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 کیست؟  مهندس

 قابل حلی  راه سپس و پردازدمی مساله تحلیل به خود علم بر متکی دانش اساس بر که است  کسی

 بررسی  را تولید   صحت  او کندمی مدیریت  را محصول تولید و سازدمی ارائه سازي پیاده و انجام

 . دهدمی قرار کارفرما اختیار در را خود کار محصول سپس و کندمی

 افزار نرم  مهندسی تعریف 

  افزارنرم  تولید در که ابزارهایی و روشها ، آوریها فن مجموعه Pressman : دیدگاه از

 . گوئیم افزارنرم مهندسی را هستند مهندسی اصول بر مبتنی و شودمی استفاده

 نام  با انس کنفر در  1960 دهه در افزارنرم  مهندسی عبارت Sommerville :دیدگاه از

 . گرددمی مطرح افزارنرم  بحران

 از  و بوده گروه صورت به افزارينرم  سیستمهاي تولید با  ارتباط در افزارنرم  مهندسی

 . است  تکنیکی غیر و تکنیکی هايجنبه  شامل و کندمی استفاده مهندسی قواعد

Bauer :مهندسی دقیق اصول از استفاده و استقرار از عبارتست  افزارنرم  مهندسی  

 : که اقتصادي صرفه با افزاريرم ن  به دستیابی براي

  Reliable باشد اعتماد قابل -1

  Efficient  باشد کارا -2

 است) آن از یئجز نویسی برنامه ( نیست  نویسی برنامه با ارز هم افزارنرم  مهندسی 

 : افزار نرم  کنونی مشکالت

 .ندارد آنرا از کارآ هاستفاد و رقابت  امکان افزارنرم  که است  سریع آنچنان افزار سخت  پیشرفت  -1

 بازار(تغییرات)  و مشتري واقعی نیاز با افزارنرم  تطابق عدم -2

  سرعت  به افزارنرم  تعویض امکان عدم  و جامعه در کامپیوتر کاربرد شدنعمومی -3

 Real Time 

 (تست)  مناسب  کیفیت  داراي و اعتماد قابل افزارينرم  تولید براي زیاد وعمومی فشار -4
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 ؟.است  محدود بسیار موجود افزارهاينرم  نگهداري و پشتیبانی قدرت -5

 :رساندمی زیر سواالت طرح به را ما مشکالت این

 ؟ است  طوالنی برنامه تولید چرا -1

 سازي پیاده  در  شده تست  و آماده هايمولفه  از استفاده عدم هابرنامه  شدن طوالنی در مهم عامل

  .است  Component Base Development( CBD) جواب آخرین است 

 ؟ است  باال افزارنرم تولید هزینه چرا -2

 فنی  و محیطی تغییرات

 ؟  کرد شناسایی تحویل از قبل را برنامه خطاهاي توانمی چگونه -3

 . گردد انجام تست  طراحی و افزارنرم  خود در باید

 ؟ دارد وجود مشکل افزارينرم پروژه پیشرفت  گیري اندازه در چرا -4

 . دارد بستگی سازي پیاده پارامترهاي از خیلی به و ندارد وجود خاصی معیار

 : افزارنرم  ویژگیهاي

 منطق یک افزارنرم  وراي در اینکه اول زیرا بینیمنمی  اي کارخانه محصول یک مثل را افزارنرم  -1

 فیزیکی محصول یک نه و است  منطقی محصولی و دارد وجود

 . ت نیس انداختنی دور افزارنرم  -2

  

 
  



  

                                                                                3 

 

 . برود باالکمی سرعت  با افزارنرم  عمرمفید منحنی گویدمی جدید نگرش

 . شودمی  ساخته مشتریان نیاز اساس بر بیشتر هاافزارنرم  -3

  هزینه  بعد از افزارنرم  روي تغییرات اثر

 

  
 

٥/١  
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 ( process ) محصول  تولید فرایند

 ؟  چیست افزارنرم  فرایند

 . باال کیفیت  با افزارينرم  تولید منظور به نیاز مورد فعالیت  و  کارها براي است  چارچوبی

 مهندسی  برعلم  مبتنی  افزارنرم  ویژگیهاي

 .باشد نگهداري قابل -1

 باشد   user )  ازدید( اعتماد قابل -2

 .محیط)باشد و افزارنرم  ،افزار  سخت  منابع از بهینه و مطلوب (استفاده کارآ -3

 .باشد خروجی)داشته حداکثر اطالعات، ورود داقلکاربر(ح  با ساده ارتباط -4

 افزار نرم  ارزیابی ضوابط

 )  کاربران (  خارجی عوامل -1

 .ندارند  دست  آن ساخت  فرایند در و کنندمی استفاده فقط افزارنرم  از که کسانی

  برنامه صحت  Correctness

 نگیرد انجام درست  اتمحاسب  غلط اعداد با یعنی کند، کنترل را  متغیرها مقادیر و حدود. 

 کند  کار درست  محاسبات. 

 گردد محسوب غلط حدود از خارج.

Robustness ( user  استحکا) ازدیدم  

Extendibility  توسعه قابلیت 

Reusability  دمجد  مصرف  قابلیت   

Compatibility  سازگاري 

Portability  حمل قابلیت  

Efficiency کارآیی 
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 )  افزارنرم  مهندس (  خلیدا  عوامل -2

 :کنندمی نگاه مسئله به فنی دیدگاه از افزارنرم  مهندسین قسمت  این در

 است  شده استفاده ابزارهایی چه از  TOOLS  ؟

 است  شده  برده کار به روشهایی چه  METHODS ؟

 است  شده انجام پردازش چطور  PROCESS  ؟

 چیست  کیفیت  مستندات( QUALITY) کیفیت  بر تمرکز

 :است مرحله سه شامل افزارنرم  مهندسی رایندف

 افزارنرم نگهداري و  توسعه تعریف،

 تعریف  -1

  ست ا  WHAT چه بر تاکید تعریف مرحله در

 رود؟می انتظار عملکردي و توابع چه 

 باشد؟ داشته  سیستم باید رفتاري چه 

 شود؟ طراحی باید کاربري هايواسطه  چه 

 دارد؟ دوجو طراحی براي هاییمحدودیت  چه 

  چیست؟ موفق افزارنرم  یک تعریف براي اعتبار صحت  هايمعیار 

  شود می انجام زیر فعالیت  سه انجام  با استفاده )موردMETHOD( روش مرحله این در

System/Information Engineering ، ی سیستم یا اطالعاتمهندس  

Software Project Planning   افزارينرم پروژة ریزيبرنامه  

Requirments analysis تحلیل نیازها 

 توسعه  -2

  . )دارد(HOW)   چگونگی بر (توسعه)تاکید دوم مرحله

 شوند؟ سازماندهی باید هاداده  چگونه 

 شوند؟می  گنجانده وظایف معماري در چگونه وظایف تکمیل 



  

                                                                       6 

 گیرد؟می  انجام چگونه هاپردازش  توصیف و ارتباط 

 یست؟چ  کاربري هايواسط  ویژگیهاي 

 گیرد؟می  انجام آزمایش چگونه

 فعالیت)  مهمترین ؟( گرددمی  نویسی برنامه و برنامه معماري به تبدیل طراحی چگونه

 ساختارپایگاه و شده تعیین هابرنامه  روندکلی و گرددمی تولید نیاز مورد  هايمدل  مرحله این  در

 .شودمی رسم نیز هاداده 

 : از عبارتست  مرحله این در فعالیت  سه

Software design افزارنرم راحیط   

Coding کد تولید  

Testing  تست 

 نگهداري -3

 : شامل که است  نگهداري مرحله سوم مرحله

 اصالحی نگهداري: Correctionو بررسی شناسایی، پروژه زندگی چرخه در اشکاالت 

  . گرددمی رفع

 تطبیقی نگهداري  . :(Adaptation)و محیطی نیازهاي به توجه اب زمان مرور به تغییر 

.کاربر

 جدید   نیاز  USER  را توسعه قابلیت  افزارنرم که این به منوط داد تطبیق محیط با باید را 

 ..باشد  داشته

 ارتقایی نگهداري:(Enhancement)کاربر توسط که اندازي راه از پس افزارنرم  ارتقا 

 .امکانات)  شود(افزایشمی  خواسته

 پیشگیرانه نگهداري:(Prevention)افزارنرم  بهبود و اصالح که هابرنامه  در تغییراتی ایجاد 

 .کند تسهیل را

 افزارنرم  واقع در شود،می  انجام الزم اصالحات و شده نگري باز مشخصی دوره از بعد افزارنرم 

 .گرددمی  تولید جدیدي
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 Umbrella Activities  پشتیبانی هايفعالیت 

 . گرددمی  انجام فوق مراحل لیهک در زیر پشتیبانی هايفعالیت 

 پروژه ریزي برنامه بر نظارت و کنترل -1

 Quality Controlرسمی و فنی مستمر هايبازنگري  -2

 Quality assurance ) مراحل تمام (شامل افزارنرم  مرغوبیت  اطمینان -3

 Configuration/Change Management افزارنرم  بندي پیکر مدیریت  -4

 مستندات  ینتدو و تهیه -5

  Software Measurements ) گیري اندازه مقیاسهاي  (گیري اندازه -6

   Risk Management ) دهد تغییر را هزینه و زمان آورد بر که (پیامدهایی ریسک مدیریت -7

 افزارنرم  فرآیند بوچارچ

  
 CMM- Capability Maturity Model توانایی تکامل مدل

 هايتوانایی  از  اي مجموعه روي که  است  داده ارایه جامعی مدل کاامری افزارنرم  مهندسی موسسه

 باشد، داشته وجود فرایند بلوغ مختلف سطوح به هاسازمان  دسترسی براي باید که افزارنرم   مهندسی

 :میباشد زیر صورت به فرایند تکمیل سطح پنج شامل مدل این .است  شده بینی پیش ن آ در
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 Initial اولیه :1 حسط 

 . است  شده توصیف برهم  و درهم بسیار اوقات بعضی  حتی و  موقتی بصورت افزارينرم  فرایند

 .دارد بستگی فردي هايتالش به موفقیت  و  شودمی تعریف فرآیند چند

 تواند می پروژه تیم سطح این در .نیست  خاصی وظیفه داراي پروژه  مدیریت  و کیفی  تضمین نظر از

 از که هاییرویه  و استانداردها ها،روش از  استفاده با است  مایل هک را راهی هر افزارنرم  ارائه براي

 .کند  انتخاب دارند، قرار ضعیف خیلی تا خوب کیفیت 

 repeatable تکرار قابل :2 حسط 

 صورت آن کارایی قابلیت  و زمانبندي ، هزینه کردن مشخص  براي پروژه مدیریت  اولیه فرآیندهاي

 .گیردمی

  گزارش  همچون را خاصی هايفعالیت  افزارنرم دهنده ارائه که است  یقت حق این نمایانگر سطح این

 .است  کرده تعریف را گرفته صورت کارهاي و زمان گزارش و  کار تکمیل

 Defined شده تعریف :3 حسط 

 در  افزارينرم پردازش  فرآیند یک  طول در مهندسی هايفعالیت  و  مدیریت  براي افزارينرم  فرایند

 سطح در شده تعریف هايمشخصه  شامل سطح این . است  منسجم و ستانداردا شده، ثبت  سازمان

 .باشد می 2

 نموده تعریف را مدیریتی و فنی فرآیندهاي افزارنرم  دهنده ارائه که است  این نمایانگر سطح این

 مثل  هاییرویه  سري یک بوسیله و  ارائه دقیق  بطور نویسی برنامه براي استانداردي  مثالَ

 افزارنرم  تولیدکنندگان اکثر که است  سطوحی از یکی سطح این . است  درآمده اجرا هب هاحسابرسی 

 ارائه که دارد وجود معدودي موارد و دارند مدنظر را آن 9001 ایزو مثل استانداردهایی  طریق از

 .کنند تجاوز سطح این از افزارنرم  دهندگان

 Managed شده مدیریت  :4 حسط 

 شوندمی کنترل همگی محصول کیفیت  و  افزارنرم  پردازش فرآیند رد گرفته صورت دقیق اقدامات

  کنترل دقیق اقداماتی  از استفاده با و شده شناساییکمی  لحاظ از محصوالت و افزارينرم  فرآیند.

 تمام شامل و است  متریک از استفاده و گیري اندازه مفهوم برگیرنده در سطح این .شوند می

 .بود خواهد 3 سطح در شده تعریف هايمشخصه 
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 Optimizing  سازي بهینه :5 حسط 

 هايفنآوري و  نوآورانه هايایده  آزمون روي از و فرآیندکمی بازخورد به توجه با فرآیند مکرر بهبود

 .باشدمی 4 سطح براي شده تعریف هايمشخصه  تمام شامل سطح  این .است  مقدور ، تازه

 کامالَ فرآیند هر باید کند پیدا دسترسی 5 سطح به افزارنرم  تولیدکننده اینکه براي که کرد تاکید باید

 .است  3 سطح در بودن نتیجه کار این .داد قرار اجرا مورد دقیقاَ را آن و شده تعریف

 در زیادي تغییرات باشد، نداشته مشخص  و شده تعریف صورت به را فرآیندها اي تولیدکننده اگر

 تواننمی را بینی پیش همچون هاییفعالیت  براي فادهاست مورد ارقام و  آمار و شده  حاصل فرآیند

 .داد قرار استفاده مورد

    SEI  ارزیابی پرسشنامه در ارزیابی هايواکنش  نتیجه در SEI توسط  شده تعریف سطح پنج

 درآمده عددي درجه یک صورت به پرسشنامه این نتایج اند آمده بدست  است،CMM براساس که

 .است  سازمان یک یندفرآ رسیدن کمال به نشانه که

 KPA-Key Process Areas فرایندها در اصلی هايزمینه 

SEI  فرآیندها در اصلی هايزمینه  داراي   KPA   دارند تکامل و رشد سطح یک کدام هر که  است   

، KPAپروژه ریزي برنامه کنند(مثلمی توصیف را افزارنرم  مهندسی هايفعالیت  از گروه آن ها 

 بخصوصی  سطح در درست  کار گرفتن صورت براي باید که)  مدیریتی دیهاينیازمن   ،افزارينرم 

 : شودمی توصیف زیر هايمشخصه  شناسایی با KPA هر، . باشند داشته وجود

 که کلی اهداف -فاهدا   KPAیابد  دست  آن به باید

 اهداف به تا شوند مرتفع باید که)  شده اعمال سازمان طرف از (که هایینیازمندي  -تعهدات 

 .باشد  داشته مطابقت  اهداف با که شود ارائه باید دالیلی و یابیم ست د

  فنی)که نظر از چه و سازمانی نظر از چه( باشند خود جاي در باید چیزها این -هاتوانائی 

 .کند عمل تعهداتش به بتواند سازمان

  عملکرد به تا الزمند که  خاصی کارهاي -هافعالیت KPA   بیابیم دست. 

 و  گیرندمی قرار خود جاي در ها فعالیت  آن با  که اي شیوه -سازي پیاده لکنتر يهاشرو 

 .شوند می  کنترل
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 براي درست  عمل  آن با  که اي  شیوه سازي پیاده درستی ارزیابی براي روشهایی   KPA 

 .شودمی  مشخص 

 کار تکمیل فرآیند طول اند)در شده توصیف خصوصیات این از استفاده با کدام هر(KPA  هیجده

 در را  زیر يها. KPA اند درآمده طرح بصورت  تکاملی فرآیند مختلف سطح در  و  شده یفتعر

 :آوریممی دست  به فرآیند تکمیلی سطح هر

 تکمیلی فرآیند  2 حسط

  افزارنرم  پیکربندي مدیریت.

 افزارنرم  کیفیت  تضمین. 

  افزارنرم پیمانکارهاي مدیریت. 

 افزارينرم  پروژه نظارت و پیگیري. 

 نیازها ت مدیری. 

 تکیملی فرآیند  3 حسط

 یکسان هايبازبینی. 

 گروهی درون همکاري. 

 افزارينرم  محصول مهندسی

 آموزشی برنامه. 

 سازمانی فرآیند تعریف. 

 سازمانی فرآیند تمرکز نقطه. 

 تکمیلی فرآیند  4 حسط

  افزارنرم کیفیت  مدیریت. 

  کمی فرآیند مدیریت. 

 تکمیلی  فرآیند  5 حسط

  فرآیند ییرتغ مدیریت. 

 اشکال و نقیصه از پیشگیري. 
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 افزار نرم  تولید  فرایند در مختلف هاي مدل

 ) The Linear Sequential Modelخطی ( ترتیبی  مدل  .1

 
 انجام راحتی به مساله صورت تعریف آن در که است  کارآ کوچک هايپروژه براي روش این

  .گیردمی

 ) WaterFall Model(  آبشاري مدل  .2

 
 بنابراین و است  طوالنی پروژه انجام زمان مدت بزرگ، هايپروژه در .است  ساده بشاريآ مدل

 .نگردد استفاده بزرگ هايپروژه در مدل این از است  بدیهی لذا .یابدمی تغییر نیازها

 ش رو این مشکالت

 عقب  به برگشت  مشکل 

 مشتري توسط نیازها بیان عدم 
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 و کرده برقرار ارتباط مشتري با ابتدا در مرحله نای در  : مشتري مدت طوالنی ماندن منتظر 

 . نداریم تماس مشتري با طوالنی مدت براي مشتري نیازهاي دریافت  از بعد

 )  Prototyping سازي (  نمونه مدل  .3

 (دوباره.گرددمی  محسوب مجدد تولید نوعی به سازي نمونه مدل .است  سیستم کل  از چارچوبی

  )  کاري

  
 نیازهاي طبق را آن بعد و  گیرد قرار مشتري اختیار در ساده خیلی برنامه که است این کار اولین

  .دهیممی تغییر مشتري

 
 : مزایا

 است  برقرار ارتباط مشتري با کار طول تمام در.

 است  پذیر امکان نیازها تغییر 

 : ب معای

 مثل باشد تهداش تواندنمی را افزارنرم از  کلی  مالحظات و بیندنمی را افزارنرم کل مشتري 

 ...نگهداري   قابلیت 
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 نباشد مشتري میل باب است  ممکن زیاد تغییر.

