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مشاهرا » ي فني

بيني شوند آماده
ودن مستندات ر
ع بر روي مستند
ازبيني از داخل

 و اشكاالت ثبت
شوندد داده مي

:يند مرحله
مرحله بر«كه در

             

ل فرايند به صو
A براي هر يك

وها و ايجاد يك

 الگوي فرا
بازبينيكار «احل 

  :صورت است
اتي كه بايد بازب
بازبيني، آماده بو
يك مرور سريع
 پنج نفر براي با

شودي انجام مي
الت به تيم ايجاد

 الگوي فرا
رهاي مختلفي ك

                   
Techn 
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افزار بستهو نرم
ده يك كار است

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

شوند و داده مي
دهند فوق نشان

لگوها و پادالگ

 
ي به اين مرحله
ستطيل در شكل

 الگ

Ambler 199( 
ه عنوان ورودي

هر مس. شوندمي

  8   

98(برنامه نويسي

پروژه بهساخت
خروجي توليد م

  :كنيده مي

مرحله ب:2شكل 
 معماري و زيرس

ها به عنوان خمه

  22اخت
كل زير مالحظه

ست كه مدل و
 عالوه متن برنام

سا: يند فاز
 است كه در شك

             

شان داده شده اس
مت مناسب به ع

  .شده است

 الگوي فرا
افزارز ايجاد نرم

                   

 
 
 
 

 
 

در اين شكل نش
ندي شده با فرم
كه قبالً تعريف ش

اي ازنمونه
ازفيك ين فاز،
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Gene كه در آن
ه در قسمت قبل

 .شودنجام مي

  : زير است

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

eralize -2ود، 

كه همانطور كه 
ا 24ست تجميعي

يند به صورت

لگوها و پادالگ

شوي انجام مي
 3 - Program

و تس 23 انفرادي

كل كلي اين فرا

 الگ

Ambler (  
سازي در آن مدل
گيرد،ر قرار مي

كه در آن تست

 
شك .تعريف كرد

Ambler 19( 
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1998(ز ساخت

- Model كه
 يك كالس پدر

Test in the  ك

Object Or

را تافزار جاد نرم

OOSP )998د

فاز: 3شكل 
1: ه عبارتند از

شود و دره مي
Small -4ود،

riented So

فرايند كلي ايج

فرايند: 4شكل 

ل شده است كه
الس باال كشيده
شوسي انجام مي

ftware Pro

OOSP فازها،

             

ر مرحله تشكيل
 مشترك چند كال

نويسدر آن برنامه

ocess (OO

ر هم قرار دادن

                   

Inte 

 
 
 
 

 
 

ين فاز از چهار
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(OSPفرايند
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شود و فلش زير
RU بعد. است

يكفرايند شابه 

 را منتقل كرد و

فعاليت جداگانه 
ان از هر الگوي
لگوها در مسائل
 و به نوعي الگو

پس از اينكه. شد
ند به جاي اينكه

 و نگهداري سيستم

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

شفزار انجام مي
UP متدولوژي 

مش OOSPختار 
  . )گرا

 

تدولوژي جامع

عنوان يك تكه
شود كه نتو مي

 قرار بود اين الگ
شود منظور مي

 

ايجاد ش 1996 
ي تصميم گرفتند

سازيطراحي، پياده

لگوها و پادالگ

افصلي ايجاد نرم
 مشابه فازهاي

RU ساخ .است
گهاي شيولوژي

 ).باشيم

 

. كندستفاده مي
سان ديد يك مت

ك از آنها به ع
باعثبرد ولي
، چوني است

ها مانع از اين

.وزن استنگين

ولوژي در سال
ن اين متدولوژي

، تحليل، طر)هاندي

 الگ

فازها فرايند اص
ختار اين فازها
UPگسترشي بر 

، بخش متدو»ن

 .پوشاندرا مي

م تكرار داشته ب
.دهد انجام مي

لسازي اصلي اس
سياري از مهندس

توان از هر يكي
برايند را باال مي
كل بسيار جدي
ستگي باالي آنه

هاي سندولوژي

OO  
جميع چهار متدو
 نبود، سازندگان

آوري نيازمنجمع(

  10   

در ف. كنيده مي
ساخ. وژه است

 ايجاد كرد كه گ
متدولوژي اعوا«

ر 27افزارجاد نرم
توانيم مراحل مي

در همه سطوح
 عنوان زبان مد
عريف شد به بس

 . بود

ي دارند و نمي
لموس بودن فر

اين مشك. ه كرد
ده شوند اما وابس

متدفرايند مشابه

OOPPFFولوژيلوژي

بود كه از تج) ي
ي قابل استفاده

  ضمين كيفيت

ريزيزهاي برنامه

شاهدكل باال م
در طول پرو 2
را 26EUPژي

«جوع به مستند
OOSPلوژي

و چرخه عمر ايج
در(كند مل مي

اي سيستم را ده
به UML و از
تع OOSPوژي

ي شد تأثيرگذار

OOSPوژي

زياد 29وابستگي
ابليت فهم و مل
جداگانه استفاده

ها استفادولوژي

م OOSPست و

متدومتدودسيدسي
نسل سومي(زن

ه ديگر به راحتي

يريت ريسك و تض

Softw كه شامل فا

Object-orient

ده است كه شك
5هاي چتريت

OOSمتدولوژ ،
رج( استسومي

رايند و متدول
 و جامع است و

افزايشي عم -ي
 رفتاري و وظيفه

كندعمل مي 28د
كه متدولو) 199

 كه بعداً طراحي

رايند و متدولو
O به يكديگر و

صيت اگرچه قا
ج) مرحله و فاز

ا گسترش متدوي
 .رودمي

سيار سنگين اس

مهندمهندچوبچوب
وزژي سنگينولو

 سنگين شد كه

             
ديريت پروژه، مدي

E 

ware Develop

ted Process, E

فاز تعريف شد 
ليتده انجام فعا
SPه گرفتن از 

و نسل سوزن ن
ي الگوهاي فر
تدولوژي كامل

اريتكرتدولوژي 
زي ساختاري،
اي مورد كاربرد

98سال ( زمان 
هاييمتدولوژي

الگوهاي فرب 
OOSPر فرايند 

اين خاص. ده كرد
اعم از كار، م( 

ف براي ايجاد ي
 آنها زير سوال م
 طراحي شده بس

چارچارچ  33--11
OP30 يك متدو

لوژي به حدي

                   
Umbrell مانند مد
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pment Life Cy

