دانشگاه صنعتی شریف

متدولوژی های ایجاد نرم افزار

تمرین اول

استاد :دکتر رامسین
کیمیا علوی راد ۴۰۰۲۱۱۴۰۵

زمستان ۱۴۰۰

فهرست
 -۱متدولوژی 1 ............................................................................................ )Object Modeling Technique( OMT
 -۱-۱تحلیل 2 ......................................................................................................................................
 -۲-۱طراحی سیستم 2 ............................................................................................................................
 -۳-۱طراحی شیء 2 ...............................................................................................................................
 -۲متدولوژی 3 .................................................................. (Better Object Notation /Business Object Notation) BON
-۱-۲تحلیل4 ........................................................................................................................................
-۲-۲طراحی6.......................................................................................................................................
 -۳مقایسه دو متدولوژی  OMTو 7 .......................................................................................................... BON
 -۳-۱معیار های فرایندی 7 ......................................................................................................................
 -۲-۳معیار های زبان مدلسازی 24 ..............................................................................................................
 -۴متدولوژی 27 .................................................................................................................... Hodge & Mock
 -۴-۱تحلیل27 .....................................................................................................................................
 -۴-۲طراحی سیستم 29 ..........................................................................................................................
 -۴-۳طراحی نرم افزار 30..........................................................................................................................
 -۵مقایسه دو متدولوژی  OMTو 31.............................................................................................. Hodge & Mock
 -۵-۱معیار های فرایندی 31......................................................................................................................
 -۵-۲معیار های زبان مدلسازی 48 ..............................................................................................................
 -۶متدولوژی 51................................................................................................................................. OPM
 -۱-۶شروع 52 ......................................................................................................................................
 -۲-۶توسعه 53 .....................................................................................................................................
-۳-۶استقرار 53 .....................................................................................................................................
 -۷مقایسه دو متدولوژی  OPMو 55 ......................................................................................................... OMT
 -۱-۷معیار های فرایندی 55 .....................................................................................................................
 -۸متدولوژی 76.............................................................................................................................. Booch
76........................................................................................................................... macro process -۱-۸
77 .......................................................................................................................... micro process -۲-۸

 -۹مقایسه دو متدولوژی  OPMو 80 ....................................................................................................... Booch
 -۱-۹معیار های فرایندی 80 .....................................................................................................................

فهرست اشکال
شکل  -1فرایند 8 ............................................................................................................................... OMT
شکل 76........................................................................................................................... macro process -2
شکل 77 .......................................................................................................................... micro process -3

 -۱متدولوژی )Object Modeling Technique( OMT
 OMTدر سال  ۱۹۹۱توسط  Rumbaughو همکارانش معرفی شد .این متدولوژی از سه روش مدلسازی
ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای استفاده می کند و سپس روشی برای ترکیب آن ها ارائه می کند .از همین جهت
به این متدولوژی ترکیبی 1می گویند.
سه مدلی که به آن ها اشاره شد عبارتند از:
 : Object Model (OM) ساختار ایستا 2سیستم را نشان می دهد .کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را
توسط  Class Diagramنمایش می دهد.
 : Dynamic Model (DM) رفتار سیستم را با بررسی رفتار اشیاء در طول زمان و جریان کنترل و رویدادها
در بین اشیاء توسط  Event-Trace Diagramsو  State Transition Diagramsبه تصویر می کشد.
 Event-Trace Diagramتراکنش های رفتاری را به شکل جریان های رویداد ها نشان می دهد و State

 Transition Diagramحالت هایی که سیستم در آن ها قرار می گیرد و تغییر حالت ها در اثر آمدن
 eventهای بیرونی نشان می دهد؛ همچنین گویاء اینکه هر کالس از زمان تشکیل شئ هایش چه
حالتهایی را می گذراند نیز می باشد.
 : Functional Model (FM) فرایندهای داخلی سیستم را بدون توضیحات در مورد نحوه انجام این
فرایندها در مجموعه ای سلسله مراتبی از نمودارهای جریان داده ( )DFDتوصیف می کندDFD .

واحدهای کاری و داده هایی که بین آن ها رد و بدل می شود را نشان می دهد.
فرایند  ۵ OMTفاز دارد:
.1
.2
.3
.4
.5

Analysis
System Design
Object Design
Coding
Testing

combinative
static
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۱
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 -۱-۱تحلیل

3

در این مرحله هدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم .این کار در  ۴مرحله انجام می شود:
 Object Model را می سازیم.
 Dynamic Model را می سازیم.
 Functional Model را می سازیم.
 این سه مدل را صحت سنجی ،تکرار و اصالح می کنیم.
 -۲-۱طراحی سیستم

4

در این فاز ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود .به این صورت که:
سیستم ها به زیر سیستم ها سازماندهی می شوند ،نحوه ی برقراری هم روندی مشخص می شود ،زیر سیستمها
به پردازنده ها تخصیص پیدا می کنند ،برای پیاده سازی ذخیره سازی داده ها استراتژی مشخص می شود ،منابع
سراسری و نحوه ی دسترسی به آن ها مشخص می شود ،نحوه ی اجرای کنترل نرم افزار ،برای مثال برای مدیریت
تعامل زیرسیستم ها با یکدیگر و مدیریت دستیابی آن ها به منابع سراسری ،مشخص می شود ،شرایط مرزی
( )start up – shutdown – exceptionدر نظر گرفته می شود ،اولویت های  trade-offتعیین می شود.
 -۳-۱طراحی شیء
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در این مرحله  ۳مدل ذکر شده کامل می شوند و کالس های قلمرو جواب و روابط بینشان به آن ها اضافه
میشود .در واقع جزئیات برای تعیین نحوه پیاده سازی مشخص می شود.

analysis
System Design
۵
Object Design
۳

۴
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 -۲متدولوژی (Better Object Notation /Business Object Notation) BON
متدولوژی  BONبرای اولین بار توسط نرسون در سال  ۱۹۹۲معرفی شد .یک نسخه اصالح شده و بسیار دقیقتر
ازآن در سال  ۱۹۹۵ارائه شد BON .مراحل تحلیل و طراحی چرخه عمر توسعه نرم افزار را در بر می گیرد .علیرغم
تالش برای مستقل از زبان بودن ،این متدولوژی عمیقاً تحت تأثیر مکانیسم های ادعایی  Eiffelو مفهوم طراحی
با قرارداد 6می باشد.
متدولوژی  BONیک روش پیشنهادی برای تحلیل و طراحی پیشنهاد می کند که از  ۹وظیفه 7تشکیل شده
است که در  ۳بخش جمع آوری ،توصیف و طراحی دسته بندی می شوند  .هر وظیفه از تعدادی از منابع ورودی
استفاده می کند و تعدادی  deliverable8تعریف میکند ۶ .وظیفه اول مربوط به تحلیل و مابقی مربوط به طراحی
می باشند .وظیفه های ذکر شده عبارتند از:
جمع آوری:
 .1مشخص کردن مرز سیستم
 .2لیست کردن کالس های کاندید
 .3انتخاب کالس ها و گروه بندی آن ها در خوشه ها
توصیف:
 .4تعریف کردن کالس ها
 .5شرح دادن رفتار سیستم
 .6تعریف کردن ویژگی های عمومی
طراحی:
 .7تصحیح سیستم
 .8عمومی سازی
 .9تکمیل و مرور سیستم

design by contract
task
۸
تحویل پذیر
۶

۷
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-۱-۲تحلیل
تحلیل شامل مراحلی است که فعالیت هایی را نشان می دهد که باید توسط تحلیل گر انجام شود تا درک
بیشتری از کار هایی که باید انجام شوند داشته باشد.
همانطور که ذکر شد  ۶وظیفه اول مربوط به فرایند تحلیل می باشد که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.
 -۱-۱-۲مشخص کردن مرز سیستم
در این بخش زیر سیستم ها user metaphor ،ها و  use caseها ساخته می شوند.
 Deliverableهایی که ایجاد می شود:
 : System Chart شامل شرح مختصری از هر خوشه سطح باالی سیستم است.
 : Scenario Chart توصیفی از اجرای جزئی سیستم است .دنباله ای از رویدادها است که توسط یک یا
چند محرک (داخلی یا بیرونی) آغاز می شود و رویدادهای حاصل را به ترتیب رخ دادن نشان می دهد.
 -۲-۱-۲لیست کردن کالس های کاندید
در این بخش واژه نامه اصطالحات فنی ساخته می شود و کالس های کاندید از قلمرو مسئله 9استخراج میشوند.
 Deliverableهایی که ایجاد می شود:
 : Cluster Charts شرح مختصری از هر یک از کالس ها و زیرخوشه ها در یک خوشه ارائه می دهد.
 -۳-۱-۲انتخاب کالس ها و گروه بندی آن ها در خوشه ها
در این بخش کالس های مرتبط با قلمرو مسئله در خوشه ها گروه بندی می شوند و اولین معماری ایستا به
همراه وراثت 10و روابط مشتری ،11ساخته می شود.
 Deliverableهایی که ایجاد یا بروزرسانی می شود:




System Chart
Cluster Charts
 : Static Architectureمجموعهای از نمودارها است که روابط بین کالسها و خوشهها را در سیستم

توصیف میکند.
 : Class Dictionary لیست مرتب شده ای از کالس ها و توضیحات متنی آن ها می باشد.
problem domain
inheritance
11
client relations
۹
10

4

 -۴-۱-۲تعریف کردن کالس ها
در این بخش هر کالس بر اساس وضعیت آن (اطالعاتی که می تواند ارائه دهد) ،رفتار آن (عملیاتی که می تواند
انجام دهد) و قوانین کلی که باید رعایت شوند ،تعریف می شود .به این صورت که کالس ها به صورت queries12

 commands13 ،و  constraints14تعریف می شوند.
 Deliverableهایی که ایجاد می شود:
 : Class Charts کالسهای منفرد را مدل میکنند و وضعیت  ،رفتار و قوانینی که باید رعایت شوند را
مستند میکنند.
 -۵-۱-۲شرح دادن رفتار سیستم
در این بخش مدل پویا 15سیستم ساخته می شود .در واقع یک مدل جامع و دقیق تر از استفاده بالقوه سیستم
باید ساخته شود.
 Deliverableهایی که ایجاد یا بروزرسانی می شود:
 : Event Charts فهرستی از رویدادهای خارجی (ورودی) که ارتباط شیء را آغاز میکنند ،و همچنین
رویدادهای مهم داخلی (خروجی) که بهطور غیرمستقیم توسط رویدادهای ورودی ایجاد میشوند را نشان
می دهد.



Scenario Chart
 : Creation Chartsکالس هایی را که در طول اجرای سیستم نمونه سازی می شوند و کالس هایی که

آن ها را نمونه سازی می کنند را نشان می دهند.
 : Object Scenarios توالی ارتباطات پیام را بین مجموعه ای از اشیاء با هدف انجام یک سناریوی سیستم،
نشان می دهند.

توابعی هستند که اطالعات مربوط به وضعیت سیستم را بدون تغییر آن برمیگردانند.

۱۰

هیچ اطالعاتی را بر نمی گرداند ،اما ممکن است وضعیت را تغییر دهد.

۱۱

قوانین عمومی تجاری و شرایط سازگاری هستند.

۱۲

dynamic model

۱۳
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 -۶-۱-۲تعریف کردن ویژگی های عمومی
در این بخش توضیحات غیررسمی کالس ها در نمودارهای کالس ،به رابط 16های رسمی کالس با قرارداد

17

های نرم افزار( pre/post conditionها و  class invariantها) ترجمه می شوند .همچنین معماری ایستا اولیه
برزورسانی می شود.
 Deliverableهایی که ایجاد یا بروزرسانی می شود:
 : Class interfaces شرح مفصل ،تایپ شده و رسمی کالس ها را با قراردادهای ویژگی نشان می دهند.


Static Architecture

-۲-۲طراحی
طراحی کالس های تحلیل را به یک مدل سطح باال تبدیل می کند که به قلمرو جواب 18تعلق دارد.
 -۱-۲-۲تصحیح سیستم
در این بخش کالس های طراحی و ویژگی های جدید اضافه می شود .قرارداد های نرم افزار ،خوشه ها و کالسها
کامل تر می شوند.
 Deliverableهایی که بروزرسانی می شود:






Class Interfaces
Static Architecture
Class Dictionary
Event Charts
Object Scenarios

 -۲-۲-۲عمومی سازی
در این بخش رابط کالس و معماری ایستا در راستای بهبود سلسه مراتب وراثت بروزرسانی می شوند.
 Deliverableهایی که بروزرسانی می شود:




Class Interfaces
Static Architecture
Class Dictionary
interface
contract
۱۶
Solution domain
۱۴
۱۵
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 -۳-۲-۲تکمیل و مرور سیستم
در این بخش مدل های ایستا و پویا مرور می شوند و سازگاری کل سیستم بررسی می شود.
 Deliverableهایی که بروزرسانی می شود:
 مدل های نهایی ایستا و پویا

 -۳مقایسه دو متدولوژی  OMTو BON
 -۱-۳معیار های فرایندی
 -۱-۱-۳تعریف
این معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع ،واضح ،منطقی،
صحیح ،با جزئیات و سازگار باشد .به همین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.
 چرخه ی عمر و واحد های کاری:
در متدولوژی  BONچرخه ی عمر و واحد های کاری آن به خوبی توضیح داده شده اند .همانطور که ذکر
شد چرخه ی عمر این متدولوژی از  ۹وظیفه 19تشکیل شده است که  ۶وظیفه اول آن مربوط به فرایند تحلیل
و مابقی مربوط به فرایند طراحی می باشند (بخش  .)۲ترتیب انجام وظیفه ها خیلی اهمیت ندارد اما همه ی
آن ها باید انجام شوند .همچنین جزئیات اینکه در هر وظیفه چه کارهایی باید صورت بگیرد نیز بیان شده
است.
در متدولوژی  OMTچرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند .به این صورت که OMT

شامل  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست می باشد .در فاز تحلیل هدف این است که
یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در همین جهت سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته
میشوند تا جنبه های ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند .در فاز طراحی سیستم یا همان
طراحی معماری ،ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی
شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که ساختیم اضافه میشود .در واقع در این فاز
طراحی تفضیلی انجام می شود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود .جزئیات

task
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بیشتر در مورد کار ها در فاز تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است (بخش  .)۱یک
نموداری هم برای فرایند آن آورده شده است که در شکل  ۱مشاهده می کنید.
بنابراین هر دو متدولوژی چرخه ی عمر و واحد های کاریشان را به خوبی بیان کردند.

شکل  -1فرایند OMT

 تولیدکنندگان:
در متدولوژی  BONاشاره ای به اینکه چه کسانی در چه قسمت هایی فعالیت دارند و نقششان چیست،
نشده است.
در متدولوژی  OMTنیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است.
بنابراین هیچکدام از دو متدولوژی تولیدکنندگان را مشخص نکردند.
 زبان مدلسازی:
در متدولوژی  BONدو مدل ایستا و پویا توضیح داده می شود .همچنین برای هرکدام از این مدل ها
نمودار هایی مثل creation ، event chart ، class chart ، cluster chart ، scenario chart ، system chart

 chartترسیم می شود که جزئیات آن ها در متدولوژی آمده است.
متدولوژی  OMTسه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای برای نشان دادن جنبه های ساختاری ،رفتاری و
وظیفهای سیستم ،می سازد .در مدل شیء کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را توسط Class Diagram
نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار سیستم را توسط  Event-Trace Diagramsو State Transition
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 Diagramsبه تصویر می کشد .و در مدل وظیفه ای ،وظیفه مندی سیستم را با نمودار ( DFDکه شیء گرا
نیست) نشان می دهند.
بنابراین هر دو متدولوژی زبان مدلسازی شان را مشخص کردند.
 محصوالت:
در متدولوژی  BONمحصوالتی که در هر مرحله تولید می شود به عنوان  deliverableبه صراحت بیان
شده اند.
در متدولوژی  OMTمحصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند .همانطور که در شکل ۱
می بینید خروجی هر فاز مشخص است .در فاز تحلیل مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای اولیه ساخته می شوند
که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیءEvent- ،

 Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل وظیفه ای
میباشند .در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  ۳مدل ذکر شده به همراه
نمودارهایشان بروزرسانی می شوند .در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودار هایشان کامل
می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود .در فاز برنامه نویسی سورس کد تولید می شود
و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.
بنابراین هر دو متدولوژی محصوالتی که تولید می کنند را مشخص کردند.
 تکنیک ها و قوانین:
تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.
در متدولوژی  BONهمانطور که ذکر شد کار ها در  ۹وظیفه انجام می شوند که در هر مرحله جزئیات
کار هایی که باید انجام شود ،چگونگی انجام آن ها و قوانینشان ،بیان شده است.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد ،حاوی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست
است و چگونگی انجام مراحل تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است (به بخش ۱
مراجعه کنید).
بنابراین در هر دو متدولوژی تکنیک ها و قوانین بیان شده اند.
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 دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری:
فعالیت های چتری به طور کامل در بخش  ۳-۱-۳توضیح داده شده اند ،اما به طور مختصر به فعالیت هایی
گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر 20نرم افزار برای مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت
صورت می گیرند.
در متدولوژی  BONاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک باشند ،نشده است و از تکنیک های
مفید برای مدیریت ریسک استفاده نشده است .اما بررسی نظر کاربر در معیار پذیرش برخی وظیفه ها آمده
است .برای مثال در وظیفه اول ،دوم ،چهارم و پنجم یعنی مشخص کردن مرز سیستم ،لیست کردن کالسهای
کاندید ،تعریف کردن کالس ها و شرح دادن رفتار سیستم ،تصویب آن ها توسط کاربر نهایی در معیار پذیرش
آمده است .همچنین در هر مرحله سازگاری سیستم چک می شود.
در مورد مدیریت پروژه برنامه ریزی 21و کنترل صورت می گیرد اما اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نشده
است.
برای تضمین کیفیت از تکنیک طراحی با قرارداد 22استفاده می شود .برای مثال در وظیفه  ۶یعنی تعریف
کردن ویژگی های عمومی ،توضیحات غیررسمی کالس ها در نمودارهای کالس ،به رابط 23های رسمی کالس
با قرارداد های نرم افزار( pre/post conditionها و  class invariantها) ترجمه می شوند.

متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .اما در
فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحت سنجی می شوند که میتواند کمی به
مدیریت ریسک کمک کند.
در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیک هایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،24طراحی
بر اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.

20

life cycle
planning and scheduling
22
design by contract
23
interface
24
iterative technical reviews
21
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تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که میتواند
کمی به تضمین کیفیت کمک کند.
در هر دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است ،اما در متدولوژی BON

کارهایی مثل گرفتن تایید کاربر در اخر هر مرحله و استفاده از تکنیک طراحی با قرارداد صورت می گیرد که
می تواند به مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمک کنند .بنابراین  BONدر این معیار بهتر از  OMTعمل
می کند.
 -۲-۱-۳پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار
چرخه عمومی نرم افزار از  ۳بخش اصلی تعریف ،25توسعه 26و نگهداری 27تشکیل شده است که هر کدام زیر
بخش هایی دارند.
تعریف
 .1کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی
متدولوژی  BONهمانطور که ذکر شد  ۹وظیفه دارد که در  ۳فاز جمع آوری اطالعات تحلیل ،توضیح
ساختار جمع آوری شده و طراحی مدل محاسباتی ،گروهبندی شده اند .فاز جمع آوری اطالعات تحلیل که
خود از  ۳بخش مشخص کردن مرز سیستم ،لیست کردن کالس های کاندید و انتخاب کالس ها و گروه بندی
آن ها در خوشه ها تشکیل شده است ،مدلسازی و کاوش قلمرو مسئله می پردازد .برای مثال در وظیفه ی
سوم ،کالس های مرتبط با قلمرو مسئله استخراج می شوند و در نمودار های خوشه 28قرار می گیرند.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است .در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه به نیازمندیها
مشخص می شود ،سپس  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
این  ۳مدل در واقع وجوه ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کنند .در فاز های بعدی این ۳
مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.