  افزارينرم و افزاري سخت  نظر از گردد(می جانبی اثرات باعث  کار انجام سرعت (

 (Rapid Application Development) افزار) نرم  RAD(  ع سری تولید مدل  .4

 استفاده دیگر مدل هر یا و  خطی روش  مشابه  سمتق هر در که است  افزارنرم  سریع تولید  بر تاکید

  .باشدمی روز 90 عرض در افزارنرم  تولید مدل این در تاکید .شودمی

 
 مختلف هايتیم و شودمی  شکسته هاي)مختلفکارکردهاي(ماجول  قالب  در سیستم روش این در

 .شودمی ترکیب  هم  با کار نتیجه و کنندمی کار آنها از یک هر روي همزمان

 عیب

  است  مشکل خیلی مدیریت.

 پذیر واحد که کرد را کار این توانمی هاییسیستم  در (Modular)  باشند

 است  زیادي افراد به نیاز بزرگ هايپروژه در. 

 کنندمی کار هاتیم در که افرادي پایبندي و کاري تعهد از مناسب  اطمینان عدم 

 مزیت 

 کوتاه زمان 

 بر تاکید Reusability 
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 افزار نرم فرایند  تکاملی  اي همدل

 ) Incremental Modelافزایشی (  مدل  .5

 
 قبلی نسخه به جدیدي امکانات بعدي نسخه در  گرددمی تر کامل قبل مرحله از مدل مرحله هر در

 . میگردد اضافه

 حسن

 شودنمی ریخته دور هانسخه  سازي نمونه روش عین. 

  افزارنرم Update باشد  داشته بر در کمتري هزینه که طوري به گرددمی

 عیب

 اختیار در  کافی  افزار سخت  یا و متخصص  انسانی نیروي یا  که گرددمی استفاده وقتی 

 .نباشد

 ) Spiral Model(  حلزونی مدل .6

 سازد می ترکیب  سازي نمونه فلسفه با را خطی روش مدل این

 : گرددمی  تقسیم يکار زمینه 6 به افزارنرم  مهندسی به مربوط هايفعالیت  مدل این در

 ) Customer Communicationمشتري( با ارتباط .1

 .شودمی آوري جمع اطالعات و گیردمی انجام توافقات کل و قراردادها

 ) Planing ریزي ( برنامه .2
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 براي  و تشکیل کاري هايتیم و شناسایی تیم اعضاي کالن، خت  شنا از آمده بدست  نتایج اساس بر

 .کنیممی تدوین را پروژه بر نظارت و کنترل برنامه و هشد کار تخصیص  تیم هر

 ) Risk Analysis( کریس تحلیل .3

 بعضی تعهد عدم افزار،نرم و افزار سخت  تکنولوژي تغییرات مثل منتظره غیر مخاطرات بینی پیش

 ... محیطی)و (عوامل مشتري خواسته تغییر مدیریتی، تغییرات افراد، از

 هزینۀ یک واقع در که .گردند می زمان و هزینه آوردهاي بر  در تغییر ایجاد باعث  تغییرات این

 .شود می محسوب ریسک

  (Engineering) راحیط و مهندسی .4

 کاربردي  برنامه از هایینمونه ساخت  و طراحی  براي موردنیاز فعالیت 

 (Construction and Release) تحویل و ساخت  .5

 کیفیت  رل،کنت تست  ، سازي پیاده ، ینویس برنامه

 (Customer evaluation) مشتري ارزیابی .6

 آنان  به شده ارایه محصوالت مورد در کاربران و ي مشتر  نظرات ارزیابی و اخذ
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 مزایا

 گرددمی بیشتر شده تولید افزارنرم  کیفیت  که دهیممی انجام ریسک تحلیل دور هر در 

 دارد بستگی کندمی پرداخت  که یای هزینه و مشتري با توافق به روش این دورهاي تعداد 

  پروژه مدیریت 

 ریسک کنترل 

  WinWin حلزونی مدل .7

 .طرفین موفقیت  و توفیق  یعنی موفق مذاکرات .است  مذاکرات به وابسته افزارنرم  نیازهاي استخراج

 برنده سازدمی برآورده را نیازهایش که محصولی یا سیستم آوردن بدست  براي مشتري مدل این در

 .شودمی  برنده بینانه واقع و معقول اي بودجه با و مقرر مدت در نیز کننده تولید و هشد

 کلیه و .کندمی  بیان مارپیچ از مرحله هر آغاز در را مذاکرات سري یک بوهم حلزونی مدل

 :شوندمی تعریف زیر هايفعالیت 

 فرعی  هايسیستم  اصلی دارندگان یا سیستم شناسایی -1

 طرفین ردب شرایط تعیین -2

 طرفین برد شرایط مورد در مذاکره -3
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 )  Component Assembly Model ها (مولفه  مونتاژ مدل .8

 استفاده و  آزمون ساخت، قابلیت  از  که شودمی گرفته نظر در  هاییمولفه  صورت به سیستم اجزاء

  .  (Reusability) کندنمی فرقی گردد، استفاده مدل این در روشی هر .هستند  برخوردار مناسبی

  

 (Concurent Development Model) روند هم توسعه مدل .9

 .گیرد می انجام موازي طور به که هاییفعالیت 
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 و کاري دوباره مثل دیگر پارامترهاي بعضی است  ممکن ولی یابدمی  کاهش زمان ، موازي حالت  در

  .یابد افزایش ... و پروژه مدیریت 

    Formal Methods Model ) (صوريرسمی هايروش مدل . 10

 مدل کند(طراحیمی  بیان ریاضی روابط قالب  در را کامپیوتري افزارنرم که هافعالیت  از اي مجموعه

 .است)  ریاضی

 


 ) 4GT-Forth Generation Toolهارم ( چ  نسل تکنیکهاي . 11

 از بعضی دنکر مشخص  و تعیین به قادر که است  افزارينرم  هايابزار از وسیعی محدوده شامل

 تولید مشخصات مبناي بر کدي تواندمی و است  باال سطح در افزارنرم هايویژگی و خصوصیات

 .نماید ایجاد اتوماتیک طور به شده

  سازي مستند براي استفاده قابلیت 

  سیستم مدلسازي براي استفاده قابلیت 

  گزارشات تولید قابلیت 

  سازي مهبرنا محیط امکانات از آسان استفاده قابلیت 

  هاداده  پایگاه سانآ مدیریت  قابلیت 

 و ...

 : ب عی

   .است  خاص کاربردهاي داراي و نیست  عام خیلی حاضر درحال موجود ابزارهاي و هاتکنیک
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 افزاري نرم  هاي پروژه  مدیریت 

 :کرد خواهیم بحث  زیر بشرح مدیریتی هايتکنیک درمورد فصل این در

 ریزي برنامه 

  نظارت

 کنترل 

 مشتري  به چیزي مشخص  زمان در و  نشود منحرف تا کرد هدایت  را پروژه چگونه بدانیم باید

 .باشد  داشته را مناسب  کیفیت  و الزم کارایی که بدهیم

 معتبرترین ولی است  شده ارایه کنون تا مختلفی هايدیدگاه  پروژه مدیریت  هايروش مورد در

 این  .است  شده ارایه 1999 سال در (PMI)  امریکا پروژه مدیریت  موسسه توسط هادیدگاه این

 :عنوان تحت  کتابی موسسه

( PROJECT MANAGEMENT BODY OF )PMBOK KNOWLEDGE 

 .دهندمی  انجام پروژه مدیریت  که است  کسانی تمام براي استاندارد یک که است  داده ارایه

 : باشد داشته را زیر وظیفه 9 بایستی پروژه مدیریت  کتاب این در

  Scope Management عملکرد  و حوزه مدیریت -1

 نیاز  مورد هايفعالیت تمامی شامل پروژه اینکه از اطمینان حصول براي الزم فرآیندهاي

 :شامل .شودنمی انجام آن در اضافی کار و بوده

 عملکرد حوزه ریزي برنامه و آغازین اقدامات 

 عملکرد حوزه تعریف 

 آن کنترل و تصحیح 

  Entegration Management یکپارچگی مدیریت -2

 مختلف  عناصر مناسب  هماهنگی از اطمینان حصول جهت  نیاز مورد فرآیندهاي کننده توصیف

 شامل  که است  پروژه

 پروژه، برنامه توسعه 

 برنامه اجراي 
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 باشدمی تغییرات فراگیر کنترل. 

 .باشد  یکدست  کار حاصل تا همسو صورت به مختلف هايتیم و افراد یکپاچگی و هافعالیت  حفظ

  Time Management زمان مدیریت -3

 :شامل .شود می تمام موقع به پروژه اینکه از اطمینان حصول براي نیاز مورد فرآیندهاي

 هافعالیت  تعریف 

  هافعالیت  ترتیب 

 هافعالیت  زمان مدت برآورد 

 پروژه زمانبندي کنترل و تهیه 

  Cost Management هزینه مدیریت -4

 بودجه  چارچوب در پروژه اینکه از اطمینان حصول براي نیاز مورد فرآیندهاي دهکنن توصیف

 :شامل .رسد می اتمام به مصوب

 منابع ریزي برنامه 

 هزینه برآورد 

 هزینه کنترل و بندي بودجه 

 Human Resoure Management انسانی منابع مدیریت -5

 :شامل .کندمی تضمین  را پروژه در افراد کارگیري به شکل بهترین که است  فرآیندهایی

 سازمانی ریزي برنامه 

 نیرو جذب 

 پروژه تیم تشکیل 

 … و جذب ، تشویق ، ارتباط  ، آموزش ، سازماندهی ، انسانی منابع مدیریت  نحوه

  Risk Management ریسک مدیریت -6

 یسکر مقابل در مناسب  واکنش و ریسک تحلیل و تجزیه تعیین، براي نیاز مورد فرآیندهاي

 :شامل .است  پروژه
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 ریسک کردنکمی 

 ریسک  برابر در واکنش ذاتخا 

 ریسک ابلقم در کنترل 

  Quality Management کیفیت مدیریت -7

 به دلیل بدان که هاییترضرو پروژه که مورد این در اطمینان حصول براي نیاز مورد فرآیندهاي

 :شامل .سازدمی برآورد را رسدمی اجرا

 یفیت ک ریزي برنامه 

 کیفیت کنترل و مینضت 

  Communication Management ارتباطات مدیریت -8

 و مناسب  توزیع  و ،انتشار ذخیره آوري، جمع تولید، از اطمینان حصول براي نیاز مورد فرایندهاي

 :شامل .است  پروژه اطالعات موقع به

 ارتباطات ریزي برنامه 

 اطالعات توزیع 

 پروژهرسمی تتامخا و کارایی شگزار 

  Procurement Management تدارکات مدیریت -9

 هاي سازمان  از خارج خدمات و کاال  کردن فراهم براي نیاز مورد فرآیندهاي کننده توصیف

 :شامل .باشد می پروژه مجري

 کاترتدا ریزي برنامه 

 اضاقت ریزي برنامه 

 واست خدر 

 منبع  بانتخا

  هاآن تتامخا و قراردادها مدیریت 
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 افزاري نرم  هايپروژه  مدیریت م مفاهی

 . است  استوار اساسی محور رچها بر افزارينرم هايپروژه  موثر مدیریت 

 People=  افراد 1

  
  :نماید تبعیت  زیر  ح)بشر گواینبر جريM O I(مدل از باید گروه رهبر

 انگیزش M=Motivation  

 سازماندهی O=Organization  

 خالقیت  و نوآوري I=Ideas or Innovation  

 مساله حل Problem Solution  

  مدیریتی هویت  

 اهداف به نیل Goal Seeking  

 تیم  ساخت  و تیم روي تاثیر  

  

 کاري  تیمهاي  سازماندهی عانوا

DD= Democratic Decenteralized 
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CD=Controled Decenteralized 

CC= Controled Centeralized 

 تیم ماندهیساز و تیم ساختار بر تاثیرگذار عوامل

  

 هماهنگی  هاي تکنیک 

 رسمی غیر يهاشرو

 صاشخا  بینرسمی يهاشرو 

 صاشخا بینرسمی غیر يهاشرو 

 الکترونیکی  طارتبا يهاشرو 

 افراد بین شبکه 
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 سازي  هماهنگ تکنیک از استفاده

  ارتباطات  و سازي هماهنگ هايتکنیک کاربرد و ارزش

  = Product محصول 2

 محصول  ردکارب دامنه 2-1

 محیط  -

 عملیاتی  اهداف -

 کارایی و عملکرد -

 مساله  تجزیه  2-2

  نماید می  مساله عملکرد حوزه و دامنه یافتن براي بزرگی کمک مساله تجزیه
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  = Process فرآیند 3

 کار دهندگان انجام و مشتریان •

 محصول  خود ویژگیهاي •

 کندمی کار آن در تیم که پروژه محیط •

 پروژه  ریزي طرح مراحل •

 محصول و فرآیند کردن تلفیق –

 فرآیند  تجزیه –
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  = Project پروژه 4

 ریل)  (جان  پروژه بودن ر خط در مئعال  1- 4

 مشتري  نیازهاي درك عدم •

 محصول  حوزه از خوب تعریف عدم •

 تغییرات مطلوبِ مدیریت  عدم •

 شده  انتخاب فناوري تغییر •

 تجاري  نیازهاي تغییر •

 نیست  بینانه واقع مهلتها •

 کاربران  مقاومت  •

 مالی  حمایت  رفتن  بین از •

 پروژه تیم افراد مهارت عدم •

 کافی  تالش عدم •

  ریل  پیشنهادي حل راه -4-2

 بردارید  گام درست  کار آغاز در •

 کنید حفظ را تکانه •

 کنید دنبال را کار پیشرفت  •

 کنید  گیري تصمیم هوشمندانه •

 دهید  ارائه  (Postmortem)شکافانه   کالبد تحلیلی •

  W٥HH ل صا

 ؟شودمی ایجاد چرا سیستم این •

 ؟ شد واهدخ انجام زمانی چه در  و چیزي چه •

 ؟است  عمل یک ولئمس کسی چه •

 ؟ دارند جایگاهی چه سازمانی ظلحا از •

 ؟ شد واهدخ انجام چگونه فنی و مدیریتی نظر از کار •
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 ؟است  الزم میزان چه منبع هر از •

 افزار نرم  سنجش و گیري اندازه معیارهاي

 .نیست  مستثنی قاعده این از نیز افزارنرم  مهندسی و است  مهندسی نظام پایه گیري اندازه

Lord Kelvin  گویدمی : 

 بیان اعداد  قالب در را آن و کرده گیري اندازه گوییدمی  سخن آن از که  را چه آن بتوانید که وقتی

 قالب  در را آن نتوانید و  کنید گیري اندازه را آن نتوانید وقتی لیو دانید،می  آن مورد در چیزي کنید،

 امر این است  ممکن واقع در ؛نیست   بخش رضایت  و بوده ضعیف شما آگاهی کنید، بیان اعداد

 حط س به تا ، دارد وجود صانقن شما هنذ در ولی  باشد، عموضو از شما آگاهی سرآغاز نشان دهنده

 .برسید نظر مورد دانش

 .است  نموده  Kelvin هايگفته  پذیرش به شروع ، افزارنرم  مهندسی جامعه ، گذشته هده  طول در

 .است  نبوده بحث  و جدال بدون همواره پذیرش این ولی

 باز  کامپیوتري افزارنرم  به مربوط هايگیري اندازه از  وسیعی گستره به افزارنرم  سنجش معیارهاي

 توانمی افزارنرم  فرآیند مورد در را گیري اندازه .گرددمی

 .برد بکار مستمر مبناي بر آن بهبود قصد به -

 .گرفت  بکار پروژه کنترل و وري بهره ارزیابی کیفیت، کنترل برآورد،  انجام به کمک براي -

 تاکتیکی هايگیري تصمیم به کمک و فنی محصوالت کیفیت  ارزیابی به کمک براي توانمی  نهایتا -

 .گرفت  بکار پروژه  پیشرفت  حین در

 کیفیت  سنجش معیارهاي و وري بهره با ابتدا ، افزارينرم  هايپروژه مدیریت  زمینه در 

 اندازه با سپس و رفته بکار زمان و تالش از تابعی عنوان به افزارنرم  توسعه  » هايخروجی«

 برنامه به ما عالقه . داریم کار و سر ، شده تولید محصوالت»  کاربرد با تطابق«  به مربوط هايگیري

  .دارد تاریخی سابقه برآورد انجام و ریزي

 است؟ بوده میزان چه تا گذشته در افزارينرم توسعه  هايپروژه وري بهره -

 و وري بهره به مربوط هايداده  توانمی چگونه است؟ بوده چگونه شده  تولید افزارنرم  کیفیت  -

 داد؟ تغییر حال  زمان به را پیشین کیفیت 

 کند؟ کمک ما به تر دقیق برآورد انجام و ریزي برنامه به تواندمی  گذشته تاطالعا چگونه -
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 ها خص شا و سنجش معیارهاي گیري اندازه

 »اندازه «  بعنوان را سنجش معیار  IEEE [IEEE٩٣] افزار،نرم  مهندسی استاندارد موسسه نامه واژه

 ، نمایدمی اعمال ویژه صفت یک مورد در فرآیند یک یا مولفه ، سیستم یک که  اي درجه از مقداري

 .است  شده تعریف

 مجزا   (Module)پیمانه  یک بازبینی از حاصل خطاهاي تعداد مثال-

 گیري اندازه بازبینی  هر طول در ، خطاها تعداد و آمده عمل به پیمانه از بازبینی  چندین مثال -

 .اندشده 

 ، افزارنرم  فرآیند  درون هب نگرش امکان که آنهاست  از تلفیقی یا سنجش معیار یک شاخص  یک

 [ RAG٩٥].کندمی فراهم را محصول خود یا و افزارينرم پروژه

 . کنندمی کار بزرگ افزارينرم  پروژه یک روي افزارينرم  مختلف گروه چهار کنید فرض مثال براي

 عنو انتخاب کار این براي و ، دهند انجام را طراحی  بررسی و بازبینی باید هاگروه از  یک هر