Environment a
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2OPFRO نام 

  .بسازدد 

R  وEclipse 

ي متدولوژي 
. اه را بسازيم

ر اصل همان 
 Database 

چگونه پايگاه 

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

متدولوژي به ي
ب ايجاد فرايند

Rational Met

اهبه عنوان تكه
تدولوژي دلخوا
 متدولوژي، در

به عنوان مثال 
كند كه چيف مي

لگوها و پادالگ

هايمولفهخانه از 
طبق چارچونها 

O  

  :ه است

thod Compo

 محصوالت را ب
توانيم متهم مي

دسيچوب مهن
.اندوري شده

ز هست و توصي

 الگ

O31 و يك كتابخ
آنهتجميع خانه و

PFي متدولوژي 

ر خود جاي داده

،oser (RMC)

ها وها، نقشت
ي از آنها به ه

ي يك چارچخانه
آ مختلف جمع
گوي فرايند نيز

  11   

OPFند به نام

از كتابخ هامولفه

 چارچوب مهندسي

نوع مولفه را در

،OPFمانند (ي
P (انواع فعاليت

اتصال مجموعه
 شده در كتابخا

هايمتدولوژي
است كه يك الگ

فراينچوب ايجاد
مد را با انتخاب

  :ند

هايمولفه: 5كل

پنج ن OPFخانه

OPEN Proces

ندسي متدولوژي
Process Fram

د كه از اتد دار
تعريف» هايت

 هستند كه از م
OPFاليت در

 .كنيم

كنند، يك چارچ
 متدولوژي خود

اننشان داده شده

شك

ص است كتابخ

             
O 

ss Framework

ر چارچوب مهن
mework (EPF

ر كتابخانه خود
فعاليت«جموعه

گوهاي فرايند
Design يك فعا

ده را طراحي كن

جامع را ارائه ك
 فرد يا سازمان،

ن OPFهاي ولفه

 شكل باال مشخص

                   
OPEN Process 

k Repository O

هر
F)

در
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الگ
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يا چندغيير يك 

 .زار

Produ تواندمي

دهند كهجام مي
 Work دادن به 

Milestoneند 

بان به پنج دسته
كهسازي ن پياده
)36IDL(واسط 

زبان طبيعي و - 

ه كمك آنها مي

هركنيم و  مي 3

ي متدولوژي نيز
ابزار  اما از نظر

توانند با هم ارتباط

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

ر به ايجاد يا تغ
 .هاي

افزستندات و نرم
ucer. ددهر مي

متدولوژي را انج
ركيب و ترتيب

مانند(ن مدت دو

زب. وصيف كند
زبا -2، )شودي
وتعريف هاي ن

-4سازي،  مدل

اند كه بهئه شده

37برداريا نمونه

ند، در مهندسي
يار قوي است

C+  وJava (مي

لگوها و پادالگ

P انجام و منجر
مهندسي نيازمند

ها، مسمانند مدل
كند يا تغييرد مي

  .شونديت مي
ك تكه كار از م

يعني تر(ن كار 
و بد)  يا تكرار

Work P را تو
UM استفاده مي
، زبان)SQLمثل 
Jav( ،3 - زبان

 در كنار هم ارائ

 نظرمان، از آنها
 . دهيمي

كننكمك مير 
 نظر محتوا بسي

++و مولفه از زبان 

 الگ

Producer يك

سك، تست و م
شود، متوليد مي

Work را ايجاد
مديري ها سازمان

Work Uها يك
براي اين. بچينيم

مانند فاز(دار

roductد يك 
35OC  كه درML

مث(ي پايگاه داده 
ascriptمانند (

هان اين مولفه

تدولوژي مورد
دولوژي قرار مي

افزار ايجاد نرم
از OPFابخانه 

مثل دو(ك ندارند 
  .اندك بنا شده

  12   

ست كه توسط
، مديريت ريس33ي

Work Unit ت
k Productچند

و ها، تيمهاقش
Unit. شوند مي

ها را كنار هم به
ددو دسته مدت

كه نحوه ايجا
CLمانند ( مدل

هاي، زبان)جاوا
نويسيسكريپت

ي نحوه قرار داد

د كه ما براي مت
ن مناسب در متد

دريم كه به ما
كتا. كنندك مي

كه يك زبان مشترك
W بر پايه اين تكنيك

 واحد كاري اس
يريت پيكربندي

Produ طي يك
Woيك يا چ ،

سانها در قالب نق
Worها استفاده

ز داريم اين تكه
از د Stage. يم

)34 نحو و معنا
ها درحدوديت

مثل ج(نويسي مه
هاي اسزبان و

Guidelin براي

ك كالس هستند
و آن را در مكان

CASE39 داري
 متدولوژي كمك

هايي كك آن مولفه
WSDLسرويس ب

C 

دهنده يكشان
شود، مانند مديي

ucerتوسط كه

rk Unit يك

انس. باشد) رنامه
rk Unitيريت

ولوژي كامل نياز
S كنياستفاده مي
 

اعم از(اي عده
زبان بيان مح -1 
هاي برنامزبان :