25

definition
development
27
maintenance
28
cluster charts
26
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 .2استخراج نیازمندی ها
متدولوژی  BONدر وظیفه اولش یعنی مشخص کردن مرز سیستم ،نیازمندی های مشتری را استخراج
میکند و آن ها را در قالب  use caseنمایش می دهد .این متدولوژی کامال بر مبنای نیازمندی ها

29

نیست

اما در آن استخراج نیازمندی ها صورت می گیرد.
متدولوژی  OMTهمانطور که گفته شد ،دارای  ۵فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های
کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند .سپس با استفاده از این نیازمندی ها قلمرو مسئله
مشخص می شود و  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
 .3تحلیل امکانپذیری
متدولوژی  BONدر هیچ یک از مراحل به تحلیل امکانپذیری و بررسی ریسک های موجود نمیپردازد.
متدولوژی  OMTبه تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است.
توسعه
 .1طراحی معماری
متدولوژی  BONدر فاز تحلیل و در وظیفه ی انتخاب کالس ها و گروهبندی آن ها در خوشه ها ،یک
معماری ایستا اولیه می سازد و پس از آن در وظیفه های مربوط به فاز طراحی آن را بروزرسانی و کامل
میکند .معماری ایستا مجموعهای از نمودارها است که روابط بین کالسها و خوشهها را در سیستم توصیف
میکند.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم را
مشخص می کند و ویژگی های قلمرو جواب را اضافه می کند .در واقع در این فاز طراحی معماری صورت
میگیرد( .توضیحات بیشتر در بخش )۱-۲
 .2طراحی تفضیلی
در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها با هم
برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.

requirement driven
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29

متدولوژی  BONدر سه وظیفه آخرکه مربوط به طراحی است ،یعنی تصحیح سیستم ،عمومی سازی و
تکمیل و مرور سیستم ،مراحل کامل طراحی را با جزئیات به همراه مدل های ایستا و پویا و نمودار های موجود
ذکر می کند.
متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء ،طراحی تفضیلی انجام
می دهد .به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها ،روابط بین آن ها ،خواص 30آن ها ،عملکرد

31

هایشان با توجه به معماریی که طراحی شده است ،مشخص می شود .همچنین ساختار های داده و شیء های
داخلی نیز مشخص می شود .در واقع بیشتر جزئیاتی که برای پیاده سازی نیاز هست باید در این فاز مشخص
شود.
 .3برنامه نویسی
متدولوژی  BONهیچ اشاره ای به بخش برنامه نویسی در چرخه ی عمر نرم افزار نکرده است بنابراین در
این بخش ضعف دارد.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز چهارم ،فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد که سورس کد را
تولید می کند.
 .4تست
متدولوژی  BONهیچ اشاره ای به بخش آزمون نرم افزار در چرخه ی عمر آن نکرده است بنابراین در این
بخش ضعف دارد.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز آخر آن ،تست می باشد که سناریو های تست در آن ایجاد می شوند.
بنابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد.
 .5استقرار

32

استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.
متدولوژی  BONهیچ اشاره ای به بخش استقرار در چرخه ی عمر نرم افزار نکرده است بنابراین در این
بخش ضعف دارد.
30
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متدولوژی  OMTفاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد.
نگهداری :از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی ،33تکمیلی ،34تطبیقی 35و اجتنابی 36اشاره کرد.
در متدولوژی  BONهیچ اشاره ای به مرحله ی نگهداری که یکی از بخش های اصلی چرخه عمر عمومی
نرم افزار می باشد ،نشده است.
در متدولوژی  OMTهیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است.
بنابراین همانطور که اشاره شد هر دو متدولوژی  BONو  OMTدر فاز تعریف ،کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی
و استخراج نیازمندی ها را شامل می شوند ،اما مرحله ی تحلیل امکانپذیری را پوشش نمی دهند .در فاز توسعه،
هر دو متدولوژی طراحی معماری و طراحی تفضیلی را انجام می دهند ،اما  BONبخش برنامه نویسی و تست را
شامل نمی شود .همچنین هیچ یک حاوی مرحله ی استقرار نیستند .و اما فاز آخر چرخه عمر عمومی نرم افزار
یعنی نگهداری ،در هیچ یک از این دو متدولوژی دیده نمی شود.
نتیجه گیری که می توان داشت این است که هر دو متدولوژی  BONو  ، OMTکل چرخه عمر عمومی نرمافزار
را پوشش نمی دهند؛ اما  OMTبهتر از  BONعمل می کند زیرا حاوی بخش برنامه نویسی و تست میباشد.
 -۳-۱-۳پشتیبانی از فعالیت های چتری
فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک،
مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند.
 مدیریت ریسک :به این معناست که ارزیابی ریسک و کاهش ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.
یعنی امکان پذیری 37کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام
دهیم ( .)risk-based planningتکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،38نمونه سازی اولیه ،39برنامه
ریزی مبتنی بر ریسک ،40فرآیند تکراری-افزاینده ،41مشارکت فعال کاربر ،42انتشار زودهنگامV&V ،43
33
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( )verification45 & validation44مداوم ،بررسی های تکراری ،46و یکپارچه سازی مداوم 47برای مدیریت
ریسک مفید هستند.
 مدیریت پروژه :تکنیک های برنامه ریزی ،زمان بندی و کنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها باید به طور مکرر
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون تیم و بیرون
تیم توجه شود.
 تضمین کیفیت :فعالیت ها شامل ارزیابی کیفیت و تکنیک های بهبود باشند .تکنیکهای مرور فنی
تکراری ،48طراحی بر اساس قرارداد V&V ،مستمر و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها 49را
افزایش میدهند ،مفید می باشند.
متدولوژی : BON
 در متدولوژی  BONاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نشده است .برای
مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
فرآیند تکراری-افزاینده ،انتشار زودهنگام V&V ،مداوم ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی مداوم
انجام نمی شوند .اما بررسی نظر کاربر در معیار پذیرش برخی وظیفه ها آمده است .برای مثال در وظیفه
اول ،دوم ،چهارم و پنجم یعنی مشخص کردن مرز سیستم ،لیست کردن کالسهای کاندید ،تعریف کردن
کالس ها و شرح دادن رفتار سیستم ،تصویب آن ها توسط کاربر نهایی در معیار پذیرش آمده است.
همچنین در هر مرحله سازگاری سیستم چک می شود.
 در مورد مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل صورت می گیرد اما اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نشده
است.
 برای تضمین کیفیت از تکنیک طراحی با قرارداد استفاده می شود .در واقع متدولوژی  BONعمیقا تحت
تاثیر مفهوم طراحی با قرارداد می باشد .برای مثال در وظیفه  ۶یعنی تعریف کردن ویژگی های عمومی،
توضیحات غیررسمی کالس ها در نمودارهای کالس ،به رابط های رسمی کالس با قرارداد های
نرمافزار( pre/post conditionها و  class invariantها) ترجمه می شوند.

اعتبار سنجی :سنجیدن اینکه سیستم مورد تایید کاربر هست یا خیر

44

45

صحت سنجی :بررسی اینکه سیستم درست کار می کند یا خیر
iterative reviews
47
continuous integration
48
iterative technical reviews
49
requirements traceability
46
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متدولوژی : OMT

 متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .برای
مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی
مداوم انجام نمیشوند .اما در فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحتسنجی
می شوند که میتواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.
 در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیکهایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
 فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،طراحی بر
اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.
تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که
می تواند کمی به تضمین کیفیت کمک کند .البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد که بعد از
پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است ،اما تأثیری در تضمین کیفیت تا قبل از
پیاده سازی سیستم ندارد.
بنابراین در هیج یک از دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است ،اما در متدولوژی
 BONکارهایی مثل گرفتن تایید کاربر در اخر هر مرحله و استفاده از تکنیک طراحی با قرارداد صورت می گیرد
که می تواند به مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمک کنند .بنابراین  BONدر ابن معیار بهتر از  OMTعمل
می کند.
 -۴-۱-۳بی درزی 50و همواری انتقال 51از یک محصول به محصول دیگر
بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم 52نداشته باشیم ۲ .تکنیک برای
اینکه درز نداشته باشیم این است که همه وظایف و محصوالت را بر یک مفهوم مشترک پایه گذاری کنیم و همه
کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.

50
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همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها 53و وظیفه ها 54انتقال هموار باشد .ساخت محصوالت جدید از روی محصوالت
موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.
متدولوژی  BONبا هدف برقراری بی درزی ساخته شده است .بنابراین این معیار را به خوبی پشتیبانی میکند.
برای برقراری بی درزی به جای اینکه جزئیات سطح پایین کد را در تحلیل و طراحی بیاورد ،انتزاع سطح باال را تا
دستورالعمل های اجرایی پایین می آورد .این متدولوژی در هر مرحله مدل هایی که تا آن مرحله ساخته شده اند
را بروزرسانی می کند و نمودار های جدید با استفاده از اطالعات بدست آمده تا آن مرحله می سازد .بنابراین انتقال
نیز در این متدولوژی هموار می باشد.
متدولوژی  OMTدر همان فاز اولش یعنی تحلیل ۳ ،مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ی فاز ها
بر مبنای همین  ۳مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند .بنابراین همه ی محصوالت و وظایف بر مبنای
یک مفهوم بنا نهاده می شوند .اما مشکلی که وجود دارد این است که  OMTدر مدل وظیفه ای از نمودار DFD

استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست .درنتیجه درز ایجاد می شود.
اما با توجه به ساخت  ۳مدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی OMT ،انتقال هموار دارد.
بنابراین همانطور که ذکر شد ،متدولوژی  BONبی درز است و برمبنای بی درزی ساخته شده است؛ در حالی
که در متدولوژی  OMTدرز وجود دارد .در مورد انتقال هموار نیز هر دو متدولوژی دارای انتقال هموار هستند.
 -۵-۱-۳مبتنی بر نیازمندی ها (وظیفه ای و غیر وظیفه ای)
نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند ،به طور مستقل مدلسازی شوند و
مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.
متدولوژی  BONدر ابتدا در فاز تحلیل بر مبنای نیازمندی ها مرز سیستم را مشخص می کند .بنابراین در
این مرحله که مرحله ی اول هست نیازمندی های کاربر را استخراج می کند پس از مشخص کردن مرز سیستم
سایر مدل ها را بر مبنای همین نیازمندی ها می سازد .اما همه ی فعالیت ها در این متدولوژی بر مبنای نیازمندیها
نیستند بنابراین نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران را
استخراج می کند .اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده است و نیازمندی ها بطور مستقل

stages
tasks
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مدلسازی نمی شوند .بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد .اما  OMTدر فاز طراحی
سیستم اولویت های  trade-offرا مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظر میگیرد.
بنابراین با اینکه هر دو متدولوژی  OMTو  BONنیازمندی ها را در مراحل اول استخراج می کنند ولی نمیتوان
آن ها را مبتنی بر نیازمندی دانست.
 -۶-۱-۳آزمون پذیری ،ملموس بودن ،قابل ردیابی به نیازمندی ها
 آزمون پذیری
آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده ،کم و قابل فهم
باشند و روابط بین آن ها حداقل باشد .همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کامل کنند نه
اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند.
در متدولوژی  ۹ BONمرحله وجود دارد که در هر مرحله مدل های قبلی تکمیل می شوند و مدل
های جدیدی اضافه می شوند .این متدولوژی در مجموع  deliverable ۱۱دارد که تعداد آن ها کم نیست؛
اما چون مراحل زیاد هست و در هر مرحله بخش کمی اضافه می شود ،مراحل قابل فهم هستند که این
به آزمون پذیر بودن آن کمک م کند .اما مورد بعدی وجود وابستگی بین نمودار ها و مدل هاست که اکثرا
از روی هم ساخته می شوند که این کمی آزمون پذیری را دچار مشکل می کند.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته
می شوند که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند(  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیء،
 Event-Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل
وظیفه ای) .در مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اضافه می شود و نمودار ها تکمیل می شوند .در نتیجه
محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد .این  ۳مدل کامال از هم
مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت می گیرد.
در نتیجه می توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.
 ملموس بودن
ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد .از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باشند و نحو و
معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد .از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند باید در
فرایند ،مفید باشند.
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در متدولوژی  BONمحصوالت خیلی پیچیدگی ندارند و نمودار های آن اکثرا از دید کاربر قابل فهم
هستند .همچنین چون در هر مرحله محصوالتی ساخته می شوند که کاربرد آن ها در راستای تکمیل
شدن آن مرحله هست ،برای فرایند مفید هستند .در نتیجه این متدولوژی هم برای کاربر و هم برای
توسعه دهنده ملموس می باشد.
در متدولوژی  ۳ OMTمدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند .در مدل شیء
 class diagramو  ،data dictionaryدر مدل پویا  event trace diagramو  state transition diagramو
در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود .این نمودار ها خیلی پیچیدگی ندارند و برای کاربر قابل
فهم می باشند .همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می شوند و
مفید هستند .اما وجود نمودار  DFDخیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی را از دید
توسعه دهندگان ناملموس کند.
 قابل ردیابی به نیازمندی ها
محصوالت باید به عنوان تحقق مستقیم یا غیرمستقیم نیازمندی ها ،یا از طریق استفاده از سناریوهای
ارزیابی مبتنی بر نیازمندی ها قابل ردیابی باشند.
متدولوژی  BONدر مرحله ی اول یعنی مشخص کردن مرز سیستم ،نیازمندی ها را استخراج میکند،
آن ها را در قالب  use caseنشان می دهد و بر اساس آن مدل ها را می سازد .در مراحل بعدی مدلهای
جدید از روی مدل های قبلی ساخته می شوند .همچنین در همان مرحله اول یک  scenario chartساخته
می شود که رفتار سیستم را بر اساس محرک های داخلی و خارجی ،بررسی میکند .بنابراین این متدولوژی
قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را بطور غیر مستقیم دارد.
متدولوژی  OMTبا اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند ،اما فعالیتی با عنوان تحلیل
نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است .همچنین در مدل ها و نمودار ها
چیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد و ردیابی به نیازمندی ها از طریق  DFDمشکل
است .در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم دو متدولوژی  BONو  OMTرا در این معیار ها مقایسه کنیم OMT ،آزمون پذیری بهتری
نسبت به  BONدارد چرا که تعداد محصوالتش و وابستگی بین آن ها کمتر است OMT .و  BONهر دو ملموس
هستند اما وجود نمودار  DFDدر  OMTکمی از ملموس بودن آن می کاهد OMT .قابل ردیابی به نیازمندی ها
نیست در حالی که در  BONردیابی به نیازمندی ها بطور غیر مستقیم صورت می گیرد.
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 -۷-۱-۳تشویق مشارکت فعال کاربران
بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر ،برای
مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است .وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور 55با
کاربران مفید می باشد.
در متدولوژی  BONاشاره ای به اینکه جلسات مرور با کاربر تشکیل می شود یا نماینده ای از کاربر در تیم
وجود دارد ،نشده است .تنها اشاره ای که شده این است که در اکثر مراحل ،تایید محصوالت توسط کاربر در معیار
پذیرش قرار گرفته است .بنابراین محصوالت مورد تایید کاربر هستند اما تشویق مشارکت فعال کاربر صورت نمی
گیرد.
در متدولوژی  OMTتنها در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آن پس تعامل
و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.
بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی  OMTو  BONتشویق به مشارکت فعال کاربر صورت نگرفته است .اما در
 BONتایید کاربر در انتهای هر مرحله گرفته می شود.
 -۸-۱-۳قابلیت اجرا 56و قابلیت اجرا بصورت کارا

57

 قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد .می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماهیت پروژه وابسته
باشد.
متدولوژی  BONکار ها را در مرحله های کوچک انجام می دهد و به تدریج مدل ها را می سازد ،بنابراین
کارها به نسبت ساده هستند و پیچیدگی کمی دارند که این موجب قابل اجرا بودن این متدولوژی می شود.
متدولوژی  ۳ OMTمدل شیء ،پویا و وظیفه ای دارد که طی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد
و تست ،تکمیل می شوند .در فاز تحلیل هدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در همین جهت
این سه مدل را به طور تکراری ساخته میشوند .در فاز طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های
قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که
ساختیم اضافه میشود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود .بنابراین فرایند
خیلی پیچیدگی ندارند .بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.