 ساعت  – نفر  برحسب  را خطاها تعداد هاگروه  . است  ه شد واگذار  آنها به بررسی و بازنگري

 از که گروهی دو که شودمی متوجه پروژه مدیر  ، سنجش معیارهاي بررسی با ، اند آورده بدست 

 سایر از باالتر % 40 آنها شده گزارش  خطاهاي تعداد ، اند کرده ه استفادرسمی بازبینی هايروش

 پروژه مدیر براي شاخصی  دیگر،  پارامترهاي و شرایط تمام بودن یکسان فرض با . هاست گروه

 در بازنگري هايروش  سایر  به نسبت  توانندمی  بینی بازرسمی هايروش  بداند که آیدمی فراهم

 از هاگروه  تمام که کند پیشنهاد است  کن  مم وي . کنندمی عمل آتر  کار ، زمان جویی صرفه

  به  منجر که دهدمی قرار مدیر اختیار ر د بینشی سنجش ابزارهاي . کنند استفادهرسمی هايروش

 .گرددمی آگاهانه هايگیري تصمیم
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 پروژه و فرآیندها  در  سنجش معیارهاي

 گردآوري طوالنی زمانی دوره یک طی در  و هاپروژه تمام طول در  فرآیند سنجش معیارهاي

 بهبود به منجر که  است  هاییشاخص  آوردن هم فرا سنجش رهايمعیا تهیه از  هدف . شوندمی

 .گردد  مدت بلند در افزارنرم  فرآیند

 که  کنندمی قادر را افزارينرم پروژه مدیر یک پروژه هايشاخص 

  نماید ارزیابی را جریان حال در  پروژه یک )وضعیت 1

 .کند پیگیري را وهقبال هاي)ریسک2

  .نماید  معلوم شوند،  آنکه بحرانی از پیش را مشکل هاي)زمینه3 

  .کند تعدیل را هافعالیت  یا کار )جریان4

 ارزیابی مورد افزارنرم  مهندسی کاري محصوالت کیفیت  کنترل مورد در  را  پروژه گروه )قابلیت 5

 .دهد قرار

 .روندمی بکار افزارنرم فرآیند در هم و  پروژه حوزه در هم یکسان سنجش معیارهاي از بسیاري

 افزار نرم  فرآیند بهبود  و  سنجش معیارهاي

 از اي مجموعه تهیه ، فرآیند خاص صفات و هامشخصه  گیري اندازه ، فرآیندي هر  بهبود راه تنها

 از استفاده با  نیاز مورد هايشاخص  استخراج و صفات این بر مبتنی را معنی سنجش  معیارهاي

 .است  ندفرآی بهبود براي استراتژي یک استقرار جهت  معیارها
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است    سازمانی کارایی  و افزارنرم کیفیت  با طمرتب و  کنترل قابل عوامل   از یکی تنها فرآیند

.[PAU٩٤]  

  
 مثل .کنیممی گیري اندازه غیرمستقیم بطور را افزارينرم  فرآیندهاي و تاثیرگذاري

  مشتري، به افزارنرم  تحویل از قبل  اهاخط تعدادي هاياندازه 

 کاربر، طتوس شده شگزار ايه شکست  و هاقص ن 

 شده، تحویل کاري محصوالت 

 زمانی برنامه ت قابطم و شده فرص انسانی نیروي 

 مانند داريقم يهاخص شا سایر و 

 چتري هايفعالیت  براي شده صرف زمان و کار -

 افزار نرم مهندسیعمومی هايفعالیت  -

 ی صصوخ گیري اندازه

 فرد)  ط(توس رابیخ خنر

 حد) وا ط(توس رابیخ خنر

 افزارنرم  توسعه طول در شده پیدا اهايخط. 

 فرد  کارایی افزایش يهاخص شا یافتن :فهد

 عمومی گیري اندازه

 افزارنرم  عمده عملکردهاي و توابع مورد در شده شگزار يهاقص ن یا رابیخ 
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 رسمی فنی هايبازبینی حین در شده مشاهده اهايخط

 تابعی امتیاز یا برنامه طو خط تعداد )FP (

 گروه  کارایی افزایش يهاخص شا یافتن :فهد

Grady  که کندمی پیشنهاد  زیر شرح به افزارنرم  سنجش معیارهاي از استفاده و تهیه براي سبکی 

 :است  افزارنرم  مدیران استفاده  قابل

 باشید داشته سازمانی و متداول حساسیت  به توجه سنجش هايداده  تفسیر موقع در .

 معیارهاي و داريقم هاياندازه  گردآوري  در درگیر هايگروه و دافرا بهمنظمی وردخباز 

 .کنید فراهم سنجش

 نکنید  استفاده افراد ارزیابی براي سنجش معیارهاي از. 

 اهداف به رسیدن براي نیاز مورد سنجش معیارهاي و روشن و واضح فاهدا تدوین براي 

 .کنید کار تخصصی هايگروه  و متخصصین با

 نکنید استفاده هاگروه  یا افراد تهدید براي سنجش ايمعیاره  از هرگز.  

  این تلقی«منفی»    نباید است، مشکلی وجود بیانگر که سنجش به مربوط هايداده  کرد 

 . هستند  فرآیند بهبود براي شاخصی صرفا هاداده 

 گردد دیگر معیارهايتمامی جایگزین معیارها از یکی ندهید اجازه هرگز.  

 بیشتري راحتی احساس فرآیند  سنجش معیارهاي  از استفاده و دآوري گر در نسازما یک همچنانکه

 کند، می

 فرآیند آماري بهبود به که دشوارتري هکارهايار سوي به راهی ساده منفرد هايشاخص  استخراج

  .کندمی باز دارد، نام(Statistical Software Process Improvement:SSPI) ،افزارينرم 

 و خطاها تمام مورد در اطالعاتی گردآوري براي افزارنرم  هايشکست  تحمیل از  SSPI اصل در

 . بردمی بهره یافته توسعه محصول یا سیستم  کاربردي، برنامه یک از  استفاده   زمان در هانقص 

 :گیردمی  انجام زیر سبک به هاشکست  تحلیل

 مشخصات،  تعیین در صانقن ظیرشوند(ن می بندي دسته آنها منشا سبراسا هارابیخ و اهاخط تمام -1

 .) استانداردها با قابطت عدم و طقمن در قص ن

 .گرددمی بت ث صانقن و اخط هر حالصا هزینه -2
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 .گردند می مرتب  نزولی ترتیب  به و ششمار دسته هر در موجود يهاقص ن و اهاخط تعداد -3

 .گردد می محاسبه گروه هر در موجود يهاقص ن و اهاخط هزینه کل -4

  تحلیل  سازمان براي هزینه بیشترین داراي هاي رابیخ و  اهاخط عانوا تعیین براي لهصحا هايادهد -5

 .گردند می

 و اهاخط از دسته )آن دادخر تواتر کاهش (یا ذفح  منظور به فرآیند، حال صا ي برا اي برنامه -6

 .گرددمی تدوین ترند پرهزینه که هارابیخ

 دایره نمودار این در .)  (شکل نمود تهیه را نواقص  از اي ساده وزیعت توانمی 2 و 1 هايگام  ادامه با

هشت  اي    است  شده اند)شناسایی شده مشخص  سایه  با (که آنها منشاء و نقصان براي دلیل ، 

[GRA. ٩٢ ]  

 
 را شده کامل نمودار یک .است  فوق نمودار ایجاد براي مبنایی فرآیند سنجش معیارهاي گردآوري

 خود فرآیند اصالح هب  قادر را افزارينرم سازمان  یک که هاییشاخص  آوردن دست ب براي توانمی

 .داد قرار ارزیابی و تحلیل مورد ، کندمی هانقصان  و خطا رخداد تواتر کاهش جهت 

 پروژه  سنجش معیارهاي

 مقداري هاياندازه . روندمی بکار استراتژیک مقاصد براي افزارينرم فرآیند سنجش معیارهاي

 شده حاصل آنها از  پروژه هايشاخص  و سنجش معیارهاي یعنی . دارند فنی بعد افزارينرم وژهپر
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 مورد فنی هايفعالیت  و پروژه کار جریان تطبیق براي افزارينرم  گروه و پروژه مدیر سوي از و

 .گیرندمی قرار استفاده

 معیارها  کاربردهاي

 برآورد 

 پروژه پیشرفت  کنترل 

 نظارت 

 یفیت ک ارزیابی 

 توسعه زمان کاهش 

 پروژه نیاز مورد کاري دوباره ، خطاها تعداد کاهش با و رسندمی حداقل به خطاها کیفیت، بهبود با

 .گرددمی پروژه هايهزینه  کلی کاهش به منجر نتیجه در که یافت  خواهد کاهش نیز

  [٩٣  HET] :پروژه گیري اندازه دیگر مدل 

 کار انجام براي نیاز محیط)مورد و افراد (مثال بعمنا مقداري هايشاخص  - هاورودي. 

 طول در شده تولید کاري محصوالت یا – واسط اهداف مقداري هايشاخص  - هاروجیخ 

 افزارنرم  مهندسی  فرآیند

  دارد داللت  واسط محصوالت و اهداف ثمربخشی بر که مقداري هايشاخص  - جنتای. 

 .برد بکار پروژه هم و فرآیند براي هم توانمی را مدل این ، حقیقت  در

 افزارينرم گیري اندازه

 (نظیر مستقیم گیري اندازه : نمود تقسیم عمده دسته دو به  توانمی را گیري اندازه واقعی دنیاي در

 طریق از شده تولید هايپیچ )    »کیفیت «سنجش   (نظیر غیرمستقیم گیري اندازه و)  پیچ یک طول

 توانمی صورت همین به نیز را افزارينرم هايسنجش  معیارهاي .) شده رد   هايپیچ  تعداد  شمارش

 .نمود تقسیم

 اندازه . است  کار و هزینه سنجش  دربرگیرنده افزارنرم  مهندسی فرآیندهاي مستقیم گیري اندازه

 حافظه میزان ، اجرا سرعت  ، شده تولید LOC)ه (برنام  طوخط تعداد شامل افزاریم نرم قمست گیري
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 شامل افزارنرم  یمقغیرمست هايسنجش  . است  زمانی دوره  یک طی  در شده ش گزارهاي  رابیخ و

و  نگهداري قابلیت  اعتماد، قابلیت  کارایی، یدگی،چپی کیفیت،)  (Functionality مندي تابع

 .است  دیگر بسیار يهاقابلیت 

 اندازه بر مبتنی سنجش معیارهاي  -1

 بهره یا و کیفیت  مقداري هاياندازه  سازي نرمال ریقط از افزارنرم  اندازه بر مبتنی سنجش معیارهاي

   .شوندمی حاصل شده تولید افزارنرم  اندازه از استفاده با وري

 
 ، باشد دیگر پروژه سنجش معیارهاي با مقایسه قابل که سنجش معیارهاي آوردن بدست  براي

 .ایم گرفته نظر در هنجارسازي ارزش بعنوان را LOC برنامه خطوط تعداد شاخص 

 شده نرمال  معیارهاي

 هر در خطاها تعداد  KLOC  )برنامه خط هزار ( 

 هر در هاشکست  یا خرابی تعداد  KLOC

 هر هزینه LOC 

 هر در مستندات صفحات تعداد KLOC
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 :نمود محاسبه زیر صورت به توانمی نیز را دیگري جالب  هايشاخص  فوق، موارد بر عالوه

  ماه – نفر به خطاها نسبت 

  نسبت LOC ماه - نفر به 

  مستندات حجم به هزینه نسبت 

  LOC معیارهاي، که اند مدعی مخالفین .باشدمی خود خاص مجادالت داراي روش این البته

 طراحی  خوبی به که دارد وجود هاییزبان چون ، هستند نویسی برنامه زبان به وابسته معیارهایی

 با سادگی به را  آنها تواننمی  بنابراین و است  هشد نویسی برنامه شدن کوتاه   موجب  امر همین شده،

 نیاز مورد جزییات سطح است  ممکن  هامحیط  این در  ضمن در .داد  مطابقت  غیرپردازشی هايزبان 

 تحلیل تکمیل از قبل  خیلی را  LOC باید ریز برنامه ، مثال(باشد   دستیابی قابل غیر برآوردها براي

 ).کند برآورد طراحی و

 ) (عملکرد تابع بر مبتنی جشسن معیارهاي  -2

 ارزش بعنوان برنامه تابعی گیري اندازه معیار یک  از عملکرد بر مبتنی افزارينرم  سنجش معیارهاي

 لذا نمود گیري اندازه مستقیما تواننمی را افزارنرم یک مندي تابع چون .کندمی استفاده  شده نرمال

 بر مبتنی سنجش معیارهاي . آید بدست  مستقیم  غیر بطور مستقیم، معیارهاي از سایر استفاده با باید

 معرفی را »   تابعی شارز«  نام به معیاري وي   [٧٩ ALB]  شد پیشنهاد Albrecht  توسط عملکرد

 گیري اندازه قابل معیارهاي بر مبتنی تجربی رابطه  یک از استفاده با تابعی ارزش . نمود

 .شودمی حاصل افزارنرم  پیچیدگی به بوطمر هايارزیابی و افزارنرم  اطالعات (مستقیم)دامنه

 را مجزا کاربردهاي بر  مبتنی هايداده که است  کاربردي ورودي هر  شامل : کاربران ورودي تعداد

 هادرخواست  زیرا گردند مجزا هادرخواست  از باید هاورودي  این .آورندمی فراهم افزارنرم   براي

 .شوندمی  شمارش جداگانه بطور

 محسوب برنامه از  حاصل اطالعات شامل کاربر هر  خروجی  هر : کاربر  ايه روجیخ تعداد

 اطالق … و  خطا هايپیغام  ، نمایش صفحات ، گزارشات به هاخروجی زمینه این در . گرددمی

 .شوندنمی  محاسبه جداگانه  بطور گزارش یک در مجزا اي داده اقالم . گرددمی
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 تعریف اي لحظه ورودي یک بعنوان درخواست  کی : کاربران واست)هايخ(در جو و سپر تعداد

 از یک هر . است  اي لحظه ي هاخروجی شکل به افزارنرم  توسط پاسخ تولید آن حاصل که شودمی

 .شوند می شمارش مجزا هادرخواست 

 یک از بخشی بعنوان هاداده  منطقی بندي گروه (نظیر منطقی اصلی پرونده هر : هاپرونده  تعداد

 .گردندمی جداگانه)شمارش پرونده یک یا زرگب داده پایگاه

 ایی داده هايپرونده  (نظیر دستگاه توسط خواندن قابل هايواسط  تمام : ارجیخ يهاط واس  تعداد

 شمارش هستند، استفاده مورد دیگر سیستم یک به اطالعات ارسال براي دیسکت)که یا نوار روي

 .شوند می

 
 : گرددمی تعریف زیر تصور به نیز اطالعات اي دامنه مقادیر

 که هاییسازمان  . گرددمی  تعیین آنها از یک  هر پیچیدگی ارزش شد گردآوري  فوق هايداده وقتی

 بودن پیچیده یا متوسط ساده، تعیین براي را معیارهایی . کنندمی استفاده تابعی ارزش روش از

 .است  عینی حدي تا نظر وردم پیچیدگی تعیین حداقل بهرحال .اند  داده توسعه ورودي، هايداده 

 تابعی  شارز محاسبه

 
 تعیین  زیر ورتص به که باشدمی سوال 14 خپاس و است  یدگیچپی تعدیل میزان  Fi آن   در که

  :شوندمی
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 Fi هابه  طمربو سواالت

 ؟ دارد ترمیم و پشتیبان نسخه داشتن به نیاز سیستم آیا -1

 ؟است  نیاز مورد  اي داده ارتباطات آیا -2

 ؟ دارد وجود شده توزیع پردازشی توابع آیا -3

 ؟است  حساسی عامل کارایی آیا -4

 ؟شد واهدخ اجرا مشتري نظر ق طب و موجود عملیاتی طمحی در سیستم آیا -5

 ؟ دارد اي لحظه ورودي داده به نیاز سیستم آیا -6

 ؟اردد چندگانه عملیات و فحاتص در ورودي تراکنش به نیاز اي لحظه ورودي داده آیا -7

 ؟ گرددمی بهنگام اي لحظه لیصا فایل آیا -8

 ؟هستند یدهچپی واست خدر هايپرونده و هاروجیخ ها،ورودي  آیا -9

 ؟است  یده چپی لیخدا فرآیند آیا - 10

 ؟ باشدمی  مجدد استفاده قابل  شده طراحی کد آیا - 11

 ؟است  شده گرفته نظر در طراحی در نصب  و تغییرات آیا - 12

 نصب  متفاوت هايسازمان  در بار چند را آن بتوان که است  شده طراحی طوري تمسیس آیا - 13

 ؟کرد

 آن از سادگی به کاربر و بدهد را تغییرات امکان که است  شده طراحی طوري افزارنرم  آیا - 14

 ؟ نماید استفاده

 تابعی  شارز سازي  نرمال 

LOC  به شبیه طریقی به شد، سبهمحا تابعی ارزش  تیقو براي تا گردندمی سازي نرمال مقادیر 

 :روند بکار افزارنرم  هايمشخصه  سایر و کیفیت  وري، بهره سنجش روش

  بر اهاخط نسبت  FP
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  بر رابیخ نسبت FP

  بر هزینه نسبت FP

  بر مستندات فحاتص تعداد نسبت FP

  نسبت FP ماه - نفر بر 

 یافته  توسعه تابعی شارز  سنجش معیارهاي -3

 هايسیستم  کاربردي هايبرنامه  در استفاده براي  اصل در  تابعی ارزش بر مبتنی سنجش معیارهاي

 .اند شده طراحی تجاري اطالعاتی

 بر (که کار تو و مهندسی يهاسیستم  از بسیاري براي تابعی ارزش سنجش معیارهاي دلیل همین به

 تابعی ارزش سنجش معیار روش ، آن بهبود براي . است  )نامناسب  دارند  تاکید کنترل  و عملکرد

 .است  شده داده بسط یافته توسعه

 دارد وجود مهندسی محصوالت و بالدرنگ هايسیستم براي که متداولی یافته توسعه تابعی ارزش