)TCP/IPانند
 .هازمندي

neك مجموعه

  .جاد كرد
 OPF مانند يك

كنيم ومي 38زش
افزار ابزارهاي
 به ما در ايجاد

  .ود ندارند

             
Co 

Ob 

Interf كه به كمك
و زبان تعريف وب 

Computer-Aid

Computer-A

Work U :كه نش
Work Pro مي

Work Prod :ك
Produ :كه طي

يك بر( يا ابزار 
S : براي مديكه

ايجاد يك متدو
Stageاز ) ها 

. ل شده است
Langu :هر قاع

:شودبندي ميم
ل شده است از

ما(اي پروتكل 
ان توصيف نياز

مولفه، يكدسته  
تري ايج مناسب

هاي كتابخانهه
با نياز خود براز
ار مهندسي نرم

40CA داريم كه
وجو OPFراي 
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EPFC است كه
توان به جاي مي
  .دهيمر 

و Brownوسط 

راحان و برنامه

  .د
و از هر دسته كه

از اين نمونهنج 

سي از آن سر در
به مرور زمان .ت

غير قابل تغيير و

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

Cسي متدولوژي 

 شده است و
تغييرآن را زمان 

ند اولين بار تو

مانند طر(كنند ي

ست پيش بيايند
دامه چند پادالگو

در زير پنج. وند

جود ندارد و كس
 قابل تغيير است
شوند سخت و غ

لگوها و پادالگ

بزار براي مهندس
XP سازينمونه

طابق با نيامم و 

دالگوهاي فراين

صولي توليد مي

ولوژي ممكن ا
در اد. رد ندارند

مواجه شو آنها 

كان تغيير آن وج
 مذاب زنده و
ي و مديريت نش

 الگ

EP42 .قويترين اب
Pمعروف مانند 

انتخاب كنيم را

پا. افزار استم
  :شوند مي

افزار محصد نرم

 .خورندر مي

ان يا فرايند متد
 و براي ما كاربر

 ممكن است با

ديگر امكت كه 
نند جريان مواد
ست مستندسازي

  ).ت

  13   

41RM  وPFC

هاي ممتدولوژي
هاي دلخواهوژي

فرايند ايجاد نر
سته زير تقسيم
در فرايند ايجاد

 سيستم به آن بر
 مديريتي سازما

افزار نيستندنرم

ضاي تيم ايجاد
  :كنيممي

  بب
اي استوش شده
چيز مانزار همه

ها اگر درسحي
سيستم است 46ي

Cد دارند مانند

تابخانه فرايند م
 يكي از متدولو

 
 مشكالت در ف
 فرايند به سه دس
كه افرادي كه د

اران يككه معم
ايهكه در جنبه

ي فرايند ايجاد نر
 .كنيمرسي مي

  جادجاد
، اعضافزار نرم
را مطالعه مستند

 مواد مذاب مواد مذاب
 يا طراحي فرامو
افزگام ايجاد نرم

ند، كدها و طرا
 قابليت نگهداري

CAME وجود
از اين كت. شود

ونه مورد نظر از

ي فرايندي فرايند
 نامناسب براي

پادالگوهاي. شد
كپادالگوهايي  :

 .خورند

پادالگوهايي ك :
پادالگوهايي ك :ي

 لزوماً پادالگوي
نيز هستند را برر

ايجايجگوهاي گوهاي لل
ن فرايند ايجاد

افزار هسجاد نرم

جريانجريان  --11
و 45، كد مرده»

هنگ. ) هم نشود
شونو سخت مي

لين نشانه عدم

             
Ra 

Eclipse Proce

Eب ديگري براي 

روز ميبهه آن 
ي از صفر، نمو

پادالگوهايادالگوهاي
هايحليند راه

ارائه ش 1998ل 
:43ايجادگوهاي 

به آنها برمي) ن
گوهاي معماري
گوهاي مديريتي
ي سه دسته فوق

افزار نايجاد نرم

پادالپادال  11--22
حينستند كه در 

تبط با فرايند ايج

22--22--11--1
»44ن مواد مذاب

كن است اجرا
د مذاب سرد و

كد مرده اول(وند 
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هاي ديگركالس

ودسر كه تنهايي

ها در خودراحي

كارها به صورت
 بايد نسخه داد
عداً نيز اشكاالت

ش هستند كه 
خطي را در  

X ( اين افراد

ي مديريت 
هاي  نسخه

 شده ايجاد 

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

 است توسط ك

 .شته شده

 و به گرگ خو

ختار كدها و طر

ك امروزيهاي 
هر ماهقيقاً اول 

كنند و بعده مي

د بسيار باهوش
100كد (باشد 

XPمانند (كنند ي

برا. شوندت مي
براي نگهداري
 تغييرات انجام

  .داريم

لگوها و پادالگ

 .اندشده

ز تكميل نشده

نوش ي آزمايشي
كنند حمله مي

دي درباره ساخ

وص متدولوژي
دقمثالً (ي باشد 

ن محصول ارائه

معموالً اين افرا 
حد امكان بهينه ب
ويسي تعيين مي

  .  آورندمي

 دنبال و مديريت
مكانيسمي ب و 

ارت و گزارش
نياز د) مخزن كد

 الگ

ايي قرار داده ش
 متدي كه هنوز

ها نكردن روش
جمعيوالً دسته

ا اطالعات مفيد
 . كرد

ها به خصووژي
ها ثابت و قطعي
دسازي به عنوان

.كندسازي مي
 كدهايشان تا ح
معين براي كدنو
ي خود سر در م

طي آن تغييرات
شوندسايي مي

شار تغييرات، نظا
مانند مخ(صوالت 
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 در محصول نها
شده است، مثالً
.مشكلي است