55
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 قابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد .موارد زیر تاثیرگذار هستند:
 پیچیدگی واحدهای فرایند
 وظایفی که توسعه دهندگان را از فعالیت های جریان اصلی منحرف می کند یا آن ها را به
جزئیات غیرضروری مشغول می کند .می توان با استفاده از تکنیک هایی مانند جلسات مدیریت
تیم ،مدل های مبتنی بر نیازمندی و معماری سیستم ،توسعه دهندگان را متمرکز کرد.
 وابستگی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا
 وابستگی به ابزار و فناوری های خاص
 فقدان استراتژی مدیریت پروژه کافی
متدولوژی  BONهمانطور که ذکر شد ،از واحد های کاری ساده و قابل فهم تشکیل شده است؛ وظایف در
راستای جریان اصلی هستند و توسعه دهندگان را از آن منحرف نمی کنند؛ تکنیک ها اکثرا ساده هستند و مستعد
خطا نیستند؛ وابستگی به ابزار و فناوری های خاص وجود ندارد و اما استراتژیی برای مدیریت پروژه در این
متدولوژی ذکر نشده است .با این وجود به دلیل دارا بودن بیشتر معیار ها می توان گفت که این متدولوژی قابلیت
اجرا به صورت کارا را دارد و فرایند ها استفاده ی مؤثر دارند.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد از  ۳مدل تشکیل شده است که طی  ۵فاز تکمیل می شوند و این ۵
فاز همانطور که ذکر شد ،ساده و فاقد پیچیدگی هستند .همچنین فاقد تکنیک های مستعد خطا و وابستگی به
ابزار و فناوری خاص می باشد .اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود که چون
شیء گرا نیست خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کند .و اینکه به
استراتژیی در راستای مدیریت پروژه در  OMTاشاره نشده است.
بنابراین هر دو متدولوژی  BONو  OMTبه علت قابل فهم بودن واحد های کاری ،قابل اجرا هستند .اما در مورد
قابلیت اجرا بصورت کارا متدولوژی  BONبهتر از  OMTعمل می کند.
 -۹-۱-۳مدیریت پیچیدگی
پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند .تکنیک هایی که برای این کار استفاده می شوند عبارتند
از:
 : Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع
 : Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع
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متدولوژی  BONدر سه فاز اصلی فعالیت ها را انجام می دهد که هر کدام نیز زیر بخش هایی دارند .بنابراین
این متدولوژی هم از  partitioningو هم از  layeringاستفاده کرده است و مدیریت پیچیدگی قابل قبولی دارد.
متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست تشکیل شده است .در فاز تحلیل
 ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای می سازد .در فاز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند.
و در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داشتیم اضافه می کند.
بنابراین این متدولوژی کار ها را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد .می توان گفت که از مدیریت
پیچیدگی خوبی برخوردار است.
بنابراین هر دو متدولوژی  BONو  OMTخوب مدیریت پیچیدگی می کنند.
 -۱۰-۱-۳توسعه پذیری  /مقیاس پذیری  /پیکربندی  /انعطاف پذیری
 توسعه پذیری
فرایند باید یک هسته توسعه پذیر باشد که نقاط گسترش و مکانیسم های آن به صراحت مشخص
شده باشد.
متدولوژی  BONاشاره ای به توسعه پذیری نکرده است و دارای هسته ای با نقاط گسترش نمی باشد.
در متدولوژی  OMTبا اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند ،فرایند یک هسته ی ای با
نقاط قابل گسترش مشخص نمی باشد .در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
 مقیاس پذیری
فرایند باید برای پروژه هایی با اندازه ها و سطوح بحران 58مختلف قابل اجرا باشد.
متدولوژی  BONاشاره می کند که هرگاه تعداد کالس ها از  ۳۰-۲۰بیشتر شود ،چیزی بیشتر از
مفهوم کالس برای نشان دادن ساختار پروژه نیاز داریم .بنابراین از مفهوم خوشه بندی برای امکان گروه
بندی کالس ها به واحدهای سطح باالتر استفاده می کند و کالس ها را در خوشه ها گروهبندی می کند.
دومین نکته ای که باید در هنگام افزایش مقیاس به آن توجه کرد این است که پارتیشن بندی در یک
سطح برای دریافت نمای جامع از سیستم های بزرگ کافی نیست .ما به نماهایی در سطوح مختلف
جزئیات نیاز داریم BON .از خوشه بندی تودرتو و فشرده سازی عناصر برای رسیدن به این هدف استفاده
می کند.
life critical - essential money critical - discretionary money critical - comfort critical
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بنابراین متدلوژی  BONدارای مقیاس پذیری برای انواع پروژه با سایز های مختلف می باشد .اما برای
پروژه با انواع سطوح بحرانیت مناسب نیست زیرا تکنیک هایی در جهت مدیریت ریسک انجام نمی دهد.
همچنین فاقد مرحله ی آزمون نرم افزار و نگهداری است که برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب
نیست.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،سیستم را به زیر سیستمها
می شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد .در نتیجه برای پروژه ها با سایزهای
باال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد .بنابراین این متدولوژی برای پروژهها
با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.
اما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین نداشتن
مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
 پیکربندی
بتوان در شروع پروژه فرایند را به منظور تناسب آن با وضعیت پروژه پیکربندی کرد.
متدولوژی  BONبه این موضوع اشاره کرده است که می توان ترتیب مراحل را بسته به نیاز پروژه
تغییر داد بنابراین می توان پیکربندی اولیه در راستای قوانین متدولوژی(زبان مدلسازی خاص آن و الزام
بر اجرای تمام مراحل) انجام داد.
در متدولوژی  OMTاشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت با فاز تحلیل
شروع می شوند و سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته می شوند.
 انعطاف پذیری
فرآیند باید در حین اجرا قابل تنظیم باشد .تکنیک های جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای
مبتنی بر بازخورد ،مفید هستند.
متدولوژی  BONانعطاف پذیری خوبی ندارد چرا که از تکنیک های جلسات تکراری مرور فرایند و
تجدید نظر های مبتنی بر بازخورد استفاده نمی کند.
متدولوژی  OMTجلسات تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر بازخورد
ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار ،تعامل ندارد .در نتیجه انعطاف پذیری ندارد.
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بنابراین هر دو متدولوژی  BONو  OMTمقیاس پذیری برای سایز های مختلف پروژه را دارا هستند؛ اما توسعه
پذیری ،مقیاس پذیری در سطوح بحرانیت باال ،پیکربندی و انعطاف پذیری ندارند.
 -۱۱-۱-۳حوزه کاربرد

59

حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود ،وابسته است؛ اما سیستم های اطالعاتی حتما باید
پوشش داده شوند.
متدولوژی  BONمثالی از کاربردش در نرم افزاری برای خودکار کردن رزرو و صورتحساب برای کمپانی اجاره
ماشین زده است .اما بطور کلی با توجه به ماهیت شیء گرا این متدولوژی در اکثر پروژه ها می تواند استفاده شود
اما نقطه ی ضعف آن عدم وجود فعالیتی در راستای نگهداری می باشد که قطعا مشکل ساز خواهد بود ،زیرا فاز
نگهداری یک نرم افزار به اندازه سایر فاز ها حائز اهمیت است.
متدولوژی  OMTهمانطور که در بخش قبل ذکر شد ،دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف
می باشد .همچنین به دلیل دارا بودن سه مدل شیء (ساختاری) ،پویا (رفتاری) و وظیفه ای ،وجوه اصلی مورد نیاز
پروژه ها را دارا هست و می توان در اکثر پروژه ها استفاده شود (برای مثال در ناسا هم استفاده شده است) .اما
همانطور که گفته شد بدلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین
نداشتن مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
بنابراین هر دو متدولوژی  BONو  OMTبرای اکثر پروژه هایی که نیاز جدی به نگهداری ندارند ،قابل استفاده
هستند .اما  OMTبرای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیست.
 -۲-۳معیار های زبان مدلسازی
 -۱-۲-۳پشتیبانی از مدلسازی شی گراء سازگار ،دقیق و بدون ابهام
 زبان مدلسازی باید دیدگاه های مدل سازی متنوع ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری را شامل شود.
 مدلسازی منطقی تا فیزیکی داشته باشد (دامنه فرآیند کسبوکار /قلمرو مسئله به قلمرو جواب به قلمرو
اجرا).
 بتوانیم در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع ،مدلسازی کنیم (سازمان  -سیستم – زیر سیستم/پکیج
– .)intra-object – inter-object
 وجوه مدلسازی  formalو  informalرا داشته باشد.
application scope
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متدولوژی : BON
 زبان مدلسازی این متدولوژی حاوی مدل ایستا ،پویا و نمودار هایی مثل  use caseاست که به ترتیب
دیدگاههای ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای را شامل می شوند.
 این متدولوژی مدلسازی را از مدلسازی قلمرو مسئله شروع می کند و کم کم وارد قلمرو جواب می شود
و مدلها را تکمیل می کند .بنابراین مدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارد.
 مدلسازی در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع صورت می گیرد .همانطور که ذکر شد در این متدولوژی
سیستم ،زیر سیستمها و روابط درون و برون شیء ها مدلسازی می شوند.
 همچنین در  BONمدلسازی  formalو  informalپوشش داده می شود.
متدولوژی : OMT
 زبان مدلسازی این متدولوژی حاوی  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای است که به ترتیب دیدگاه های
ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای را پوشش می دهد.
 این متدولوژی  ۵فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ،با استفاده از نیازمندی های کاربران ،توسعه دهندگان
و مدیران ،قلمرو مسئله را مدل می کند .سپس مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای را در این قلمرو میسازد.
در فاز بعدی یعنی طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند و وارد قلمرو جواب
می شود .در فاز سوم یعنی طراحی شیء ،به طراحی تفضیلی می پردازد و کالس های قلمرو جواب را به
مدل ها اضافه می کند .در آخر در فازهای کد و تست قلمرو اجرا را مدلسازی می کند .در نتیجه OMT

مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را دارد و برای مثال  class diagramکه در فاز تحلیل ساخته می شود
منطقی است و در طی انجام فاز ها وابسته به پیاده سازی خاص نرم افزاری می شود و جنبه ی فیزیکی
به خود می گیرد.
 OMT سطوح مختلف انتزاع را مدلسازی می کند و در مورد سطوح مختلف درشت دانگی،در فاز تحلیل
 ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای را می سازد که در مدل پویا  state transition diagramو event-trace

 diagramترسیم می کند که روابط درون و برون شیء ها را نمایش می دهند .همچنین در فاز طراحی
سیستم ،سیستم را به زیر سیستم ها می شکند و هر زیر سیستم را به کار ها و پردازنده ها تخصیص
میدهد.
 در  OMTمدلسازی فرمال پوشش داده نمی شود.
بنابراین هر دو متدولوژی  BONو  OMTدیدگاه های مدل سازی متنوع ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری را شامل
می شوند و مدلسازی را در سطوح مختلف انتزاع و برخی از سطوح درشت دانگی ،انجام می دهند .متدولوژی
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 OMTمدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارد اما متدولوژی  BONفقط قلمرو مسئله و جواب را مدل می کند و قلمرو
اجرا را شامل نمی شود .و اما مزیت  BONنسبت به  OMTپشتیبانی از مدلسازی فرمال می باشد.
 -۲-۲-۳ارائه استراتژیها و تکنیکها برای مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت پیچیدگی مدل
اگر زبان های مدل سازی معناشناسی 60داشته باشند که محدودیت ها 61و وابستگی ها 62را تعریف کند ،بررسی
کردن ناسازگاری آسان تر خواهد بود.
زبانهای مدلسازی باید شامل سازههایی مانند پکیج های  UMLبرای تسهیل مدیریت پیچیدگی باشند.
متدولوژی  BONدر هر مرحله بخشی از مدلسازی را انجام می دهد و مدل های قبلی را تکمیل می کند؛
بنابراین از بوجود آمدن پیچیدگی جلوگیری می کند ،اما از مکانیزمی برای مدیریت پیچیدگی در خود زبان
مدلسازی استفاده نشده است .همچنین در معیار پذیرش هر مرحله ،بررسی ناسازگاری آمده است؛ بنابراین در هر
مرحله ناسازگاری نیز چک می شود ،اما اینکار در فرایند انجام می شود و زبان مدلسازی تکنیکی برای مدیریت
ناسازگاری ندارد.
متدولوژی  OMTاز  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای تشکیل شده است که در فاز تحلیل ساخته می شوند .مدل
شیء ساختار ایستا سیستم را نشان می دهد ،مدل پویا رفتار سیستم را با بررسی رفتار اشیاء در طول زمان و
جریان کنترل و رویدادها در بین اشیاء نشان می دهد و مدل وظیفه ای فرایندهای داخلی سیستم را بدون
توضیحات در مورد نحوه انجام این فرایندها توصیف می کند .سپس در فازهای بعدی این مدل ها کم کم تکمیل
می شوند و جزئیات قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود .بنابراین  OMTمی تواند تا حدودی پیچیدگی را مدیریت
کند ،اما از سازوکاری برای مدیریت پیچیدگی در زبان مدلسازی استفاده نشده است.
این متدولوژی مکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در زبان مدلسازی در نظر نگرفته است ،اما به دلیل کم بودن
مدل ها و ساده بودن آن ها ،ناسازگاری کمتر اتفاق می افتد و درصورت بروز مدیریت آن ساده تر است.
بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی  BONو  OMTزبان مدلسازی مدیریت پیچیدگی و مدیریت ناسازگاری
انجام نمی دهد و اینکار بیشتر در فرایند صورت می گیرد .در  BONمدیریت ناسازگاری بیشتری در فرایند صورت
می گیرد در حالی که در  OMTاشاره ای به مدیریت ناسازگاری نشده است.
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 -۴متدولوژی Hodge & Mock
این متدولوژی که یک متدولوژی شیء گرا است ،در سال  ۱۹۹۲توسط  Hodgeو  Mockبرای استفاده در
آزمایشگاه شبیه سازی و نمونه سازی اولیه بود .این آزمایشگاه برای اصالح مفاهیم سیستم خودکار و کمک به
توسعه مشخصات نهایی این سیستم استفاده خواهد شد .متدولوژی  Hodge & Mockبا این هدف منتشر شد که
امکانسنجی معرفی سطوح باالتر خودکارسازی سیستم های کنترل ترافیک هوایی را بررسی کند.
متدولوژی  Hodge & Mockاز یکپارچه سازی و گسترش متدولوژی های موجود شامل ، Coad-Yourdon
 Boochو  ، Bailinبا تأکید ویژه بر بی درزی ،ردیابیپذیری و تأییدپذیری ساخته شده است .این متدولوژی شامل
 ۵فاز می باشد که فرایند توسعه شامل چرخش بین این فازها است .بازگشت به مراحل قبلی برای اصالح یا
سازماندهی مجدد صورت می گیرد .این  ۵فاز عبارتند از فاز تحلیل ،63طراحی سیستم ،64طراحی نرم افزار ،65اجرا

66

و تست 67که در ادامه به توضیح  ۳فاز اول می پردازیم .این متدولوژی روش خاصی را برای فاز های اجرا و تست
پیشنهاد نمی کند ،بلکه اشاره می کند که این مراحل باید بر اساس برنامه نویسی شیء گرا و شیوه های تست
انجام شوند.
 -۱-۴تحلیل
فاز تحلیل سیستم را به عنوان راه حلی برای یک مشکل در محیط یا قلمرو آن در نظر می گیرد .در این فاز
شناسایی اشیا اساسی که در سیستم و قلمرو مسئله آن وجود دارد و روابط بین آن اشیاء صورت می گیرد .این
فاز خود از  ۴زیر فاز تحلیل نیازمندی ها ،68تحلیل اطالعات ،69تحلیل رویداد 70و انتقال به فاز طراحی سیستم

71

تشکیل شده است.
در ادامه این  ۴زیر فاز با جزئیات کار هایی که در هر یک انجام می شود ،توضیح داده شده است.
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 -۱-۱-۴تحلیل نیازمندی ها
در زیر فاز تحلیل نیازمندی ها ،ابهامات و نواقص شناسایی می شوند و هدف ،حوزه 72و عملکرد سیستم به طور
واضح مشخص می شود .شرح نیازمندی ها باید شامل تمام نگرانی ها و محدودیت های مشتری ،مانند
نیازمندیهای عملکردی باشد.
 -۲-۱-۴تحلیل اطالعات
در زیر فاز تحلیل اطالعات ،داده های موجود در سیستم شناسایی می شوند و موجودیت 73ها و روابط بین آنها
در قلمرو مسئله ،مدل می شوند .موجودیت ها عناصر داده ای هستند که آن چه در قلمرو مسئله وجود دارد را،
توصیف می کنند .مدلی که در این مرحله ساخته می شود در نموداری به اسم نمودار رابطه موجودیت ERD

74

به تصویر کشیده می شود .در این نمودار ساختار سلسله مراتبی نمایش داده نمی شود بلکه این مدل یک مدل
مسطح 75است.
بعد از تعریف کردن موجودیت ها باید شیئی را که هر موجودیت به بهترین شکل آن را توصیف می کند ،پیدا
کنیم و موجودیت را به آن شیء نسبت دهیم که در نمودار رابطه شیء ( )76 ORDنمایش داده می شود .در واقع
عناصر داده در  ERDبه یک شیء یا ویژگی

77

یک شیء در  ORDتبدیل می شوند .در  ORDشیء ها،

ویژگیهایشان ،زیر شیء ها ،78رفتارشان و روابط بین شیء ها نمایش داده می شود.
در این فاز برای هر شیء در  ORDیک توصیف متنی در قالب توضیحات شیء ( )79 ODنوشته می شود.
همچنین همه اشیاء به همراه سرویس هایی که ارائه می دهند و سرویس هایی که از اشیاء دیگر دریافت می کنند
به شکل جدول در  80 OCRنشان داده می شوند OD .و  OCRدر طول چرخه ی عمر توسعه بروزرسانی می شوند.
در نهایت روابط وراثت بین اشیاء در نمودار وراثت( )81 IDنمایش داده می شوند.
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 -۳-۱-۴تحلیل رویداد
در فاز تحلیل رویداد رفتار شیء های درون سیستم مشخص می شوند .در این فاز تحلیلگر سیستم را به عنوان
ماشینی می بیند که به محرک 82های خارجی پاسخ می دهد .برای اینکار سندی به اسم سند رفتار سیستم
( )83SBSتهیه می شود .در  SBSفعالیت هایی که سیستم برای پاسخ به هر محرک انجام می دهد ،به صورت
سطح باال توضیح داده می شود .این فعالیت ها به دو دسته فعالیت های اساسی 84و  custodialتقسیم می شوند.
فعالیت های اساسی فعالیت هایی هستند که سیستم به طور مستقیم در جهت هدف هایی که مشخص شده انجام
می دهد .فعالیت های  custodialسایر فعالیت هایی هستند که در حمایت از فعالیت های اساسی انجام میشوند.
نموداری به اسم نمودار رفتار سیستم ( )85 SBDنیز در این فاز رسم می شود که رفتار کلی سیستم را از دیدگاه
خارجی شناسایی می کند SBD .یک نمودار انتقال حالت 86است که حالت های بیرونی قابل مشاهده سیستم و
همچنین انتقال های احتمالی بین آن حالت ها را به تصویر می کشد.
هر کدام از محرک ها ممکن است عناصر داده ای به همراه داشته باشند که جدید هستند ،بنابراین ، ERD
 ORDو  ODباید بروزرسانی شوند؛ یعنی عناصر داده به نمودار  ERDاضافه شود ،این عناصر به شیء ها در نمودار
 ORDتبدیل شود و رفتار این شیء ها در  ODآورده شود.
 -۴-۱-۴انتقال به فاز طراحی سیستم
در این فاز یک نمودار دیگر به اسم نمودار سرویس گیرنده-سرویس دهنده ( )87 CSDترسیم می شود که
تعامالت بین شیء ها را بصورت جزئی تر از آن چه در نمودار  ORDآمده است ،نشان می دهد .در  CSDانتقال
بین تحلیل و طراحی سیستم نشان داده می شود.
 -۲-۴طراحی سیستم
هدف از فاز طراحی سیستم این است که نشان دهیم سیستم مستقل از پیاده سازی ،چگونه کار می کند .در
همین جهت دو فعالیت اصلی در این فاز صورت می گیرد:
 .1جزئیات رفتار شیء های سیستم و تعامل بین این اشیاء مشخص می شود .در واقع اشیائی که در فاز
تحلیل مشخص شده بودند ،اصالح می شوند.
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 .2اضافه کردن شیء هایی که برای کار کردن سیستم الزم هستند.
بنابراین  ODو  OCRدر این مرحله بروزرسانی می شوند.
در این فاز یک نمودار به اسم نمودار رابط شیء ( )88 OIDترسیم می شود که از  CSDمشتق شده است؛ با این
تفاوت که در  CSDروابط شیء در سطح سیستم انجام می شود ،اما  OIDسطح جزئیات را افزایش می دهد و به
جای کل سیستم ،بیشتر روی یک شیء تمرکز می کند.
همچنین نمودار رفتار شیء ( )89 OBDو سند رفتار شیء ( )90 OBSبرای نشان دادن رفتار یک شیء بطور
منفرد ،ایجاد می شوند.
 -۳-۴طراحی نرم افزار
در فاز طراحی نرم افزار نحوه پیاده سازی این سیستم بر روی یک پلتفرم سختافزاری و مجموعه نرمافزاری
خاص مشخص می شود .در همین جهت به اشیاء تعریف شده در فازهای تحلیل و طراحی سیستم ،اطالعات پیاده
سازی اضافه می شود.
در این فاز نموداری به اسم نمودار پردازش شیء ( )91 OPDترسیم می شود که پردازش داخلی که برای هر
شیء مورد نیاز هست را نشان می دهد .در این نمودار متد های عمومی 92و خصوصی 93به همراه ورودی ها و
خروجیهایشان نشان داده می شوند.
همچنین  OBS ،OID ،OBD ،ODو  OCRکه در فاز طراحی سیستم ایجاد یا بروزرسانی شدند ،ممکن است
در این فاز گسترش یابند .برای بسیاری از شیء ها  OID ،OBDو  OBSبرای طراحی نرم افزار نیازی به اصالح
ندارند؛ اما  ODباید برای همه اشیاء اصالح شود و اطالعاتی مانند فراخوانیهای سیستم عامل 94مورد استفاده ،و
اینکه کدام متد ها عمومی و خصوصی هستند ،به آن اضافه شوند.
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 -۵مقایسه دو متدولوژی  OMTو Hodge & Mock
 -۱-۵معیار های فرایندی
 -۱-۱-۵تعریف
این معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع ،واضح ،منطقی،
صحیح ،با جزئیات و سازگار باشد .به همین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.
 چرخه ی عمر و واحد های کاری:
متدولوژی  Hodge & Mockاز  ۵فاز تشکیل شده است که این  ۵فاز عبارتند از فاز تحلیل ،طراحی
سیستم ،طراحی نرم افزار  ،اجرا و تست .فرایند توسعه شامل چرخش بین این فازها است .در فاز تحلیل ،اشیاء
اساسی که در سیستم و قلمرو مسئله آن وجود دارد و روابط بین آن اشیاء شناسایی می شود .این فاز خود در
 ۴زیر فاز تحلیل نیازمندی ها ،تحلیل اطالعات ،تحلیل رویداد و انتقال از فاز تحلیل به طراحی سیستم انجام
می شود .در فاز طراحی سیستم چگونگی کار ها مستقل از پیاده سازی ،مشخص می شود .در فاز طراحی
نرمافزار اطالعات پیاده سازی به اشیاء تعریف شده در فازهای تحلیل و طراحی سیستم ،اضافه می شود ۲ .فاز
بعدی هم که اجرا و تست سیستم انجام می شود.
در این متدولوژی چرخه ی عمر و واحد های کاری بجز جزئیات مربوط به اجرا و تست سیستم ،با جزئیات
توضیح داده شده است و چیستی و چگونگی کار به طور واضح مشخص می شود.
در متدولوژی  OMTچرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند .به این صورت که OMT