 بهمراه افزارنرم  هايداده  ندازه ا  Boeing  رهیافت  . است  شده معرفی  Boeingشرکت    توسط

 سه تابعی شارز  که برد می بکار را  تابع بر  مبتنی مقیاسی تعریف براي را  آن کنترلی  و تابعی اندازه

 گیردمی قرار استفاده مورد افزارهایینرم در مقیاس این     [٩٥  WHI]  شودمی خوانده    3d  بعدي

 .دارند تاکید کنترلی   ، و تابعی هايقابلیت  بر که

 بر که شودمی مقیاسی به تبدیل و گرددمی مقداري ، شده محاسبه افزارنرم  بعد سه هر هايویژگی

 .دارد داللت  افزارنرم  گرایی تابع

 .گیردمی قرار ارزیابی مورد تابعی ارزش شده گفته روش با اکثرا اي داده بعد

 خارجی هايداده )و هاپرونده  نظیر برنامه هايداده  (ساختار شده شناسایی هايداده  شمارش

 براي پیچیدگی هايقیاسم بهمراه) خارجی ارجعات و  ، ها جو و  پرس ،  هاخروجی  ، ها(ورودي

 .گیرندمی قرار استفاده مورد اي داده بعد  بعنوان شاخصی استخراج

«  نظر در  با تابعی بعد  به ورودي هايداده تبدیل براي نیاز مورد داخلی عملیات تعدادگرفتن 

 یک ، بعدي سه تابعی ارزش محاسبات در   [٩٥  WHI].گردد گیري می اندازه   گرفتن »خروجی

 گرفته نظر در  معنایی دستورات توسط شده محدود پردازشی   هايگام از اي رشته عنوانب تبدیل

 تغییر از است  عبارت الگوریتمی، توسط شده انجام  تبدیل یک ، کلی قاعده یک بعنوان . شودمی
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 هاپرونده  از را هاداده  که پردازشی  مراحل . خروجی داده تولید جهت  ورودي داده در بنیادي

 به هاداده  که  چرا شودنمی   گرفته نظر در  تبدیل . دهدمی  قرار حافظه در را آنها و ردهک بازیابی

 .است  نکرده تغییر اساسی طریق هیچ به خود خودي

 تعداد و پردازش هايگام  تعداد از تابعی تبدیالت از یک هر به یافته اختصاص پیچیدگی سطح

 میزان اختصاص براي رهنمودهایی. کنندمی کنترل را پردازش مراحل  که  است  دستوراتی

 :است  شده ارایه زیر جدول در تابعی بعد به (درجه)پیچیدگی

  
 وضعیت  یک.  شودمی  گیري اندازه مختلف هايوضعیت  بین تبدیالت تعداد شمارش با کنترلی بعد

 وقایعی نتیجه بعنوان تبدیل یک  . است  خارجی  رویت قابل رفتاري حاالت از برخی دهنده  نشان

 ، مثال براي .) دهد تغییر را وضعیت  (مثال گرددمی افزارنرم  رفتاري حالت  تغییر  به  منجر هک است 

 خودکار گیري شماره براي توابعی داراي و است  افزارينرم  حاوي  که بگیرید نظر در را تلفنی

 .است 

 یه اار باعث  کار  این .دهدمی فشار را  Auto کلید کاربر عادي حالت  از خودکار گیري شماره جهت 

 را آن گیري شماره باید اي برنامه خودکار بطور که شودمی   LCD   صفحه  در شماره  درخواست 

 وضعیت  به افزارنرم  گیر)، (واقعه گیر شماره کلید زدن و برنامه ورودي   اساس بر . دهد انجام

 هب پیچیدگی درجه   3d  بعدي سه تابعی ارزش محاسبه در حین . کندمی  پیدا انتقال گیري شماره

  .شود نمی داده تخصیص  انتقال

 ) 3D(    بعدي سه تابعی شارز  محاسبه

Index=I+O+Q+F+E+T+R 
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 ها،ورودي یعنی پیچیدگی وزنی مقادیر دهنده نشان بترتیب    T ، E ، F ، Q ، O ، I و  R آن در که

 . است  انتقاالت و تبدیالت خارجی، هايپرونده  داخلی، اي داده ساختار ها،پرسش ها،خروجی  

 :شودمی  محاسبه زیر رابطه از استفاده با پیچیدگی وزنی هر

  
 ، متوسط(کم ،    پیچیدگی از سطح هر در   i  مؤلفه رخداد فراوانی تعداد دهنده نشان  Nij آن در که

  آنهاست  از یک هر به مربوط متناظر هايوزن  Wij)   و باال

 تابعی ارزش طرفداران .اند  مجادله و بحث  موردLOC معیارهاي )نظیر آن بسط (و  تابعی ارزش

 روالی غیر و قراردادي هايزبان  در استفاده براي و است  نویسی برنامه زبان به وابسته   هستند مدعی

 محتمل آنها شناسایی پروژه اولیه مراحل در که است  هاییداده بر مبتنیFP  است همچنین آل ایده

 است  استفاده مورد جذاب برآورد راهکار یک بعنوانFP  مقدار دلیل همین به .است  زیاد و

 زیرا دارد محاسبات  در خاصی زبردستی به نیاز روش این که دارند ادعا نیز مخالفین طرفی از

 بعد شمارش و  گردآوري یعنی . عینی هايداده تا  است  ذهنی  هايداده بر  مبتنی آن محاسبه

 تنها و نداردمستقیمی فیزیکی عنايم    FP   بنابراین باشد، دشوار  تواندآن)می ابعاد سایر (و اطالعات

  .است  عدد یک

 سنجش  متفاوت راهکارهاي قتلفی-4

 (پیاده ساخت  براي که د دار نویسی برنامه زبان به بستگی تابعی ارزش و برنامه خطوط بین رابطه

 LOC  معیارهاي بین ما ارتباط برقراري براي  باید . رود می بکار طراحی کیفیت  و افزارنرم   )  سازي

 :کندمی عنوان گیرد صورت Gaffney  Albrecht مطالعاتی FPو 

 تفکیک با توانمی را باشد دارا باید کاربردي برنامه که توابعی مقدار که  است  این  کار این فرضیه

 دو هر  با باید تابعی برآورد بعالوه  . آورد بدست ، شده فراهم یا استفاده مورد هايداده   عمده اجزاي

 .باشد همبستر نیاز مورد کار و  LOC مقدار

 خطوط تعداد متوسط به مربوط خام برآوردهاي شامل  [٩١  JON , ALB٨٣]   زیر جدول

 نشان را مختلف نویسی برنامه هايزبان  توسط  تابعی ارزش واحد یک ساخت  براي  نیاز مورد برنامه

 .دهدمی
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    Ada  زبان LOC یک از حاصل تابعی قابلیت  که دهدمی نشان  فوق هايداده بر مروري

 تا سه چهارم نسل هايزبان  LOC یک ، همچنین   است  فرترن زبان  LOCبرابر     4/1 تقریبی بطور

 .کنندمی  ایجاد تابعی قابلیت  قراردادي نویسی برنامه هايزبان  برابر پنج

 این . روندمی بکار وري بهره سنجش معیارهاي  حصول براي اغلب     LOC و FP  هايسنجش 

 به نسبت  باید آیا .شودمی هاداده این از استفاده مورد در  مباحثاتی بروز به نجرم همواره موضوع

LOC  ماه – نفر به)   FD    باشد؟ دیگري از  حاصل هايداده  با مقایسه قابل گروه ماه)یک – نفربه 

 این پاسخ دهد؟ قرار ارزیابی مورد ، سنجش معیارهاي از استفاده را با افراد کارایی باید مدیر آیا

 وري بهره بر بسیاري عوامل که چرا است  روشن نیز  پاسخ این دلیل .است »    خیر«مؤکد   سواالت

 قرار تعبیر سوء مورد بسادگی متفاوت، و  مختلف عوامل بین مقایسه شوندمی باعث  که گذارند تاثیر

   .گیرد

 افزار نرم  وري بهره

Zelkowitz و Basili   افزارنرم  وري بهره بر که کنندمی تعریف زیر صورت به را مهم عامل پنج  

 :تاثیرگذارند

 دهنده  توسعه سازمان تخصیص  و اندازه – انسانی عوامل. 
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 در تغییرات تعداد و شود حل باید که اي مساله پیچیدگی – لهئمس به طمربو  عوامل 

 .طراحی نیازهاي یا هامحدودیت 

 و هازبان  بودن دسترس در ، استفاده مورد طراحی  و تحلیل هايتکنیک  – فرآیندي عوامل 

 .وارسی و بازبینی هايتکنیک و کامپیوتر با طراحی ابزارهاي

 کامپیوتر بر مبتنی هايسیستم  کارایی و اطمینان قابلیت  – محصوالتی عوامل. 

 سخت  منابع و  کامپیوتر با طراحی ابزارهاي به دسترسی قابلیت  – منابع به طمربو عوامل 

 .افزارينرم  و افزاري

 وريبهره  ، )باشد  مساعد (خیلی متوسط تعداد  از بیشتر اي پروژه براي وري بهره عوامل از ییک اگر

 متوسط زیر عامل همان مقدار که بود خواهد  حالتی  از  باالتر اساسی بطور افزارنرم   توسعه

 .(نامساعد)باشد 

 افزار نرم  کیفیت  سنجش معیارهاي

 . باالست  کیفیت  با محصول یا کاربردي امهبرن سیستم، یک تولید افزارنرم  مهندسی اصلی هدف

 در موجود پیشرفته ابزارهاي با را مؤثر هايروش  باید افزارنرم  مهندسی هدف، این  به نیل براي

 . بگیرد بکار افزارنرم  فرآیند

 به رسیدن )براي  خوب افزارنرم  مهندسی مدیران (و  خوب افزارنرم مهندس یک  آن، بر عالوه

 .بنمایند آن فرآیند و افزارنرم  گیري اندازه به اقدام باال کیفیت 

 مدل ، باشد شده انجام خوب نیازها تحلیل اگر باالست  محصول یا کاربردي برنامه ، سیستم کیفیت 

 و شود،می اجرایی  برنامه یک به منجر که مناسب  کد باشد، شده طراحی خوب ها،حل  راه  سازي

 مهندس یک کنند عمل درستی به نمایدمی رفع  را آنها و  یافته را افزارنرم خطاهاي  که هاییآزمایش 

 و مبدا هايبرنامه  طراحی، و تحلیل هايمدل  کیفیت  ارزیابی براي گیري  اندازه از خوب افزارنرم 

 ارزیابی این انجام براي . گیردمی بهره افزارنرم  مهندسی انجام  حین در آزمایشات نمونه طراحی

 نه عینی طرق به کیفیت ارزیابی براي فنی معیارهاي  از باید افزارنرم مهندس یک افزارنرم کیفی

 .بگیرد بهره ذهنی

 .دهد قرار ارزیابی مورد نیز را آن کیفیت  باید پروژه پیشرفت  با همزمان باید پروژه مدیر همچنین

 فراهم براي اند شده گردآوري مجزا افزارنرم  مهندسین توسط که فردي گیري اندازه  معیارهاي
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 معیارهاي چه اگر.شوندمی  مقایسه هم با  Project – level result  پروژه  اي مرحله نتایج دنآور

 و خطاها گیري اندازه پروژه سطح در کار  اولین ولی نمود گردآوري   توانمی را بسیاري کیفی

 تضمین ثمربخشی براي شاخص  ، گیري اندازه این  از حاصل سنجش معیارهاي . است  هاخرابی

 .است  وهی گر و  فردي کنترلی هايفعالیت  و افزارنرم کیفیت 

  نواقص  رفع کارایی محاسبه براي توانمی  نیز را خطا از حاصل هايداده 

 Dfect Removal Efficiency-DRE  برد بکار فرآیند چارچوب هايفعالیت  یک  هر براي.  

 کیفیت  بر ر ؤثم عوامل بر مروري  -1

 سوي به م گا اولین که کیفی عوامل از اي  مجموعه   McCall و Gavano  قبل دهه دو از بیش

 از را افزارنرم عوامل این . کردند تعریف را هستند افزارنرم  کیفیت  سنجش براي معیارهایی   توسعه

 دهند می قرار ارزیابی مورد مجزا نظر نقطه سه

  ،) آن از (استفاده محصول )عملیات1

  آن)و (تغییر محصول )تغییرات2

 ) حمل قابلیت  ( الثم متفاوت، یط محی  در کار براي آن حالصمحصول(ا  ت وضعی الق)انت3 

 چرخه از که است  افزارنرم کارایی و درستی بهمراه افزار(صفات)نرم  هايمشخصه  واقع در کیفیت 

 اند شده مطرح اخیر هايسال  در حمل قابلیت  و نگهداري قابلیت  نظیر عواملی .تاثیرپذیرند   حیات

 …دارند  افزارينرم پروژه حیات چرخه براي اي هزینه نظر از مشخصی تاثیرات که

 اهداف با متناسب  توسعه پیشرفت  چگونگی مقداري ارزیابی مفاهیم شامل  کاري چارچوب ، دوم

 …است  کیفی

 فراهم را توسعه کار طول در پرسنل بین مرغوبیت  اطمینان امکان کاري چارچوب ، سوم

   به کمک براي کیفیت  هايشاخص  از توانندمی یت کیف تضمین کارکنان … آخر در و  …آوردمی

 .نمایند استفاده آینده در استفاده مورد استاندارهاي از ،)  (بهتر تشخیص 

 کیفیت  گیري اندازه -2

 ، نگهداري قابلیت  ،)  عملکرد (درستی صحت  مانند کیفیت، مورد در بسیاري معیارهاي چه اگر

 گروه براي ا ر مفیدي هايشاخص  که دارند  وجود افزارنرم  مجدد استفاده  قابلیت   و یکپارچگی



  

  44 

 از  یک هر براي  را معیارهایی و تعاریف  Gilb [GIL٨٨] .  وجود  این  با آورند،می فراهم  پروژه

     کندمی پیشنهاد آنها

 ارزشی کاربر براي وگرنه کند عمل صحیحی طور به باید برنامه یک :)  عملکرد (درستی حت ص

 بروز  را خود نیاز مورد کرد  عمل افزارنرم آن در  که است اي درجه عملکرد درستی .داشت  نخواهد

 اشاره   KLOC  هر در رابیخ تعداد به توانمی  عملکرد درستی معیارهاي ترین  معمول از .دهدمی

 .گرددمی  تعریف نیازها با شده مشاهده تطابق عدم (شکست)بعنوان خرابی آن در که کرد

 . طلبدمی افزارنرم  مهندسی هايتالش سایر  از بیش تالشی رافزانرم نگهداري: نگهداري قابلیت 

 حالصا را برنامه یک توان می اخط بروز صورت در  آن طریق از  که است  امکانی نگهداري  قابلیت 

 خواهان مشتري که صورتی در یا و ، داد قبیطت طمحی  با را آن طمحی تغییر صورت  در یا و نمود

 مستقیم گیري اندازه براي راهی هیچ . کرد اضافه آن به امکاناتی دباش افزارنرم  نیازهاي  در تغییري

 معیار  .کنیم استفاده آن براي مستقیم غیر معیارهاي از باید بنابراین ندارد، وجود  نگهداري قابلیت 

 از است  عبارت که باشد   MTTC تغییر براي نیاز مورد زمان تواند میانگینمی  زمان بر مبتنی ساده

درخواست  براي مالز زمان مدت  تمام بین یافته تغییر نسخه توزیع و آزمایش ، تغییر  تحلیل 

 .کاربران

 تغییرات انواع (براي تري  پایینMTTC از هستند نگهداري قابل که  هاییبرنامه  متوسط بطور

 .برخوردارند  نیستند نگهداري قابل که هاییبرنامه  به نسبت  ) یکسان

[TAJ٨١] Hitachi  نگهداري قابلیت  سنجش براي  ضایعات   نام به هزینه بر مبتنی معیار یک از 

  کاربران  به افزارنرم  تحویل از پس که است  هاییخرابی  اصالح هزینه ، معیار این . کندمی استفاده

 از  تابعی بصورت پروژه  کلی هزینه به ضایعات  هزینه نسبت  وقتی  . اند شده مشخص  آن نهایی

 شده تولید افزار  م نر کلی نگهداري قابلیت  آیا که کند یینتع تواندمی مدیر یک  شود، رسم زمان

 جهت  را اعمالی توانمی آنگاه . خیر یا است  بهبود حال در افزارنرم  توسعه سازمان یک توسط

 .نمود اتخاذ اطالعات این به توجه با آنها با مقابله

 اي افزاینده بطور کامپیوتري هايویروس و هاسرقت  عصر در افزارنرم یکپارچگی :یکپارچگی

 یا و تصادفی هايدستکاري  با ابلهقم در را سیستم یک قابلیت  ، مشخصه این .است   یافته اهمیت 
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 جزء سه مورد در توانندمی هاکاري دست  این . کندمی گیري اندازه آن ایمنی راستاي  در عمدي

 .گیرند  انجام مستندات و هاداده  برنامه، یعنی افزارنرم 

 .ایمنی و تهدید :شوند تعریف باید دیگر اضافی مشخصه دو رچگییکپا سنجش براي

 را مشخصه (این است  مشخص  زمان یک در خاص نوع از دستکاري یک رخداد احتمال تهدید

 ) آورد دست  به یا کرده برآورد تجربی شواهد از توانمی

 برآورد ربیتج  شواهد از توانمی  نیز را مشخصه (این است  خاص دستکاري یک دفع احتمال ایمنی

 .) آورد بدست  یا کرده

 :نمود تعریف زیر صورت به توانمی را سیستم یک یکپارچگی آنگاه

  
 .شوندمی محاسبه دستکاري نوع دو هر براي  ایمنی و تهدید آن در که

 خود جایگاه   user friendly عبارت افزارينرم شده تولید محصوالت مبحث  در :استفاده قابلیت 

 شود،می مواجه شکست  با  اغلب  ، نباشد خاص   user friendly  اي برنامه رگا  .است  کرده پیدا را

 داريقم براي است  تالشی استفاده قابلیت  . باشد ارزشی با عملکردهاي و  توابع داراي چه اگر

 گیري اندازه کار این ویژگی  4 طریق از که باشدمی افزارنرم  بودن  user friendly  نمودن

  :گرددمی

 افزارنرم  یادگیري براي نیاز مورد هنیذ یا یکیفیز )مهارت1

 سیستم  از استفاده در باال کارایی کسب  براي نیاز مورد زمان )مدت2

 قبلی سیستم با ایسهقم در وري بهره افزایش ص الخ) 3

 سیستم  به سبت  ن کاربران نظرسنجی از پرسشنامه قطری از معیار این  (گاهی شهودي )ارزیابی4

 .آید می بدست 

 کیفیت  معیارهاي بعنوان که هستند عواملی از هایینمونه  تنها شدند تشریح باال در که املیع چهار

 .گردند می  پیشنهاد افزارنرم 
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  )Defect removal Efficiency (شکست رابیخ رفع  بازدهی -3

 رفع  بازدهی یا کارایی است، سودمند فرآیند و پروژه سطح دو  هر در که کیفی معیارهاي از یکی

 تضمین هاي)فعالیت  کردن پاالیش(فیلتر قابلیت  معیار  ، DRE  اصل در .باشدمی (DRE)   نقص 

  .است  فرآیند چارچوبی هايفعالیت  تمام  کنترل و کیفیت 

 
 آن در که

E :گردندمی  معلوم نهایی کاربر به افزارنرم  تحویل از قبل که خطاهایی تعداد  

: D شوند می ص مشخ مشتري به تحویل از  پس که نواقصی تعداد.   