ك متد و حذف
ها معموگرگ(

 يند مناسب

هامعماري. سي
ها را بهتر درك
در اكثر متدولو
هرها و ترخيص
 يا بدون مستند

 طراحي و پياده
كنندسعي مي و

 استانداردهاي م
 از كد و طراحي

يندي است كه ط
واهند كرد شناس
نها و نحوه انتش
يك مخزن محص

يريت و اصالح
هنوز تكميل نش
يل آن متد كار م

سازي يكي پياده
كرده باشدزي

 و مديريت فراي

كدنويس طراحي و
م طراحي و كده
.سيار مهم است

اگر مدت تكرار
ها را ناقص و

 تيم به تنهايي
ص خود دارند و

هايي كهولوژي
ن فقط خودشان

افزار، فرايي نرم
حتماالً تغيير خو
ريت تغييرات آن
ت پيكربندي به ي

بدون مدير 47سعه
كدي كه ه يه

گر تغيير و تكمي
ش آزمايشي براي

سازسي و پياده
.)گويندنها مي

ريت پيكربندي

معماري براي ط
توان مفهومها مي

اين نكته بسي. ي
.شودانجام مي 

هدها و طراحي

             
Research  

ي است كه در
 كدنويسي خاص

در متدو!). يسند
كنند، چونن مي

ندي در مهندسي
صوالتي كه اح
حصوالت، مدير
ًال براي مديريت

ي تحقيق و توس
ش كنترل نشده

شود و ديگده مي
سازي چند روش

كدنويس» 48گ تنها
كند گرگ تن مي

ن مكانيسم مدير

ن و يا نقص مع
 كه به كمك آنه
ن فرايند تكراري

49افزايشي -ي

افراد اكثراً كد، )
 .شودف نمي

                   
and Revelopm
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گرگ تنها فرد
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نويخط مي 10
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كنند حذف نمي
 .شود

براي اين كار. د
هاسازي و پياده

:ت وجود دارد
مسئلهقلمرو ي 

ستم مورد نظر م
يستم ما با ساير
 نظر توليد شد

كه در» ل سيستم
روي آن مدل به

 داخل سيستم از
 قلمرو مسئله و

ف باعث ابهام در
يعني مدلهاي(ر 

مربوط به قلمرو

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

افزارا را از نرم
 و پيچيدگي مي

 را برطرف كرد
هاايسه طراحي

سه ديدگاه متفاوت
يهاموجوديتي 

ها لزوماً در سيس
ي كه تعامل سي
 سازمان مورد

هاي داخلوديت
د اين مدل از ر

هايموجوديت
مفهوم( كند مي

هاي مختلفگاه
طح انتزاع باالتر

ها بيشتر مدل م

لگوها و پادالگ

اند آنهات كشيده
مي باعث ابهام

مشكل ،سيستم
سد و بعد با مقا

افزار سهها در نرم
يهمه«ه در آن

هاين موجوديت
وص در مواقعي
سط متخصصين

موجو«كه در آن
رده باشيم، ايجا

ست كه در آن م
 سيستم را مدل

 .)ده است

ن مدلها از ديد
هاي با سطدگاه

دارند چون اين

 الگ

لي خود زحمت
هاي قديمعماري

 .ا

 .افزارمي نر

هندسي مجدد س
سازي برسو پياده

هابراي مدل. وند
Problem( :كه

ممكن است ا. د
به خصو( آنها

ها توساين مدل

ل تحليل است ك
را قبالً ايجاد كر

 مدل طراحي اس
هاي داخليت

توضيح داده شد
مخلوط كرد و

ن است كه ديد
افزار در خود دم
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راي معماري قبل
و اين مع) شودي

ردن كيفيت آنها
 .افزارنرم

هايرات و نسخه
توان با مهد مي

مرحله طراحي و

شوص توليد مي
m Domain / C

شوند و مدل مي
ديد نسبت به
ز انجام پروژه ا

مدل ،اين مدل :
ر Businessل

Sof( :،اين مدل
ل، همه موجود
حليل مقدماتي ت
رد خود را دارد
اي مختلف اين

نرم 53سي مجدد

چون افراد بر. د
 اجرا خارج مي

باال بربه منظور 
هاي ن و طراحي

راي كنترل تغيير
علي وجود دار

شود تا به م مي

  ه مبهمه مبهم
ك ديدگاه مشخص

Conceptual 

شناسايي)  نظر
عث پيدا كردن
ن است قبل از

System / Sp(
اگر مدل. شوندي

ftware / Imp

اين مدل.  دارند
بخش تح»  اعوان

هر ديدگاه كاربر
هاها در ديدگاه

ري براي مهندس

شودنمي حذف
يمي از چرخه

،كد و طراحي 5
سب براي كدها

ت پيكربندي بر
در پروژه فعگو
سازيمدلابتدا
 .كنندمي

ديدگاهديدگاه  --22
ها بدون يكدل

)/ Essential

مورد سازماني 
سازي آنها باعل
ممكن. شودمي) 

)pecification

دارند كشف مي
 .ت

plementatio

و جواب وجود
متدولوژي«تند

 است كه اوالً ه
هجداسازي مدل

ترهاي مناسبل

             

هاي قديميي
ند معماري قديم

51و بازرسي 50ح

ي معماري مناس
 مكانيسم مديريت

اين پادالگشكل 
دي مربوطه از ا
الت را برطرف م

22--22--11--22
مد» 52يدگاه مبهم

( Businessاه 
هايموجوديت 

لي مدلنگيرند و
)ها مهم استم
. 

( Analysisاه 
و مسئله وجود د

پذير استي امكان
Design )nاه 

و مسئله و قلمرو
و جواب در مست

ها اين ديدگاه
علت ديگر ج. 

