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هقدهه
ثخؾ لبثل تَجْی اص هٌبثغ ػبصهبىّب ثشای حمَق کبسهٌذاى هصشف هیؿَد .لذسداًی اص کبسهٌذاى ٍظیفِؿٌبع ٍ
ثْجَد کبسایی فؼبلیتّبی کبسهٌذاًی کِ ًؼجت ثِ هؼئَلیتّبیی کِ ثِ آىّب هحَل ؿذُ ثیتفبٍت ّؼتٌذ ،یکی اص
دغذغِّبی هْن هذیشاى ػبصهبىّبیی اػت کِ توبیل ثِ اػتفبدُ حذاکثشی اص ثَدجِ خَد سا داسًذ .ثِ ثیبى دیگش،
ؿٌبخت ٍ هذیشیت هیضاى کبسایی هٌبثغ اًؼبًی یکی اص پیؾًیبصّبی هذیشیت ثَدجِ دس ػبصهبىّب اػت.
یک ػبصهبى لصذ داسد تب ثب ایجبد یک ػیؼتن هذیشیت پبداؽ ٍ تٌجیِ ،کبسهٌذاى خَد سا دس جْت استمبء کیفیت
فؼبلیتّبیـبى هذیشیت کٌذ .ایي ػبصهبى دس حَصُ ایجبد ػیؼتنّبی ًشمافضاسی فؼبلیت هیکٌذ ٍ لصذ داسد دس پبیبى
ّش فصل اص ػبل هجتٌی ثش ًتبیج حبصل اص اسصیبثی کبسهٌذاى ،ػیبػتّب ٍ ػبصٍکبسّبی تـَیمی ٍ تٌجیْی خَد سا ثِسٍص
کٌذ.
ّذف اص ایي پشٍطُ ایي اػت کِ ؿوب ثب ایجبد یک ػیؼتن پبداؽ ٍ تٌجیِ ایي ػبصهبى سا دس ساػتبی ًیل ثِ ّذفؾ
یبسی کٌیذ .ثشای ایي هٌظَس ،یکی اص دػتیبساى دسع ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُی ایي ػبصهبى (ًوبیٌذُی هـتشی) ثب ؿوب دس
استجبط خَاّذ ثَد .الصم ثِ رکش اػت کِ ػیؼتن پبداؽ ٍ تٌجیِ دس حبلت کلی لبثلیتّبی هتفبٍتی داسد اهب دس ایي
دسع ثب تَجِ ثِ هحذٍدیتّبی صهبًی ،ػیؼتن پیبدُػبصیؿذُ فمط تؼذاد هحذٍدی اص ایي لبثلیتّب سا داسا خَاّذ
ثَد.

شرح هقدهاتی سیستن پاداش و تنبیه
هذیشیت ػبصهبى ثِ ًوبیٌذُ ای کِ ثشای استجبط ثب ؿوب فشػتبدُ اػت ،تأکیذ کشدُ اػت کِ ػیؼتوی کِ ؿوب ایجبد
هیکٌیذ ثبیذ صیشػیؼتنّبی صیش سا ؿبهل ؿَد:
-