شامل  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست می باشد .در فاز تحلیل هدف این است که
یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در همین جهت سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته
میشوند تا جنبه های ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند .در فاز طراحی سیستم یا همان
طراحی معماری ،ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی
شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که ساختیم اضافه میشود .در واقع در این فاز
طراحی تفضیلی انجام می شود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود .جزئیات
بیشتر در مورد کار ها در فاز تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است (بخش .)۱
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTبه خوبی چرخه ی عمر و واحد های کاری خود را
توضیح داده اند .البته  Hodge & Mockتوضیحی در مورد دو فاز آخر خود یعنی اجرا و تست نداده است.
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 تولیدکنندگان:
در متدولوژی  Hodge & Mockاشاره ای به افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده است.
در متدولوژی  OMTنیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است.
بنابراین تولید کنندگان در هیچ یک از دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTمشخص نشده اند.
 زبان مدلسازی:
متدولوژی  Hodge & Mockدارای  ۵فاز است که در هر کدام با توجه به نیاز های آن فاز نمودار و جداولی
تولید می شود که با جزئیات نحوه ی چگونگی ساخت هر کدام توضیح داده شده است .در نتیجه این متدولوژی
زبان مدلسازی خود را دارد.
متدولوژی  OMTسه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای برای نشان دادن جنبه های ساختاری ،رفتاری و
وظیفهای سیستم ،می سازد .در مدل شیء کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را توسط Class Diagram
نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار سیستم را توسط  Event-Trace Diagramsو State Transition

 Diagramsبه تصویر می کشد .و در مدل وظیفه ای ،وظیفه مندی سیستم را با نمودار ( DFDکه شیء گرا
نیست) نشان می دهند.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTدر مورد زبان مدلسازی خود توضیحات کافی را
دادهاند.
 محصوالت:
متدولوژی  Hodge & Mockهمانطور که ذکر شد دارای  ۵فاز است که در هر فاز نمودار ها ،مستندات و
جداولی تولید می شوند .برای مثال محصوالتی مانند نمودار رابطه موجودیت  ، ERDنمودار رابطه شیء ،ORD
توضیحات شیء  ، ODنمودار وراثت  IDو  ۸محصول دیگر ساخته می شود که در بخش  ۴می توانید مشاهده
کنید.
در متدولوژی  OMTمحصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند .همانطور که در شکل ۱
می بینید خروجی هر فاز مشخص است .در فاز تحلیل مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای اولیه ساخته می شوند
که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیءEvent- ،

 Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل وظیفه ای
میباشند .در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  ۳مدل ذکر شده به همراه
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نمودارهایشان بروزرسانی می شوند .در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودار هایشان کامل
می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود .در فاز برنامه نویسی سورس کد تولید می شود
و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTمحصوالتی که تولید می کنند را مشخص کردند.
 تکنیک ها و قوانین:
تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.
متدولوژی  Hodge & Mockدارای  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی نرم افزار ،اجرا و تست می باشد
که فرایند توسعه شامل چرخش بین این فازها است .خود فاز تحلیل از  ۴بخش تحلیل نیازمندی ها ،تحلیل
اطالعات ،تحلیل رویداد و انتقال از فاز تحلیل به طراحی سیستم تشکیل شده است .در هر فاز اقداماتی صورت
می گیرد و محصوالتی تولید می شوند که قوانین و چگونگی انجام آن ها توضیح داده شده است.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد ،حاوی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست
است و چگونگی انجام مراحل تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است (به بخش ۱
مراجعه کنید).
بنابراین در هر دو متدولوژی تکنیک ها و قوانین بیان شده اند.
 دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری:
فعالیت های چتری به طور کامل در بخش  ۵-۱-۳توضیح داده شده اند ،اما به طور مختصر به فعالیت هایی
گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت
صورت می گیرند.
متدولوژی  Hodge & Mockبه طور مستقیم فعالیتی در جهت مدیریت یا کاهش ریسک انجام نمیدهد.
اما فاز های این متدولوژی قابلیت بازگشت به عقب دارند و توسعه محصوالت بصورت تکراری انجام می شوند.
همچنین در انتهای هر فاز برای اعتبار سنجی مدلی که ساخته شده است ،سناریو های ارزیابی تولید می شوند
که می توانند کمی به مدیریت ریسک کمک کنند .مورد دیگر این است که این متدولوژی دارای فاز آزمون
نرم افزار است که اعتبار سنجی و صحت سنجی در این بخش انجام می شود.
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در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است .همچنین
توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت پروژه پرداخته
نشده است.
این متدولوژی با اینکه از تکنیک هایی مثل طراحی با قرارداد استفاده نمی کند اما می تواند تا حدی کیفیت
را تضمین کند چرا که قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را دارد .همچنین فاز های این متدولوژی بصورت تکراری
انجام می شوند و سناریو های ارزیابی نیز در انتهای هر فاز تولید می شوند که هر دوی این ها می توانند به
تضمین کیفیت کمک کند .همچنین وجود فاز آزمون نرم افزار نیز به تضمین کیفیت کمک می کند.
متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .اما در
فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحت سنجی می شوند که میتواند کمی به
مدیریت ریسک کمک کند.
در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیک هایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،95طراحی
بر اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.
تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که میتواند
کمی به تضمین کیفیت کمک کند.
بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است ،اما در
متدولوژی  Hodge & Mockفرایند توسعه شامل چرخش بین این فازها است .همچنین در انتهای هر فاز
سناریو های ارزیابی برای اعتبار سنجی سیستم تولید می شوند .این ها می توانند به مدیریت ریسک و تضمین
کیفیت کمک کنند و از این جهت متدولوژی  Hodge & Mockدر مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمی
نسبت به متدولوژی  OMTبرتری دارد.
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 -۲-۱-۵پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار
چرخه عمومی نرم افزار از  ۳بخش اصلی تعریف ،توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام زیر بخشهایی
دارند.
تعریف
 .1کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی
متدولوژی  ۵ Hodge & Mockفاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی نرم افزار ،اجرا و تست دارد .در فاز
تحلیل که خود دارای  ۴زیر فاز است قلمرو مسئله مشخص می شود .به این صورت که در فاز تحلیل ابتدا
تحلیل نیازمندی ها صورت می گیرد و قلمرو مسئله مشخص می شود و سپس در فاز تحلیل اطالعات
موجودیت ها که عناصر داده ای هستند که آن چه در قلمرو مسئله وجود دارد را توصیف می کنند ،به همراه
روابط بینشان مدل می شوند .سپس در فاز تحلیل رویداد رفتار شیء های درون سیستم مشخص می شوند.
بنابراین در این متدولوژی کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی آن انجام می شود.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است .در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه به نیازمندیها
مشخص می شود ،سپس  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
این  ۳مدل در واقع وجوه ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کنند .در فاز های بعدی این ۳
مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.
 .2استخراج نیازمندی ها
متدولوژی  Hodge & Mockهمانطور که ذکر شد در فاز تحلیل یک زیر فاز تحلیل نیازمندی ها دارد که
در آن نیازمندی ها استخراج می شوند و نیازمندی ها طوری توضیح داده می شوند که شامل تمام نگرانی ها
و محدودیت های مشتری ،مانند نیازمندیهای عملکردی باشند.
متدولوژی  OMTهمانطور که گفته شد ،دارای  ۵فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های
کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند .سپس با استفاده از این نیازمندی ها قلمرو مسئله
مشخص می شود و  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
 .3تحلیل امکانپذیری
متدولوژی  Hodge & Mockاشاره ای به تحلیل امکانپذیری نکرده است.
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متدولوژی  OMTبه تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است.
توسعه
 .4طراحی معماری
متدولوژی  Hodge & Mockهمانطور که ذکر شد دارای  ۵فاز است .در فاز طراحی سیستم ،طراحی
معماری انجام می شود .در این فاز جزئیات رفتار شیء هایی که در فاز تحلیل مشخص شده بودند به آن ها
اضافه می شود .و شیء هایی نیز به سیستم اضافه می شوند (جزئیات بیشتر در بخش  .) ۴-۲همچنین در اخر
فاز تحلیل یعنی قبل از وارد شدن به فاز طراحی سیستم ،نمودار  CSDرسم می شود که تعامالت بین شیء
ها را بصورت جزئی تر از آن چه در نمودار  ORDآمده است ،نشان می دهد .می توان گفت این نمودار نیز
مربوط به طراحی معماری سیستم است.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم را
مشخص می کند و ویژگی های قلمرو جواب را اضافه می کند .در واقع در این فاز طراحی معماری صورت
میگیرد( .توضیحات بیشتر در بخش )۱-۲
 .5طراحی تفضیلی
در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها با هم
برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.
متدولوژی  Hodge & Mockبه طراحی تفضیلی در فاز طراحی نرم افزار می پردازد .در این فاز به اشیاء
تعریف شده در فازهای تحلیل و طراحی سیستم ،اطالعات پیاده سازی اضافه می شود .همچنین محصوالتی
که در فاز های قبلی ایجاد شدند ،ممکن است در این فاز گسترش یابند .همچنین در این فاز نموداری به اسم
نمودار پردازش شیء ( )OPDترسیم می شود که پردازش داخلی که برای هر شیء مورد نیاز هست را نشان
می دهد(.جزئیات بیشتر در بخش ) ۴-۳
متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء ،طراحی تفضیلی انجام
می دهد .به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها ،روابط بین آن ها ،خواص 96آن ها ،عملکرد
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هایشان با توجه به معماریی که طراحی شده است ،مشخص می شود .همچنین ساختار های داده و شیء های
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داخلی نیز مشخص می شود .در واقع بیشتر جزئیاتی که برای پیاده سازی نیاز هست باید در این فاز مشخص
شود.
 .6برنامه نویسی
متدولوژی  Hodge & Mockیک فاز به اسم اجرا دارد که در آن فاز به برنامه نویسی می پردازد.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز چهارم ،فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد که سورس کد را
تولید می کند.
 .7تست
متدولوژی  Hodge & Mockدر فاز آخر به آزمون نرم افزار می پردازد.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز آخر آن ،تست می باشد که سناریو های تست در آن ایجاد می شوند.
بنابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد.
 .8استقرار

98

استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.
متدولوژی  Hodge & Mockفاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد.
متدولوژی  OMTفاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد.
نگهداری :از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی ،تکمیلی ،تطبیقی و اجتنابی اشاره کرد.
متدولوژی  Hodge & Mockفاقد مرحله ی نگهداری می باشد.
در متدولوژی  OMTهیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است.
بنابراین هیچ یک از دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTکل چرخه ی عمر عمومی نرم افزار را شامل
نمیشوند .هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTدر مرحله ی تعریف ،کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و
استخراج نیازمندی ها را شامل می شوند و هیچ یک تحلیل امکان پذیری را پوشش نمی دهند .در مرحله توسعه،
هر دو متدولوژی بخش های طراحی معماری ،طراحی تفضیلی ،برنامه نویسی و تست را انجام می دهند ،اما هیچ
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یک شامل بخش استقرار نمی شوند .و در نهایت هیچ یک از دو متدولوژی مرحله ی نگهداری را پوشش نمی دهند.
در نتیجه هر دو متدولوژی نقص دارند و برتری خاصی در این معیار نسبت به یکدیگر ندارند.
 -۳-۱-۵پشتیبانی از فعالیت های چتری
فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک،
مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند.
 مدیریت ریسک :به این معناست که ارزیابی ریسک و کاهش ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.
یعنی امکان پذیری 99کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام
دهیم ( .)risk-based planningتکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،100برنامه ریزی
مبتنی بر ریسک ،فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام V&V ،مداوم،
بررسیهای تکراری ،101و یکپارچه سازی مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند.
 مدیریت پروژه :تکنیک های برنامه ریزی ،زمان بندی و کنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها باید به طور مکرر
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون تیم و بیرون
تیم توجه شود.
 تضمین کیفیت :فعالیت ها شامل ارزیابی کیفیت و تکنیک های بهبود باشند .تکنیکهای مرور فنی
تکراری ،102طراحی بر اساس قرارداد V&V ،مستمر و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را
افزایش میدهند ،مفید می باشند.
متدولوژی : Hodge & Mock
 متدولوژی  Hodge & Mockبه طور مستقیم فعالیتی در جهت مدیریت یا کاهش ریسک انجام نمی دهد
و از تکنیک هایی مثل تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی مداوم استفاده نمی کند.
اما فاز های این متدولوژی قابلیت بازگشت به عقب دارند و توسعه محصوالت بصورت تکراری انجام
میشوند ،بنابراین می تواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند .همچنین در انتهای هر فاز برای
اعتبارسنجی مدلی که ساخته شده است ،سناریو های ارزیابی تولید می شوند که ردیابی به نیازمندی ها
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را بررسی می کند .این نیز می تواند کمک کننده باشد .مورد دیگر این است که این متدولوژی دارای فاز
آزمون نرم افزار است که اعتبار سنجی و صحت سنجی در این بخش انجام می شود.
 در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است.
همچنین توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت
پروژه پرداخته نشده است.
 این متدولوژی با اینکه از تکنیک هایی مثل طراحی با قرارداد استفاده نمی کند اما می تواند تا حدی
کیفیت را تضمین کند چرا که قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را دارد .در ابتدای کار یعنی در فاز تحلیل
در یک مرحله به تحلیل نیازمندی ها می پردازد و از آن پس سایر نمودار ها و محصوالتی که ایجاد
میشوند بر اساس نیازمندیها هستند و قابلیت ردیابی به آن ها وجود دارد .همچنین فاز های این
متدولوژی قابلیت بازگشت به عقب دارند و توسعه محصوالت بصورت تکراری انجام می شوند و سناریوهای
ارزیابی نیز در انتهای هر فاز تولید می شوند که هر دوی این ها می توان به تضمین کیفیت کمک کند.
همچنین وجود فاز آزمون نرم افزار نیز به تضمین کیفیت کمک می کند.
متدولوژی : OMT

 متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .برای
مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی
مداوم انجام نمیشوند .اما در فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحتسنجی
می شوند که میتواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.
 در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیکهایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
 فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،طراحی بر
اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.
تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که
می تواند کمی به تضمین کیفیت کمک کند .البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد که بعد از
پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است ،اما تأثیری در تضمین کیفیت تا قبل از
پیاده سازی سیستم ندارد.
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بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است ،اما در متدولوژی
 Hodge & Mockفرایند توسعه شامل چرخش بین فازهای آن است .همچنین در انتهای هر فاز سناریو های
ارزیابی برای اعتبار سنجی سیستم تولید می شوند .این ها می توانند به مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمک
کنند و از این جهت متدولوژی  Hodge & Mockدر مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمی نسبت به متدولوژی
 OMTبرتری دارد.
 -۴-۱-۵بی درزی و همواری انتقال از یک محصول به محصول دیگر
بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم نداشته باشیم ۲ .تکنیک برای
اینکه درز نداشته باشیم این است که همه وظایف و محصوالت را بر یک مفهوم مشترک پایه گذاری کنیم و همه
کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.
همچنین باید بین فاز ها ،مرحله ها
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و وظیفه ها
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انتقال هموار باشد .ساخت محصوالت جدید از روی

محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.
متدولوژی  Hodge & Mockروی بی درز بودن تمرکز دارد .برای مثال در انتقال از فاز تحلیل به طراحی
سیستم یک زیر فاز انتقال از تحلیل به طراحی سیستم در نظر می گیرد که باعث می شود انتقال بدون درز و
هموار صورت گیرد .اینکه محصوالت طی فاز ها یکدیگر را تکمیل می کنند نیز نشان بر بی درز بودن این متدولوژی
است .اما چون در هر فاز محصوالت جدیدی عالوه بر قبلی ها تولید می شوند باعث می شود انتقال خیلی هموار
نباشد.
متدولوژی  OMTدر همان فاز اولش یعنی تحلیل ۳ ،مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ی فاز ها
بر مبنای همین  ۳مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند .بنابراین همه ی محصوالت و وظایف بر مبنای
یک مفهوم بنا نهاده می شوند .اما مشکلی که وجود دارد این است که  OMTدر مدل وظیفه ای از نمودار DFD

استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست .درنتیجه درز ایجاد می شود.
اما با توجه به ساخت  ۳مدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی OMT ،انتقال هموار دارد.
بنابراین متدولوژی  Hodge & Mockبی درز است ،در حالی که در متدولوژی  OMTدرز وجود دارد .اما در
مورد انتقال هموار متدولوژی  OMTدارای انتقال هموار هستند در حالی که  Hodge & Mockبه دلیل ساخت
محصوالت جدید در هر فاز ،خیلی انتقال هموار بین همه مراحل ندارد.