 در . باشدمی افزارنرم در خرابی وجود عدم  دهنده نشان که است  1 برابر  ،   DRE  آل ایده مقدار

 1 به تواندمی هم هنوز    E افزایش با  DRE مقدار ولی ، باشد صفر از بزرگتر بایستی   D  حقیقت 

 از پیش (خطا یابد شکاه    Dنهایی  مقدار که دارد وجود احتمال ین  E فزایشا با واقع در. کند میل

 براي معیاري بعنوان   .DRE شاخص  اگر  ) گرددمی رفع و تشخیص  شود خرابی یک به تبدیل آنکه

 پروژه  گروه یک تواندمی ،  رود بکار کیفیت کنترل  و تضمین    هايفعالیت  کردن فیلتر قابلیت 

 تشویق تحویل از قبل بیشتر چه هر خطاهاي یافتن  براي یی هاتکنیک برقراري به را افزارينرم 

 .نماید 

 ايچارچوبه هايفعالیت  به خطایابی قابلیت  ارزیابی براي پروژه  یک در توانمی را  DRE همچنین

 مدل ارائه به منجر نیازها تحلیل فعالیت  ، مثال براي  . برد بکار  افزارنرم مهندسی هايفعالیت    یا

 که  خطاهایی . گردد رفع مورد طاهايخ و گیرد قرار بازنگري مورد بایستی که  شودمی   نیاز تحلیل

 فعالیت  این در (که یابندمی انتقال طراحی فعالیت  به نشوند مشخص   تحلیل   مدل بازبینی طول در

 .) نه یا گردند مشخص  است  ممکن نیز
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 :آن در که

Ei :فعالیت  حین در که است  خطاهایی تعداد i اند شده پیدا افزارنرم مهندسی  ام.  

1+  Ei  :1فعالیت  حین در که است  یخطاهای تعداد+ i شامل و اند شده پیدا فزار ا نرم مهندسی   ام 

  ..اند  نشده مشخص  فعالیت  در که است  خطاهایی ردیابی

    DRE با )دیتسابی افزارنرم  مهندس یک (یا افزارينرم گروه یک براي کیفی هدف

 .شوند  اصالح  و پیدا ديبع فعالیت  به انتقال از قبل باید خطاها که این یعنی .است  1 به نزدیک

  افزارينرم  فرآیند در یکپارچگی معیارهاي  -6

 تمایل آنها اکثر متاسفانه و کنندنمی گیري اندازه به اقدام هم  هنوز  افزارنرم  دهندگان توسعه اکثریت  

 .دارند  آن شروع به اندکی

 این پاسخ رد؟دا اهمیت  شده )تولید افزار(نرم  محصول و افزارنرم مهندسی  فرآیند سنجش چرا

 وجود هاروش بهبود تعیین  براي واقعی  راه  هیچ ،  نکنیم را کار  این اگر ، است  واضح  نسبتا سوال

 .بود خواهیم بازنده فعلی شرایط در ، باشیم نداشته کار در بهبودي اگر و . ندارد

 در  گیري ندازها همچنین .کندمی ترمیم را افزارنرم   »درد« که است  »داروهایی« از یکی گیري اندازه

 .دارد بهمراه مزایایی  نیز فنی سطح در و پروژه سطح ، استراتژیک سطح

 اهدافی تثبیت  به قادر ارشد مدیریت  ، کیفیت  و وري بهره به مرتبط معیارهاي ارزیابی و گردآوري با

 از سیاريب براي   استراتژیک تجارت ، افزارنرم  . باشدمی افزارنرم  مهندسی فرآیند بهبود براي  معنی با

 کیفیت   حداقل روي مستقیم تاثیر ، بخشید بهبود بتوان را افزارنرم  تولید فرآیند اگر . هاست شرکت 

 توسعه فعلی وضعیت  بهبود، اهداف تثبیت  براي ولی . باشد  بهبود این  حاصل تواندمی افزارنرم 

 شودمی استفاده فرآیند کی مبناي ایجاد براي گیري اندازه از رو این از  . گردد درك باید   افزارنرم 

 .گیرد انجام آن طریق از باید روش بهبود ارزیابی که

 کردن آماده بموقع باالتر، کیفیت با هاییسیستم  ایجاد پروژه، براي معنی با برآوردهاي انجام

 که گرددمی ایجاد  پروژه براي ، مبنایی گیري زه اندا از استفاده با . کاربر به تحویل  براي محصول

 براي را اي پایه مبنا، حط که کردیم خاطرنشان . شوند مدیریت  قابل  بیشتر فوق  عناوین از  کی هر

 سازگار به قادر را سازمان یک کیفی، معیارهاي گردآوري  آن، بر عالوه . کندمی ایجاد برآوردها
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 رینبیشت که نمایدمی ها خرابی .  حیاتی  اندك   دالیل حذف  بمنظور افزارنرم  مهندسی فرآیند کردن

 .دارند افزارنرم  توسعه بر را تاثیر

 طراحی  تکمیل با . دارد بر در سریعی بسیار فواید افزارينرم  گیري اندازه پروژه فنی سطح در

 :هستند زیر سواالت پاسخ داشتن به مایل دهندگان توسعه اکثر ، افزارنرم 

 ؟دارند بیشتري تغییر احتمال کاربران نیازهاي از کدامیک 

 ؟هستند اخط مستعد بیشتر سیستم این در موجود واحدهاي از کدامیک 

 ؟است  درقچ  آزمایش انجام ریزي برنامه به واحد هر نیاز میزان 

 ؟داشت  انتظار آزمایش آغاز با توانمی را یصاخ اهايخط چه 

 راهنماي یک بعنوان و  شده گردآوري هاییمعیار که گفت  پاسخ سواالت این  به توانمی صورتی  در

  .گیرند  قرار استفاده وردم فنی

 هايداده  که است  این حالت  بهترین .است  شده داده نشان زیر شکل در مبنا خط یک استقرار فرآیند

 رخ بندرت حالت  این متاسفانه، . شوند گردآوري مستمر  صورتی  به مبنا  یک ایجاد براي  نیاز مورد

 تا دارد نیاز گذشته هايپروژه  در اي تاریخچه بررسی یک به هاداده گردآوري   ین، بنابرا . دهدمی

 سوالی هیچ بی  (که شوند گردآوري معیارها که  وقتی . شوند بازسازي  دوباره نیاز مورد هايداده 

 وسعت  به بسته . شد  خواهد ممکن سنجش معیارهاي  محاسبه )، است  فرآیند گام دشوارترین

 یا  FP  معیارهاي از وسیعی گستره در  توانندمی  سنجش معیارهاي ، شده گردآوري هايداده 

LOCمورد معیارها این ، نهایتا ، . یابند گسترش پروژه  کیفیت  بر مبتنی معیارهاي  سایر همانند 

 دالیل بر  معیارها ارزیابی . بخشید بهبود را فرآیندها توانمی آنها استفاده با و گرفته قرار ارزیابی

 فرآیندها ، پروژه که آوردمی بوجود  را هاشاخص  از اي مجموعه و دارد تاکید حاصله نتایج اساسی

  .کنندمی هدایت  را
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 ه ص الخ

 ریزي، برنامه به ، کندمی افزارينرم  فرآیند بهبود به قادر را متخصصین و مدیران گیري اندازه

 را شده افزار)تولید(نرم  محصول کیفیت  همچنین ، کندمی کمک افزارينرم  پروژه کنترل  و پیگیري

 براي محصول و  پروژه فرآیند، خاص هايمشخصه  به مربوط هاياندازه .دهدمی قرار ارزیابی مورد

 توانمی معیارها این تحلیل با . گیرندمی قرار استفاده مورد افزارينرم   معیارهاي محاسبه

 .کنندمی هدایت  را فنی اعمال و مدیریت  که  آورد بدست  هاییشاخص 

 قادر را سازمان افزارينرم فرآیند یک کارایی از آگاهی دنکر پذیر امکان با فرآیند سنجش معیارهاي

 قادر را پروژه مدیر و هستند تاکتیکی پروژه سنجش معیارهاي . کندمی استراتژیک نگرشی  اتخاذ به

 .کنندمی  بالواسطه اي گونه به فنی راهکارهاي و کار جریان مطابقت  به

 .گیرند می قرار استفاده مورد عت صن این در دو هر تابع و اندازه بر مبتنی معیارهاي

 – نفر نظیر معیارها  سایر سازي نرمال عامل بعنوان  LOC برنامه خطوط از  اندازه بر مبتنی معیارهاي

 ذهنی ارزیابی و اطالعات بعد معیارهاي سایر از  تابعی ارزش . کندمی استفاده هاخرابی  ای ماه

 .شودمی  حاصل مساله پیچیدگی

 تاکید محصول و پروژه فرآیند، بر وري بهره معیارهاي نظیر افزار،نرم کیفیت  سنجش معیارهاي

 تصحیح به نسبت  تواندمی سازمان یک کیفیت، براي مبنایی معیار یک تحلیل و  توسعه با . دارند

 در  .شوند می افزارنرم در شکست و خرابی بروز باعث  که نماید اقدام  افزارنرم فرآیند از  هاییحوزه
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 و یکپارچگی ، نگهداري قابلیت  )، عملکرد (درستی صحت  کیفی، سنجش معیار رچها فصل این

 .گرفتند قرار بحث  مورد استفاده قابلیت 

 و سنجش معیارهاي  محاسبه ها،داده گردآوري . است  سازمان فرهنگ در تغییر گیري، اندازه حاصل

 با . درآیند اجرا به افزارنرم  سنجش برنامه یک شروع براي باید که هستندگامی  سه آنها  ارزیابی 

 فرآیند و محصول گیري اندازه اطالعات حاوي که هاییداده  (پایگاه معیارها  براي مبنا یک ایجاد

 و دهندمی انجام  که کاري به نسبت  بهتري آگاهی توانندمی  آنها مدیران  و افزارنرم  مهندسین .)  باشد

 .آورند  بدست  کنندمی تولید که محصوالتی

 افزاري نرم هاي پروژه  زيری برنامه 

 آنها به مجموعاٌ  که باشدمی هافعالیت  از اي مجموعه شامل افزارينرم هايپروژه مدیریت  فرایند

 .گویند پروژه ریزي برنامه

 برآوردها  -1

 اطالعات به دستیابی تجربه، به افزارنرم  مهندسی کارهاي براي زمانبندي و هزینه منابع، برآورد

 کیفی صرفاٌ اطالعات وجود هنگام در مقداري وکمی هايبینی پیش انجام  تجراً و خوب تاریخی

 در قطعیت  عدم به منجر ریسک همین و است  همراه ریسک با ذاتی طور به برآورد، . دارد نیاز

 .گرددمی افزارنرم  مهندسی فرایند

 که دارد آنها بر گذارتاثیر عوامل دانستن به نیاز افزارنرم توسعه زمانبندي و هزینه منبع، برآورد

 :داشت توجه زیر  موارد به باید

 تجربه -

 مشابه و اي سابقه  اطالعات به دستیابی -

 و گیري اندازه معیارهاي داشتن -

 ها قطعیت عدم -
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 برآوردها  بر تاثیرگذار عوامل

 ینسب میزان یک پیچیدگی ولی  . دارد ریزي برنامه ذاتی  قطعیت  عدم بر شدید اثر پروژه  پیچیدگی  -

 فردي یا و گروه مثال عنوان به .پذیردمی تاثیر قبلی کارهاي از تجربه داشتن و آشنایی از که است 

 کار این باشد، نکرده سازي پیاده و طراحی وب بر مبتنی الکترونیکی تجارت برنامه یک قبالٌ که

 باشد ادهد انجام را کار ین ا یکبار فردي اگر که درصورتی کند جلوه پیچیده است  ممکن برایش

 .نباشد  اي پیچیده کار برایش است  ممکن

 هايمولفه وابستگی اندازه، افزایش با .است  اثرگذار برآوردها بودن موثر و  صحت  بر پروژه  اندازه -

 تجزیه و افزار موضوع، این با مقابله منظور به . یابدمی  رشد سرعت  به یکدیگر به افزارنرم  مختلف

 پیچیده نیز کار این پروژه شدن بزرگ با اغلب  که بود خواهد ريموث کمک امکان صورت در مساله

 .گرددمی تر

 درجه به ساختار اینجا در . دارد برآورد ریسک بر تاثیر ساختاري قطعیت عدم میزان یا درجه -

 باید که اطالعاتی مراتبی سلسله ماهیت  کارکردها، و توابع شدن تجزیه سهولت  نیازها، تثبیت 

 .دارد رهاشا شوند، پردازش

 پروژه ریزي برنامه اهداف -2

 است  زمان و هزینه منابع، منطقی و معقول برآورد جهت  در مدیریت  براي چارچوبی تدوین و تهیه

 .گردد می بهنگام پروژه مدیریت  فرایند طی در  که

  (Software Scope) افزارنرم  عملکرد حوزه -3

 فعالیت  این .است  افزارنرم  عملکرد حوزه و نهدام تعیین ، پروژه ریزي برنامه در فعالیت  نخستین

 ... و افزارنرم  اعتماد قابلیت  ها،واسط  ها،محدودیت  کارایی، تشریح از است  عبارت

عملکرد حوزه اطالعات آوردن بدست 

 کاربر با مصاحبه جلسات برگزاري

 عینی  مشاهده

 پرسشنامه  طریق از اطالعات وريآ جمع

 مدارك  و اسناد مطالعه
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 FAST جلسات از فادهاست

 گیري  نمونه از استفاده

 فکري یورش جلسات از استفاده

 ...و

 پروژه عملکرد حوزه به دستیابی هايراه از یکی ، مساله از موردنیاز اطالعات وريآ جمع از پس

 کنترلی عملیات و هاداده  هايپردازش نحوه که است  کوچکتر اجزاء به مساله تجزیه و افراز به اقدام

 .دهندمی  شانن را

 پروژه  عملکرد حوزه و دامنه تعیین در  مهم سئواالت

 اول  سري

 دارد؟ قرار کار تقاضاي پشت  کسی چه

 میکند؟  استفاده مساله این حل از کسی چه

 چیست؟  موفق حل یک اقتصادي حسن

 دارد؟  وجود حل براي دیگري منبع آیا

 دوم  سري

 کنید؟می  بندي دسته شودمی دایجا موفق حل راه یک توسط که را خروجی چگونه شما

 است؟  مناسب )هایی(مساله چه براي حل راه این

 شد؟  خواهد استفاده آن در حل  راه همین که دهید نشان من به را محیطی توانیدمی  آیا

 تاثیر تحت  را مساله حل به رسیدن شیوه که دارد وجود خاصی کاري مشکالت یا حدي شرایط آیا

 دهد؟ قرار

 سوم  سري

 هستید؟  سؤاالت این به دادن پاسخ براي مناسبی شخص  شما آیا

 هستند؟رسمی شما هايپاسخ  آیا

 دارد؟  ارتباط شما مساله با پرسممی که سؤاالتی آیا

 میکنم؟  سؤال زیاد آیا
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 بدهد؟  بیشتري اطالعات که هست  هم دیگري کس آیا

 بپرسم؟ شما از که هست  دیگري مورد آیا

 سنجی امکان

 :یافت  پاسخی زیر سئواالت براي باید لکردعم حوزه تعیین از پس

 کرد؟ تولید مناسبی افزارنرم  کاربرد، دامنه این براي توانمی یاآ -1

 است؟ پذیر امکان پروژه این آیا -2

 وقت  ماه چندین است  ممکن تیم یک . نیستند ساده چنین این شما تجربه محدودة در هاپروژه

 آیا .دهد تشخیص  جدید کاربرد یک براي را سازي هپیاد مشکل و اصلی، نیازهاي تا کند صرف

 این آیا گردد؟  پروژه شدن عملی غیر باعث  که دارند دنبال به را هاییریسک نیازها این از برخی

 را باال ریسک نیازهاي اولیۀ طراحی و معماري باید سنجی امکان تیم هستند؟ مقابله قابل هاریسک 

 جواب تیم کههنگامی موارد، برخی در . دهد پاسخ سواالت این به بتواند که دهد انجام اي نقطه تا

 .گیرد قرار مذاکره مورد تواندمی افزارنرم  امکانات در کاهش گیرد،می منفی

 منابع  -4

 افزارنرم  توسعه فعالیت  انجام براي الزم منابع برآورد و تخمین افزارنرم  ریزي برنامه کار دومین

 توسعه، محیط .دهدمی نشان هرم صورت به را توسعه براي نیاز مورد منابع زیر شکل .باشد می

 کنندة فراهم و گیردمی قرار منابع هرم بنیادي بخش در افزاري، سخت  و افزارينرم  ابزارهاي شامل

 قابل افزارينرم اجزاء باالتر، سطح در . باشدمی توسعه هايکوشش  از حمایت  براي زیربنایی

 که افزارنرم  دهنده تشکیل اجزاء از عبارتند که شوندمی هگرفت نظر در مجدد استفاده

 هرم، این باالي در .بخشند  شتاب را افزارنرم  تحویل و دهند کاهش را توسعه هايهزینه  توانندمی

 . باشندمی افراد منبع

 نیاز مورد که زمانی آن، به دسترسی روش منبع، توصیف :شودمی مشخص  ویژگی چهار با منبع هر

 .شود می گرفته کار به منبع آن که مدتی و بود، خواهد
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 انسانی منابع 

 نمایدمی شروع را فعالیت  توسعه، تکمیل براي الزم هايمهارت  انتخاب و محدوده ارزیابی با طراح

 مخابرات، مثال، براي( تخصص  و ) ارشد افزارنرم  مهندس  مدیر، مثال، براي( سازمانی موقعیت  .