زیرسیستن ارزیابی :ایي صیشػیؼتن ثبیذ اص ایي لبثلیتّب پـتیجبًی کٌذ:
 .1تؼییي هؼیبسّبی اسصیبثی :هذیش ّش ٍاحذ ػبصهبى ثبیذ هؼیبسّبی ػٌجؾ کیفیت فؼبلیتّبی کبسهٌذاى
ٍاحذ خَد سا تؼییي کٌذ ٍ ،ثشای ّش هؼیبس سٍؽ ػٌجؾ کیفیت (کوی یب کیفی) سا تؼییي کٌذ.
 .2تؼییي اسصیبثیکٌٌذگبى :هذیشکل ثبیذ هـخص کٌذ کِ چِ افشادی ثبیذ دس ػول اسصیبثی سا اًجبم دٌّذ.
 .3تؼییي سٍؽ اسصیبثی :هذیش ّش ٍاحذ ثبیذ ثشای ّش هؼیبس ػٌجؾ کیفیت ،سٍؽ اسصیبثی سا تؼییي کٌذ؛
ثذیي صَست کِ ثشای هؼیبسّبی کیفی دػتِهمبدیش لبثل اًتؼبة سا تؼییي کٌذ (هبًٌذ خَة ،ثذ،
هتَػط) ٍ ،ثشای هؼیبسّبی کوی فشهَل اسائِ کٌذ ٍ ًحَُ تفؼیش ًتیجِ اسصیبثی سا هـخص کٌذ (ایيکِ
کؼت چِ ًتیجِای دس اسصیبثی ثِ هؼٌبی ًیبص ثِ تٌجیِ اػت ،کؼت چِ ًتیجِای ثِ هؼٌی ًیبص ثِ پبداؽ
اػت ٍ ،کؼت چِ ًتیجِای ثِ هؼٌی ػذم ًیبص ثِ تٌجیِ ٍ پبداؽ اػت).
 .4تؼییي سٍؽ تـَیك ٍ تٌجیِ :هذیشکل ثبیذ سٍؽ تٌجیِ ٍ تـَیك سا ثشای ّش تفؼیش حبصل اص اسصیبثی
هـخص کٌذ.

-

زیرسیستن درستیسنجی :ایي صیشػیؼتن ثبیذ اص ایي لبثلیتّب پـتیجبًی کٌذ:
 .1دسخَاػت اسصیبثی هجذد :الصم اػت ّش یک اص کبسهٌذاى ؿشکت ثتَاًذ ثش سٍی ًتیجِ اسصیبثی فؼبلیت-
ّبی خَد ثب رکش دلیل دسخَاػت ثشسػی هجذد دّذ.
 .2ثشسػی دسخَاػت اسصیبثی هجذد :هذیش ّش ٍاحذ ثبیذ ثتَاًذ دسخَاػتّبی اسصیبثی هجذد کبسهٌذاى ٍاحذ
خَد سا ثشسػی کٌذ.
 .3ثبصًگشی صیشػیؼتن اسصیبثی :هذیشکل ثبیذ ثتَاًذ هؼیبسّبی اسصیبثی ،اسصیبثیکٌٌذگبى ،سٍؽ اسصیبثیٍ ،
سٍؽ تـَیك ٍ تٌجیِ سا تغییش دّذ.

فازهای تحویلی پروژه
ثشًبهِ صهبى ثٌذی تحَیل هحصَالت فبصّبی هختلف دس لبلت یک فبیل جذاگبًِ اسػبل ؿذُ اػت .دس ّش فبص اص پشٍطُ،
هؼئَل توشیي دس ًمؾ هـتشی دس کالعّبی حل توشیي حبضش خَاّذ ؿذ ٍ داًـجَیبى ػؤاالت الصم سا اص ٍی
خَاٌّذ پشػیذ ٍ پغ اص آى ،دػتبٍسدّبی ّش فبص سا تَلیذ خَاٌّذ کشد .تبسیخ ّبی اػالم ؿذُ ثشای ّش فبص تبسیخّبی
پیؾثیٌیؿذُ ّؼتٌذ ٍ تغییشات آىّب دس کالع حل توشیي اػالم هی ؿًَذ؛ ثٌبثشایي تبسیخّبی تؼییي ؿذُ دس
کالع حل توشیي هؼیبس تحَیل دػتبٍسدّبی ّش فبص اػت .اص طشیك ایویل ّن هی تَاًیذ ثب هـتشی فشضی پشٍطُ ٍ
دػتیبس آهَصؿی دسع دس استجبط ثبؿیذ.