stages
tasks
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 -۵-۱-۵مبتنی بر نیازمندی ها (وظیفه ای و غیر وظیفه ای)
نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند ،به طور مستقل مدلسازی شوند و
مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.
متدولوژی  Hodge & Mockدر فاز اول خود یعنی تحلیل دارای یک مرحله ی جدا برای تحلیل نیازمندی ها
است .در این مرحله نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای استخراج می شوند و شرح نیازمندی ها تمام
نگرانیها و محدودیت های مشتری را شامل می شود .پس از آن تمام مدل ها بر مبنای نیازمندی ها ساخته
میشوند و سناریو های ارزیابی که اخر هر فاز ایجاد می شود ،مدل را اعتبار سنجی می کند و ردیابی به نیازمندیها
را بررسی می کند.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران را
استخراج می کند .اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده است و نیازمندی ها بطور مستقل
مدلسازی نمی شوند .بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد .اما  OMTدر فاز طراحی
سیستم اولویت های  trade-offرا مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظر میگیرد.
بنابراین متدولوژی  Hodge & Mockمبتنی بر نیازمندی می باشد در حالی که  OMTرا با وجود اینکه
نیازمندیها را در مراحل اول استخراج می کند ،نمیتوان مبتنی بر نیازمندی دانست.
 -۶-۱-۵آزمون پذیری ،ملموس بودن ،قابل ردیابی به نیازمندی ها
 آزمون پذیری
آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده ،کم و قابل فهم
باشند و روابط بین آن ها حداقل باشد .همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کامل کنند نه
اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند.
متدولوژی  Hodge & Mockدارای  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی نرم افزار ،اجرا و تست
میباشد که فرایند توسعه شامل چرخش بین این فازها است .در هر یک از این فاز ها محصوالتی تولید
میشوند یا جزئیاتی به محصوالتی که تاکنون ساخته شده اند اضافه می شود .در کل  ۱۲محصول ساخته
می شود که تعداد آن ها به نسبت زیاد است ،اما ساده و قابل فهم هستند .همچنین محصوالت در فاز ها
یکدیگر را کامل می کنند و تغییر یک محصول ممکن است موجب بروزرسانی سایر محصوالت شود.
میتوان گفت تعداد زیاد محصوالت ممکن است آزمون پذیری را کمی مشکل کند.
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متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته
می شوند که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند(  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیء،
 Event-Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل
وظیفه ای) .در مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اضافه می شود و نمودار ها تکمیل می شوند .در نتیجه
محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد .این  ۳مدل کامال از هم
مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت می گیرد.
در نتیجه می توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.
 ملموس بودن
ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد .از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باشند و نحو و
معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد .از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند باید در
فرایند ،مفید باشند.
متدولوژی  Hodge & Mockهمانطور که ذکر شد دارای  ۵فاز است که طی آن ها  ۱۲محصول تولید
می شوند .این محصوالت ساده هستند بنابراین برای کاربر قابل فهم هستند ،اما محصول قابل اجرایی ارائه
نمی شود .همچنین محصوالت در جهت توسعه فرایند تولید می شوند و مفید هستند در نتیجه از دید
توسعه دهندگان محصوالت ملموس هستند.
در متدولوژی  ۳ OMTمدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند .در مدل شیء
 class diagramو  ،data dictionaryدر مدل پویا  event trace diagramو  state transition diagramو
در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود .این نمودار ها خیلی پیچیدگی ندارند و برای کاربر قابل
فهم می باشند .همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می شوند و
مفید هستند .اما وجود نمودار  DFDخیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی را از دید
توسعه دهندگان ناملموس کند.
 قابل ردیابی به نیازمندی ها
محصوالت باید به عنوان تحقق مستقیم یا غیرمستقیم نیازمندی ها ،یا از طریق استفاده از سناریوهای
ارزیابی مبتنی بر نیازمندی ها قابل ردیابی باشند.
در متدولوژی  Hodge & Mockقابلیت ردیابی به نیازمندی ها ،که یکی از اهداف ایجاد این متدولوژی
می باشد ،وجود دارد؛ چرا که در ابتدا در فاز تحلیل نیازمندی ها استخراج می شوند و بر اساس آن ها
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محصوالت ساخته می شوند .همچنین در آخر هر فاز سناریو های ارزیابی تولید می شوند که با استفاده
از آن ها اعتبارسنجی سیستم انجام می پذیرد .این سناریو های ارزیابی باعث می شود که بتوانیم بطور
مستقیم نیازمندی ها را ردیابی کنیم.
متدولوژی  OMTبا اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند ،اما فعالیتی با عنوان تحلیل
نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است .همچنین در مدل ها و نمودار ها
چیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد و ردیابی به نیازمندی ها از طریق  DFDمشکل
است .در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTرا در این معیار ها مقایسه کنیمOMT ،

آزمونپذیری بهتری نسبت به  Hodge & Mockدارد چرا که تعداد محصوالتش و وابستگی بین آن ها کمتر است.
 OMTو  Hodge & Mockهر دو تا حدی ملموس هستند اما وجود نمودار  DFDدر  OMTکمی از ملموس
بودن آن میکاهد OMT .قابل ردیابی به نیازمندی ها نیست در حالی که قابلیت ردیابی به نیازمندی از اهداف
ایجاد متدولوژی  Hodge & Mockبوده و نیازمندی ها با استفاده از سناریو های ارزیابی موجود ،بطور مستقیم
قابل ردیابی هستند.
 -۷-۱-۵تشویق مشارکت فعال کاربران
بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر ،برای
مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است .وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور 105با
کاربران مفید می باشد.
در متدولوژی  Hodge & Mockفقط در فاز تحلیل تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کاربر مشارکت
فعال ندارد.
در متدولوژی  OMTتنها در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آن پس تعامل
و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.
بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTتشویق به مشارکت فعال کاربر صورت نگرفته
است.
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 -۸-۱-۵قابلیت اجرا 106و قابلیت اجرا بصورت کارا

107

 قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد .می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماهیت پروژه وابسته
باشد.
متدولوژی  Hodge & Mockاز  ۵فاز تشکیل شده است که در هر فاز امکان بازگشت به فاز های قبلی وجود
دارد .در هر فاز محصوالتی در راستای اهداف آن فاز تولید می شوند که پیچیدگی چندانی ندارند اما تعداد آن ها
زیاد است .بنابراین می توان گفت که این متدولوژی قابل اجرا است.
متدولوژی  ۳ OMTمدل شیء ،پویا و وظیفه ای دارد که طی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد
و تست ،تکمیل می شوند .در فاز تحلیل هدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در همین جهت
این سه مدل را به طور تکراری ساخته میشوند .در فاز طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های
قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که
ساختیم اضافه میشود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود .بنابراین فرایند
خیلی پیچیدگی ندارند .بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.

 قابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد .موارد زیر تاثیرگذار هستند:
 پیچیدگی واحدهای فرایند
 وظایفی که توسعه دهندگان را از فعالیت های جریان اصلی منحرف می کند یا آن ها را به
جزئیات غیرضروری مشغول می کند .می توان با استفاده از تکنیک هایی مانند جلسات مدیریت
تیم ،مدل های مبتنی بر نیازمندی و معماری سیستم ،توسعه دهندگان را متمرکز کرد.
 وابستگی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا
 وابستگی به ابزار و فناوری های خاص
 فقدان استراتژی مدیریت پروژه کافی
در متدولوژی  Hodge & Mockهمانطور که ذکر شد واحد های کاری پیچیدگی چندانی ندارند .وظایف در
راستای اهداف پروژه انجام می شوند و مدل ها مبتنی بر نیازمندی ها (که در فاز تحلیل استخراج می شوند) و
معماری سیستم (که در فاز طراحی سیستم ساخته می شود) ،می باشند .اما از تکنیک جلسات مدیریت تیم بهرهای
نبرده است .از تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا استفاده نمی کند و وابستگی به ابزار ها و فناوری های
practicability
practicality
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خاص ندارد و از زبان مدلسازی خودش استفاده می کند .اما این را هم باید در نظر گرفت که این متدولوژی خیلی
به مدیریت پروژه نمی پردازد و اشاره ای در این راستا نکرده است .بنابراین نتیجه ای که می توان گرفت این است
که این متدولوژی تا حد زیادی قابلیت اجرا به صورت کارا را دارد.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد از  ۳مدل تشکیل شده است که طی  ۵فاز تکمیل می شوند و این ۵
فاز همانطور که ذکر شد ،ساده و فاقد پیچیدگی هستند .همچنین فاقد تکنیک های مستعد خطا و وابستگی به
ابزار و فناوری خاص می باشد .اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود که چون
شیء گرا نیست خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کند .و اینکه به
استراتژیی در راستای مدیریت پروژه در  OMTاشاره نشده است.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTبه علت قابل فهم بودن واحد های کاری و نداشتن
پیچیدگی ،قابل اجرا هستند .در مورد قابلیت اجرا بصورت کارا هم هر دو تا حدی قابلیت اجرا بصورت کارا را دارند
اما متدولوژی  Hodge & Mockکمی بهتر از  OMTعمل می کند چرا که توسعه دهندگان را از جریان اصلی
منحرف نمی کند.
 -۹-۱-۵مدیریت پیچیدگی
پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند .تکنیک هایی که برای این کار استفاده می شوند عبارتند
از:
 : Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع
 : Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع
در متدولوژی  Hodge & Mockفرایند در  ۵فاز انجام می شود که در فاز تحلیل ،قلمرو مسئله با توجه به
نیازمندی ها مشخص می شود .در فاز طراحی سیستم چگونگی کارکرد سیستم مستقل از پیاده سازی صورت
میگیرد .در فاز طراحی نرم افزار جزئیات پیاده سازی به مدل ها اضافه می شود ۲ .فاز اخر هم که پیاده سازی و
تست هستند .بنابراین کار ها در سطوح مختلف انتزاع انجام می شوند .همچنین فاز تحلیل خود به  ۴بخش تقسیم
میشود که این یعنی کار ها در یک سطح انتزاع نیز شکسته می شوند .بنابراین می توان گفت که فرایند این
متدولوژی تا حدودی مدیریت پیچیدگی دارد.
متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست تشکیل شده است .در فاز تحلیل
 ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای می سازد .در فاز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند.
و در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داشتیم اضافه می کند.
45

بنابراین این متدولوژی کار ها را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد .می توان گفت که از مدیریت
پیچیدگی خوبی برخوردار است.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTمی توانند مدیریت پیچیدگی انجام دهند.
 -۱۰-۱-۵توسعه پذیری  /مقیاس پذیری  /پیکربندی  /انعطاف پذیری
 توسعه پذیری
فرایند باید یک هسته توسعه پذیر باشد که نقاط گسترش و مکانیسم های آن به صراحت مشخص
شده باشد.
متدولوژی  Hodge & Mockیک هسته ی توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص
نشده است .بنابراین این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
در متدولوژی  OMTبا اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند ،فرایند یک هسته ی ای با
نقاط قابل گسترش مشخص نمی باشد .در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
 مقیاس پذیری
فرایند باید برای پروژه هایی با اندازه ها و سطوح بحران 108مختلف قابل اجرا باشد.
متدولوژی  Hodge & Mockدر ابتدا با این هدف منتشر شد که امکانسنجی معرفی سطوح باالتر
خودکارسازی سیستم های کنترل ترافیک هوایی را بررسی کند .بنابراین برای سیستم در مقیاس باال
طراحی شده بود .اما بطور کللی به علت داشتن بازگشت به عقب در فاز ها و وجود محصوالت متعدد،
میتوان از این متدولوژی برای پروژه ها با سایز های مختلف استفاده کرد.
از این متدولوژی نمی توان برای پروژه ها یا سطح بحرانت باال استفاده کرد ،زیرا عالوه بر اینکه
فعالیتهای مدیریت ریسک را به خوبی پوشش نمی دهد ،فاقد مدلسازی فرمال است .همچنین مرحله
نگهداری هم ندارد .اما برای سایر پروژه ها مناسب است.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،سیستم را به زیر سیستمها
می شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد .در نتیجه برای پروژه ها با سایزهای
باال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد .بنابراین این متدولوژی برای پروژهها
با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.
life critical - essential money critical - discretionary money critical - comfort critical
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اما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین نداشتن
مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
 پیکربندی
بتوان در شروع پروژه فرایند را به منظور تناسب آن با وضعیت پروژه پیکربندی کرد.
در متدولوژی  Hodge & Mockحالتی که بتوان در ابتدای پروژه ،متناسب با وضعیت آن پیکربندی
کرد وجود ندارد.
در متدولوژی  OMTاشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت با فاز تحلیل
شروع می شوند و سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته می شوند.
 انعطاف پذیری
فرآیند باید در حین اجرا قابل تنظیم باشد .تکنیک های جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای
مبتنی بر بازخورد ،مفید هستند.
متدولوژی  Hodge & Mockاز تکنیک هایی مثل جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای
مبتنی بر بازخورد استفاده نمی کند .اما به دلیل امکان بازگشت به عقب در فاز ها و اصالح محصوالت
قبلی ،می توان گفت تا حدی انعطاف پذیر است.
متدولوژی  OMTجلسات تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر بازخورد
ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار ،تعامل ندارد .در نتیجه انعطاف پذیری ندارد.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTمقیاس پذیری برای سایز های مختلف پروژه را دارا هستند؛
اما توسعه پذیری ،مقیاس پذیری در سطوح بحرانیت باال و پیکربندی ندارند .همچنین  Hodge & Mockکمی
انعطاف پذیر است.
 -۱۱-۱-۵حوزه کاربرد
حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود ،وابسته است؛ اما سیستم های اطالعاتی حتما باید
پوشش داده شوند.
متدولوژی  Hodge & Mockبرای استفاده در آزمایشگاه شبیه سازی برای خودکارسازی سیستم های کنترل
ترافیک هوایی ایجاد شد .این متدولوژی از نظر انواع نمودارها و جداول تولید شده در طول فرایند توسعه بسیار
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غنی است .بنابراین ،این متدولوژی علیرغم پیچیدگیاش ،بهعنوان یک متدولوژی همه منظوره قابل استفاده است.
البته این را نیز باید ذکر کرد که بدلیل نداشتن مرحله ی نگهداری در چرخه عمر ،برای پروژه هایی که نیاز به این
مرحله دارند مناسب نیست.
متدولوژی  OMTهمانطور که در بخش قبل ذکر شد ،دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف
می باشد .همچنین به دلیل دارا بودن سه مدل شیء (ساختاری) ،پویا (رفتاری) و وظیفه ای ،وجوه اصلی مورد نیاز
پروژه ها را دارا هست و می توان در اکثر پروژه ها استفاده شود (برای مثال در ناسا هم استفاده شده است) .اما
همانطور که گفته شد بدلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین
نداشتن مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTبرای اکثر پروژه ها قابل استفاده هستند اما هر دو فاقد
مدلسازی فرمال و مرحله نگهداری هستند بنابراین برای برخی پروژه ها مثل پروژه ها با سطح بحرانیت باال ،قابل
استفاده نیستند.
 -۲-۵معیار های زبان مدلسازی
 -۱-۲-۵پشتیبانی از مدلسازی شی گراء سازگار ،دقیق و بدون ابهام
 زبان مدلسازی باید دیدگاه های مدل سازی متنوع ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری را شامل شود.
 مدلسازی منطقی تا فیزیکی داشته باشد (دامنه فرآیند کسبوکار /قلمرو مسئله به قلمرو جواب به قلمرو
اجرا).
 بتوانیم در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع ،مدلسازی کنیم (سازمان  -سیستم – زیر سیستم/پکیج
– .)intra-object – inter-object
 وجوه مدلسازی  formalو  informalرا داشته باشد.
متدولوژی : Hodge & Mock
 زبان مدلسازی این متدولوژی شامل نمودار ها ،مستندات و جداول متعددی هست که در طی فاز ها
ساخته میشوند .این نمودار ها و سایر محصوالت وجوه مدلسازی ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای را شامل
می شوند .برای مثال در فاز تحلیل در مرحله تحلیل اطالعات ،نمودار ارتباط موجودیت  ERDو ارتباط
شیء  ORDایجاد می شوند که وجه ساختاری سیستم را نشان می دهند .یا در بخش تحلیل رویداد
نمودار رفتار سیستم  SBDو در بخش طراحی سیستم نمودار رفتار شیء  ، OBDنشان دهنده وجه
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رفتاری سیستم می باشند .همچنین در بخش طراحی سیستم نمودار کالینت-سرور  CSDترسیم میشود
که وجه وظیفه ای سیستم را نشان می دهد( .توضیحات نمودار ها در بخش)۴
 زبان مدلسازی این متدولوژی مدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارد .به این صورت که در فاز تحلیل ،قلمرو
مسئله با توجه به نیازمندی هایی که استخراج می شوند ،مشخص می شود و نمودار هایی برای نشان
دادن کالس ها و روابطشان در قلمرو مسئله ترسیم می شوند .برای مثال مدلسازی ساختاری قلمرو مسئله
با ایجاد نمودار  ERDشروع می شود .در فاز طراحی سیستم وارد قلمرو جواب می شود و چگونگی انجام
کار ها در نمودار ها و جداول نشان داده می شوند .و سپس در فاز طراحی نرم افزار جزئیات پیاده سازی
به محصوالت موجود اضافه می شود و در نهایت در فاز اجرا ،پیاده سازی سیستم صورت می پذیرد.
بنابراین قلمرو اجرا نیز اینگونه مدلسازی می شود.
 این متدولوژی شامل مدلسازی در سطح سیستم و درون و بیرون شیء می باشد .برای مثال نمودار رفتار
سیستم  SBDکه در فاز تحلیل ایجاد می شود ،یک نوع مدلسازی در سطح سیستم است .مدلسازی در
سطح برون شیء هم برای مثال در نمودار ارتباط شیء  ORDو کالینت سرور  CSDمشاهده می شود.در
 ORDشیء ها و روابط بینشان مشخص میشود و این ها بصورت جزئی تر در نمودار  CSDنمایش داده
می شوند .در انتهای فرایند نیز یک نمودار به اسم نمودار پردازش شیء  OPDایجاد می شود که ساختار
و رفتار درون اشیاء را نمایش می دهد .می توان این مدلسازی را مدلسازی در سطح درون شیء دانست.
اما در این متدولوژی مدلسازی در سطح سازمان انجام نمی شود .همچنین این متدولوژی مدلسازی در
سطوح مختلف انتزاع را دارد و در ابتدا سیستم را از سطح باال و بدون جزئیات مدل می کند و سپس در
طی مراحل بعدی به مدل ها جزئیات اضافه می کند.
 زبان مدلسازی این متدولوژی دارای وجه فرمال نمی باشد.
متدولوژی : OMT
 زبان مدلسازی این متدولوژی حاوی  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای است که به ترتیب دیدگاه های
ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای را پوشش می دهد.
 این متدولوژی  ۵فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ،با استفاده از نیازمندی های کاربران ،توسعه دهندگان
و مدیران ،قلمرو مسئله را مدل می کند .سپس مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای را در این قلمرو میسازد.
در فاز بعدی یعنی طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند و وارد قلمرو جواب
می شود .در فاز سوم یعنی طراحی شیء ،به طراحی تفضیلی می پردازد و کالس های قلمرو جواب را به
مدل ها اضافه می کند .در آخر در فازهای کد و تست قلمرو اجرا را مدلسازی می کند .در نتیجه OMT

مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را دارد و برای مثال  class diagramکه در فاز تحلیل ساخته می شود
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منطقی است و در طی انجام فاز ها وابسته به پیاده سازی خاص نرم افزاری می شود و جنبه ی فیزیکی
به خود می گیرد.
 OMT سطوح مختلف انتزاع را مدلسازی می کند و در مورد سطوح مختلف درشت دانگی،در فاز تحلیل
 ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای را می سازد که در مدل پویا  state transition diagramو event-trace

 diagramترسیم می کند که روابط درون و برون شیء ها را نمایش می دهند .همچنین در فاز طراحی
سیستم ،سیستم را به زیر سیستم ها می شکند و هر زیر سیستم را به کار ها و پردازنده ها تخصیص
میدهد.
 در  OMTمدلسازی فرمال پوشش داده نمی شود.
بنابراین هر دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTدیدگاه های مدل سازی متنوع ساختاری ،وظیفه ای و
رفتاری را شامل می شوند و مدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارند .همچنین مدلسازی را در سطوح مختلف انتزاع
و برخی از سطوح درشت دانگی ،انجام می دهند و هیچ یک مدلسازی را در سطح سازمان انجام نمی دهند.
همچنین هیچ یک از این دو متدولوژی وجه مدلسازی فرمال را ندارند.
 -۲-۲-۵ارائه استراتژیها و تکنیکها برای مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت پیچیدگی مدل
اگر زبان های مدل سازی معناشناسی
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داشته باشند که محدودیت ها

110

و وابستگی ها

111

را تعریف کند،

بررسیکردن ناسازگاری آسان تر خواهد بود.
زبانهای مدلسازی باید شامل سازههایی مانند پکیج های  UMLبرای تسهیل مدیریت پیچیدگی باشند.
متدولوژی  Hodge & Mockبه این اشاره کرده است که از ابزار های  CASEبرای مدیریت ناسازگاری استفاده
می کند .همچنین با اینکه در هر فاز محصوالت زیادی تولید می شوند و محصوالت به هم وابستگی دارند ،اما
سناریو های ارزیابی در اخر هر فاز چک می کند که مدل هایی که ساخته شده مبتنی بر نیازمندی ها باشند؛
بنابراین این کار احتمال بروز ناسازگاری را کم می کند .همچنین با اینکه از سازه هایی برای مدیریت پیچیدگی
استفاده نمی کند ،اما چون مدلسازی در فاز های مختلف انجام می شود و کارها به کار های کوچیکتر شکسته
میشوند ،و همچنین وجود امکان برای بازگشت به فاز های قبلی برای اصالح مدل ها ،کمی به مدیریت پیچیدگی
کمک میکنند.
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متدولوژی  OMTاز  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای تشکیل شده است که در فاز تحلیل ساخته می شوند .مدل
شیء ساختار ایستا سیستم را نشان می دهد ،مدل پویا رفتار سیستم را با بررسی رفتار اشیاء در طول زمان و
جریان کنترل و رویدادها در بین اشیاء نشان می دهد و مدل وظیفه ای فرایندهای داخلی سیستم را بدون
توضیحات در مورد نحوه انجام این فرایندها توصیف می کند .سپس در فازهای بعدی این مدل ها کم کم تکمیل
می شوند و جزئیات قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود .بنابراین  OMTمی تواند تا حدودی پیچیدگی را مدیریت
کند ،اما از سازوکاری برای مدیریت پیچیدگی در زبان مدلسازی استفاده نشده است.
این متدولوژی مکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در زبان مدلسازی در نظر نگرفته است ،اما به دلیل کم بودن
مدل ها و ساده بودن آن ها ،ناسازگاری کمتر اتفاق می افتد و درصورت بروز مدیریت آن ساده تر است.
بنابراین با اینکه هیچکدام از دو متدولوژی  Hodge & Mockو  OMTاز ابزار خاصی برای مدیریت پیچیدگی
استفاده نمی کنند ،در متدولوژی  OMTمدیریت پیچیدگی راحت تر صورت می گیرد زیرا تعداد مدل ها کمتر
است .اما  OMTمکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در نظر نگرفته است در حالی که  Hodge & Mockاز ابزار
 CASEبرای مدیریت ناسازگاری استفاده می کند.

 -۶متدولوژی OPM
متدولوژی  OPMدر سال  ۱۹۹۵توسط  Doriمعرفی شد و تا سال  ۲۰۰۲به متدولوژی تبدیل شد که کل
چرخهعمر

112

را پوشش می دهد .این متدولوژی یک رویکرد جدیدی برای مدلسازی تحلیل ارائه کرد ،به این

صورت که مدلسازی قدیمی فرایند گرا 113را با مدلسازی شیء گرا ترکیب کرد .در این متدولوژی تنها از یک نمودار
برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده شده است و همین رویکرد تک مدلی

114

باعث می شود که ناسازگاری نداشته باشیم زیرا تعدد مدل نداریم ،اما این مدل مشکل پیچیدگی دارد.
مزیت دیگر نبود تعدد مدل ،ساده شدن فرایند می باشد .فرایند متدولوژی  OPMیک فریم ورک سطح باالست
که شبیه چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار است.
نموداری که در در متدولوژی  OPMرسم می شود نمودار شیء-فرایند 115یا  OPDاست .این نمودار از عناصر
شیء ،فرایند و حالت

116

 ،که بعدا اضافه شد و برای سیستم های بی درنگ مفید است ،تشکیل شده است .در
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full-life cycle
process-oriented
114
single-model
115
object-process diagram
116
state
113
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 OPMمجموعه ای از  OPDها برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل سلسله مراتبی به خود می گیرند .این
سلسله مراتب شبیه سلسله مراتب نمودار جریان داده 117یا  DFDکه در متدولوژی های فرایند گرا ساخته میشد،
میباشد .این الیه بندی  OPDها به عنوان یک تکنیک مدیریت پیچیدگی اعمال می شود و به بهبود درک مدلها
کمک می کند ،اما ماهیت چند بعدی  OPDها تمرکز بر جنبه خاصی از سیستم را مشکل می کند ،زیرا جنبههای
دیگر باعث حواس پرتی می شوند .همچنین این را نیز باید بیان کرد که این نمودار مدلسازی رفتاری را بطور کامل
انجام نمی دهد .برخی از وجوه مهم رفتاری مثل تعامالت شیء را کامل مشخص نمی کند و توالی پیام ها را نشان
نمیدهد.
متدولوژی  OPMیک زبان طبیعی محدود به نام زبان شیء-فرایند 118یا  OPLارائه کرده است که هر  OPDرا
به صورت متنی بیان می کند .دلیل تولید آن نیز این است که درک  OPLبرای کاربران و متخصصان دامنه راحتتر
است و تبدیل کردن آن به کد ساده تر صورت می گیرد .معادلهای  OPLرا میتوان بهطور خودکار از  OPDها
تولید کرد.

فرایند متدولوژی  OPMاز  ۳زیر فرایند سطح باال شروع ،119توسعه 120و استقرار 121تشکیل شده است که در
ادامه به توضیح آن ها می پردازیم:
 -۱-۶شروع
در این بخش تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود .به این صورت که حوزه 122سیستم ،منابع مورد نیاز و
نیازمندی های سطح باال مشخص می شوند .در این بخش  ۳فعالیت زیر انجام می شوند:
 .1شناسایی :123توجیهاتی که برای توسعه سیستم مورد نظر وجود دارند ،مشخص می شوند( .مخصوصاً
توجیه اقتصادی)
 : Conceiving .2سیستم در قلمرو مسئله در حد تحلیل مقدماتی تعریف می شود .حوزه آن مشخص میشود
و مطمئن می شویم که منابع مورد نیاز وجود دارند.
 .3معرفی اولیه :124نیازمندی های سطح باال سیستم مشخص می شوند.
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دو بخش  conceivingو معرفی اولیه با هم انجام می شوند و همچنین در این بخش ها باید ریسک ها نیز
مشخص شوند.
 -۲-۶توسعه
در این بخش تحلیل تفضیلی ،طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود .در این بخش  ۳فعالیت زیر انجام
می شوند:
 .1تحلیل :نیازمندی ها استخراج می شوند ،قلمرو مسئله و سیستم در  OPDمدلسازی می شوند و OPLهای
معادل نیز ایجاد می شوند .همچنین یک معماری سطح باال برای سیستم مشخص می شود.
 .2طراحی :جزئیات خاص پیاده سازی به مدل های  OPDو  OPLهای معادلشان اضافه می شود ،معماری
سیستم با تعیین اجزاء 125سخت افزاری ،میان افزاری و نرم افزاری آن ،اصالح می شود و اجزاء نرم افزار
با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند ،پایگاه داده و رابط کاربری ،طراحی می شوند.
 .3پیاده سازی :اجزاء نرم افزار برنامه نویسی و تست می شوند ،معماری سخت افزار راه اندازی می شود و
پلتفرم نرم افزار ،از جمله میان افزار ،نصب می شود.
باید به این نکته هم اشاره کنیم که این متدولوژی حلقه های بازگشت از پیادهسازی به طراحی و از طراحی به
تحلیل ،پیشنهاد میکند ،اما نمی توان این متدولوژی را تکراری -افزایشی دانست چرا که ذات تکراری ندارد.
در انتهای این زیرفرایند سیستم برای استقرار آماده می شود.
-۳-۶استقرار
در این بخش سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد و فعالیت های نگهداری در طول عمر عملیاتی سیستم،
انجام می شوند .در این بخش  ۴فعالیت زیر انجام می شوند:
 : Assimilating .1در راستای نصب سیستم پیاده سازی شده در محیط کاربر ،آموزش انجام می شود ،اسناد
مناسب تولید می شوند ،تبدیل داده ها 126و تبدیل سیستم 127صورت می پذیرد (سیستم جدید جایگزین
سیستم قدیمی می شود و داده ها از سیستم قدیم به سیستم جدید منتقل می شوند ).و تست پذیرش
انجام می شود.
 .2استفاده و نگهداری :در دوره ای که از سیستم استفاده می شود ،فعالیت های نگهداری الزم برای حفظ
وضعیت کارکرد سیستم انجام می شود.
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 .3ارزیابی عملکرد :اینکه سیستم نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای کاربران را برآورده می کند یا
خیر بررسی می شود .همچنین اینکه سیستم همچنان قابل نگهداری است یا خیر بررسی می شود .در
صورتی که سیستم دیگر نیازمندیها را برآورده نمی کرد یا قابل نگهداری نبود به مرحله ی بعدی میرویم.
 .4پایان دادن :سیستم مرده در نظر گرفته می شود ،فعالیت های post-mortem

128

انجام می شوند و

آمادهسازی جهت ایجاد سیستم جدید ،در صورت تمایل ،صورت می گیرد.

هر آنچه که از این پروژه آموخته شده در مستندات ثبت می شود.
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 -۷مقایسه دو متدولوژی  OPMو OMT
 -۱-۷معیار های فرایندی
 -۱-۱-۷تعریف
این معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع ،واضح ،منطقی،
صحیح ،با جزئیات و سازگار باشد .به همین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.
 چرخه ی عمر و واحد های کاری:
متدولوژی  OPMاز  ۳زیر فرایند سطح باال شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است .در مرحله شروع،
تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود به این صورت که حوزه سیستم ،منابع مورد نیاز و نیازمندی های
سطح باال مشخص می شوند .در مرحله توسعه تحلیل تفضیلی ،طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود.
و در بخش استقرار سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد و فعالیت های نگهداری در طول عمر عملیاتی
سیستم ،انجام می شوند (جزئیات در بخش  .)۶بنابراین در این متدولوژی چرخه عمر و واحد های کاری
مشخص شده اند اما کارهایی که در هر زیر فرایند باید انجام شود بصورت سطح باال بیان شدند و جزئیات
آنها کامل ذکر نشده است.
در متدولوژی  OMTچرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند .به این صورت که OMT

شامل  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست می باشد .در فاز تحلیل هدف این است که
یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در همین جهت سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته
میشوند تا جنبه های ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند .در فاز طراحی سیستم یا همان
طراحی معماری ،ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی
شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که ساختیم اضافه میشود .در واقع در این فاز
طراحی تفضیلی انجام می شود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود .جزئیات
بیشتر در مورد کار ها در فاز تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است (بخش  .)۱یک
نموداری هم برای فرایند آن آورده شده است که در شکل  ۱مشاهده می کنید.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTچرخه عمر و واحدهای کاری خود را بیان کرده اند .هر دو
فازهای تحلیل ،طراحی ،پیاده سازی و تست را دارند.
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تفاوت ها :متدولوژی  OPMفاز های استقرار و نگهداری دارد در حالی که متدولوژی  OMTفاقد آن هاست.
 OPMواحدهای کار خود را بصورت سطح باال بیان کرده و وارد جزئیات نشده است در حالی که  OMTمراحل
را به خوبی و با جزئیات توضیح داده است.
مقایسه :متدولوژی  OMTچرخه عمر و واحدهای کاری خود را دقیق و با جزئیات توضیح داده است که این
مزیت آن نسبت به متدولوژی  OPMمی باشد.
 تولیدکنندگان:
در متدولوژی  OPMاشاره ای به افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده است.
در متدولوژی  OMTنیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTاشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نکردهاند.
تفاوت ها- :
مقایسه :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTدر مشخص کردن تولیدکنندگان ضعف دارند و برتریی نسبت
به یکدیگر ندارند.
 زبان مدلسازی:
متدولوژی  OPMتنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده
می کند و رویکرد تک مدلی دارد .این نمودار ،نمودار شیء-فرایند یا  OPDمی باشد که عناصر اصلی آن شیء
و فرایند است ،البته بعداً عنصر حالت نیز به این نمودار اضافه شد .این نمودار برخی از وجوه مهم رفتاری را
نشان نمی دهد .همچنین در  OPMمجموعه ای از  OPDها برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل
سلسله مراتبی به خود می گیرند.
در زبان مدلسازی  OPMیک زبان طبیعی محدود ،به نام زبان شیء-فرایند یا  OPLنیز تعریف می شود که
هر  OPDرا به صورت متنی بیان می کند و درک آن ساده تر است.
متدولوژی  OMTسه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای برای نشان دادن جنبه های ساختاری ،رفتاری و
وظیفهای سیستم ،می سازد .در مدل شیء کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را توسط Class Diagram
نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار سیستم را توسط  Event-Trace Diagramsو State Transition
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 Diagramsبه تصویر می کشد .و در مدل وظیفه ای ،وظیفه مندی سیستم را با نمودار ( DFDکه شیء گرا
نیست) نشان می دهند.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTوجوه ساختاری و وظیفه ای سیستم را به خوبی مدل می کنند.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMتنها از یک نمودار به اسم  ،OPDبرای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و
رفتاری سیستم استفاده می کند و رویکرد تک مدلی دارد .در حالی که متدولوژی  OMTاز  ۳مدل استفاده
می کند که هر کدام یک وجه را مدلسازی می کنند .همچنین  OPMدر مدلسازی رفتاری نقص دارد که این
نقص به  OMTوارد نیست.
مقایسه :رویکرد تک مدلی  OPMباعث می شود که ناسازگاری ایجاد نشود و این برتری آن می باشد .اما
همین تک مدلی بودن آن موجب ایجاد پیچیدگی در مدل می شود در حالی که در متدولوژی  OMTوجوه
مختلف ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری را در  ۳مدل جداگانه مدل می کند که این موجب سادگی و قابل فهم
بودن آنها می شود و برتری  OMTنسبت به  OPMاست .همچنین مدلسازی رفتاری ( OMTمدل پویا)
برتری آن نسبت به  OPMاست.
 محصوالت:
در متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد تنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و
رفتاری سیستم استفاده می شود که  OPDنام دارد و تنها محصول این متدولوژی همین است که در طی زیر
فرایند هایی که توضیح داده است OPD ،هایی بصورت سلسه مراتبی ساخته و تکمیل می شود.
در متدولوژی  OMTمحصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند .همانطور که در شکل ۱
می بینید خروجی هر فاز مشخص است .در فاز تحلیل مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای اولیه ساخته می شوند
که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیءEvent- ،

 Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل وظیفه ای
میباشند .در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  ۳مدل ذکر شده به همراه
نمودارهایشان بروزرسانی می شوند .در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودار هایشان کامل
می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود .در فاز برنامه نویسی سورس کد تولید می شود
و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.
شباهت ها :محصوالت هر دو متدولوژی  OPMو  OMTوجوه ساختاری و وظیفه ای سیستم را مدل میکنند.
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تفاوت ها :در متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد تنها از نمودار  OPDبرای مدلسازی وجوه ساختاری،
وظیفهای و رفتاری سیستم استفاده می شود تنها محصول این متدولوژی همین است؛ در حالی که متدولوژی
 OMTدر  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای محصوالت مختلفی از جمله نمودار کالس و دیکشنری داده در مدل
شیء Event-Trace Diagrams ،و  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودار  DFDدر مدل
وظیفهای ،برای مدلسازی وجوه مختلف سیستم ،تولید میکند.
مقایسه :متدولوژی  OPMبا اینکه یک محصول بیشتر ندارد و بنظر ساده می آید ،اما بدلیل نمایش هر سه
وجوه مدلسازی در یک نمودار ،مبهم و پیچیده می شود .بنابراین  OMTمحصوالت ساده تر و قابل فهم تری
ارائه می دهد و نسبت به  OPMبرتری دارد.
 تکنیک ها و قوانین:
تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.
متدولوژی  OPMاز  ۳زیر فرایند سطح باال شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است .در زیرفرایند شروع
 ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و معرفی اولیه انجام می شود .در زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی
و پیاده سازی انجام می شود .و در زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی
عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .فعالیت های هر زیرفرایند به صورت سطح باال بیان شده اند و جزئیات
آن ها کم است .بنابراین  OPMخیلی به بیان تکنیک ها و قوانین نپرداخته است.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد ،حاوی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست
است و چگونگی انجام مراحل تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است (به بخش ۱
مراجعه کنید).
شباهت ها- :
تفاوت ها :متدولوژی  OPMفاز ها و زیرفاز ها را تعریف کرده است ،اما بطور سطح باال به آنها پرداخته و به
چگونگی انجام کار ها و قواعد اشاره نکرده است .در حالی که متدولوژی  OMTفاز های خود را توضیح داده و
جزئیات  ۳فاز تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی شیء را بیان کرده است.
مقایسه :متدولوژی  OMTتکنیک ها و قواعد را بیان کرده است و از این بابت نسبت به  OPMبرتری دارد.
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 دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری:
فعالیت های چتری به طور کامل در بخش  ۷-۱-۳توضیح داده شده اند ،اما به طور مختصر به فعالیت هایی
گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت
صورت می گیرند.
متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند است که در طی فعالیت هایی که در زیرفرایند اول یعنی شروع ،انجام
میشود ،ریسک ها نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند،
سیستم خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود .بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام میدهد
که این خود به مدیریت ریسک کمک می کند؛ اما از سایر تکنیک های مدیریت ریسک بی بهره است.
در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است .همچنین
توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت پروژه پرداخته
نشده است.
این متدولوژی از هیچ یک از تکنیک هایی که برای تضمین کیفیت انجام می شوند ،استفاده نکرده است.
البته ردیابی به نیازمندی ها به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف  OPMدر مدلسازی
رفتاری ،ردیابی به نیازمندی ها نیز دچار آسیب میشود OPM .دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین
در زیرفرایند استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر ،به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد انجام
میدهد که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر .این می تواند به
تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام نمی دهد.
متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .اما در
فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحت سنجی می شوند که میتواند کمی به
مدیریت ریسک کمک کند.
در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیک هایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،129طراحی
بر اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.
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تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که میتواند
کمی به تضمین کیفیت کمک کند.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTبه مدیریت پروژه نمی پردازند .همچنین هیچ یک ،از
تکنیکهای مفید برای تضمین کیفیت استفاده نکردند .تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام
میدهند ،بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست است.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک را انجام می دهد در حالی که در متدولوژی  OMTاشاره ای به
کارهایی که در راستای مدیریت ریسک انجام می شوند ،نشده است .تنها کاری که ممکن است کمی به
مدیریت ریسک کمک کند این است که در فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن،
صحتسنجی می شوند.
مقایسه :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک انجام می دهد که این برتری آن نسبت به متدولوژی OMT