 نسبتاً هايپروژه  براي .شوندمی  مشخص  ) گیرنده سرویس - دهنده سرویس اطالعاتی، بانک

 با مشاوره و افزار،نرم  مهندسی هايفعالیت  تمام تواندمی فرد یک ،)کمتر یا سال - نفر یک( کوچک،

 افراد  تعداد .دهد  انجام را متخصصین

 تعیین و )ماه -نفر مثال، ايبر( توسعه فعالیت  برآورد از بعد فقط تواندمی افزارينرم  پروژه براي الزم

 .شود انجام زیر موارد

 استفاده مورد زمانی توالی دسترسی، وضعیت  منبع، شرح شامل نیاز مورد هايمهارت و  افراد تعداد -

 .منبع از استفاده مدت و منبع از
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 افزارينرم  منابع 

 :هامولفه مبناي بر افزارنرم  مهندسی

CBSE-Component Base Software Engineering     دارد، تاکید اطمینان قابلیت بر 

 اي، دهنده  تشکیل اجزاء چنین . افزارينرم  دهنده تشکیل اجزاء از مجدد استفاده و ایجاد یعنی

 آسان  کارگیري به براي شوند، بندي طبقه تنها به آسان ارجاع براي باید و شودمی  نامیده مولفه اغلب 

 فرایند در مولفه نوع چند معموالٌ . شوند اعتبارسنجی باید دهسا ترکیب  براي و شوند، استاندارد باید

 :یابدمی  توسعه افزارنرم  مهندسی

 شده سنجی اعتبار آماده هايمولفه  -

 شده آزمایش کامالٌ هايمولفه  -

 نشده  آزمایش هايمولف -

 جدید هايمولفه  -

 :که داشت  توجه باید

 و بکارگیري هزینۀ . بگیرید کار به را آنها باشند، طبقمن  پروژه نیازهاي با رجی خا هايمولفه  اگر -1

 . است  معادل افزارنرم  توسعه هزینۀ از کمتر  موارد اکثر در  خارجی هايمولفه  سازي  مجتمع

 .است  پایین  نسبتاً ریسک درمجموع

 مجتمع و اصالح با همراه ریسک باشند،می دسترس در اند شده آزمایش کامالً که هاییمولفه  اگر -2

 .باشد هامولفه  این از استفاده کنندة منعکس باید پروژه طرح .است  قبول قابل کلی حالت  در سازي،

 جاري پروژه براي آنها از استفاده اند، شده آزمایش حدي تا که باشند دسترس  در هاییمولفه  اگر -3

 الزم افزارنرم دیگر هايمولفه  با آنها سازي مجتمع از قبل زیادي اصالحات اگر .شود   تحلیل باید

 کنید عمل دقت  با باشد،

 بیش گاهی تواندمی اند شده آزمایش حدي تا  که هاییمولفه اصالح هزینۀ  . است  باال ریسک زیرا

 .باشد جدید هايمولفه  توسعه هزینۀ از

 محیطی  منابع 

   افزارنرم  مهندسی محیط اغلب  کند،می حمایت  را افزارنرم  پروژه که محیطی
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SEE-Software Engineerong Enviroment  را افزار سخت  و افزارنرم  که شود،می نامیده 

 کاري محصوالت تولید براي الزم ابزارهاي که کندمی  ایجاد را مبنایی  افزار،  سخت  . گیردمی کار به

 هايسازمان  اکثر چون .کندمی حمایت  باشندمی  مناسب   افزارنرم  مهندسی  فرآیند نتیجۀ که را

 باید پروژه ریز برنامه هستند،  SEE   به دسترسی  نیازمند که باشندمی گروه چندین رايدا افزارينرم 

 آن در منابع این آیا نماید تعیین   و کند مشخص  را افزارنرم  و افزار سخت  براي الزم زمانی دوره

 :است  زیر موارد شامل محیطی منابع بنابراین هستند؟ دردسترس هادوره

 افزارنرم  -

 افزار سخت  -

 اي  داده ارتباطات -

 افزار نرم  پروژه  برآورد  -5

 را کامپیوتري سیستم هزینه کل  از کمی درصد افزارينرم  هزینه محاسبات، انجام اول روزهاي در

 ترین گران افزارنرم  امروزه، . بود کم نسبتاً افزارنرم  هزینه هايبرآورد در خطا ضریب   . شدمی  شامل

 عمدة خطاي یک متداول، هايسیستم در مثال، براي  . است  يکامپیوتر  هايسیستم تمام عنصر

 فاجعه دهنده توسعه براي است  ممکن زیاد هايهزینه  .باشد   ضرر و سود بین تفاوتی تواندمی  هزینه

 .باشند آمیز

 مانند بسیاري رهايیمتغی .شودمی  شناخته علم یک عنوان به افزارنرم هايفعالیت  و هزینه برآورد

 شده انجام هايکوشش و افزارنرم تقریبی هزینه در توانندمی ... و  سیاست  محیط،  ،تکنیک انسان،

 ناشناخته هنر یک از تواندمی افزارنرم پروژه برآورد حال، هر به .باشند  داشته تاثیر آن توسعه براي

 فراهم قبول قابل ریسک با همراه  را هاییتخمین که شود  تبدیل سیستماتیک مراحل سري یک به

 :از عبارتند برآورد هايروش .ماید ن

 پروژه اواخر تا برآورد در تاخیر -1

 سازي) مشابه (.اند شده کامل قبال که هاییپروژه روي شده انجام هايبرآورد  بهترین از استفاده -2

 پروژه کاري و زمانی اي، هزینه برآوردهاي تولید براي ساده نسبتا تجزیه هايتکنیک از استفاده -3
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 افزار نرم  اندازه یین تع -3-1

 اندازة ریز برنامه  که اي درجه ) 1 (شودمی  بینی پیش چیز چند با افزارنرم  پروژه برآورد دقت 

 و زمانی، تقویم انسانی، فعالیت  به اندازه برآورد  ترجمۀ توانایی )2 (است،  زده تخمین را محصول

 ) 3(قبلی)، هايپروژه از افزارنرم  معیارهاي بودن اطمینان  قابل  یا بودن دسترس در از )تابعی هزینه

 و پروژه امکانات پایداري ) 4 ( دهد،می  نشان را افزارنرم  تیم توانایی پروژه طرح که  اي درجه

 خوبی به تنها  پروژه برآورد یک چون .کندمی حمایت  را افزارنرم  مهندسی  فعالیت  که محیطی

 برنامه عمدة کوشش اولین دهندة نشان ندازها  برآورد گیرد، انجام باید که است  کاري اندازة برآورد

 .دارد  اشاره افزارنرم  پروژهکمی نتیجۀ به اندازه  پروژه، ریزي برنامه با رابطه  در .باشد می پروژه  ریز

   برحسب  تواندمی  اندازه شود، گرفته    بکار مستقیم روشی اگر

LOC(Line Of Code)     اندازه شود، رفتهکارگ  غیرمستقیم روش اگر   . شود گیري اندازه 

 .شودمی  داده نشان به FP(Function Point) .   برحسب 

 مساله  بر مبتنی برآورد  -3-2

 عنوان به ) 1 (شوندمی  استفاده افزارنرم  پروژه برآورد ضمن در روش دو  به  LOC و FP  هايداده 

 جمع بنیادي اي معیاره  عنوان به ) 2 (و افزارينرم  عنصر هر اندازه تعیین منظور   به تخمین متغیر

 از تصاویري توسعۀ منظور به تخمین متغیرهاي همراه به  استفاده و  قبلی هايپروژه از شده آوري

 .فعالیت  و هزینه

 هايخصوصیت  داراي دو  هر وجود این با . هستند جدایی برآورد هايروش  LOC و FP  برآورد

 با و کندمی شروع افزار م نر ةمحدود از شده محصورحکمی با پروژه ریز برنامه   . هستند مشترکی

 طور به توانندمی یک هر که کند تجزیه مساله  توابع به را افزارنرم   کندمی سعی حکم  این از استفاده

 .شودمی زده تخمین تابع هر براي   برآوردي) (متغییر   LOC یا FP   سپس .شوند  برآورد مجزا

انتخاب تعیین براي ار  دیگري هايمولفه  تواندمی ریز برنامه دیگر، درحالت   مانند  کند اندازه 

classمرتبط تجاري فرآیندهاي یا  تغییرات، اشیاء، یا ها.  

 تخمین متغیر روي بر نفرماه)  بر   ،FP یا  LOC  مثال براي( مبنا تولید قابلیت  معیارهاي تعیین

 تابعی هايبرآورد .آید می بدست  تابع این براي فعالیت  و هزینه و شوند،می  گرفته کار به مناسب 

 .آید بدست  هژپرو کل براي کلی برآورد تا شوندمی ترکیب 
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 تولید قابلیت  معیارهاي در اي عمده پراکندگی همیشه که است  مهم نکته این به توجه حال هر به

 در . باشد مشکوك مبنا تولید قابلیت  معیار یک از استفاده شودمی باعث  که دارد وجود سازمان یک

 یعنی، .شوند محاسبه پروژه دامنۀ توسط باید نفرماه بر  FP یا  LOC  هايمیانگین  کلی، حالت 

 شوند بندي گروه دیگر مرتبط پارامترهاي  و پیچیدگی کاربرد، ناحیه تیم، اندازه توسط باید هاپروژه

 آن به اي دامنه ابتدا  جدید،  اي پروژه برآورد هنگام .شوند می  محاسبه دامنه هايمیانگین  سپس .

 برآوردها  تا گردد  استفاده باید تولید قابلیت  براي مناسب  دامنۀ میانگین سپس و یابد،می  اختصاص

 .گردد  ایجاد

 تابع هر براي مقادیري محدوده برآورد با پروژه ریز برنامه شود،می  استفاده که تخمینی متغیر علیرغم

 صورت در( یا سابقه، هايداده  از استفاده با .کندمی شروع را کار اطالعات محدوده  در مقداري یا

 را بدبینانه و  ، محتمل خوشبینانه، اندازة مقدار  ریز برنامه ادراك،  از استفاده با  دیگر)  موارد شکست 

 .زندمی تخمین اطالعات  محدوده در موجود مقدار هر یا تابع هر براي

 ) اندازه( وردبرآ متغیر براي انتظار مورد مقدار این .گرددمی  محاسبه انتظار مورد مقدار یک سپس

S  خوشبینانه مقدار وزنی متوسط صورت به  opt S  محتمل وmS   بدبینانه و  pessS     به هابرآورد 

  .گرددمی  محاسبه زیر صورت

  
 .کندمی دنبال را  Beta احتمال توزیع و یابدمی تخصیص  برآورد ترین محتمل به ارزش بیشترین

 مقادیر از خارج آمده بدست  واقعی  ندازها که دارد وجود کمی احتمال که   است  این  بر فرض

   .گیرد قرار بدبینانه و خوشبینانه

 :است  استفاده قابل مساله بر مبتنی برآورد براي زیر هايروش از استفاده بنابراین

 LOC بر مبتنی برآورد از -

 FP بر مبتنی برآورد از -

 فرایند بر مبتنی برآورد  -3-3

 اي مجموعه به فرآیند هر یعنی، . است  هافرآیند  مبناي بر ه،پروژ برآورد براي روش ترین متداول

 .شودمی  برآورد کار هر انجام براي الزم فعالیت  و شودمی تقسیم کارها از کوچک نسبتاً
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 از آمده بدست  افزارنرم  وظایف نمایش با فرآیند، مبناي بر برآورد مساله، مبناي بر هاییروش مانند

 .گردد اجرا تابع هر براي باید افزارنرم هايفعالیت  از سري یک .شودمی  شروع پروژه محدودة

 شدن مشخص  با .گردند می  ارایه زیر جدول صورت به  مرتبط، افزارنرم فرآیند هايفعالیت  و توابع

 . کندمی برآورد ماه)  -نفر برحسب  مثالٌ( را هافعالیت  ریز، نامه بر مساله، فرآیند  هايفعالیت  و توابع

 گرفته بکار شده زده تخمین فعالیت  هر براي هزینه)  /فعالیت   واحد یعنی، (کاري هاينرخ  متوسط

 در زیادي حد تا که ارشد مدیر  . دارد وجود کار هر  براي کاري نرخ تغییر امکان .شوند می

 تولید طراحی، مراحل در که باشدمی میانی سطح مدیر از گرانتر عموماً دارد، نقش اولیه هايفعالیت 

 به افزارينرم فرآیند فعالیت  و تابع هر براي فعالیت  و هاهزینه  . دارد نقش اولیه آزمایشات و کد،

 .شوند می محاسبه مرحله آخرین عنوان

  
  = CE مشتري ارزیابی = CC مشتري ارتباط

 .آیدمی بدست  کار مراحل تجزیه طریق از براورد واقع در روش ابن در
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 افزار نرم  کار و هزینه  برآورد براي تجربی  هاي مدل  از  استفاده -4

 بینی پیش براي  لها، فرمو از آمده بدست  مشاهدات از کامپیوتر، افزارنرم  براي برآورد مدل یک

  کندمی  استفاده LOC یا FP . از صورت تابعی به فعالیت 

 هب  .آیندمی بدست  پروژه محدودي تعداد از کنندمی حمایت  را برآورد هايمدل  اکثر که هاییداده 

 توسعه هايمحیط  تمام و افزارينرم  هايرده تمام براي برآوردي هايمدل از یک  هیچ دلیل، این

  .شوند  استفاده مناسب  تعدیل با باید هامدل  این از آمده بدست  نتایج بنابراین، . نیستند مناسبت 

 برآورد هايمدل  ساختار 1- 4
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   COCOMO –(Constructive Cost MOdel)  کوکومو  هايمدل 4-22

  

  - COCOMOII -2 کوکومو هايمدل 4-3

 :دهدمی قرار توجه مورد را زیر هايزمینه  که است  هامدل از مراتبی سلسله شامل مدل این

 نمونه کههنگامی شود،می استفاده افزارنرم  مهندسی اولیه مراحل در کاربرد ب ترکی مدل 

 ارزیابی و کارایی تشخیص  یستم،س و افزارنرم  ارتباط به توجه کاربر،  هايرابط  سازي

 .هستند اهمیت  داراي تکنولوژي، تکامل

 پایۀ ساختار و اند شده تثبیت  نیازها  که شودمی  استفاده زمانی طراحی اولیه مرحله مدل 

 .است  شده  ایجاد معماري

 شودمی استفاده افزارنرم  ایجاد طی معماري از بعد مرحله مدل.  

 نیست  عملی ولی  است  مطلوب حالت اولین پیشگفته، برآورد رگانهچها هايروش بین از بدبختانه،

 هرچه که دهیم تشخیص  باید ما حال، هر به .شود  م انجا مقابل سمت  به باید هزینه  هايبرآورد  .

