساس کمبود از نظر اطالعات پیرامون  WISEدارد که آگاه به خط تولید 

اینترنتی شرکت وجود  Forumین فرآیندي براي مستند سازي ارتباطات اعضاء از طریق چنروند. همبه نزد او می

  شود تا مواد آموزشی الزم در هر زمان و به نحوي جست و جو پذیر در اختیار افراد باشد.دارد که موجب می

  

 برقرار را دامنه و خاص پروژه بین پیوند تیمی صورت به که باشند دیده آموزش که دارد وجود خاصی هاي گروه آیا -13

 سازند؟ محقق و کنند

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  نهادسازي براي یک نیاز یا دغدغه، یک شیوه مدیریت آن نیاز است. این معیار توضیحات کلی پیرامون این معیار

ان تحت بررسی وجود دارد هم بررسی می کند که براي دغدغه هماهنگی و ارتباط دامنه و محصول، نهادي در سازم

  یا خیر.

شود. معمار هر محصول از بین طراحان خط تولید انتخاب می: توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

است و مواظب این  WISEوجود دارد که آگاه به خط تولید  WISE Mentorهمچنین در هر پروژه، فردي به نام 

  دغدغه است.

  

Quantitatively Managed  

  دارد؟ وجود محصول مهندسی براي QPM آیا -1

 بله، تا حدودي خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  در مهندسی دامنه داده شد. QPM:  مشابه توضیحی که در بخش معیار توضیحات کلی پیرامون این معیار

مشخصاً ابزار  Issue Trackerبله، البته از طریق ابزارهاي : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

JIRA.  
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 شوند؟ می ارزیابی یا گیري اندازه منظم فرآیند یا ابزار قالب در مدرج معیارهاي آیا -2

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  

 گیرد؟ می صورت) فرآیندي( مشخص روش با تحلیل حاصل، آماري نتایج روي بر آیا -3

 

اي و گاه گاه و نه مستمر که بهتر است شکل بله، البته به صورت دوره عیار:خالصه وضعیت شرکت اعوان در این م

 مستمر به خود بگیرد.

  

 

Optimizing  

 است، گردیده مشخص یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا -1

  است؟ داشته وجود

 مشابه آنچه در بخش قبلی ذکر شد:

  بله ضعیت شرکت اعوان در این معیار:خالصه و

:  بهبودي در این سطح مدنظر است که به صورت آگاهانه، هدفمند و مورد انتظار توضیحات کلی پیرامون این معیار

 بدست آمده باشد. بهبودهاي تصادفی، غیرآگاهانه و یا  غیرمترقبه نشان از بلوغ یک سازمان نیست.

ویرایش  از خط تولید خود را تولید  4شرکت اعوان تا کنون : ر این معیارتوضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان د

کرده است و با هر ویرایش  چندین محصول تولید گشته و از خط تولید خارج شده است. این روند هم اکنون هم 

کیفیت آن  ها به صورت هدفمند و به منظور ارتقاي قابلیتهاي خط تولید یاادامه دارد و مستمر است. این ویرایش

  تولید می گردند و نشان از تحقق بهبود مستمر هستند. پس از نظر این شاخص وضع شرکت اعوان مطلوب است.
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Collaboration  

Initial :  

  آیا فعالیتی براي ارتباط و همکاري بین دامنه و محصول وجود دارد؟ -1

 

هایی هم در  Roleو حضور افراد در  Wise Mentorبله، در قالب  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  دامنه و هم محصول.

  

Managed : 

  آیا ردگیري دوجهته بین نیازمندي هاي دامنه و محصول وجود دارد؟  -2

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 دیده شده است؟ Planآیا طول عمر بیشتر مصنوعات دامنه به نسبت محصول در  -3

 بله این معیار: خالصه وضعیت شرکت اعوان در

 همگام کردن مهندسی دامنه و محصول دیده شده است؟ Planآیا در  -4

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 آیا نظارتی بر ارتباط بین دامنه و محصول هست؟  -5

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 نجام می شود؟ (مثال تعریف نقاط همگامی) آیا نظارت و کنترلی براي همگامی مهندسی دامنه و محصول ا - 6

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  

در دامنه بر محصول یا بالعکس اثر دارد؟ آیا همگام  Configuration Managementو  Versioningآیا  -7

 هستند؟

که _تولید ارائه می گردد  هاي جدیدي که از خطبله، این امر در ویرایش خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

هاي چنین هماهنگ بودن و پشتیبانی از محصوالت ویرایشرعایت می گردد. هم _مورد رسیده است 4تا به حال به 

هم استفاده می  WISEبراي نگهداري محصوالت تولید شده توسط  WISEقبلی خط تولید هم مد نظر است. زیرا از 

نیاز به آموزش مجدد را مگر در مواردي که لزوم دارد از  _ی از موارد پیشینیعنی پشتیبان_گردد و همچنین این امر 

 بین می برد.

  

  

  

Defined   
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آیا فرآیند تعریف شده براي تکمیل احتمالی نیازمندي ها و دیگر مصنوعات دامنه از روي نیازمندي ها و مصنوعات  -1

  محصوالت وجود دارد؟

ارتباط  "گونه شناسی"همان طور که پیشتر هم گفته شد در قالب  بله، خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

ها بررسی می شود و در این فعالیت و در دیگر فعالیتها، بازخوردهایی براي بین دامنه و محصول از نظر نیازمندي

. ابزار گیردهاي خط تولید مد نظر قرار میگردد که در حین بروزرسانیآوري میهاي دامنه جمعيتکمیل نیازمند

Issue Tracker  مورد استفاده یعنیJIRA .نیز بستري براي پردازش با تاخیر بازخوردها فراهم آورده است 

باید متذکر شد که فرآیند تکمیل و اصالح خط تولید موازي با فرآیند جاري شرکت مد نظر است و گاهی هم تالقی 

  دارد.