Analysi(مدل ،

                   
 

Ambiguou 

Re 

 
 
 
 

 
 

معمار -
هرچن(

  راه حل
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اشكاال

22
دي«در پادالگوي

ديدگا -1
مانند(

قرار ن
سيستم
.باشند
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راحتي

ديدگا -3
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واب فقط خاص

شوداعمال مي) 

تا افراد) جام شود

 است كه ممكن
ر بدون آگاهي و

  .ي اشاره كند

در برخي.  كنند

ز فرايند در نظر
بخش از كد آن 

 .ل شود

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

چون قلمرو جو

)!ايصورت عقده

Refreshin انج

يك ميدان مين
كند كه اگررا مي
افزاري فعلي نرم

خوبي خطازدايي

عنوان يك فاز از
شود و بعد مي

 و طراحي اعمال
 .شود

لگوها و پادالگ

چ(لمرو جواب 

به صو(افزاري رم
«.  

ngهاي دوره(د 

  .ند

ه قدم زدن در ي
گو اين اخطار ر

ت در محيطس

رها را تا حد خ
 .ت

ل تست را به ع
نوشته ) كالس

اي بازرسي كد
ن گزارش ثبت ش

 الگ

سئله است نه قل

 از مشكالت نر
»!يزها ميخ است

اب به روز شود
ل را انتخاب كنن

ي امروزي مشابه
اين پادالگ . كنند
به اهميت تس ارد

افزاري اينكه نرم
نويسي استبرنامه

نيم و يا حداقل
متد يامانند (مه

هال و نيز روش
ي آنها به عنوان
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عات قلمرو مس

  .نجام شود

به تعداد زيادي
ش است، بقيه چي

ين و مطالعه كتا
حلو بهترين راه

  ان مينان مين
هايز تكنولوژي

به مشتري بروز
قصد دخورد و

 انجام شود براي
از تيم ب بيشترت

فزار استفاده كن
قطعه برنام يك

 بازبيني محصول
ند و نتايج اجرا

نياز داريم اطالع
  ).يست

 طور جداگانه ان

  ش طاليي طاليي
شود كه بفته مي

 تنها ابزار چكش

ي آموزش، تمري
در نظر بگيرند و

دن در ميددن در ميد
ت كه استفاده از
حويل محصول ب
كست خواهيد خ

افزار تست نرم
د افراد تيم تست
ابراي ايجاد نرم
ست، ابتدا تست

ايجلسات دوره
ت پيكربندي شو

هندسي مجدد ن
ر قابل استفاده ني

ي هر ديدگاه به

ششچكچك  --33
ي يا مفهومي گفت

وقتي«ست كه

هايهيد طي دور
ي حل مسائل د

زدزدقدم قدم   --44
اين است» 55مين

حين و بعد از تح
گذاريد قطعاً شك

ناسب بر روي
افزاري تعدادنرم

ب» 56ي بر تست
جاد مبتني بر تس

 

فيت مانند ج كي
 خوبي مديريت

             

Wal 

Test Dri 

 آنچه ما در مه
ت كه االن ديگر

سازيخص، مدل

22--22--11--33
به تكنولوژي» 5

ن پادالگو اين اس

افزار بايگان نرم
ي مختلف را برا

22--22--11--44
زدن در ميدان م

اي در حگسترده
دان مين قدم بگ

گذاري منسرمايه
هاي پيشرفته نت

مبتنيايجاد «ش 
در روش ايج. م
.شودنوشته مي 

كانيسم بازبيني
به 57وارد تست
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22
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شعار معروف اين

  حلراه
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هايتوانند گزينه

22
قدم ز«منظور از

ست خطاهاي گ
رنامه در اين ميد

  حلراه
بايد س -1

شركت
از روش -2

بگيريم
برنامه

بايد مك -3
بايد مو -4

                   
5 den Hammer
5 a Minefield
56 ment (TDD)
57 Test Cases  

م
س

ر
د

»
ش

ر
د
بت

م
اس
بر

ر

 
4

5

6

7



ر

و 
ر 
ر 
ه 

ناً 
زه 

ن 
و 
د 

ه 

ت 
و 

افزاردسي نرم

 30/11/1388

ستم جدا كنند و
گرمدير و تحليل
در .» به آنها بده

عار اين است كه

ضمن. شوده مي
اما امروز. شدي

گرفتن بازخورد 
كاربر، كم شود و

روداربر جلو مي

هاي معماري كه

 افراد مستندات
دشان را دارند و

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

 از كاربران سيس
عم از معمار، مد
له اطالعات را
نظور از اين شع

  .د نكند
ز كاربران فهميد
يشي تبديل نمي

و 59سازينمونه
و گرفتن نظر ك

نظر كاستم طبق 
 

پادالگوه مونه از

شود، برخي مي
مهم هواي خود

لگوها و پادالگ

  .شود

را) نويس برنامه
اع(ها ريق واسط
و تفال نگه دار

من .گهداري كنيد
تيم پروژه ايجاد
ران پروژه و نيز

افزاي - تكراري
  .ت باشند

با كمك ن )ارفز
هاي اوليه ومونه
بيند و سيسرا مي

 ).مخالف باشد

نم 5. خورندمي

ستندات توليد
تن تصميمات م

 الگ

وماتيك انجام ش

 جمله طراح و
ست دوم از طر
د را در تاريكي
محيط ايزوله نگه
ت جديد براي ت
گر توسط تحليل
هرگز به روش

هاي پروژه ثابت

اهاي ايجاد نرم
كمك ساختن نم
مرحله سيستم ر
كالً با نظر آنها م

به آن بر م) اري

مسبايد در آنها 
افراد با نگرفت. د
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د به صورت اتو

از( تيم ايجاد
 به صورت دس

تيم ايجاد«ت كه
 قارچ در يك م

كديگر، مسئوليت
ه به طور كامل

وش آبشاري، ه
شناسايي و تا انته

بخش روش »ن
با ك » نيازمنديها

د كاربر در هر م
 كه ممكن بود ك

افزاي يا غيرنرم

داشته باشداشته باش
 فرايندهايي كه
ستند گرفته شود

گيري از آنها بايد

چي چي ت قارت قار
اين است شكار
هانيازمندي. شند

 افراد اين است
كه آنها را مانند

 ارتباط آنها با يك
در شروع پروژه

چنين بود رگر
 ابتداي پروژه ش

متدولوژي اعوان
عدم شناخت«

كندبر نصب مي
ديدندستم را مي

  عماريعماري
افزارياعم از نرم

  :ز

خودت را دخودت را د
درن است كه

اين مس همي در

گاجرا و گزارش

مديريتمديريت  --55
 يك سياست آش
طي نداشته باش

شعار اين. سد
مثل اين است ك
ر نگه داشت تا
هاكه نيازمندي

اگاما . ت هستند
ها ازد نيازمندي

«جوع به مستند
كند ريسك مي

ول را براي كارب
آخر پروژه سيس

لگوهاي معلگوهاي مع
ا(ن يك سيستم

هستند عبارتند ا

هواي خهواي خ  --11-
اين» 60شته باش

ينكه تصميم مه

             