میباشد.
 -۲-۱-۷پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار
چرخه عمومی نرم افزار از  ۳بخش اصلی تعریف ،توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام زیر بخشهایی
دارند.
تعریف
 .4کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی
متدولوژی  ۳ OPMزیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،نیازمندی های سطح باال
استخراج می شوند و قلمرو مسئله مشخص می شود .سپس سیستم در قلمرو مسئله در حد تحلیل مقدماتی
تعریف می شود .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت با عنوان تحلیل تشکیل شده است که در آن نیازمندی ها
بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند و قلمرو مسئله و سیستم در ، OPDکه تک
نمودار این متدولوژی هست ،مدلسازی می شوند .همچنین OPLهای معادل نیز ایجاد می شوند .بنابراین
کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی آن صورت می گیرد.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است .در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه به نیازمندیها
مشخص می شود ،سپس  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
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این  ۳مدل در واقع وجوه ساختاری ،رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کنند .در فاز های بعدی این ۳
مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.
 .5استخراج نیازمندی ها
متدولوژی  OPMنیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند .همانطور که ذکر شد این متدولوژی ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،فعالیت معرفی اولیه انجام می شود که در آن
نیازمندی های سطح باال استخراج می شوند .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود دارد که در
آن نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند.
متدولوژی  OMTهمانطور که گفته شد ،دارای  ۵فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های
کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند .سپس با استفاده از این نیازمندی ها قلمرو مسئله
مشخص می شود و  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله به صورت تکراری ساخته می شوند.
 .6تحلیل امکانپذیری
متدولوژی  OPMفعالیتی مشخص به عنوان تحلیل امکانپذیری ندارد اما در زیرفرایند اول یعنی شروع ،در
طی فعالیت های  conceivingو معرفی اولیه ،ریسک ها را مشخص می کند .بنابراین اگر ریسکی وجود داشته
باشد که امکانپذیری را نقص کند ،سیستم را خاتمه می دهیم و به مراحل بعد نمی رویم .بنابراین می توان
گفت که این متدولوژی تحلیل امکانپذیری را دارد.
متدولوژی  OMTبه تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است.
توسعه
 .6طراحی معماری
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود ،فعالیتی با عنوان تحلیل دارد که در آن عالوه بر استخراج
نیازمندی ها و مدلسازی قلمرو مسئله ،یک معماری سطح باال برای سیستم مشخص می کند .بنابراین طراحی
معماری صورت می گیرد.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی سیستم را
مشخص می کند و ویژگی های قلمرو جواب را اضافه می کند .در واقع در این فاز طراحی معماری صورت
میگیرد( .توضیحات بیشتر در بخش )۱-۲
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 .7طراحی تفضیلی
در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها با هم
برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان طراحی دارد که در آن طراحی تفضیلی را
انجام می دهد .به این شکل که جزئیات خاص پیاده سازی به مدل های  OPDو  OPLهای معادلشان اضافه
می شود ،اجزاء 130سخت افزاری ،میان افزاری و نرم افزاری سیستم مشخص می شود و معماری سیستم اصالح
میشود و اجزاء نرم افزار با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند ،پایگاه داده و رابط کاربری ،طراحی میشوند.
اما به این نکته نیز باید توجه کرد که پیکربندی اجزاء نرم افزار مدلسازی نمی شود و این یک ضعف است.
متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء ،طراحی تفضیلی انجام
می دهد .به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها ،روابط بین آن ها ،خواص 131آن ها ،عملکرد
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هایشان با توجه به معماریی که طراحی شده است ،مشخص می شود .همچنین ساختار های داده و شیء های
داخلی نیز مشخص می شود .در واقع بیشتر جزئیاتی که برای پیاده سازی نیاز هست باید در این فاز مشخص
شود.
 .8برنامه نویسی
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان پیاده سازی دارد که در آن اجزاء نرم افزار
برنامه نویسی می شوند ،معماری سخت افزار راه اندازی می شود و پلتفرم نرم افزار ،از جمله میان افزار ،نصب
می شود.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز چهارم ،فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد که سورس کد را
تولید می کند.
 .9تست
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد در زیرفرایند توسعه خود فعالیت پیاده سازی دارد .در این فعالیت
عالوه بر برنامه نویسی ،تست اجزاء نرم افزار نیز صورت می گیرد.
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متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که فاز آخر آن ،تست می باشد که سناریو های تست در آن ایجاد می شوند.
بنابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد.
 .10استقرار
استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.
متدولوژی  OPMدر چرخه عمر خود زیرفرایند استقرار را دارد که زیرفرایند آخر می باشد .در این
زیرفرایند ،که با هدف قراردادن سیستم در محیط کاربر و انجام فعالیت های نگهداری ایجاد شده است۴ ،
فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .فعالیت اول مربوط
به بخش استقرار نرم افزار است .در  assimilatingآموزش ،تولید اسناد مناسب ،تبدیل داده ها 133و تبدیل
سیستم 134صورت می پذیرد  ،تست پذیرش 135و تست سیستم 136بطور کامل در محیط کاربر انجام می شود.
متدولوژی  OMTفاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد.
نگهداری :از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی ،137تکمیلی ،138تطبیقی 139و اجتنابی 140اشاره کرد.
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد در زیرفرایند استقرار خود به نگهداری نیز می پردازد و فعالیت
استفاده و نگهداری که در این زیرفرایند انجام می شوند مربوط به نگهداری سیستم است .در این بخش،
فعالیتهای نگهداری الزم برای حفظ وضعیت کارکرد سیستم ،در دوره ای که از سیستم استفاده می شود،
انجام می شود .تمام انواع نگهداری یعنی تصحیحی ،تکمیلی ،تطبیقی و اجتنابی انجام می شوند .همچنین
فعالیت های مربوط به ساپورت هم انجام می شود.
در متدولوژی  OMTهیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTدر مرحله ی تعریف ،کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و استخراج
نیازمندی ها را شامل می شوند .در مرحله توسعه نیز ،هر دو متدولوژی بخش های طراحی معماری ،طراحی
تفضیلی ،برنامه نویسی و تست را انجام می دهند.
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تفاوت ها :متدولوژی  OPMشامل زیرفاز های تحلیل امکانپذیری و استقرار و همچنین فاز نگهداری است که در
متدولوژی  OMTدیده نمی شود .اما  OMTفاز های خود را با جزئیات توضیح می دهد در حالی که در OPM

اینطور نیست.
مقایسه :متدولوژی  OPMبدلیل پوشش چرخه عمر عمومی نرم افزار نسبت به متدولوژی  OMTبرتری دارد.
 OMTنیز بدلیل بیان جزئیات فازهایش برخالف  OPMکه کم عمق است ،برتری دارد.
 -۳-۱-۷پشتیبانی از فعالیت های چتری
فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک،
مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند.
 مدیریت ریسک :به این معناست که ارزیابی ریسک و کاهش ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.
یعنی امکان پذیری 141کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام
دهیم ( .)risk-based planningتکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،142برنامه ریزی
مبتنی بر ریسک ،فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام V&V ،143مداوم،
بررسیهای تکراری ،144و یکپارچه سازی مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند.
 مدیریت پروژه :تکنیک های برنامه ریزی ،زمان بندی و کنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها باید به طور مکرر
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون تیم و بیرون
تیم توجه شود.
 تضمین کیفیت :فعالیت ها شامل ارزیابی کیفیت و تکنیک های بهبود باشند .تکنیکهای مرور فنی
تکراری ،145طراحی بر اساس قرارداد V&V ،مستمر و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را
افزایش میدهند ،مفید می باشند.
متدولوژی : OPM
 متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند است که در زیرفرایند اول یعنی شروع ،فعالیت هایی مثل بررسی
توجیهات برای ایجاد سیستم؛ تعریف سیستم در قلمرو مسئله ،مشخص کردن حوزه و بررسی وجود
منابع مورد نیاز؛ و تعیین نیازمندی های سطح باال را انجام می دهد .در طی همین فعالیت ها ریسکها
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نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند ،سیستم
خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود.
بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام می دهد که این خود به مدیریت ریسک کمک می کند؛
اما از سایر تکنیک ها مثل نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار
زودهنگام ،بررسیهای تکراری ،و یکپارچه سازی مداوم ،بی بهره است.
 در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است.
همچنین توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت
پروژه پرداخته نشده است.
 این متدولوژی از هیچ یک از تکنیک هایی که برای تضمین کیفیت انجام می شوند ،مثل مرور فنی
تکراری ،طراحی بر اساس قرارداد و  V&Vمستمر ،استفاده نکرده است .البته ردیابی به نیازمندی ها
به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف  OPMدر مدلسازی رفتاری ،ردیابی به
نیازمندی ها نیز دچار آسیب میشود OPM .دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین در زیرفرایند
استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر ،به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد انجام می دهد
که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر .این می تواند به
تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام
نمیدهد.
متدولوژی : OMT

 متدولوژی  OMTاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .برای
مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی
مداوم انجام نمیشوند .اما در فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحتسنجی
می شوند که میتواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.
 در این متدولوژی برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند .اشاره ای هم به استفاده از تکنیکهایی
مثل بازبینی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم نشده است.
 فعالیت ها در  OMTحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند .از تکنیک هایی مثل مرور فنی تکراری ،طراحی بر
اساس قرارداد و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را افزایش میدهند ،استفاده ای نشده است.
تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء ،پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که
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می تواند کمی به تضمین کیفیت کمک کند .البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد که بعد از
پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است ،اما تأثیری در تضمین کیفیت تا قبل از
پیاده سازی سیستم ندارد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTبه مدیریت پروژه نمی پردازند .همچنین هیچ یک ،از
تکنیکهای مفید برای تضمین کیفیت استفاده نکردند .تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام می دهند،
بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست است.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک را انجام می دهد در حالی که در متدولوژی  OMTاشاره ای به
کارهایی که در راستای مدیریت ریسک انجام می شوند ،نشده است .تنها کاری که ممکن است کمی به مدیریت
ریسک کمک کند این است که در فاز تحلیل سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن ،صحتسنجی
می شوند.
مقایسه :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک انجام می دهد که این برتری آن نسبت به متدولوژی  OMTمی باشد.
 -۴-۱-۷بی درزی و همواری انتقال از یک محصول به محصول دیگر
بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم نداشته باشیم ۲ .تکنیک برای
اینکه درز نداشته باشیم این است که همه وظایف و محصوالت را بر یک مفهوم مشترک پایه گذاری کنیم و همه
کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.
همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها

146

و وظیفه ها

147

انتقال هموار باشد .ساخت محصوالت جدید از روی

محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.
متدولوژی  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری استفاده می کند که این
نمودار  OPDنام دارد .بنابراین رویکرد آن تک مدلی است و همین باعث می شود تغییرات پارادایم نداشته باشیم
و همه ی کار ها را بر مبنای ثابتی پیش ببریم .اما مشکلی که وجود دارد این است که نمودار  OPDدر مدلسازی
رفتاری مشکل دارد و نمی تواند تعامالت شیء ها و پیام هایی که ترتیب دارند را نشان دهد .این باعث می شود
که بی درزی خدشه دار شود .بنابراین با اینکه تغییرات پارادایم نداریم نقص در مدلسازی به بی درزی آسیب زده
است.

stages
tasks
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در  OPMهمواری انتقال وجود دارد زیرا فقط یک مدل وجود دارد و محصول جدیدی از روی محصوالت قدیمی
ساخته نمی شود.
متدولوژی  OMTدر همان فاز اولش یعنی تحلیل ۳ ،مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ی فاز ها
بر مبنای همین  ۳مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند .بنابراین همه ی محصوالت و وظایف بر مبنای
یک مفهوم بنا نهاده می شوند .اما مشکلی که وجود دارد این است که  OMTدر مدل وظیفه ای از نمودار DFD

استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست .درنتیجه درز ایجاد می شود.
اما با توجه به ساخت  ۳مدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی OMT ،انتقال هموار دارد.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTدارای انتقال هموار هستند و هیچ یک از این دو متدولوژی بی درز
نیستند.
تفاوت ها :در متدولوژی  OPMبی درزی بدلیل نقص در مدلسازی دچار مشکل می شود در حالی که در متدولوژی
 OMTبدلیل وجود نمودار  DFDتغییرات پارادایم ایجاد می شود.
مقایسه :هر دو متدولوژی دارای انتقال هموار هستند و هیچ یک بی درز نیستند بنابراین برتری خاصی نسبت به
یکدیگر ندارند.
 -۵-۱-۷مبتنی بر نیازمندی ها (وظیفه ای و غیر وظیفه ای)
نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند ،به طور مستقل مدلسازی شوند و
مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.
متدولوژی  OPMنیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند .همانطور که ذکر شد این متدولوژی ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،فعالیت معرفی اولیه انجام می شود که در آن
نیازمندیهای سطح باال استخراج می شوند .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود دارد که در آن
نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند .اما نیازمندی ها بطور مستقل مدل
نمی شوند و همچنین سناریو های کاربرد ایجاد نمی شوند تا بتوان از روی آن ها نیازمندی ها را ردیابی کرد.
بنابراین نمی توان متدولوژی  OPMرا بطور کامل مبتنی بر نیازمندی دانست . .اما  OPMبه استقرار و نگهداری
سیستم می پردازد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.
متدولوژی  ۵ OMTفاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربران ،توسعه دهندگان و مدیران را
استخراج می کند .اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده است و نیازمندی ها بطور مستقل
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مدلسازی نمی شوند .بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد .اما  OMTدر فاز طراحی
سیستم اولویت های  trade-offرا مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظر میگیرد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTرا نمی توان مبتنی بر نیازمندی دانست.
تفاوت ها :متدولوژی  OMTتوجه بیشتری از متدولوژی  OPMبه نیازمندی های غیر وظیفه ای دارد.
مقایسه :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTمبتنی بر نیازمندی نیستند اما  OMTبدلیل داشتن توجه
بیشتر به نیازمندی های غیر وظیفه ای ،نسبت به  OPMبرتری دارد.

 -۶-۱-۷آزمون پذیری ،ملموس بودن ،قابل ردیابی به نیازمندی ها
 آزمون پذیری
آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده ،کم و قابل فهم
باشند و روابط بین آن ها حداقل باشد .همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کامل کنند نه
اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند.
متدولوژی  OPMاز  ۳زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است که هر کدام از بخش هایی
تشکیل شدند .در طی این مراحل تنها یک نمودار ساخته و تکمیل می شود ( ،)OPDکه وجوه ساختاری،
وظیفه ای و رفتاری را مدل می کند .بنابراین تعداد محصوالت این متدولوژی کم است و ناسازگاری ایجاد
نمی شود .اما مشکلی که وجود دارد این است که بدلیل رویکرد تک مدلی ،این مدل پیچیده است .در
نتیجه متدولوژی  OPMآزمون پذیر نیست.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته
می شوند که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند(  class diagramو  data dictionaryدر مدل شیء،
 Event-Trace Diagramsو  State Transition Diagramsدر مدل پویا و نمودارهای  DFDدر مدل
وظیفه ای) .در مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اضافه می شود و نمودار ها تکمیل می شوند .در نتیجه
محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد .این  ۳مدل کامال از هم
مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت می گیرد.
در نتیجه می توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.
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 ملموس بودن
ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد .از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باشند و نحو و
معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد .از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند باید در
فرایند ،مفید باشند.
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد از یک نمودار بیشتر استفاده نمی کند اما همین موضوع باعث
پیچیده شدن آن می شود .بنابراین محصوالت از دید کاربر ملموس نیستند .البته به این مورد نیز باید
اشاره کرد که  ، OPLکه نسخه متنی  OPDهست ،به رفع ابهام کمک می کند اما کافی نیست .همچنین
محصوالتی که ایجاد میشوند در فرایند مفید هستند و در راستای مدلسازی وجوه مختلف ساختاری،
وظیفه ای و رفتاری میباشند .اما به دلیل ضعف در مدلسازی رفتاری ممکن است از ملموس بودن آن
برای توسعه دهندگان بکاهد.
در متدولوژی  ۳ OMTمدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند .در مدل شیء
 class diagramو  ،data dictionaryدر مدل پویا  event trace diagramو  state transition diagramو
در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود .این نمودار ها خیلی پیچیدگی ندارند و برای کاربر قابل
فهم می باشند .همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می شوند و
مفید هستند .اما وجود نمودار  DFDخیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی را از دید
توسعه دهندگان ناملموس کند.
 قابل ردیابی به نیازمندی ها
محصوالت باید به عنوان تحقق مستقیم یا غیرمستقیم نیازمندی ها ،یا از طریق استفاده از سناریوهای
ارزیابی مبتنی بر نیازمندی ها قابل ردیابی باشند.
در  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی استفاده می شود .بنابراین ردیابی به نیازمندی ها تا حدی وجود
دارد .اما به دلیل ضعف  OPDدر مدلسازی رفتاری و عدم توانایی نشان دادن تعامل شیء ها ،ردیابی به
نیازمندی ها آسیب می بیند .همچنین در  OPMاز سناریو های ارزیابی استفاده نمی شود که این خود
ردیابی به نیازمندی ها را مشکل می کند.
متدولوژی  OMTبا اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند ،اما فعالیتی با عنوان تحلیل
نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است .همچنین در مدل ها و نمودار ها
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چیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد و ردیابی به نیازمندی ها از طریق  DFDمشکل
است .در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTقابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارند .و هیچ یک از دید
توسعه دهندگان کامال ملموس نیستند.
تفاوت ها :متدولوژی  OMTآزمون پذیر است در حالی که متدولوژی  OPMبدلیل پیچیدگی مدلش آزمون پذیر
نیست .همچنین متدولوژی  OMTاز دید کاربر ملموس است.
مقایسه :متدولوژی  OMTبدلیل آزمون پذیری و ملموس بودن از دید کاربر نسبت به متدولوژی  OPMبرتری
دارد.
 -۷-۱-۷تشویق مشارکت فعال کاربران
بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر ،برای
مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است .وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور 148با
کاربران مفید می باشد.
در متدولوژی  OPMفقط در فعالیت های معرفی اولیه در زیرفرایند شروع و فعالیت تحلیل در زیرفرایند توسعه،
که نیازمندی ها استخراج می شوند ،تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کاربر مشارکت فعال ندارد و از
تکنیک های برنامه ریزی و جلسات مرور استفاده نمی شود.
در متدولوژی  OMTتنها در فاز اول یعنی تحلیل ،نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آن پس تعامل
و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.
شباهت ها :در هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTتشویق به مشارکت فعال کاربر صورت نگرفته است.
تفاوت ها- :
مقایسه :در هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTتشویق به مشارکت فعال کاربر صورت نگرفته است ،بنابراین
هیچ یک برتریی نسبت به دیگری ندارند.
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 -۸-۱-۷قابلیت اجرا 149و قابلیت اجرا بصورت کارا