  

صنوعات و براي مصنوعات چه در دامنه و چه در مهندسی آیا روش و معیار تعریف شده براي انتخاب از بین م -2

 محصول وجود دارد؟ آیا این امر با ابزار و محیط ایجاد یکپارچه شده است؟

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 آیا تصمیم سفارش و خرید، استفاده مجدد یا ساخت از نو، به صورت صریح براي مصنوعات، تصمیم سازي و تصمیم -3

 گیري می شود؟

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

وجود نصب العین و نقشه راه براي محصوالتی که در آینده قرار است به مجموعه خط تولید افزوده شود یا از طریق  -4

 خط تولید، ایجاد گردند.

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 حویل و انتقال محصول و فازها به مشتري نیاز است.تعریف زمان بندي و توالی که براي ت -5

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

  

 مصنوعات دامنه و محصول 51امکان سازهمبندي - 6

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 در دامنه و محصول Validationو  Verificationداشتن توامان و سازگار و هماهنگ  -7

 بله شرکت اعوان در این معیار:خالصه وضعیت 

 

  

 بین دامنه و محصول Validationو  Verificationتبادل نتایج  -8

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

                                                        
51 Integration 
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 بین دامنه و محصول. Planningبه اشتراك گذاري یک سیاست  -9

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 دي مورد انتظار سازمان از خط تولید تعریف شده باشد.اهداف و اهداف اجرایی و سطح عملکر -10

بله، البته تعریف شده هستند اما به صورت رسمی بین تمامی اعضاء  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 شرکت منتشر نشده اند و مدیران ارشد شرکت از آن آگاه هستند.

 

 همگام سازي برنامه هاي عملیاتی بین دامنه و محصول. -11

 بله صه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:خال

 

مسئولیتهایی که بین چندین پروژه یا محصول مشترك باشد در سازمان تعریف شده باشد. در واقع در فرآیند  -12

 سازمانی، ارتباط بین دامنه و محصول در قالب نقش هاي سازمانی تعریف شده باشد.

چنین شوند و همانتخاب می Wiseان پروژه ها از بین طراحان بله، معمار خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 هم در هر پروژه موجود است. پیشتر، بیشتر توضیح داده شده است. WISE Mentorیک نقش 

  

 برقراري ارتباط و مدیریت بین مصنوعات و محصوالت فعلی و قبلی و آتی در دامنه و محصوالت -13

 لهب خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 وجود فرآیند تعریف شده براي تشخیص مصنوعات جدید براي دامنه از روي محصوالت -14

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 مدیریت ریسک و راهبرد آن هم پیرامون دامنه و هم محصول موجود و مناسب باشد. -15

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

Quantitatively Managed 

  براي وابستگی هاي بین دامنه و محصول و نحوه پیشبرد و پیشرفت در فعالیتهاي همگام سازي   QPMدیریت م -16

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 برقراري ارتباط براي بازخورد بین دامنه و محصول -17

 بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

 

 بررسی گلوگاه هاي مابین این دو -18
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 بله صه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:خال

 

 راهبري و نظم بخشی به افراد در هر دو حوزه و با دید توامان -19

بله، همانطور که پیشتر گفته شد، معماران پروژه ها از بین طراحان  خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

Wise چنین یک نقش شوند و همانتخاب میWISE Mentor وژه موجود است.هم در هر پر 

 

Optimizing 

 است، گردیده مشخص یا کشف شده تعریف عمیقاً معیارهاي روي از که اي مساله براي شده، گذاري هدف بهبود آیا -1

  است؟ داشته وجود

 مشابه آنچه در بخش قبلی و بخش قبل از آن هم ذکر شد:

  بله خالصه وضعیت شرکت اعوان در این معیار:

:  بهبودي در این سطح مدنظر است که به صورت آگاهانه، هدفمند و مورد انتظار معیار توضیحات کلی پیرامون این

 بدست آمده باشد. بهبودهاي تصادفی، غیرآگاهانه و یا  غیرمترقبه نشان از بلوغ یک سازمان نیست.

را تولید  ویرایش  از خط تولید خود 4شرکت اعوان تا کنون : توضیح پیرامون وضعیت شرکت اعوان در این معیار

کرده است و با هر ویرایش  چندین محصول تولید گشته و از خط تولید خارج شده است. این روند هم اکنون هم 

ها به صورت هدفمند و به منظور ارتقاي قابلیتهاي خط تولید یا کیفیت آن ادامه دارد و مستمر است. این ویرایش

  . پس از نظر این شاخص وضع شرکت اعوان مطلوب است.تولید می گردند و نشان از تحقق بهبود مستمر هستند

   



99 

 

  بندي کلی وضعیت رویکرد شرکت اعوان به خط تولید از نظر فرآیندجمع

  این شرکت در سطح پنجم از بلوغ از نظر فرآیند در زمینه خط تولید قرار دارد. البته این نافی شکننده بودن وضعیت

که یکی از دالیل آن سایز سازمانی نسبتاً _یمی و منسجم این شرکت این شرکت در برخی از معیارها نیست. ذات ت

بینی ما این است که گیرد. پیشبه مجرد افزایش مقیاس شرکت مورد تهدید قرار می _نفر است 20کوچک آن یعنی 

افت خواهد  3به سطح  5اگر مقیاس شرکت دو برابر گردد، و کار دیگري صورت نگیرد، سطح بلوغ شرکت از سطح 

اکنون از طریق انسجام باالي تیمی و فرآیند شبه چابک موجود  3کرد. زیرا برخی از معیارهاي مهم موجود در بخش 

  در شرکت تامین     می گردد.

 :مشخصاً نقاطی که باید براي ترمیم و ارتقاي آنها توان صرف گردد و جاي شکوفایی بیشتر دارد عبارت است از 

o  اي و آن هم به صورت همگام با دیگر فعالیتها و نه به صورت دورهمستند سازي خصوصاً مستندسازي

 ... Collaborativeقطعی و صریح و نه ضمنی و 

o سنگین تر شدن و تعریف شده تر بودن فعالیتهاي مربوط به وارسی و آزمون 

o ) استفاده بیشتر و استفاده از تعداد بیشتري از معیارها و سنجه هاMeasurements and Metrics (

 در فرآیند ایجاد نرم افزار

  متنوع کردن ابزارهاي مدیریت پروژه و عدم اتکاي صرف برJIRA 

o ها و متریک هاتعریف تعداد جلسات بیشتر و فعالیتهاي مرور منظم تر به منظور تحلیل داده 

o  تعریف فرآیند و گام هاي مشخص براي شناخت تغییرات در فضاي تکنولوژي و دانش روز: زیرا شرکت

اش، برش تکنولوژیک و اش و سرمایهبنیان تشخیص داده ایم. شرکتی که تکیهن را یک شرکت دانشاعوا

 دانشی است.