 موارد تست و ا

22--22--11--55
هاي مديريتي،ه

ديگر هيچ ارتباط
ر تيم ايجاد مي
شتن تيم ايجاد م

از مشتري دور د
كند ك فرض مي

طول پروژه ثابت
امكان ندارد كه 

رج( 58 حلزوني
 حلزوني كمك

اي محصو دوره
ري كاربران در آ

پادالپادال  22--22
ستند كه معماران

افزار هايجاد نرم

22--22--22--
ي خودت را داش

كنند بدون ايمي
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افراد با يكد ين
به) هايازمندي

تاريكي نگه داش
تيم ايجاد را بايد
مديريت قارچي

ها در طيازمندي
ابت شده است

  حلراه
ستفاده از روش

روش. ز كاربر
چون به صورت

در روش آبشار(
 

22--
پادالگوهايي هس
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22
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5 Prototyping
6 Your Assets

د
اي
ني
تا
تي
م
ني
ثا

ر
اس
از
چ
)

پا
م

م
ح

 
8

9

0



ر

-

6 (
ن 
د 

ه 
ه 

ر 
ر 
-

ي 

ر 
 -

ن 

افزاردسي نرم

 30/11/1388

وبي تشريح مي

63ديد كلي(ري 

و بايد بتوان) ود
م ايجاد را بهبود

در صورتي كه. د
دهد ارائهرح مي

كنند و درده مي
مشكل اين كار .

 معماري چشم

هاي با نيازمندي

 و براي يك كار
هيچ گروه برنامه

سازي مطمئناده

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

را به خو 61هاينه
  .شود

 است كه معمار
 است اعمال شو
 بين كاربر و تيم

د شكل بيان كند
 جزييات را شر

ها استفاه پروژه
.نويسندگانه نمي

هاي قبلي اينم

سيستم، مناسب

نشينندر هم مي
مكان ندارد با هي
 و از صحت پيا

لگوها و پادالگ

زند و انواع گزي
شدچار ابهام مي

جدول و نمودار
ستم جاري قرار

دهد كه ارتباطي

ورش را در چند
ستند ديگري كه

كسان براي همه
ه به طور جداگا
 موفقيت سيستم

شود كه در هر س

قبلي دارند دور 
گين است كه ام
ي را تست كنيم

 الگ

سازت حجيم مي
رند و خواننده د

ج 12-10دود
راتي كه در سيس
يستم بدست مي

ري كند و منظو
ح معماري، مست

ي از معماري يك
 براي هر پروژه

به مينان كاذب

شمياري ايجاد 

هايتجربهاز كه
 طرح بسيار سنگ
انيم كل طراحي

  18   

ن افراد مستندات
گيرصميمي نمي

رح معماري حد
يعني تغيير(هد

د انتزاعي از سي

خوددار ستندات
د عالوه بر طرح

اريافزهاي نرمن
ستند معماري را
زار به دليل اطم

نمودارهاي معما

  هه
ي كهيهار با ايده

ن طراحي، يك
مكان ندارد بتو

اين .ا را بگيرند
صر نهايت هيچ ت

طر. بكنيد »62ري
دي را شرح مي

معماري يك ديد

طوالني كردن مس
ر بيان كند، بايد

ي مفروضي مفروض
رخي از سازمان

و مس كنند نمي
افزيند ايجاد نرم

قالب مستند و ن
 

كميتهكميته  دردرحيي
چند نفرشود كه

معموالً نتيجه اين
سازي كرد اياده

ر آينده يقه آنها
گويند اما د مي

طرح معمار«د 
ري و سيستم آتي

طرح م. رائه كرد

شود از طبور مي
نمودار 12-10ر 

معماريمعماري  --22-
اين است كه بر 

فيزيكي را مدل
ك در طول فراي

ي معماري در ق
.دنشورازش مي

طراحيطراحي  --33-
شهايي گفته ميي

م. كنندجميع مي
اگر هم بتوان پي 

             

Ar 

يرند كه احياناً د
عايب هريك را

 مجبور به توليد
كي سيستم جار
ز يك ساعت ار

عماري فرد مجب
منظورش را در

22--22--22--
»64ري مفروض

ماري منطقي و ف
 مديريت ريسك

 

برايو كلي ومي 
هاي سيستم برك

22--22--22--
يبه طراح »65ته

قبلي خود را تج
.سازي كردياده

                   
 

Architectu 

 

rchitecture by 

Design by 

 
 
 
 

 
 

گيرتصميمي نمي
كنند و مزايا و مع

  راه حل
مستندنويسان را
عملياتي و تكنيك
ن را در كمتر از

  . بخشدمي
ا كمك طرح مع
فرد نتوان همه م

  .دهد

22
معمار«منظور از

تيجه ديگر معما
ين است كه از

 .شودپوشي مي

  راه حل
يك تعريف عمو
سيستم و ريسك

22
طراحي در كميت

هاي قجديد ايده
ويسي آنها را پي
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ر پاييني دارد و