نکات:
دس ایي لؼوت تؼذادی اص ًکبتی کِ ثبیذ دس ایي پشٍطُ دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ تَضیح دادُ ؿذُ اػت .ثیتَجْی ثِ ایي
ًکبت هوکي اػت تجؼبت ججشاىًبپزیشی ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.
 .1هحصَالت ایي پشٍطُ ثبیذ ثب کیفیتی تحَیل ؿًَذ کِ دس هحیط تجبسی لبثل لجَل ثبؿذ؛ یؼٌی حؼبػیتّبی
پشٍطُ ّبی صٌؼتی دس ایي پشٍطُ ًیض ٍجَد داسدّ .ذف تَاًوٌذ ػبختي داًـجَیبى ثشای هـبسکت دس هشاحل
تحلیل ٍ طشاحی پشٍطُّبی ثضسگ دس ثبالتشیي ػطح فٌی اػت.
 .2اًذاصُی ایي پشٍطُ کَچک اػت اهب ثِ دلیل اّذاف آهَصؿی ثِ ػجک پشٍطُّبی ثضسگ اًجبم خَاّذ ؿذ ٍ
ثشخی اص هشاحلی کِ ثِ طَس هؼوَل دس پشٍطُّبی کَچک ثِ آىّب ًویپشداصین ،هَسد ًظش خَاٌّذ ثَد.
 .3گشٍُّب ثبیذ چْبس ًفشُ ثبؿٌذ.
 .4ثشای تَلیذ کلیِی ًوَداسّبی  UMLالصم اػت اص اثضاسّبی  CASEاػتفبدُ ؿَد.
 .5ثشای ًضدیک ؿذى ثِ ؿشایط ٍالؼی ،کلیِی هؼتٌذات ثبیذ ثِ صثبى فبسػی تَلیذ ؿًَذ ٍ تَلیذ هؼتٌذات ثِ
صَست فبیلّبی اثضاسّبی  CASEلبثل لجَل ًخَاّذ ثَد .کلیِی هؼتٌذات ثبیذ کبهل ثبؿٌذ ٍ ًمطِی
ؿشٍع ،پبیبى ٍ ،ػبختبس آى ّب هبًٌذ یک جضٍُ یب کتبثچِ ،ثِ طَس کبهل هـخص ،هٌطمی ٍ ،پیَػتِ ثبؿذ
(ؿجیِ ثِ لبلتّبی پیـٌْبدی  .)RUPثٌبثشایي پغ اص اتوبم هشاحل هذلػبصی دس اثضاس  CASEثبیذ