  مثال تمامی اعضاي شرکت موظف باشند در گروه هاي ایمیلی جهانی مرتبط با زمینه کاري خود

و اتاق عضو باشند و هر هفته گزارشی محدود (مثال یک جمله اي) از تغییرات به مدیریت ارشد 

 فکر شرکت ارائه دهند.

  ارزیابی ربع سازمان - 6-6

 ها کامال منطبق با الگوي خط تولید تعریف شده است. مثال نقش خاصی ها و مسئولیت نقشان کت اعوشردر 

 نام دارد. wise mentorها در هر پروژه تعریف شده است که  و سایر برنامه coreبرقراري ارتباط میان  براي

را رعایت  wiseسازي، الگوي  تحلیل، طراحی و پیادهدر سطوح مختلفی مانند ضمنا ساختار سازمانی نیز 

شود.  ها به صورت منظم برگزار می و سایر تیم coreکند. جلسات مناسبی هم براي انتقال تجربه میان تیم  می

  ولید دانست.هاي مبتنی بر خط ت زمینه سازمان در 5توان شرکتی با سطح بلوغ  بنابراین شرکت اعوان را می
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  بررسی مقاالت مرتبط با رویکرد اعوان در زمینه خط تولید -7

  مقدمه -1- 7

در این فصل، با مطالعه مقاالت دانشگاهی منتشر شده پیرامون خط تولید که بیشترین تطابق را با مدل خط 

هایی که  شود تا با تحقیقات و پژوهش اال، تالش میتولید شرکت اعوان دارند، یعنی رویکرد عمدتا پایین به ب

  ها صورت گرفته است آشنایی بیشتري فراهم شود. در مورد این دسته از شرکت

  ؟ ترکیب یا تغییرپذیري -2- 7

ها، سپس  و گوناگونی 52ها کردن اشتراك طراحی خط تولید به طور کلی شامل این مراحل است: ابتدا مشخص

و  53گاه تعیین نقاط تغییر ها، و آن ها فارغ از گوناگونی مرجع) از اشتراكساخت یک زیرساخت (یا معماري 

. هدف از انجام این مراحل نیز مدیریت پیچیدگی تولید تعداد انبوه محصوالت است. در عین حال 54ها گونه

هاي کوچک محصوالت مناسب  اي براي خانواده این موضوع عنوان شده که هرچند اتخاذ چنین رویه [1]در 

تري از محصوالت (به ویژه در شرایطی که موضوع فراتر از  هاي بزرگ ت، اتکا بر آن براي تولید گروهاس

 باشد) مشکالتی را به وجود خواهد آورد. 55مرزهاي سازمان

ي وسیعی از  ي پیچیدگی و تنوع گستره به این ترتیب راه حلی فراگیر مورد نظر است که بتواند از عهده

یابد و شرکت به سمت تولید  ي خط تولید توسعه می ان دیگر در شرایطی که محدودهمحصوالت برآید؛ به بی

هاي  کند، به ویژه وقتی تولید در سازمان ي محصوالت حرکت می به جاي خانواده 56جمعیت محصوالت

کم موجد مشکالتی خواهند شد. به  هاي سنتی خط تولید کم شود، راه حل متفاوت یک شرکت انجام می

  افزار خواهد بود. ساخت جمعیت محصوالت، چالش بعدي در مهندسی نرم [1]اعتقاد 

شمارد: مدیریت اندازه و پیچیدگی،  آوردن به خط تولید برمی هاي روي مورد را به عنوان انگیزه 4منبع اخیر، 

جه ، و کاهش زمان تولید. از این میان به ویژه به مدیریت تنوع تو57یابی به کیفیت باال، مدیریت تنوع دست

اند: اول به کارگیري یک  داند که به نوعی دو سر یک طیف کند و دو روش کلی را براي آن قابل تصور می می

کند، و دوم استفاده از  ها تعریف می گیرد و نقاط تغییر را براي گوناگونی ها را دربرمی معماري که اشتراك

ي ترکیب  ها از طریق تعیین نحوه از گوناگونیها و پشتیبانی  کردن اشتراك افزاري براي پیاده هاي نرم مؤلفه

                                                        
52

 commonality 
53 variation point 
54 variant 

55
 جا سازمانی در داخل یک شرکت بزرگ است. منظور از سازمان در این  

56 product population 
57 diversity 
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ها براي ساخت محصول. هدف این است که راه حل مطلوب، از تعادل این دو روش کلی با توجه به  این مؤلفه

دیگري را نیز که مبتنی بر  رویکردهاي سازمان، پیدا شود. البته این منبع  ي محصوالت و ویژگی محدوده

  ي مجدد ممکن دانسته است. گیري از مزایاي استفاده براي بهره سازي است بري و زیرکالس ارث

  تولید خط بر محدوده تأثیر -3- 7

ها و  سازي خط تولید از تشخیص زودهنگام اشتراك تر هم گفته شد که روش سنتی طراحی و پیاده پیش

با وجودي که کند.  ي تغییر پشتیبانی می گاه تعیین یک معماري مرجع شامل تعدادي نقطه ها، و آن گوناگونی

این روش اصوالً درست است، اما در بعضی شرایط ممکن است چندان موفق عمل نکند. این شرایط از دو 

 محور قابل بررسی است. محور و سازمان ي محصول جنبه

تر  دهند که بیش هایی از محصوالت را پوشش می محور، روش سنتی اغلب، خانواده ي محصول از جنبه

ي  ها (تنها دربرگیرنده گونی دارند. به این ترتیب تعیین یک معماري خالی از گوناگونیتر گونا و کم  اشتراك

کند، ما را به مقصود  ي تغییر است از تنوع محصوالت پشتیبانی می ها) که داراي تعدادي نقطه اشتراك