شود و ثاني نمي

تواند به خوبيي

شودنها ثبت نمي
اره براي گرفتن

  . ختراع كنيم
ست، اما عمالً در

ها وتيمشته ساير 
اي در هر حوزه

ت جديد كاهش
عم از مشكالت
دي همان پروژ

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

بسيا 66سبندگي

ه گروهي داده

كميته مي.  برسد

نش و تجربه آنه
دوباره و چندبا
 قبل را مجدداً ا
هي براي آن نيس

 
ز تجربيات گذش
گوها هستند كه

 توليد محصوالت
اع(از آن مرحله 

ها و فازهاي بعد

لگوها و پادالگ

 شده است، چس

ً در يك جلسه

 .م

 تصويب كميته

هاي مختلف، دا
شويم دبور مي

اختراع شده در
و نمونه مشابه 

 .ي نداشته باشد
يم بلكه ازده كن

 الگوها و پادالگ

ريسك و زمان
ت كسب شده ا
دي و يا تكراره

 الگ

ن شركت داده

 طراحي معموالً

ن بيشتري بدهيم
هند و نتيجه به

هدر پروژهد كه
 كنيم، پس مجب

هاي ايجه چرخ
»كل ما يكتاست
ي وجه اشتراكي

خود استفاتيم 
افزار،ندسي نرم

تا هزينه، رشود
 پروژه، تجربيات

دهاي بعر پروژه

  19   

د مختلف در آ

ت كافي براي

نظرات آنها وزن
افي انجام دن ك

  چرخرخ
كندزار اشاره مي
 قبلي استفاده

و در نتيف كنيم
مشك« است كه
هاي قبليا پروژه

جربيات گذشته
اير افراد در مهن

بايد استخراج ش
هر تكرار يا فاز

كنند تا دت مي
  .شود

كه نظرات افراد

چون اوالً فرصت

سايي كنيم و به ن
ك در مدت زمان

ع مجدد چرع مجدد چر
افزر مهندسي نرم
هايهاي پروژه

و منابع صرفت
ن ايند شعارشا

نجام شود كه با
 كه نه تنها از تج
 از تجربيات سا

 سيستم جاري
وژه و يا پايان ه

را ثبت) اندخ داده
شگفته مي 68رگ

گين به دليل آنك
. 

چ  طراحي كند
  . ظر خود دارد

 در پروژه شناس
 يك تيم كوچك

اختراعاختراع  --44-
 مشكل رايج در

هتجربهوانيم از
ها وقتسازيپياده

كنند اختراع مي
افزار اي در نرم

چرخ اين است
ود بارز استفاده

و يااي قديمي
پس از پايان پرو
كالت در آنها رخ

هاي پس از مرت

             

ين طراحي سنگ
 واضحي ندارد

خوبي تواند به
ر قالب كردن نظ

هاي معماري را
ي را يك نفر يا

 .گيري كندم

22--22--22--
به يك» 67چرخ

توي بعدي نمي
ها و پيم طراحي

چرخ را دوباره
ايان ندارد پروژه

 نكردن مجدد چ
نمو. ستفاده كنيم

هاده در سيستم
پها ر متدولوژي

محيطي كه مشك
 اين كار، فعاليت

                   

Reinve 

Postmortem 

 
 
 
 

 
 

اياجزاي . شويم
مفهوم و تعريف
تيك كميته نمي
هركس سعي در

  راه حل
هنقش -1
طراحي -2

تصميم

22
اختراع مجدد چ

هايو در پروژه
تصميمات، انجام
كثر افرادي كه چ
حال حاضر امكا
منظور از اختراع

نيز اسها سازمان
  .وجود دارند

  راه حل
دانش مدفون شد

امروزه اكثر. يابد
راه حل آنها و م

به. ستفاده كنند

                   
66 Cohesion 
67 ent the Weel
68 m Activities
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ي همه افراد تيم

ين افراد را براي
توانند راحتي مي

ياز سيستم را به

اين افراد. ر كنند
گر براي كارهاي

در( سطح پايين 

گيري در يكميم
شوند پيروز مي

ها ايجاد نميس
تدولوژي اعوان

مورد از 4ر زير 

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

گيريها به رأيميم

معموالً اي.  كنند
اين افراد به. د

و در صورت ني

 پروژه را تصور
اين افراد اگ. كنند

تعاريف  داراي
(. 

اشد براي تصمي
گيريهار تصميم

ها و كالس مولفه
مت«م به مستند 

  .هيم

در. كنندصيف مي

لگوها و پادالگ

طلبانه در تصمي

اي خود تصور
كننداب مي انتخ

ي شرح دهند و

يا يك بخش از
كنت انتخاب مي

كنندعريف مي
)سطح باال باشند

اگر قرار با. ست
سازي دريد پياده

ي براي سيستم،
 و مرگ سيستم

زن بيشتري بده

ش بيايند را توصي

 الگ

ه قديميِ تساوي

ك موضوع را برا
طح باالي پروژه

م را براي مشتري

وع ياز يك موض
زي نزديك است
 كه اين افراد تع
ز ديد كاربر و س
 ديد انتزاعي اس
مواره افراد با دي
معماري مناسبي
دقيق نگهداري

ا ديد انتزاعي وز

مكن است پيش

  20   

  شهر يوركهر يورك
مديران با ديدگا

  :شونديم مي
 انتزاعي از يك
ي و كارهاي سط
وصيات سيستم

وانند انتزاعي از
سازت كه به پياده
هايي نيازمندي

ازبايد ها زمندي
ر تعداد افراد با
كسان بدهيم، هم

شود چون م مي
براي تعريف د(

ه نظرات افراد با

د متدولوژي مم
  :شودداده مي

ه قديمي شهه قديمي شه
ست كه در آن م
ه دو دسته تقسي

توانندند كه مي
 طراحي معماري

توانند خصو مي
 .د

توهستند كه نمي
سازي و تستده

 انتخاب شوند،
در حاليكه نياز(

زي چهار برابر
سازي وزن يكه

ورد تهديد واقع
( شوديستم مي

قائل شويم و به

  ديريتيديريتي
سازمان يا فرايند
ر هستند شرح د

پادشاهپادشاه  --55-
نام يك پادالگوس
 پروژه معموالً به

افرادي هستن: 70
ها، تحليل،دي

رار كنند، چون
 واقع تشبيه كنند

افرادي ه: 71زي
اي طراحي، پياد

هاف نيازمندي
سازي استياده

سا با ديد پياده
عي و با ديد پياد
داري سيستم مو

سي گ زودرس

گيري قر تصميم

الگوهاي مدلگوهاي مد
هاي مديريتي سه

افزارد ايجاد نرم

             
The  

22--22--22--
نا» 69شهر يورك

افراد تيم. دهند
 با ديد انتزاعي
ي كشف نيازمند
تري ارتباط برقر
و اتفاقات دنياي
ساز با ديد پياده