ًوَداسّبی تَلیذؿذُ ثب یک ػبختبس هٌبػت هؼتٌذ ؿًَذ .ثشای تؼْیل کبس داًـجَیبى دس هشاحل ،فبیل
ًوًَِای دس اختیبسؿبى لشاس خَاّذ گشفت .ؿشایط ظبّشی هٌبػت پیؾًیبص ثشسػی هؼتٌذات خَاّذ ثَد.
 .6تأخیش دس تحَیل دػتبٍسدّبی ّش فبص هَجت کؼش ًوشُ خَاّذ ؿذ.
 .7دػتیبساى دسع ػؼی خَاٌّذ کشد کِ ثِ هَلغ دس هَسد دػتبٍسدّبی ّش فبص ثبصخَسد دٌّذ .الصم اػت
داًـجَیبى ثشای دسیبفت ثبصخَسدّب ثِ هَلغ الذام کٌٌذ.
 .8هجوَػِی هؼتٌذات تحلیل ،طشاحی ٍ ،پیبدُػبصی دس کٌبس ّن ثبیذ ثِگًَِای ثبؿٌذ کِ خَاًٌذُ آى سا
ّوچَى یک کتبة هطبلؼِ کشدُ ٍ اص ٍیظگیّب ٍ لبثلیتّبی ػیؼتن هطلغ ؿَد .الصم اػت دس یک هؼتٌذ ثِ
ًبم "فْشػت هؼتٌذات" کلیِی هؼتٌذات تَلیذؿذُ ٍ ًمؾ آىّب هـخص گشدد .فْشػت هؼتٌذات
ّوچَى فْشػت ٍ همذهِی کتبة ثَدُ ٍ خَاًٌذُ سا ثشای ؿشٍع هطبلؼِی ػیؼتن ٍ ثشسػی لؼوتّبی
هختلف آى ساٌّوبیی هیکٌذّ .وچٌیي ،الصم اػت هجوَػِی هؼتٌذات ،ثخؾّبیی هبًٌذ فْشػت صفحبت
ٍ تبسیخچِی تغییشات سا ًیض داسا ثبؿذ.
 .9کذ ثشًبهِی پیبدُػبصی ؿذُ ثبیذ هٌطجك ثب هؼتٌذات تحَیلی ثبؿذ .ثشای تؼْیل دس ایجبد ٍ ًگْذاسی
ػبصگبسی ثیي کذ اجشایی ٍ هذلّب اػتفبدُ اص اثضاسّبی  CASEای کِ لبثلیت ّوبٌّگػبصی ٍ کٌتشل
ػبصگبسی کذ ٍ هذل سا هیدٌّذ تَصیِ هیؿَد.
 .11هؼتٌذات ثبیذ دس لبلت  PDFتحَیل دادُ ؿًَذ ٍ ّشگًَِ ًبخَاًب ثَدى هتَى یب ًوَداسّب هٌجش ثِ کؼش ًوشُ
خَاّذ ؿذ.
 .11هجبص ثِ ّوکبسی گشٍّی (ثیي دٍ یب چٌذ گشٍُ) ًیؼتیذ.
 .12گشٍُ ّب هؼتمل اص ّن ّؼتٌذ ٍ ثبیؼتی توبهی هشاحل کبس سا ثِ صَست هؼتمل اص ّن اجشا ًوبیٌذ.
 .13پشػؾّبی خَد سا فمط اص دػتیبساى دسع ثپشػیذ.
 .14دس هؼیش پشٍطُ ،پبػخ پشػؾّبی ّش گشٍُ ٍیظُی ّوبى گشٍُ اػت .هجبص ثِ اػتفبدُ اص پبػخّبیی کِ ثِ
گشٍُّبی دیگش دادُ هیؿَدً ،یؼتیذ.
ّ .15شگًَِ سًٍَیؼی ،التجبع ،ثْشُگیشی ٍ ،اػتفبدُ اص کبس گشٍُّبی دیگش ،چِ ثِ صَست جضئی ٍ چِ کلی ،هجبص
ًیؼت ٍ ّش گًَِ تجؼبتی هوکي اػت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.
 .16تَلیذ خَدکبس هذل ّب ،هٌْذػی هؼکَع کذ ٍ ،دیگش هَاسدی کِ دس خالف جْت هؼیش ػبدی فشایٌذ ایجبد
اػت ،هجبص ًیؼت ٍ ّش گًَِ تجؼبتی هوکي اػت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ.
 .17سػبیت ػبیش هَاسدی کِ دس جلؼبت حل توشیي اػالم هیؿَد الضاهی اػت.

فاکتورهای هؤثر در ارزیابی پروژه
 .1سػبیت صهبى تحَیل دػتبٍسدّب،
 .2سػبیت لَاػذ هذلّب،
ّ .3وخَاًی هذلّب ٍ ثشًبهِی تحَیلی ثب تؼشیف پشٍطُ،

 .4سػبیت ػبختبس ٍ ظبّش هٌبػت هؼتٌذ،
 .5سػبیت اصَل ًگبسؽ،
 .6کبسکشد دسػت ثشًبهِی تحَیلی،
 ٍ .7دیگش ػیبػتّبی دسع کِ دس طَل تشم اػالم خَاٌّذ ؿذ.

هوفق باشید،
دستیاراى درس 