ها،  م کاربرد مؤلفهکنند، اما کاربرد یا عد ها را کنترل می کرد داخلی مؤلفه رساند. هرچند نقاط تغییر عمل می

ها نیز از مواردي است که  چنین اتصال آن هاي انتزاعی، و هم سازي مؤلفه ها براي پیاده چنین انتخاب مؤلفه هم

  قابل نمایش است). 58ها کنترل شود (برخی از این موارد در نمودار متعامد ممکن است توسط مؤلفه

قابلیت محصوالت گوناگون است؛ مثالً » ترکیب«ه سمت این موضوع بیان شده که تمایل بازار ب [1]البته در 

اند. این منبع معتقد است که در این  ي موسیقی شده کننده هاي تلفن همراه که داراي دوربین یا پخش گوشی

تواند  چنان می هاي ترکیبی رفت. به بیان دیگر، در حالی که تغییرپذیري هم شرایط باید به سمت معماري

اي  ي مناسبی باشد، ترکیب گزینه اي دارند گزینه شده حصوالت که تنوع محدود و شناختههاي م براي خانواده

  تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. ي محصوالت می ي ناشناخته که در شرایط محدوده

هاي بزرگ (نظیر شرکت فیلیپس که در این منبع بررسی  محور، شرکت ي سازمان از سوي دیگر، از جنبه

شوند، و هر یک از این  دهی می سازمان 59هاي مسوول محصوالت صورت در قالب بخششده) اغلب به 

وکار تقسیم خواهند شد. این  ها نیز به خطوط کسب وکار، و آن ي خود به واحدهاي کسب ها نیز به نوبه بخش

  مراتبی است. دهی به صورت سلسله سازمان

ترین بخش ساختار سازمانی  (که جزیی وکار هایی به طور معمول، مسوول هر خط کسب در چنین شرکت

گیرد. اما در این شرایط، وجود یک  افزار در نظر می ي خط تولید نرم هاي خود را در توسعه است) اولویت
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هاي خطوط و واحدهاي مختلف بسیار ضروري است، چرا که مثالً اگر  کردن فعالیت ي راه براي هماهنگ نقشه

ي آن را به تأخیر اندازد، به  ود را تغییر دهد و به این ترتیب زمان عرضهافزار مربوط به خ یکی از خطوط، نرم

شود. البته تا حد واحدهاي  افزار نیاز داشته باشند لطمه وارد می کار خطوط دیگري که ممکن است به آن نرم

  ي نقاط تغییر در آن، کفایت خواهد کرد. وکار، درنظرگرفتن یک معماري مرجع و تعبیه کسب

هاي مسوول محصوالت به وجود خواهد آمد. در این سطح مدیران و مسووالن  تاً در سطح بخشمشکل عمد

ها  که اشتراك  کنند، به جاي آن تر توجه خود را تنها به بخش خود معطوف می ها بیش از سطوح پایین بخش

ي راه بسیار  شهها بر نق ها و انطباق آن هاي بخش کردن فعالیت را در نظر بگیرند. در این شرایط هماهنگ

آیند و با  هاي مستقلی درمی ها عمالً کمابیش به صورت شرکت دشوار خواهد بود. به بیان دیگر این بخش

هایی ممکن است کامالً  صرفه نیست، اما در موقعیت ها چندان به افزار بین آن گذاري نرم اشتراك وجودي که به

  الزم باشد.

وکار  بهتر است این راه حل دنبال شود که هر یک از خطوط کسباند که  سپس نتیجه گرفته [1]نویسندگان 

ها  گاه طرقی یافت شود که با استفاده از آن اند. آن هایی را تولید کنند که در آن متخصص در شرکت، مؤلفه

ن پایی هاي باالبه کرد. اما آیا باید راه حل» ترکیب«ها را براي حصول محصول مورد نیاز با هم  بتوان این مؤلفه

باال  به هاي پایین افزاري به تمامی کنار گذاشت و تنها به دفاع از روش هاي محصوالت نرم را در تولید خانواده

باال را در  به پایین و پایین به باال رویکردپرداخت؟ پاسخ منفی است. ما هنوز به راه حلی نیاز داریم که تعادلی از 

پارچه  دیگر متصل و یک ها به خوبی به یک باشیم که مؤلفه خواهیم مطمئن کنار هم داشته باشد، چرا که می

  شوند. می

 به باال پایین و پایین باالبه رویکردلزوم حفظ تعادل بین دو  -4- 7

شده، و  ریزي پایین، برنامه محور، باالبه ي معماريرویکردسنتی به خط تولید،  رویکرددانیم  چنان که می

کند که تولید و توسعه  ها، مقرر می مبتنی بر ترکیب مؤلفه یکردروسازمانی است. این در حالی است که  درون

سازمانی باشد. جدول زیر به صورت خالصه  ، و بین60ها باال، معطوف به فرصت به محور، پایین باید مؤلفه

 دهد: اطالعاتی در این زمینه به دست می

معطوف به  ي استفاده آماده سازمانی بین

 فرصت

  محور مؤلفه باال به پایین

 محور معماري  سازي اکستریم برنامهطراحی با هاي  معماري
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ي  استفاده دامنه

 مجدد

 پایین باالبه   

قرارداد 

 61واگذاري

 شده ریزي برنامه ي راه تعیین نقشه  

 در دست تولید ي مجدد طراحی براي استفاده  

 سازمانی درون جمعیت محصوالت 

خورد، اما  هاي متضاد در دو بعد به چشم میرویکردبا وجودي که شود،  چنان که در جدول باال دیده می

  ها را اتخاذ کرد. در جدول باال:  توان ترکیبی از آن ها به هم وابسته نیستند و بنابراین می ي آن همه

 »محور  باال، ولی در عین حال معماري به ها و پایین روشی معطوف به فرصت» سازي اکستریم برنامه

  است.