موالً براي كارها
اع باال مثل كشف

و با ديد پي)  كد
 تيم تعداد افراد
راد با ديد انتزاع
 استفاده و نگهد

اعث مرگبضوع 

هاي متفاوتي در

پاداپادا  33--22
جنبهستند كه در 

ه مرتبط با فرايند

                   
Grand Old D

Ab 

Implem 

 
 
 
 

 
 

22
پادشاه قديمي ش

ديكسان ميوزن
افراد -1

كارهاي
با مشت
اشيا و

افراد -2
را معم
با انتزاع
سطح
معموالً در يك
رپروژه به همه اف
درنتيجه قابليت

اين موضشود و
  .)مراجعه كنيد

  راه حل
هراي افراد نقش

 

22--
پادالگوهايي هس
ين پادالگوها كه
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شود ت باعث مي
 

ند و سعي دارند
طوالنيها و مدل

دات تحليل بايد
  .هستند

!ه خاصي دارند
دت زمان آنها ر

شود كهروژه مي

قيق در بياوريم و

در انتهاي هر فاز

 . محول نشود

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

اين كار ب. ه يابد
 .  مشكل است

انفتهگر را ياد ها
 سنگين شدن م

مستند. ستهم ني
تم بسيار مفيد ه

  .از داريم

ش آبشاري عالقه
دقيق كارها و مد
 پيچيده براي پر

را به صورت دقي

 كنيم، بگوييم د

 به انتهاي فازها

لگوها و پادالگ

 بعد پروژه ادامه
يند كه فهم آنها

هسيستمطراحي 
اين كار باعث 

قابل فه 73حوزه
سي مجدد سيست

ه واقعاً به آن نيا

ني كه به روش
كنند برنامه دمي

هايبنديزمان 

فعلي ر) يا فاز( 

فاز زمان تعيين

 .نگري كنيم

سون همه كارها

 الگ

و ل انجام شود
ها بدست بياينل

زگي تحليل و ط
. را نشان دهند

ي متخصصان ح
ات براي مهندس

يلي تا موقعي كه

  ادامه دهيم،

خصوص كسا 
روژه نيز سعي م

ريزي و برنامه

ريزي تكرارامه
  .كنيم

اي آنكه براي ف

 تيم ايجاد، بازنگ
پاركينساول ون

  21   

يل به طور كامل
ها و مدازمندي

هستند كه به تاز
 تا تسلط خود

تحليل ديگر برا
اين مستند .شند

تن تحليل تفصي

  ريزييزي
 

 بياوريم و بعد

به(برخي افراد 
ر فاز ابتدايي پر
زمان آن، باعث

در اول كار، برنا
قريبي تعريف ك
مان، يعني به جا

توجه به سرعت
 تا بر اساس قانو

  حليلحليل
شود فاز تحليلي

جم عظيمي از نيا
شوند افرادي ه
ري اعمال كنند

ت كه مستندات ت
ري قابل فهم باش

 به تعويق انداخت

رررنامهرنامهبب در در
: ست رخ دهد

نامه كامل را در
.را تغيير ندهيم
. پادالگو است

نجام دهند و در
طوالني شدن ز
 .بل فهم نباشد

راي كل پروژه د
را به صورت تق
 نه بر اساس زم

با ت) الً هر هفته
M تعريف كنيم

فلج تحفلج تح  --11--
ست كه سعي مي
قف شود و حج
اين پادالگو مي
د در پروژه جار

دالگو اين است
 از سازمان مشتر

يشي به منظور

مرگمرگ  --22--
 حالت ممكن اس
بتداي پروژه برن
چ وجه برنامه ر
شتر منظور اين
 به طور كامل ا
عليق پروژه و ط
اال به راحتي قاب

ريزي دقيق برمه
بعدي) فازهاي

ريزي كنيمرنامه
 .شودمي

مثال(ي مشخص
Milestoneرها

             

22--22--33--
اين اس» 72تحليل

حليل قفل و متوق
رادي كه باعث ا
اند كه ياد گرفته

  .شود مي
ي اصلي اين پاد
خصصان حوزه

افزا - تكراري 

22--22--33--
در دو» 74ريزي

ر داريم كه در ا
مه پروژه، به هيچ
 شده در باال بيش
ر هر فاز كار را
كار عالوه بر تع
ي مديران رده با

ي سعي در برنا
يا ف( تكرارهاي 

س محصول بر
حصولي توليد م
هايها را در بازه

نه فازها و تكرا
                   

Analys 

Dom  
Death  

 
 
 
 

 
 

22
فلج ت«منظور از

پروژه در فاز تح
يك دسته از افر

هاييهمه روش
شدن فاز تحليل
هاييكي از نشانه

همواره براي متخ

  راه حل
ستفاده از روش

22
رمرگ در برنامه

اصرار  -1
در ادام -2

حالت اول ذكر
كنند درسعي مي
اين ك. دربياورند

ممكن است براي

  راه حل
به جاي -1

برنامه
بر اسا -2

چه مح
هبرنامه -3
در ميا -4

                   
7 sis Paralysis
73 main Experts
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شودص انجام مي
شود انجام نمي

تشخيص داد قع

ست مشكلي در

 .ماده بشوند

ده شده به آن 
كنند عريف مي

گوها در مهند

– 1.0نسخه   

صورت ناقصه 
حصول و برنامه
ت پروژه به موقع

  .ود

ت اينكه ممكن ا
  

 تكرار بعدي آم
  .عالم شود

جه به مهلت دا
 Milestone تع
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