 .داشت  خواهیم هابرآورد در کمتري جدي خطاهاي بدانیم، بیشتر

 و قبلی هايفعالیت  مشابه کامالً يجار پروژه اگر کند،می عمل خوب قبولی  قابل حد تا دوم حالت 

 تجربیات بدبختانه، .باشد ها) مهلت  و   SEE  تجاري شرایط مشتري، مانند( پروژه  دیگر عوامل

 .نیست  آینده نتایج براي خوبی ،  ، دهنده نشان همیشه گذشته
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 آل، ایده حالت  در .هستند افزارنرم پروژه برآورد براي عملی هايروش باقیمانده، هايحالت 

 و تقسیم شیوة از تجزیه هايروش  . شوند استفاده هم با باید حالت  هر براي  شده اشاره هايروش

 توابع به پروژه تجربۀ با .کنندمی  استفاده افزارينرم  هايپروژه  برآورد براي کوچک اجزاء به تجزیه

 انجام اي مرحله شرو به تواندمی هافعالیت  و  هزینه  برآورد افزار،نرم  مهندسی عمدة هايفعالیت  و

 .شود

 افزار نرم  معادله -5

 دوره در هافعالیت  از خاصی توزیع کندمی فرض که است  متغیره چند و پویا مدلی افزارنرم  معادلۀ

 ٤٠٠٠ براي که تولیدي قابلیت  هايداده از مدل این . دارد وجود افزارنرم  توسعه  پروژه زندگی

 به برآورد مدل ها،داده  این مبناي بر .است  آمده ت بدس اند شده  آوري جمع افزارينرم  پروژه

 :شودمی  داده توسعه زیر صورت

  
 آن در که

E سال یا ماه -نفر ب برحس توسعه براي الزم کار  

t ماه ب برحس پروژه زمان مدت  

B هژوی مهارتی ب ریض 

P شامل که دارد 12000 تا 2000 بین مقادیري که وري)  بهره(تولید قابلیت  پارامتر:  

 مدیریتی هايتمرین و پروژه کلی تکامل 

  خوب افزارنرم  مهندسی هايتمرین کارگیري به نهایت 

 شده استفاده نویسی برنامه زبان سطح 

  افزارنرم  محیط حالت 

  افزارنرم تیم تجربیات و هامهارت 

 کاربرد پیچیدگی 
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  ١٠٠٠=P شده، جاسازي گبالدرن افزارنرم توسعۀ براي براي  = P  ٢٠٠٠ تواندمی  معمول مقادیر

 . باشد تجاري هايسیستم  کاربردهاي براي      ٢٨٠٠٠= P  مخابراتی، هايسیستم  افزارنرم براي  

 شده آوري جمع اي سابقه هايداده از استفاده با محلی شرایط براي تواندمی تولید    قابلیت  پارامتر

 .آید  بدست   گذشته توسعه هايفعالیت  از

 :دارد مستقل پارامتر دو افزارنرم  معادلۀ که ت اس مهم نکته این به توجه

 LOC  اندازه برآورد ) 1

 . سال یا ماه حسب  بر پروژه مدت نمایشگر ) 2

 
 

 خرید  یا ساخت گیري تصمیم  -6

 کامپیوتر افزار  م نر توسعۀ از تر صرفه به مقرون تهیه، افزار،نرم  کاربردي هايمینه  ز از بسیاري در

 امکان تعدادي با تواندمی  که هستند روبرو خرید یا ایجاد تصمیم با فزارانرم   مهندسی مدیران .است 

 :باشد مواجه پیچیده

  .شود خریداري مجزا صورت به تواندمی افزارنرم ) 1

 شده اصالح سپس و آیند دست  به تواندمی جزئی  تجربۀ یا کامل تجربۀ با افزارينرم هايمولفه ) 2

 .گردد  تفعمر خاص نیازهاي تا  شوند مجتمع و

 تامین را سفارش هايمشخصه  تا شود ایجاد خارجی پیمانکار توسط مرسوم روش به افزارنرم ) 3

  .نماید 
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 همچنین و گردد،  خریداري باید که افزارينرم  بودن حساس با افزار،نرم  تهیۀ در موجود مراحل

 برخی در هدایت  به نسبت  کمتري بسیار هزینه آزمایش، و خرید  PC  .گرددمی تعیین نهایی هزینه

 براي .دارد افزارينرم هايبسته  تهیه مراحل طوالنی ) هزینۀ کم افزارنرم  مثال، راي(ب موارد،

 :شودمی گرفته کار به زیر هايراهنمایی  پرهزینه، افزارينرم  محصوالت

 دازهان قابل هاي ویژگی . شود داده توسعه مطلوب افزارنرم  کارایی و عملکرد براي هاییمشخصه  -1

 .گردند  تعریف امکان صورت در گیري

 .شوند  برآورد تحویل تاریخ و توسعه داخلی هزینه -2

 .هستند منطبق شکل بهترین به هامشخصه  با که شود انتخاب کاندید کاربرد چهار یا سه الف)  -3

 .نمایند کمک نیاز مورد کاربرد ایجاد در که بیاید مجددي استفاده قابل افزارينرم اجزاء ب) 

 حالت  در . باشد کلیدي توابع سر به سر مقایسۀ دهندة نشان که دهید توسعه  اي مقایسه ماتریس -4

 .گیرد صورت کاندید افزارنرم  مقایسۀ براي هاییآزمایش  دیگر،

 محصول، هدایت  فروشنده، حمایت  قبلی، محصول کیفیت  مبناي بر افزاري،نرم  مولفه یا بسته هر -5

 .گردد زیابیار آن مشابه و توانایی،

 .کنید برقرار ارتباط آنها نظرات دریافت  براي افزارنرم  دیگر کاربران با -6

 تاریخ آیا ) 1 ( گیردمی صورت زیر شرایط مبناي بر خرید یا ایجاد براي تصمیم نهایی، تحلیل در

 ) 2(  شود؟می داده توسعه داخلی صورت به  که است  افزارينرم از زودتر افزارينرم  محصول تحویل

 هزینۀ آیا )3 ( است؟ داخلی صورت به افزارنرم  توسعۀ هزینۀ از کمتر انطباق هزینۀ و یافتن هزینۀ آیا

 شرایط این است؟ داخلی حمایت  هزینۀ از کمتر)  پشتیبانی قرارداد مثال،  براي( خارجی حمایت 

 .شوندمی گرفته نظر در هاحالت  از یک هر براي

 گیري تصمیم  درخت ایجاد

 همراه تصمیم درخت  تحلیل مانند آماري هايروش  از استفاده با توانندمی  شده داده یحتوض مراحل

 درنظر زیر صورت  به x مانند افزارينرمسیستمی براي را  تصمیم درخت  یک مثال براي . شوند

 )2 (کند، ایجاد را    x)سیستم1( تواندمی افزارنرم  مهندسی سازمان  حالت این در . بگیرید

 را دسترسی قابل افزارينرم  محصول ) 3 (کند، ایجاد را کند استفاده را کم تجربۀ با هاییمولفه 
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 افزارنرم  دهندة توسعه یک با  ) 4 ( یا نماید مرتفع را نظر مورد نیازهاي تا نماید ح اصال  و خریداري

 .نماید منعقد افزارنرم  ایجاد براي قراردادي

 از استفاده با  .باشد  مشکل کار این که دارد  مالاحت درصد 70 شود، ایجاد ابتدا از سیستم اگر

 مشکل توسعۀ فعالیت که کندمی تصور  پروژه ریز برنامه فصل، این در شده بحث  برآورد هايروش

 $ 380000 هزینۀ برآورد این با ساده توسعۀ فعالیت  یک . داشت  خواهد $ 450000 برابر اي هزینه

 عبارت گرددمی  محاسبه تصمیم درخت  از شاخه هر توسط که هزینه، براي انتظار مورد مقدار .دارد

 :از است 

 
 

 :شده ایجاد مسیر براي

 
 و خرید مجدد، استفاده براي شده تصویر هايهزینه ، تصمیم درخت  دیگر مسیرهاي نمودن دنبال با

 بارتندع مسیرها این براي انتظار مورد هايهزینه  .اند شده داده نشان مختلف موارد در قرارداد، بستن

 :از
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 .است  "خرید" حالت  انتظار، مورد هزینۀ کمترین آمده، بدست  هايهزینه  و احتمال مبناي بر

  (Outsourcing) پیمانکاري -7

 وجود  راهی آیا " :پرسدمی را اساسی سوال یک دهد، توسعه کامپیوتري افزارنرم که  شرکتی هر

 سوال این به پاسخ  " نمود؟ تهیه کمتر قیمت  با را نیاز مورد هايسیستم  و افزارنرم  بتوان که دارد

 منتهی پاسخ این به همیشه شوندمی  انجام سوال این به پاسخ براي که هاییبحث  و نیست، ساده

 :شوندمی

 انجام براي .است  ساده بسیار خارجی  منابع  از استفاده مفهومی، نظر از خارجی منابع از استفاده

 انجام باالتر کیفیت  و کمتر، هزینه با را کار این که دیگري مجموعه اب افزار، نرم  مهندسی هايفعالیت 

 مدیریت  فعالیت  یک به شرکت، یک در شده هدایت  افزارينرم  کار .شودمی  بسته قرارداد دهدمی

 تاکتیکی یا یک استراتژ تواندمی خارجی منابع از استفاده براي تصمیم .شودمی منتهی قرارداد بستن

 افزارنرم  کار تمام ازمهمی بخش آیا که گیرندمی  نظر در تجاري مدیران استراتژیک، سطح در . باشد

 یا بخشی آیا که کندمی مشخص  پروژه مدیر تکنیکی، سطح در .شود واگذار دیگران به تواندمی

 .شود انجام  افزارينرم  کار انجام براي قرارداد بستن با شکل بهترین به تواندمی پروژه یک تمام

 این شک بدون و یافته رونق بسیار خارجی منابع از استفاده به گرایش کنونی دوران در رحاله  به

 .یافت  خواهد ادامه بیشتري شتاب با روند

 خودکار  برآورد ابزارهاي -8

 مشابهی هايخصوصیت  داراي همگی  ولی دارند وجود بسیاري خودکار برآورد ابزارهاي از اگرچه

 :دهندمی انجام را زیرعمومی تابع شش همگی  و هستند

 زده تخمین افزارنرم  کاري محصول چند یا یک اندازة . پروژه تحویل قابل عناصر ةانداز تعیین -1

 خود )، گزارش یا صفحه، مثال، براي(  افزارنرم خارجی نمایش شامل کاري محصوالت  شودمی

 مثل( توصیفی طالعاتا تابعی)، ارزش مثال،  براي( شده تحویل عملکرد (KLOC)   افزارنرم 

 .باشند می  مستندات) 
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 افزارنرم  مهندسی کار و شودمی  انتخاب فرآیند  مناسب  چارچوب : پروژه هايفعالیت  بانتخا -2

 .گرددمی  مشخص 

 گرددمی مشخص  میباشند دردسترس کار انجام براي که افرادي تعداد : پرسنلی حسطو بینی شپی -3

 است، خطی غیر زیادي حد تا  ) شده بینی پیش فعالیت( ار ک و دردسترس افراد بین رابطۀ  چون .

 .است  مهم بسیار ورودي این

 اندازة که کنندمی  استفاده مدل چند یا یک از برآورد ابزارهاي :افزارنرم هايفعالیت  بینی شپی -4

 .نمایند می مرتبط آنها  تولید براي الزم فعالیت  به را پروژه تحویل قابل عناصر

 کاري نرخ تخصیص با توانندمی هاهزینه  ،4 مرحله نتیجه داشتن با:  افزارنرم زینهه  بینی  شپی -5

 .شوند محاسبه اند شده ذکر 2 مرحله در که پروژه هايفعالیت 

 مشخص  پروژه هايفعالیت  و کارشناسان، سطح فعالیت، کههنگامی :افزارنرم  زمانبندي بینی شپی -6

 مبناي بر افزارنرم  مهندسی هايفعالیت  به  کار تخصیص  با نتوامی را  اي اولیه زمانبندي  باشند،

 .کرد تولید هافعالیت  توزیع براي شده توصیه هايمدل 

 هايتفاوت  شوند،می گرفته کار  به پروژه یک هايداده براي برآورد متفاوت ابزارهاي کههنگامی

 حد تا گاهی شده بینی پیش مقادیر اینکه، مهمتر .شودمی  مشاهده برآورد  نتایج  در زیادي نسبتاً

 به باید برآورد ابزارهاي خروجی که گرددمی  توصیه بنابراین .هستند  واقعی مقادیر با متفاوت زیادي

 .شوند  تصحیح هابرآورد  هاآن  از استفاده با که روند کار به " اي داده نقطۀ " عنوان

 بنابراین 

    .دارند فاصله خیلی واقعیت  با که است  برآوردهایی تولید ابزارها این ب عی
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 ریسک  مدیریت و تحلیل 

 Pobertمفهومی فرض سه هر گیریم،می نظر در افزارنرم  مهندسی مورد در را ریسک کههنگامی

Charette  است  ممکن هاییریسک  چه - داریم کار و سر آینده با ما ) 1 (.اند مشاهده قابل همواره 

 هايخواسته  در تغییرات ) 2 ( داریم کار و سر تغییر با ما شوند؟ افزارينرم   پروژه درناکامی  باعث 

 پروژه به وابسته که دیگري نهادهايتمامی و مقصد  کامپیوترهاي توسعه،  هايفناوري  مشتري،

 با باید اینکه سرانجام )3  (و گذارند؟می تاثیر پروژه موفقیت  و  زمانبندي  بر چگونه هستند،

 الزم نیرو نفر چند کنیم؟ استفاده باید ابزارها و هاوشر کدام از -شویم گریبان به دست  هاانتخاب

 شود؟ تاکید کیفیت  بر چقدر داریم؟

 .گیرد صورت باید افزارينرم پروژه هايریسک  با مقابله براي ریزي برنامه و شناسایی حال هر به

 ریسکمفهومی  تعریف 

 .شود می مربوط آینده اتفاقات به ریسک -

 .است  ومکانها)  ذهن،آرا،عملیات در اتتغییر (تغییرات شامل ریسک -

 .باشدمی دارد)  همراه به انتخاب خود(قطعیت  وعدم  انتخاب شامل ریسک -

 افزارنرم مهندسی درجنبه ریسک مفهوم  

 .شودمی ما افزارنرم  کارآمدي نا باعث  هاییریسک  چه :آینده درمورد -

 .شودمی  توسعه ايه فناوري و مشتري هايخواسته  در  تغییرات شامل :تغییرات -

 .کنیم  استفاده افزارنرم  تهیه براي ابزاري چه از و هاروش کدام از :هاانتخاب -

 است؟ کدام کار مراحل  

 ریسک،  شناسایی -

 بندي،  اولویت  -

 ریسک  مدیریت  برنامه تهیه -

 چیست؟ کار محصول  

 آن  مدیریت  و نظارت ریسک، تقلیل برنامه

Risk Mitigation, Monitoring and Management= RMMM 
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 واکنشی  پیش  مقابل  در واکنشی  ریسک راهبردهاي 1

 واکنشی راهبرد -

 حالت  بدترین در و  .دهدمی قرار نظر تحت  احتمالی هايریسک براي را  پروژه  حالت  بهترین در

 .گرددمی تشکیل ریسک با  مقابله براي بحران مدیریت 

 واکنشی پیش راهبرد -

 برنامه داشتن و ریسک بینی پیش راهبرد ریسک، مدیریت  براي تر هوشمندانه  بسیار راهبرد یک

 .شود می آغاز فنی، کارهاي شروع از قبل هامدت  واکنشی پیش راهبرد .است  ریسک  با مقابله براي

 لحاظ از و شودمی سنجیده آنها تاثیر میزان و  وقوع احتمال شود،می  شناسایی بالقوه هايریسک 

 تدارك ریسک مدیریت  براي اي برنامه افزارينرم   تیم سپس، .ندشومی  بندي اولویت  اهمیت،

 تیم نیستند، پرهیز قابل هاریسک   همۀ که آنجا از اما است  ریسک از پرهیز اولیه، هدف .بیندمی

 پاسخ  آنها به خوبی به یا و دهد توسعه احتیاطی برنامۀ یک تا کندمی  کوشش

 :بنابراین .دهد

 شودمی آغاز فنی، يکارها شروع از قبل هامدت از. 

  شودمی شناسایی بالقوه هايریسک. 

 شوندمی بندي اولویت  هاریسک  اهمیت  لحاظ از. 

 شودمی دیده تدارك ریسک مدیریت  براي اي برنامه. 

 افزارينرم  هايریسک  2

 :هستند مشترك ویژگی دو در تعاریف این افزاري،نرم  ریسک به مربوط تعاریف فراوانی به توجه با

 نیافتد یا بیافتد اتفاق است  ممکن ریسک یعنی :قطعیت  دمع.  

 داشت  خواهد بر در ضایعاتی حتماٌ بپوندد بوقوع ریسک اگر یعنی :ضایعات.  

  افزارينرم  هايریسک  متفاوت هايگروه

  پرسنل، منابع، ، هزینه زمانبندي،( دارد نظر مد را پروژه زمانبندي اي پروژه هايریسک 

 .پروژه)  پیچیدگی و اندازه وي، هايخواسته   و مشتري
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  طراحی،( دارد نظر مد را افزارنرم  شدن آماده وقت  سر و یت یفک فنی هايریسک 

 قطعیت  عدم مشخصات، در ابهام نگهداري، اعتبارسنجی، افزار،نرم هايواسط    سازي،پیاده 

 .پیشرو)  آوري فن فنی، شدن استفاده بی ، فنی

  محصول( بازار  ریسک . کنندمی تهدید  را افزارنرم  ساخت  بودن عملی تجاري هايریسک 

 نداند فروش بخش و نیست، شرکت  استراتژي حیطه در( راهبردي ریسک مشتري)،  بدون

 ریسک ارشد)، مدیریت  پشتیبانی دادن دست  از  مدیریتی)  ریسک(بفروشد آنرا چگونه

 پرسنلی)  و اي بودجه هايوعده دادن دست  از(اي)  بودجه

 ریسک  شناسایی 3

 ریزي برنامه که است  چیزهایی کردن مشخص  جهت  در سیستماتیک شش  کو یک ریسک شناسایی

 هايریسک  شناسایی با پروژه مدیر .کنندمی  تهدید را )  غیره و منابع زمانبندي،  برآوردها،( پروژه

 آنها کنترل و  امکان، صورت در آنها از پرهیز سمت  به گام نخستین  شده، شناخته و بینی پیش قابل

 .داردمی بر لزوم صورت در

 و کلی هايریسک  : دارد وجود ریسک از متمایز نوع دو شده یه ارا هايگروه از یک هر براي

 شمار به بالقوه تهدید افزارينرم  هايپروژه همۀ براي کلی هايریسک  .محصول  خاص هايریسک 

 فناوري، از درستی درك هک کنند  شناسایی توانندمی کسانی فقط  را پروژه خاص ریسکهاي .روندمی

 ریزي برنامه پروژه، خاص هايریسک شناسایی  براي . دارند نظر مورد پروژة خاص محیط و افراد،

 دست  به سوال این براي پاسخی  و گیرندمی قرار بررسی مورد افزارنرم کاربرد دامنه بیان و  پروژه

 قرار تهدید  مورد را ما ریزي برنامه است  ممکن محصول این ویژگیهاي از یک کدام (( :آیدمی

 دهد؟))

 کلی هايزیرگروه در که است  ریسک موارد کنترلی  لیست  ایجاد ها،ریسک  شناسایی براي روشی

 :گیرند می جاي زیر

 اصالح یا ساخته است  قرار که افزارينرم  کلی اندازه با مرتبط هايریسک  :محصول اندازه 

 .شود

 کار بازار یا مدیریت  سوي از شده تحمیل حدي طشرای  با مرتبط هايریسک  :تجاري تأثیر. 