 شود،  خوانده می» ي مجدد طراحی با استفاده«افزارها گاهی  محور نرم پایین و معماري االبهي ب توسعه

  برند.  نام می» ي مجدد طراحی براي استفاده«محور اغلب  باال و مؤلفه به ي پایین در حالی که از توسعه

 دربرگیرد که  هاي مختلف را تواند سازمان محور تنها در صورتی می پایین و معماري باالبه رویکرد

 وجود داشته باشد.» معماري دامنه«اجماعی بر سر مفهوم 

 قرارداد واگذاري«سازمانی انجام شود، اغلب  افزارها که به شکل بین ي نرم شده ریزي ي برنامه توسعه «

 ي مجدد اشتباه گرفته شود. افزارهاي قابل استفاده ي نرم شود، و نباید با توسعه نامیده می

باال، و معطوف به فرصت باشد، و در  به محور، پایین دانند که مؤلفه گان راه حلی را مناسب مینویسند [1]در 

افزاري موجود استفاده کند تا از این طریق بتوان محصوالت را  هاي نرم عین حال به شکل حداکثري از دارایی

تر ضمن  د. به بیان دقیقدانن می» جمعیت محصوالت«را مبتنی بر  رویکردتولید کرد. این » داخل سازمان«

شود؛ چرا که در غیر  وزنی نیز استفاده می باالست، از معماري سبک به محور و پایین مؤلفه رویکرداین که 

آفرین باشد. به عالوه، ضمن دید معطوف به فرصت در استفاده  تواند مشکل صورت اشتباهات معماري می این

ي راه باید عمل کرد.  شده و مبتنی بر یک نقشه ریزي جدید برنامه افزارهاي هاي موجود، در تولید نرم از دارایی

 سازمانی باشد، و در عین حال واحدهاي زیادي را درگیر کند. مورد نظر باید درون رویکرددر نهایت 
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سرانجام باید به این سوال پاسخ داده شود که در این راه حل استفاده از محصوالت دیگران چه جایگاهی 

ها محدود نخواهد بود.  شود، اما قطعاً به آن ین است که استفاده از محصوالت دیگران انجام میدارد؟ پاسخ ا

اي خاص تهیه نشده، بنابراین  ي دامنه منظوره است و ویژه نخست آن که محصوالت دیگران اغلب عام

د بین انواع مختلف هاي مورد نیاز را خودمان تهیه کنیم. دوم این که بای چنان باید بخش بزرگی از مؤلفه هم

اي را باید از دیگران بگیریم، منتهی  افزارهاي پایه افزاري تفاوت قایل بود. طبیعی است که نرم هاي نرم مؤلفه

هایی تخصص  را مشخصاً باید خودمان بسازیم؛ چرا که قاعدتاً معدود شرکت 62افزاري مرکزي هاي نرم مؤلفه

اشتراك گذاشته شوند. سوم این  توانند داخل شرکت به  ها می مؤلفه ها را دارند. البته این الزم براي تولید آن

هاي نسبتاً  اند؛ در حالی که نیاز اصلی به مؤلفه هایی کوچک هاي محصول دیگران، مؤلفه که اغلب مؤلفه

سازي  شدن در بازار محصوالت، نیاز است که پیاده تر است. در نهایت باید گفت که براي پذیرفته بزرگ

  اي مورد نیاز با توجه به قواعد و اجماع دیگران صورت گیرد.کرده عمل

  معناست؟ چه به دقیقاً ترکیب -5- 7

افزار (مؤلفه) که هر کدام بدون هیچ دانشی از دیگري تولید  کنیم که دو قطعه نرم ترکیب را چنین تعریف می

. براي این منظور، این [1]دیگر متصل شوند تا یک محصول قابل استفاده را بسازند  اند، بتوانند به یک شده

ي مشترك تولید شوند، یا واسطی را بین خود تعریف کنند. واضح  ها ممکن است در یک بستر و زمینه مؤلفه

است که در هر صورت دو مؤلفه باید حداقلی از اشتراك داشته باشند تا بتوانند به صورت کارا ترکیب شوند و 

ي دوم قابل استفاده باشد، و  ي اول بدون مؤلفه ت که مؤلفهي مهم این اس همکاري کنند. در هر حال، نکته

ها، تنوع زیادي از  ي استقالل مؤلفه مبتنی بر ترکیب آن است که به واسطه رویکردبرعکس. مزیت اصلی 

ها در این  ها به دست آورد. البته باید توجه داشت که پالگین هاي مختلف آن توان با ترکیب محصوالت را می

ها را به  توان آن اند و نمی شوند وابسته نجند؛ چرا که کامالً به چارچوبی که در آن استفاده میگ تعریف نمی

 صورت مستقل (از آن چارچوب) به کار برد.

 بندي و مقایسه جمع -6- 7

 کوتاه، ي عرضه زمان و باال کیفیت به بندي پاي حال عین در و هدف، محصوالت تنوع و پیچیدگی مدیریت

 و ،»معماري« ،»مجدد ي استفاده« راه، این در. است افزار نرم ي توسعه صنعت ممه هاي چالش از یکی

 وجود به اساس همین بر تولید خطوط. شوند می اتخاذ اغلب که هستند هایی حل راه اصلی اجزاي »ها مؤلفه«

 معماري یک تعریف بر عمدتاً تمرکز و شد، می داده پوشش محدود صورت به ها گوناگونی ابتدا در اما آمدند،

 و محصوالت، ي محدوده گسترش با تدریج به حال این با. بود) ها اشتراك بر مبتنی( ها گوناگونی از فارغ
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 و تنوع بتواند که است شده نهاد پیش دیگري هاي حل راه سازمان، مرزهاي از توسعه و تولید فراتررفتن

  .نهادهاست پیش این از یکی ترکیب، بر مبتنی رویکرد. کند مدیریت را محصوالت این ي فزاینده پیچیدگی

 و پایین باالبه رویکرد بین تعادلی بلکه نیست، دیگران محصوالت بر تکیه دوران به بازگشت معنی به این البته

 گزین جاي تمامی به ترکیب این، بر عالوه. بود خواهد الزم محور مؤلفه و باال به پایین رویکرد و محور، معماري

 در که است شده گفته] 1[ در. آورد نظر در متفاوت بعد دو را ها این باید بلکه د،ش نخواهد تغییرپذیري

 مدیریت بهتر تنوع، و است داشته خوبی نتایج ترکیب بر مبتنی رویکرد سمت به حرکت فیلیپس، شرکت

 منبع نویسندگان بررسی حال عین در. اند شده تولید محصوالت از تري وسیع ي گستره چنین هم و شده،

 ولی اند، کرده پیدا تمایل رویکرد این سمت به حرکت براي کمی هاي شرکت هنوز که دهد می نشان دشدهیا

 این در و اند زده دست داخلی هاي سازمان مرزهاي از فراتررفتن و محصوالت، از بزرگی گروه تولید به ها همان

  .اند رسیده موفقیت به مسیر

 در را رویکرد این که هایی شرکت از یکی که رسد می نظر به گفتیم، جا این تا چه آن به توجه با ترتیب این به

 در که شرایطی با زیادي میزان به شرکت، این اهداف و هاي سیاست. است اعوان شرکت کرده، اتخاذ ایران

  .پرداخت خواهیم موارد این به ادامه در. دارد مشابهت و تطابق شده، توصیف باال در شده بررسی پژوهش

 به را ها شرکت محصوالت، از بزرگی گروه تولید براي گذاري هدف مورد، دو هر در که گفت دبای نخست

 بوده انگیزه تولید خطوط سنتی حدود از محدوده ي توسعه تعبیري به. است کرده متمایل روش این کاربرد

 قرار خود ارک دستور در را تولید خط کمک به تولید خط ي عرضه اعوان شرکت شد گفته که طور همان. است

 مورد، دو هر در. است کرده پیدا گرایش محصوالت جمعیت سمت به نوعی به ترتیب این به و داده،

  . است شده گرایش این موجب بازار هاي واقعیت و عملی هاي تجربه

 که چنان بلکه است، نگرفته قرار کار محور آن، مشابه چیزي یا مرجع معماري مورد، دو هر در که این دیگر

 کنار در مشخص اي نقشه با ها مؤلفه تا است شده استفاده تولید به دادن سامان جهت به عمدتاً معماري یمدید

 خبري مرجع معماري از رویکرد این در واقع، در. کنند محقق را انتظار مورد محصول و گیرند قرار هم

 و نیاز مورد هاي مؤلفه ريمعما این. شد خواهد تعریف محصوالت با متناسب وزنی سبک معماري بلکه نیست؛

  .کرد خواهد مشخص را ها آن آرایش

. است شده گرفته کار به ها مؤلفه سازي مناسب جهت در بلکه نشده نفی دو این از کدام هیچ در تغییرپذیري

 تولید متخصص هاي گروه توسط مختلف، افزاري نرم هاي دارایی اعوان، شرکت توضیحات به توجه با عالوه، به

  .است شده تأکید موضوعی چنین بر شده، بررسی پژوهش مورد در که طور همان شوند؛ می ساخته کدام هر
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 در و محدود طور به مورد دو هر در رسد می نظر به که است دیگري موضوع دیگران، محصوالت از استفاده

 تشخیص ضروري را آن بلکه شود، می دانسته مجاز تنها نه) ها عامل سیستم نظیر( اي پایه افزارهاي نرم سطح

 شرکت خود توسط مورد دو هر در تر تخصصی افزاري نرم هاي دارایی و محصوالت این وجود با. دهند می

 است؛ محرز دو هر براي دیگران محصوالت از مجدد ي استفاده ضرورت که گفت باید واقع در. شود می ساخته

 را »مجدد ي استفاده« ي جنبه 2 سطح در توقف مکدا هیچ کنیم، نگاه ماجرا به FEF دیدگاه از اگر حال، این با

  .دانند نمی مطلوب

 اعوان، شرکت توسط اتخاذشده رویکرد که گرفت نتیجه چنین توان می شد گفته چه آن به عنایت با بنابراین

 خطوط سنتی ارزیابی معیارهاي و تعاریف قالب در که این صرف توان نمی و است جدید مراتب به يرویکرد

 نظر به چنین واقع در. داد معماري بعد از شرکت این تولید خط بودن ضعیف به حکم گنجد، نمی تولید

 اند رسیده اي نتیجه همان به بازار رصد و خود تجربیات از استفاده با اعوان، شرکت گذاران سیاست که رسد می

 گسترش کالم یک در و محصوالت، تنوع و پیچیدگی مدیریت جهت در نیز فیلیپس مثل بزرگی شرکت که

  .است رسیده آن به خود، هدف محصوالت ي محدوده

  .بریم می پایان به دیگر ي نمونه یک در ترکیب بر مبتنی رویکرد کاربرد مختصر شرح با را باب این در بحث

  SPLI: مثال یک -7- 7

 ي مجدد و تغییرپذیري در یک به جهت افزایش استفاده 63افزار یا زیرساخت خط تولید نرم SPLIزیرساخت 

هاي  باال که در آن ویژگی به پایین رویکرد. در این زیرساخت، یک [2]جمعیت محصوالت ارایه شده است 

هاي  مؤلفه«ها  شود. این مؤلفه ي مجدد زیاد محقق می با قابلیت استفاده  محصوالت در قالب تعدادي مؤلفه

فرآیند تولید محصول نهایی شرکت گذاري آن است که به شکل فعال در  اند. علت این نام نامیده شده» 64فعال

چنین طراحی مربوط به  محور، تغییرپذیري و هم مهندسی مدل رویکردکنند. عالوه بر این با اتخاذ  می

 شوند. هاي تغییرپذیري توصیف می هاي مربوط به دامنه، و مدل هاي کاربردي به کمک مدل برنامه

افزاري مرکزي یا محوري  که هیچ محصول نرم  ندو فرض در نظر گرفته شده است: نخست آ SPLIدر معرفی 

ها در تعداد زیادي از محصوالت  یا به شکل میانجی در جمعیت محصوالت وجود ندارد، و دوم آن که ویژگی

تر بررسی کردیم، غلبه بر  شوند. علت این امر، مشابه پژوهشی که پیش نامتجانس به شکل مجدد استفاده می

  هاست. فزایش زیاد تعداد ویژگیي ا چالش پیچیدگی، در نتیجه

  شود: سه هدف زیر محقق می SPLI، به کمک [2]به این ترتیب بنابر 
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 ها، که  ها در قالب این مؤلفه دهی ویژگی هاي فعال و سازمان ، با معرفی مؤلفهکاهش پیچیدگی