  

  71 

 برقراري در سازنده توانایی و مشتري پیچیدگی با مرتبط هايریسک  : مشتري هايویژگی 

 وي نظر جلب  و مشتري   با ارتباط

 توسعه سازمان توسط افزارنرم  مهندسی تعریف درجه با که هاییریسک : فرایند تعریف 

 .ت اس مرتبط افزارنرم   دهنده

 است  قرار که ابزارهایی کیفیت  و دسترسی قابلیت  با مرتبط هاییریسک  : توسعه محیط 

 .شوند  ایجاد  محصول   ساخت  براي

 و شود  ساخته است  قرار کهسیستمی پیچیدگی با مرتبط هايریسک : فناوري تولید 

 .سیستم در رفته بکار فنآوري " تازگی " به مربوط هايریسک 

 مسایل زمینۀ در افزارنرم  مهندسان کلی تجربۀ با مرتبط هايریسک : پرسنل تعداد و تجربه 

 .پروژه   و فنی

 با مرتبط سواالالت . کرد سازماندهی توانمی متفاوت هايشیوه به را ریسک موارد کنترلی  لیست 

 این پاسخ .گفت  پاسخ افزارينرم پروژه هر  براي توانمی را باال در شده ذکر   مباحث  از یک هر

 کنترلی  لیست  قالب یک در  . کند برآورده را  هاریسک تاثیر تا   کندمی کمک  ریز برنامه به هاپرسش 

 سرانجام، . هستند کلی هايزیرگروه از یک هر با  مرتبط که شودمی فهرست  ویژگیهایی صرفاً دیگر،

 .شوند می فهرست  آنها وقوع احتمال  همراه به " ریسک هايمحرك  و هامولفه " از مجموعه یک

 به  پاسخ در زمانبندي، و هزینه پشتیبانی، کارآیی،  به مربوط هايرك مح

 .گرفت  خواهند قرار بحث  مورد بعدي، سواالالت

 پروژه کلی ریسک سنجش 

 دنیا سرتاسر در افزارنرم پروژه مدیران توسط ریسک به مربوط هايداده از گروهی از زیر سواالت

 :است  آمده بدست 

 ؟ اند گرفته عهده به را  هاپروژه از حمایت  رسمی، رطو به مشتریان و مدیران آیا 

 کنند؟می تعلق احساس شد خواهد ساخته که افزارينرم  مورد در نهایی کاربران آیا 

 شناسند؟می کامل بطور را هاخواسته  مشتریان و مهندسی تیم آیا 

 اند؟ داشته شرکت  هاخواسته  تعیین در کامالَ مشتریان آیا 

 ؟ دارند بینانه واقع انتظارات یینها  کاربران آیا 
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 است؟ پایدار پروژه کاربرد دامنه آیا 

 دارد؟ اختیار در هاازمهارت  درستی آمیزه افزارنرم  مهندسی آیا 

 پایدارند؟ پروژه هايخواسته  آیا 

 دارند؟ تجربه شود، سازي پیاده است  قرار که فناوري با پروژه تیم آیا 

 است؟ فیکا پروژه تیم افراد تعداد آیا 

 دارند؟ موافقت  ، شود ساخته باید که محصولی هايخواسته  با مشتریان همه آیا 

  ریسک  هايمحرك و هامولفه 

  ریسک هايمولفه 

 افزار) نرم  توسط هاخواسته  شدن برآورده قطعیت  عدم میزان ( کارایی 

 هپروژ بودجه حفظ در قطعیت  عدم ( هزینه ( 

 افزار) نرم ارتقاء و تطبیق تصحیح، سهولت  در قطعیت  عدم ( پشتیبانی  

 پروژه) تحویل و زمانبندي رعایت  در قطعیت  عدم میزان ( زمانبندي 

 

  ریسک هايمحرك 

 :شوندمی تقسیم گروه چهار به ریسک هايمولفه  بر ریسک محرك هر تأثیر

 پوشی چشم قابل  

 اهمیت  کم  

 بحرانی  

 بار جعه فا  

 الزم بینی پیش و گیردمی  شکل ریسک هايمولفه  و هامحرك  از جدولی فوق موارد تعیین از پس

 .گرددمی  انجام ریسک هر مورد در
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 ریسک)  برآورد (ریسک  بینی پیش 4

 لحاظ دو از را ریسک شودمی کوشش شود، می نامیده نیز ریسک برآورد که ریسک بینی  پیش در

 :قراردهد سنجش مورد

 ع وقو احتمال -1

 مرتبط  مدهاي پیا - 2

  ریسک بینی پیش يهافعالیت  

 کندمی سرامنعک ریسک احتمال که مقیاسی تعیین. 

 ریسک پیامدهاي تعیین 

 محصول بر ریسک تأثیر آورد بر 

 ریسک بینی پیش کلی حت ص به توجه 

 .گرددمی  ایجاد زیر صورت به  ریسک ارزیابی براي جدولی ریسک موارد تعیین از پس
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 : جدول این در که

:CU  مشتري ریسک      :BU    تجاري ریسک    :PS پروژه اندازه ریسک  

:ST پرسنلی ریسک:DE توسعه محیط ریسک:TE فنآوري ریسک  

 پوشی چشم قابل -4 اهمیت  کم -3 بحرانی -2 بار فاجعه - 1 :تأثیرات شارز

 نخستین در ) باشند ذهن از دور چقدر که کندنمی فرقی(  هاریسک  کلیه کردن لیست  با پروژه تیم

 . گرفت  کمک ریسک موارد کنترلی لیست  از تواننمی  منظور این براي .کندمی  شروع  ولجد ستون

 پروژه اندازه ریسک نشانگر  PS مثالً( شودمی آورده دوم ستون در هااز ریسک یک هر بندي گروه

 هر براي احتمال مقدار .شودمی رد وا بعدي ستون در هاریسک از یک هر وقوع احتمال .)  است 

 شیوه به تیم، اعضاي تک تک از .نمود  برآورد تیم افراد تک تک توسط توانمی را ریسک

 همگرایی به شروع  تدریج به ریسک احتمال مقدار اینکه تا شودمی نظرخواهی آنقدر پرسشنامه،

 .کند

 ذکر خصوصیات از استفاده با ریسک مولفه هر  .گیردمی قرار سنجش مورد ریسک هر تاثیر سپس،

 هر به مربوط هايگروه  از .شودمی تعیین تاثیر گروه یک و گرفته قرار سنجش ردمو  جدول در شده

 ارزش تا شودمی  گرفته میانگین -زمانبندي و هزینه پشتیبانی، کارایی،  - ریسک مولفه چهار از یک

   .شود تعیین کلی تاثیر
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 سازي رتب م آن تاثیر و احتمال براساس جدول شد، پر ریسک جدول اول ستون چهار کههنگامی

 با هايریسک و شوندمی جمع جدول باالي  در  زیاد تاثیر و باال احتمال با هايریسک   . شودمی

 انجام هاریسک اول مرتبه بندي اولویت  ترتیب  این به .گیرند می قرار جدول  انتهاي در پایین احتمال

 این .کندمی ینتعی مرزي خط یک کرده مطالعه  را حاصل ه شد مرتب  جدول پروژه، مدیر  .شودمی

 فقط که دهدمی  نشان شود) می کشیده جدول از اي نقطه در افقی  طور به که(  مرزي خط

 قرار خط این زیر که هاییریسک  . هستند بیشتر  توجه شایستۀ خط، این باالي در واقع هايریسک 

 .پذیرد  صورت دوم مرتبه بندي اولویت  تا شوندمی  ارزیابی دوباره گیرند،می

  با  که ستونی .شوند  مدیریت  باید  گیرند،می  قرار مرزي  خط باالي در که هاییریسک  همۀ

RMMM    دیگر، عبارت به یا ریسک تقلیل و نظارت مدیریت، طرح به است، شده مشخص 

 خط باالي در واقع هايریسک  کلیه براي که دارد اشاره  ریسک اطالعات هايبرگه  از اي مجموعه

 .گرددمی  تهیه مرزي

 :از عبارتند راحلم بنابراین
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  ریسک تاثیر سنجش

 سه از پیامدها این که داشت  خواهد دربر پیامد سري یک احتماالً بپیوندد، وقوع به ریسکی اگر

 ریسک، ماهیت  . زمانبندي و دامنه ماهیت، : از عبارتند عامل سه این .پذیرند می   تاثیر عامل

 براي . دارد وجود آنها دادن رخ الاحتم ریسک، وقوع صورت در  که دهدمی  نشان را مشکالتی

 فنی)  ریسک یک ( باشد نشده تعریف خوب که  مشتري افزار سخت  براي خارجی واسط یک مثال،

 یکپارچگی در  مشکالتی به منجر  پروژه اواخر در احتماالً کرده جلوگیري آزمایش و  اولیه طراحی از

 با ) آن بودن جدي  میزان(  یسکر شدت از ترکیبی ریسک، دامنه .شودمی پروژه اواخر در سیستم

 . است  ) شوندمی  زیان دچار مشتري چند یا پذیردمی تاثیر پروژه از میزان چه( آن کلی توزیع

 اکثر در .شودمی  مربوط آن انجامیدن طول به مدت و  ریسک تاثیر احساس زمان به ریسک زمانبندي

 برخی در ولی بپیوندد، وقوع به زودتر چه هر بد خبرهاي بخواهد است  ممکن پروژه  مدیر موارد،

 یک پیامدهاي تعیین براي زیر  مراحل کلی طور به  .است  بهتر باشد،  بیشتر تاخیر چه هر موارد

 :شودمی  پیشنهاد ریسک

 ریسک مولفه هر  عوقو احتمال تعیین  

 شده گفته کهاي الم سبراسا مولفه هر تاثیر تعیین  

 جنتای تحلیل و ریسک جدول کردن کامل  

  :شودمی داده نشان  RE با ریسک ضمعر در گرفتن قرار کلی میزان

RE=P*C 

 آن در که

:P ریسک وقوع احتمال  

:C باشدمی ریسک اضافی هزینه.  

 :مساله فروض :الثم

  افزارينرم  مولفه 60-

 کد  خط 100 مولفه هر -

  اند استفاده قابل %70

  ساخت  دوباره باید مولفه 18
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  ریسک احتمال %80

  پوند 14 مولفه هر  LOC هزینه

  
 ریسک سنجش  

 :کندمی شناسایی را زیر صورت به بعدي سه نقاط از اي مجموعه ریسک مدیریت  فرایند

  

 باید ریسک سنجش فرایند در لذا .است  ریسک تاثیر  

 :شوند انجام زیر هايفعالیت 

 ریسک شناسایی  

 ریسک احتمال  

 ریسک تاثیر  

  ریسک بندي اولویت  

 سکری کنترل هايراه  

 :کنیممی اجرا را زیر مراحل ریسک سنجش اثناي در بنابراین

 پروژه براي ریسک مرجع سطوح تعریف -1

 مرجع  سطوح از هریک و  [ r j ,l j , xj]هر میان رابطه ایجاد براي کوشش -2

 .کنندمی معین را اي ناحیه که مرجعی نقاط از اي مجموعه بینی پیش -3

 مرجع  سطح یک بر هاریسک از ترکیبی تاثیرگذاري یچگونگ بینی پیش براي کوشش -4

  

 RMMM برنامه ریسک مدیریت و نظارت تقلیل، برنامه  - 5

 تیم  به کمک - دارند منفرد هدف یک شدند،  یه ارا اینجا تا که  ریسکی تحلیل هايفعالیت  همۀ

 نظر در باید رزی  مسئله سه موثر، راهبرد یک در .ریسک با مقابله جهت  راهبردي توسعۀ براي پروژه

 :شود گرفته
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 ریسک از اجتناب 

 ریسک بر نظارت 

  یطاحتیا ریزي برنامه و ریسک مدیریت 

 شودمی  سازي مستند ریسک عاتطالا گبر یک هاریسک  از یک هر براي برنامه این در. 

 است  مشکل از پرهیز فعالیت  یک ریسک تقلیل. 

 کندمی  دنبال را فهد سه ریسک بر نظارت: 

 ریسک وعوق ارزیابی

 ریسک از  پرهیز مراحل درستی از مینانطا حصول

 آینده  ریسکهاي تحلیل براي عات طالا آوري عجم

 از . ببیند تدارك تحول و تغییر دادن کاهش جهت  هبردي را  باید ریسک تقلیل براي پروژه مدیر

 :کرد اشاره توانمی زیر موارد به احتمالی، مراحل میان

 کم، حقوق ضعیف، کاري شرایط مثل(  تحول و تغییر علل ینتعی جهت  کارمندان با مالقات 

 رقابتی)؛ کاري بازار

 ما کنترل در پروژه شروع از پیش که عللی از دسته آن کردن کمرنگ جهت  در کوشش 

 هستند؛

 هاییتکنیک است  ضروري لذا داد خواهد رخ تحول و تغییر که کنیم فرض پروژه، شروع با 

 شود؛  حفظ پیوستگی افراد، ركت صورت در که دهیم توسعه را

 طور به توسعه فعالیت  هر به مربوط  اطالعات که نحوي به  پروژه هايتیم سازماندهی 

 شود؛ پراکنده گسترده

 توسعۀ از اطمینان حصول براي راهکارهایی برقرار و مستندسازي استانداردهاي تعریف 

 .شده زمانبندي شیوة به مستندات،

 عواملی بر پروژه مدیر .شود می شروع ریسک  بر نظارت هايالیت فع پروژه، پیشرفت  موازات به

 . دهد دست  به  ریسک وقوع احتمال کاهش یا افزایش از شاخصی است  ممکن  که کندمی نظارت

 :کرد نظارت توانمی را زیر عوامل کارمندان، زیاد تحول و تغییر مورد در

 پروژه؛ فشارهاي مقابل در تیم اعضاي کلی تحمل 
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 تیم شدگی ژل میزان(تیم پذیري طافانع درجه (

 تیم؛ اعضاي میان شخصی روابط 

 مزایا؛ و حقوق از ناشی بالقوه مشکالت 

  آن خارج و شرکت  داخل در مشاغل به دسترسی قابلیت. 

 صرف مثال، براي .شودمی پروژه ۀهزین افزایش ث باع  RMMM  مراحل  که است  ذکر به زمال

 بخشی بنابراین، .داردمی بر هزینه مهم، فنی  افراد از  یک هر براي پشتیبان نیروي تامین   جهت  وقت 

  RMMM مراحل توسط یافته افزایش مزایاي که است  ارزیابی زمانی ریسک، مدیریت  از

 طول هم  و پروژه  هزینه هم پروژه، ریز برنامه ، اصل، در  . کندمی  غلبه آنها سازي پیاده هايهزینه بر

 و است  " پشتیبان  نیروي"  غالب، اي هزینه عامل ولی دهد،می  افزایش % 15 حدود را آن مدت

 شود  بینی پیش  اگر دیگر، طرف از .نکند پیاده را مرحله این بگیرد تصمیم مدیریت  است  ممکن

 دهد، افزایش %3 فقط را پروژه مدت طول و %5 میزان به را هاهزینه  ریسک، از جلوگیري مراحل

 .کندمی سازي پیاده را مراحل این زیاد احتمال به مدیریت 

 تا 3 بین ریسک هر براي اگر . شود شناسایی است  ممکن ریسک 40 یا 30 بزرگ، پروژه یک براي

 . بگیریم نظر در ریسک مدیریت  مرحله 7

 مورد  در را پارتو 80-20 قاعده رو  همین از ! شودمی پروژه  یک تنهایی به خود ریسک، مدیریت 

 % 80 یعنی(  پروژه ریسک کل  % 80 که دهدمی  نشان بهتجر .کنیممی اعمال افزارينرم  ریسک

 انجام کار .داد توضیح  شده شناسایی هايریسک از % 20 تنها با توانمی را پروژه)   شکست  پتانسیل

 هاریسک از یک کدام کند  تعیین تا کندمی کمک ریز برنامه به ریسک  تحلیل قبلی  مراحل  طی شده

 همین به .گیرندمی قرار شود) می زیان میزان باالترین  به رمنج که هاییریسک یعنی( % 20 آن در

 .  طرح به است  ممکن  شده بینی  و پیش ه، شد سنجش شده، شناسایی هايریسک از  برخی دلیل،

RMMM نکنند پیدا راه  

 هالص خ

 کندمی حکم ریسک نظارت و کنترل تحلیل، بر سلیم عقل گبزر هايپروژه در.  

 دارد شارز ولی کند فرص را نامه بر ازکار زیادي وقت  است  ممکن ریسک تحلیل. 
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 پروژه  کنترل و نظارت  زمانبندي، 

   .است  آن اجراي بر  کنترل و نظارت اجرایی، برنامه داشتن به نیاز افزارينرم پروژه  هر انجام براي

 که را رافزانرم  مهندسی به مربوط کارهاي کنید، انتخاب را مناسبی ي فرایند  مدل  ابتدا کار این براي

 به نیاز مورد تخصصی نیروي و افراد تعداد و کار میزان سپس  . نمایید مشخص  گیرند انجام باید

 باید حتی اینجا در . دهید تخصیص   پروژه کارهاي به و کرده برآورد را مربوطه منابع همراه

 است، رسیده  فرا هم به امور و هافعالیت  این  اتصال زمان اکنون . باشید داشته نظر در را هاریسک 

 کار که طوري به کنید ایجاد افزارنرم  مهندسی پشتیبانی هايفعالیت  و کارها از اي شبکه باید یعنی

 هر به را هامسوولیت  ها،فعالیت  شبکه طراحی و ایجاد از پس . یابد پایان  مقرر زمان در نظر  مورد

 اطمینان هافعالیت  اجراي از که کنید ایجادمکانیزمی پروژه شروع  از بعد . دهید اختصاص کار

 منعکس هافعالیت  شبکه در آنرا اثرات دهد،  رخ ریسکی اگر کار اجراي حین در . نماید حاصل

 کنترل و  نظارت زمانبندي، مجموعاٌ را اعمال این . نمایید نزدیکتر واقعیت  دنیاي به را  شبکه و کرده

 .گویند پروژه

 پایه  مفاهیم -1

 شده ارایه آن  اي ریشه علل زیر در که دارد  وجود افزارينرم  هايهپروژ تاخیر براي زیادي دالیل

 :است 

 بینانه  غیرواقع هايمهلت  •

 مشتري  نیازهاي و هاخواسته  تغییر •

 وکار  منابع اشتباه براورد •

 هاریسک نگرفتن نظر در •

 بینی پیش قابل غیر فنی مشکالت •

 انسانی مشکالت •

 هاتیم  اعضاي و دیرانم رهبران، بین نادرست  ارتباطات •

 زمانبندي  در پروژه مدیر شکست  •

 ناالیق و تجربه بی مدیرپروژه •