  مراتبی ترکیب شوند. توانند به شکل سلسله می

  ،به دامنه و سازوکارهاي مولد براي تغییرپذیريهاي مربوط  به کمک مدلافزایش تغییرپذیري 

 66سازي ، از طریق کاربرد ترکیب، و ویژههاي کاربردي طراحی برنامه 65گام به سازي گام محقق 

تر هم گفتیم؛ یعنی حرکت از تغییرپذیري  کلی همان است که پیش رویکردها،  براي رسیدن به این هدف

ها (که عامل پیچیدگی  با انتقال ویژگی [2]ي  . به گفتهمحض، به سمت مخلوطی از ترکیب و تغییرپذیري

ایم. به این ترتیب با  هاي مستقل، از پیچیدگی بیش از معماري جلوگیري کرده هستند) از معماري به مؤلفه

افزاري را محقق  هاي یک محصول نرم هاست که ویژگی باال، تنها انتخاب مؤلفه به محور و پایین یافتی مؤلفه ره

  رد. خواهد ک

توانند انواع گوناگونی از مصنوعات، از قبیل کد  ها می این ویژگی [2]ذکر این نکته الزم است که با توجه به 

هایی که یک  اي و تصاویر را دربرگیرند. به این ترتیب مؤلفه هاي داده هاي پیکربندي، فایل ها، فایل منبع، مدل

افزاري در سطوح انتزاعی متفاوتی  ونی از مصنوعات نرمبایست شامل انواع گوناگ کنند می ویژگی را محقق می

نهاده   اي است که بر دوش مؤلفه باشند. به عالوه، انتشار سازگار تغییرپذیري بین مصنوعات مختلف، وظیفه

ها  ي خود مؤلفه بر عهده» 67تبدیل«شده است، و به همین خاطر است که چنان که بعداً خواهیم دید، 

  ي مجدد اطمینان حاصل کنند. ي استفاده پارچگی داخلی در نتیجه گذاشته شده تا از یک

هاي مربوط به دامنه  توان بیان تغییرپذیري در مدل را می SPLIهاي کاربردي در بستر  بنابراین طراحی برنامه

ه اي است که قرار است توقعات از محصول نهایی را برآورد ي کاربردي، خود مؤلفه دانست. به بیان دیگر برنامه

  شود. ي کاربردي و مؤلفه قدري باریک می جاست که مرز بین برنامه کند. این

کنند. این  تر گفته شد) فعاالنه در فرآیند تولید محصول نهایی مشارکت می هاي فعال (چنان که پیش مؤلفه

د توان به مؤلفه فرمان داد که خروجی مور کردن واسطی است که از طریق آن می مشارکت از طریق فراهم

بایست این واسط را فراهم کنند و به  ها می ي مؤلفه نیاز را براي فرآیند اشتقاق آماده کند. به این ترتیب همه

شود که  جا برقرار است. علت این امر عمدتاً به همان فرضی مربوط می در این 68این ترتیب نوعی چندشکلی

وجود دارند و لذا استقالل و خودکفایی  ها در محصوالت نامتجانسی تر گفته شد؛ یعنی این که ویژگی پیش
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عنصر محوري وجود ندارد،  رویکردجا که در این  ها از منتهاي اهمیت برخوردار است. از سوي دیگر از آن آن

  ها واگذار شده است. پارچگی و صحت کارکرد، از معماري به خود مؤلفه ي بررسی یک وظیفه

ي ذکرشده در  گانه ري است که براي رسیدن به اهداف سهمحور ابزار دیگ هاي مبتنی بر مهندسی مدل مدل

ها در جریان اشتقاق محصول نهایی، به سادگی قابل تبدیل به مصنوعات  آید. این مدل باال به کمک ما می

افزار، جداسازي  هاي کد منبع) هستند. تسریع تولید و توسعه، کیفیت نرم تر (مثالً فایل سطح پایین

ترین مزایاي روش  ي مجدد، و مدیریت پیچیدگی به کمک انتزاع، از جمله مهم ، استفاده69ها مسوولیت

 [2]شده در  مطرح رویکرداند. در  هاي حرکت به سمت خط تولید نیز منطبق محورند، که اتفاقاً بر انگیزه مدل

  اند. ) مد نظر قرار گرفتهUMLهاي فراگیر (مثل  هاي مربوط به دامنه، به جاي مدل مدل

هایی که در  ها)، و تغییرپذیري ها (ویژگی به صورت ترکیبی از مؤلفه SPLIصه باید گفت که به طور خال

اند، قابل تعریف است، و مراحل اشتقاق یک  هاي مربوط به دامنه توصیف شده هاي تغییرپذیري یا مدل مدل

  :[2]محصول در آن به قرار زیر است 

هاي موجود در  ي مؤلفه گري به همه اشارههاي فعال مورد نیاز:  ي مؤلفه گردآوري همه .1

شده در آن،  هاي فعال مشخص ي مؤلفه بندي، در آن تعریف شده است. از این طریق همه ترکیب

  ي مراحل اطمینان حاصل شود. ها براي ادامه شوند تا از وجود آن گردآوري می

یکتاي  ها در داخل مدل ي مدل در این مرحله همه ها: سازي مدل انتخاب، ترکیب، و ویژه .2

ها نیز لحاظ شده است. این  سازي مدل شوند. در این ادغام، ویژه ي کاربردي ادغام و تجمیع می برنامه

بایست مبناي  ، میSPLIتوانند از انواع گوناگونی باشند، و تنها مدل یکتاي برنامه، بنابر  ها می مدل

ک مدل، امکان مواجهه با تمام مراحل (و تبدیالت) بعدي قرار گیرد. به عالوه این ادغام در ی

 کند. افزارها را فراهم می هاي احتماالً نامتجانس نرم مجموعه

هاي فعال  ي پیشین توسط مؤلفه در این مرحله، مدل یکتاي مرحلهاجراي تبدیالت مدل به مدل:  .3

ها  آید. در واقع این مرحله فرصت آخر مؤلفه شود و تغییرات الزم به اجرا در می دریافت، و تحلیل، می

 هاي مورد انتظار از مؤلفه نیز هست. کردن نیازمندي براي انجام تغییرات در راستاي برآورده

ها  در این مرحله، تحلیلی ایستا (در مقابل تحلیل زمان اجرا) توسط مؤلفه: 70انجام تحلیل ایستا .4

ها برآورده  شود تا این اطمینا به وجود آید که مدل از نظر معنایی صحیح است، و نیازمندي انجام می
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شود و  اند. روشن است که اگر در این تحلیل خطایی مشخص شود، فرآیند به کلی متوقف می شده

 موضوع به اطالع کاربر خواهد رسید.

هاي فعال قرار  در این مرحله، کنترل فرآیند در اختیار مؤلفه اجراي تبدیالت مدل به مصنوع: .5

بردي به عنوان ورودي، مصنوعات مورد انتظار را به ي کار گیرد تا با دریافت مدل یکتاي برنامه می

 عنوان خروجی تحویل دهند. 

شود که  هاي فعال خواسته می در این مرحله، از مؤلفه افزاري ایستا: انتخاب مصنوعات نرم .6

ها یا  خانه ها. مثالً کتاب افزاري ایستا (در مقابل تغییرپذیر یا تولیدشده توسط مؤلفه مصنوعات نرم

ها  پارچه شوند. مؤلفه اند) را انتخاب کنند تا با مصنوعات دیگر یک کد از آن جمله هاي قطعه

ها و  تر ویژگی هاي تغییرپذیري براي انتخاب دقیق ي کاربردي، و به ویژه مدل توانند از مدل برنامه می

 هاي الزم بهره جویند. مؤلفه

افزاري  ي مصنوعات نرم له، همهدر این مرح ي کاربردي: افزاري در برنامه تجمیع مصنوعات نرم .7

ي کاربردي نهایی  ها، یا مصنوعات ایستا) در برنامه ي مؤلفه شده (اعم از تولیدشده به وسیله انتخاب

شده  هاي الزم در فضاي مشخص کردن فیزیکی فایل شوند. فرآیندي که معموالً شامل کپی تجمیع می

 ي کاربردي است. براي برنامه

 ي کدها (اعم از مصنوعات ایستا یا تولیدشده) خواهد بود. کامپایل همهي آخر  مرحله کامپایل: .8

هاست. در واقع فرآیند اشتقاق  اندازه به مؤلفه گیري بی چه در این فرآیند مهم است، واگذاري قدرت تصمیم آن

رتیب این کند. به این ت خواند و حاصل کار را در جایی ذخیره می ها فرامی هاي مربوط را در مؤلفه تنها رویه

 ها و تغییرات را به درستی انجام دهند. ي کاربردي انتخاب ها هستند که باید با توجه به مدل برنامه مؤلفه

اند که ترکیب در این زیرساخت، نوعی انتخاب ویژگی است، و بنابراین  گفته SPLIطراحان در ارزیابی خود از 

اند  محور خطوط تولید در این دانسته معماري رویکردر . به عالوه مشکل را د[2]دهد  امکان تغییرپذیري را می

سازي  بینی شود و قابل پیاده معماري مرجع پیش» یک«هاي مورد نیاز باید تنها در  ي تغییرپذیري که همه

شده،  اند که فقدان مطلق معماري در زیرساخت معرفی باشد. البته در عین حال این نکته را نیز متذکر شده

گیرند، اما این  ها تنها به شکل ضمنی نوعی معماري را در نظر می آن است؛ چرا که مؤلفه یکی از نقاط ضعف

ي  تواند مشکالت احتمالی را بررسی کند. هرچند مشکالت آشکار معماري و ساختاري در مرحله معماري نمی

ز سوي دیگر، شوند، بسیاري از مشکالت نیز ممکن است پنهان بمانند. ا نهایی تجمیع و کامپایل مشخص می

  ها شوند که این خود کاستی دیگري است. توانند مانع ردگیري تغییرپذیري ها نیز می تبدیل
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  ها به شرکت اعوان توصیه -8

  مقدمه -8-1

هدف از ارائه این  صورت گرفت. FEFهایی که در قالب  اي است از نتایج ارزیابی این فصل در واقع خالصه

  کند تا از سطح بلوغ فعلی به سطح بعدي برسد. کمک می هایی است که به شرکت اعوان فصل، راهنمایی

  ربع کسب و کار -8-2

  نتایج ارزیابیFEF  نتایج و منافع بدست آمده از خط تولید به صورت بر روي اعوان نشان داد که

سازي نشده است. بنابراین الزم است که اعوان در رویکردهاي راهبردي خود بخش  کمی مدل

هاي مختلف بر روي خط تولید خود  گیري ی از میزان تاثیر تصمیمسازي کم تري را صرف مدل جدي

 کند تا به نتایج دلخواه برسد.

  ربع معماري -8-3

  اعوان نمره ضعیفی در زمینه معماري خط تولید کسب کرده بود. درنتیجه باید اهمیت بیشتري به

و متغیرها را  سازد بدهد و نقاط تغییر طراحی مدل مرجع خود که شالوده معماري خط تولید را می

 تر در این مدل مرجع وارد کند. به صورت جدي

  ربع فرآیند -8-4

 سازي بهتر و  فرآیندهاي اعوان تا حد خوبی از بلوغ رسیده بودند. با این وجود نیاز به کمی

شود. با این وجود اعوان  احساس می CMMIگیري میزان کارآیی آن به منظور مطابقت با مدل  اندازه

 گذاري است. سازي فرآیندها در جهت اهداف خط تولید حاضر به سرمایه بهینهنشان داده که براي 

  ربع سازمان -8-5

 گذاري دانش بخش  به اشتراكافزاري اعوان، میزان  نرم  با توجه به کوچک بودن تیمcore ها  و برنامه

هایی  شتري به وجود نق تر شدن اندازه تیم نیاز جدي در حد قابل قبولی بود. با این وجود با گسترده

  شود. هاي در دست اجراي اعوان مشاهده می در تمامی پروژه wise-mentorمانند 
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