150

 قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد .می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماهیت پروژه وابسته
باشد.
متدولوژی  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده
میکند که  OPDنام دارد .همین رویکرد تک مدلی باعث می شود که فرایند ساده شود (گرچه مدل پیچیده
می شود) .بنابراین فرایند  OPMقابلیت اجرا شدن را دارد .البته ناگفته نماند که فعالیت ها در زیرفرایند ها
بطور سطح باال بیان شدند که این کمی اجرا کردن فرایند را مشکل می کند.
متدولوژی  ۳ OMTمدل شیء ،پویا و وظیفه ای دارد که طی  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء،
کد و تست ،تکمیل می شوند .در فاز تحلیل هدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم ،در
همین جهت این سه مدل را به طور تکراری ساخته میشوند .در فاز طراحی سیستم ،ساختار سطح باالی
سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود .در فاز طراحی شیء ،کالسهای قلمرو جواب و روابط
بینشان به سه مدلی که ساختیم اضافه میشود .در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام
می شود .بنابراین فرایند خیلی پیچیدگی ندارند .بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.
 قابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد .موارد زیر تاثیرگذار هستند:
 پیچیدگی واحدهای فرایند
 وظایفی که توسعه دهندگان را از فعالیت های جریان اصلی منحرف می کند یا آن ها را به
جزئیات غیرضروری مشغول می کند .می توان با استفاده از تکنیک هایی مانند جلسات مدیریت
تیم ،مدل های مبتنی بر نیازمندی و معماری سیستم ،توسعه دهندگان را متمرکز کرد.
 وابستگی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا
 وابستگی به ابزار و فناوری های خاص
 فقدان استراتژی مدیریت پروژه کافی
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد به دلیل رویکرد تک مدلی اش فرایند ساده ای دارد .فرایند آن از ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است که در زیرفرایند شروع  ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و
معرفی اولیه انجام می شود .در زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی و پیاده سازی انجام می شود .و در
زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود.
practicability
practicality
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بنابراین واحد های فرایند پیچیدگی ندارند و وظایف ،توسعه دهندگان را به فعالیت هایی که آن ها را از جریان
اصلی دور کند ،مشغول نمی کند .اما به این دلیل که هر سه وجه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری در یک نمودار
مدل شده اند ،تمرکز بر جنبه خاصی از سیستم را مشکل می کند ،زیرا جنبههای دیگر باعث حواس پرتی میشوند.
در  OPMمعماری سیستم به متمرکز کردن کاربران کمک می کند اما تکنیک دیگری استفاده نشده است.
این متدولوژی وابسته به تکنیک ها استراتژی های مستعد خطا نیست و از ابزار و فناوری خاصی استفاده
نمیکند .اما از استراتژیی هم برای مدیریت پروژه استفاده نمی کند.
متدولوژی  OMTهمانطور که ذکر شد از  ۳مدل تشکیل شده است که طی  ۵فاز تکمیل می شوند و این ۵
فاز همانطور که ذکر شد ،ساده و فاقد پیچیدگی هستند .همچنین فاقد تکنیک های مستعد خطا و وابستگی به
ابزار و فناوری خاص می باشد .اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار  DFDترسیم می شود که چون
شیء گرا نیست خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کند .و اینکه به
استراتژیی در راستای مدیریت پروژه در  OMTاشاره نشده است.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTتا حدی قابلیت اجرا و قابلیت اجرا را بصورت کارا دارند.
تفاوت ها- :
مقایسه :هیچ یک نسبت بهم برتری خاصی ندارند و هر دو مشکالتی دارند.
 -۹-۱-۷مدیریت پیچیدگی
پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند .تکنیک هایی که برای این کار استفاده می شوند عبارتند
از:
 : Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع
 : Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع
در متدولوژی  OPMفرایند در  ۳زیر فرایند تقسیم می شود و در هر کدام از زیرفرایند ها کار ها به بخش های
بیشتری تقسیم می شوند .در زیرفرایند شروع  ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و معرفی اولیه انجام می شود .در
زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی و پیاده سازی انجام می شود .و در زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت
 ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .بنابراین با شکستن کارها به
کارهای کوچکتر می توان پیچیدگی را مدیریت کرد.
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متدولوژی  OMTاز  ۵فاز تحلیل ،طراحی سیستم ،طراحی شیء ،کد و تست تشکیل شده است .در فاز تحلیل
 ۳مدل شیء ،پویا و وظیفه ای می سازد .در فاز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند.
و در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داشتیم اضافه می کند.
بنابراین این متدولوژی کار ها را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد .می توان گفت که از مدیریت
پیچیدگی خوبی برخوردار است.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTقابلیت مدیریت پیچیدگی را دارند.
تفاوت ها :مدل متدولوژی  OPMدارای پیچیدگی است.
مقایسه :هر دو متدولوژی  OPMو  OMTقابلیت مدیریت پیچیدگی را دارند اما  OMTبهتر از  OPMعمل
میکند.
 -۱۰-۱-۷توسعه پذیری  /مقیاس پذیری  /پیکربندی  /انعطاف پذیری
 توسعه پذیری
فرایند باید یک هسته توسعه پذیر باشد که نقاط گسترش و مکانیسم های آن به صراحت مشخص
شده باشد.
متدولوژی  OPMیک هسته توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص نشده است .بنابراین
این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
در متدولوژی  OMTبا اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند ،فرایند یک هسته ای با نقاط
قابل گسترش مشخص نمی باشد .در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
 مقیاس پذیری
فرایند باید برای پروژه هایی با اندازه ها و سطوح بحران مختلف قابل اجرا باشد.
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش می دهد اما جزئیات آن
کم است و عمیق نیست .نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی  ، OPDدر مدلسازی
رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشیاء را نشان دهد .رفتار ها را در سطح سیستم تعریف نمی کند
و از سناریو های کاربردی که مارا به نیازمندی ها برساند استفاده نمی کند .رویکرد تک مدل آن باعث
می شود که مدل بشدت پیچیده شود .همچنین از مدلسازی فرمال بهره ای نمی برد .بنابراین می توان
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نتیجه گرفت که  OPMبرای پروژه ها با سایز های مختلف و همچنین سطوح بحرانیت مختلف مناسب
نیست و در نتیجه مقیاس پذیر نیست.
متدولوژی  OMTدارای  ۵فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،سیستم را به زیر سیستمها
می شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد .در نتیجه برای پروژه ها با سایزهای
باال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد .بنابراین این متدولوژی برای پروژهها
با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.
اما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین نداشتن
مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
 پیکربندی
بتوان در شروع پروژه فرایند را به منظور تناسب آن با وضعیت پروژه پیکربندی کرد.
در متدولوژی  OPMحالتی که بتوان در ابتدای پروژه ،فرایند را متناسب با وضعیت پروژه پیکربندی
کرد وجود ندارد.
در متدولوژی  OMTاشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت با فاز تحلیل
شروع می شوند و سه مدل شیء ،پویا و وظیفه ای ساخته می شوند.
 انعطاف پذیری
فرآیند باید در حین اجرا قابل تنظیم باشد .تکنیک های جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای
مبتنی بر بازخورد ،مفید هستند.
متدولوژی  OPMاز تکنیک هایی مثل جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای مبتنی بر بازخورد
استفاده نمی کند .درنتیجه فرایند در حین اجرا قابل تنظیم نیست و این متدولوژی انعطاف پذیر نیست.
متدولوژی  OMTجلسات تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر بازخورد
ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار ،تعامل ندارد .در نتیجه انعطاف پذیری ندارد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTتوسعه پذیر ،قابل پیکربندی ،انعطاف پذیر و مقیاس پذیر
برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال نیستند.
تفاوت ها :متدولوژی  OMTبرای پروژه ها با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.
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مقایسه :متدولوژی  OMTبرای پروژه ها با سایز های مختلف مقیاس پذیر است بنابراین نسبت به متدولوژی
 OPMبرتری دارد.
 -۱۱-۱-۷حوزه کاربرد
حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود ،وابسته است؛ اما سیستم های اطالعاتی حتما باید
پوشش داده شوند.
متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار است .تحلیل مقدماتی را در زیرفرایند شروع و
تحلیل تفضیلی را اوایل زیرفرایند توسعه انجام می دهد .همچنین طراحی معماری ،طراحی تفضیلی ،پیاده سازی
و تست را در زیر فرایند توسعه انجام می دهد .در زیر فرایند استقرار نیز هم سیستم را در محیط کاربر اجرا میکند
و هم نگهداری سیستم را انجام می دهد .بنابراین این متدولوژی چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش میدهد.
اما کم عمق است و وارد جزئیات نمی شود .همچنین نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی
 ، OPDدر مدلسازی رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشیاء را نشان دهد .بنابراین استفاده از  OPMبرای
ایجاد سیستم های نرم افزاری مشکل زاست .می توان از این متدولوژی به عنوان یک الگوی سطح باال استفاده
کنیم.
متدولوژی  OMTهمانطور که در بخش قبل ذکر شد ،دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف
می باشد .همچنین به دلیل دارا بودن سه مدل شیء (ساختاری) ،پویا (رفتاری) و وظیفه ای ،وجوه اصلی مورد نیاز
پروژه ها را دارا هست و می توان در اکثر پروژه ها استفاده شود (برای مثال در ناسا هم استفاده شده است) .اما
همانطور که گفته شد بدلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک ،نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین
نداشتن مرحله ی نگهداری ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری
دارند ،مناسب نیست.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  OMTبرای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیستند.
تفاوت ها :متدولوژی  OMTبرای اکثر پروژه ها حتی پروژه ها با ابعاد بزرگ مناسب است در حالی که متدولوژی
 OPMبه دلیل بیان سطح باال و کم عمق آن راجع به کارهایی که باید انجام شود ،برای همه ی پروژه ها مناسب
نیست.
مقایسه :متدولوژی  OMTحوزه ی کاربرد بیشتری نسبت به متدولوژی  OPMدارد که برتری محسوب می شود.
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 -۸متدولوژی Booch
متدولوژی  Boochدر دو نسخه در سال های  ۱۹۹۱و  ۱۹۹۴توسط  Boochمعرفی شد .در نسخه اول تنها به
عنوان یک روش طراحی در قلمرو جواب بود در حالی که در نسخه بعدی تحلیل نیز اضافه شد .این متدولوژی
اولین متدولوژی تکراری-افزایشی 151است.
متدولوژی  Boochطراحی شیء گرا را به عنوان یک فرایند تکرار شونده در یک فرایند تکراری در سطح چرخه
عمر مدلسازی کرده است .که این دو به عنوان  micro processو  macro processمعرفی شدندmacro process .

به عنوان یک چارچوب کنترلی برای  micro processتعریف شده است ،یعنی با استفاده از ، macro process
 micro processرا مدیریت می کنیم .در ادامه به توضیح جزئی تر این دو می پردازیم.
macro process -۱-۸

همانطور که ذکر شد  macro processیک چارچوب کنترلی و مدیریتی برای  micro processمی باشد ،بنابراین
بیشتر بخش هایش فعالیت های مدیریت نرمافزار اساسی مانند تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات است.
همچنین  macro processبیشتر بر مشتریان و خواسته های آن ها برای مواردی مانند کیفیت ،کامل بودن و
زمانبندی ،تمرکز می کند .فعالیت های تیم توسعه در این بخش در مقیاس هفته ها تا ماه ها است.
 macro processرا در شکل  ۲مشاهده می کنید.

شکل macro process -2

iterative-incremental

76

151

همانطور که در شکل  ۲مشاهده می کنید macro process ،از  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز micro

 processبصورت تکراری انجام می شود .فاز ها عبارتند از:
 .1مفهوم سازی :نیازمندی های اصلی نرم افزار استخراج می شوند.
 .2تحلیل :یک مدل از رفتار مطلوب سیستم ایجاد می شود.
 .3طراحی :یک معماری برای پیاده سازی ایجاد می شود.
 .4تکامل :پیاده سازی تکامل پیدا می کند.
 .5نگهداری :تکامل پس از تحویل 152مدیریت می شود.
micro process -۲-۸

در  micro processفعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار به صورت روزانه توسط فرد یا گروه کوچکی از
توسعهدهندگان انجام می شوند micro process .بر اساس سناریوها و مشخصات معماری که از macro process

پدید می آیند ،انجام می شود.
 micro processرا در شکل  ۳مشاهده می کنید.

شکل micro process -3

همانطور که در شکل  ۳مشاهده می کنید micro process ،از  ۴مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری
در یک حلقه انجام می شوند.
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این مراحل عبارتند از:
 .1شناسایی کالس ها و شیء ها:
کالس ها و اشیاء از طریق تعیین مرزهای مسئله ،محدود کردن مسئله و یافتن انتزاعات 153در قلمرو
مسئله ،شناسایی می شوند .کالسهایی که در مراحل اولیه  macro processشناسایی میشوند ،عمدتاً به
قلمرو مسئله تعلق دارند ،در حالی که کالسهایی که در طول طراحی اضافه میشوند ،معموالً به قلمرو
پیادهسازی متعلق هستند.
در این مرحله دیکشنری داده 154تولید می شود که همه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم را
نگه میدارد .همچنین دیکشنری داده ممکن است در طول توسعه تغییر کند.
 .2شناسایی معناشناسی 155کالس ها و شیء ها:
برای ایجاد معانی کالس ها و اشیاء شناسایی شده در مرحله قبل ،جنبه رفتاری آن ها بررسی می شود.
برای اینکار رفتار و ویژگی 156های هر انتزاعی که در مرحله قبل شناسایی شده است ،ایجاد و انتزاعات
اصالح میشوند .همچنین مسئولیت 157ها به انتزاع ها اضافه می شوند و عملیات نامگذاری شده برای هر
کالس ایجاد می شود.
در این مرحله نمودار های حالت ،158نمودار های شیء

159

و نمودار های تعامل

160

ساخته می شوند.

نمودارهای حالت برای کالس هایی که رفتار پویا دارند ،تولید می شود .نمودار های شیء و تعامل در واقع
همریخت هستند و الگوهای تعامل بین اشیاء را به تصویر می کشند .با این تفاوت که نمودار شیء بر روابط
ایستا بین اشیاء تاکید دارد ،در حالی که نمودار تعامل بر توالی تعامالت بین اشیاء تاکید دارد .همچنین
نمودارهای شیء در مراحل اولیه  macro processبرای نشان دادن روابط ساختاری بین اشیاء نیز مفید
هستند.
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 .3شناسایی روابط کالس ها و شیء ها:
برای نشان دادن روابط بین کالس ها و اشیاء ،نحوه تعامل اشیا در سیستم به طور دقیق مشخص
میشود .الگو161های موجود درکالس ها که اجازه سازماندهی مجدد و ساده سازی ساختار کالس را
میدهند ،جستجو می شوند و تصمیمات دید 162گرفته می شود.
در این مرحله نمودارهای کالس ،163نمودار های ماژول

164

و نمودار های شیء ایجاد می شوند.

نمودارهای کالس ،کالس ها و روابط آن ها را نشان می دهند و نمودارهای ماژول ،ماژول های فیزیکی و
وابستگیهای بین آن ها را نشان می دهند و معماری فیزیکی سیستم را به تصویر می کشند .این نمودار
معموالً در مراحل بعدی  macro processساخته می شود.
 .4شناسایی رابط 165و پیاده سازی کالس ها و شیء ها:
برای نمایش کالس ها و اشیائی که تاکنون شناسایی شده اند ،تصمیمات طراحی گرفته می شود.
کالسها و اشیاء به ماژول ها و فرایندهای پیاده سازی این ماژول ها به پردازنده ها تخصیص داده میشوند.
همچنین به نمودارهای ماژول جزئیات اضافه می شود.
در این مرحله نمودار های فرایند

166

تولید می شوند .این نمودار با به تصویر کشیدن پردازنده ها،

دستگاهها و اتصاالت آن ها ،معماری پلتفرم سخت افزاری سیستم را نشان می دهد .همچنین نشان
میدهد که کدام فرایندها به هر پردازنده اختصاص داده شده است.
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 -۹مقایسه دو متدولوژی  OPMو Booch
 -۱-۹معیار های فرایندی
 -۱-۱-۹تعریف
این معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع ،واضح ،منطقی،
صحیح ،با جزئیات و سازگار باشد .به همین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.
 چرخه ی عمر و واحد های کاری:
متدولوژی  OPMاز  ۳زیر فرایند سطح باال شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است .در مرحله شروع،
تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود به این صورت که حوزه سیستم ،منابع مورد نیاز و نیازمندی های
سطح باال مشخص می شوند .در مرحله توسعه ،تحلیل تفضیلی ،طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود.
و در بخش استقرار سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد و فعالیت های نگهداری در طول عمر عملیاتی
سیستم ،انجام می شوند (جزئیات در بخش  .)۶بنابراین در این متدولوژی چرخه عمر و واحد های کاری
مشخص شده اند اما کارهایی که در هر زیر فرایند باید انجام شود بصورت سطح باال بیان شدند و جزئیات
آنها کامل ذکر نشده است.
متدولوژی  Boochیک متدولوژی تکراری-افزایشی است که در آن فرایند را به عنوان یک فرایند تکرار
شونده ( )micro processدر یک فرایند تکراری در سطح چرخه عمر ( )macro processمدلسازی کرده است.
 macro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای  micro processتعریف شده است macro process .از
 ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز  micro processبصورت تکراری انجام می شود ۵ .فاز آن عبارتند از
مفهومسازی ،تحلیل ،طراحی ،تکامل و نگهداری (جزئیات در بخش  .)۸-۱خود  micro processاز  ۴مرحله
تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می شوند .این مرحله ها عبارتند از شناسایی کالس ها و شیء ها،
شناسایی معناشناسی کالس ها و شیء ها ،شناسایی روابط کالس ها و شیء ها و شناسایی رابط 167و پیادهسازی
کالس ها و شیءها (جزئیات در بخش  .)۸-۲بنابراین در  Boochواحد های کاری و چرخه عمر آن توضیح
داده شده است.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  Boochفاز های اصلی تحلیل ،طراحی ،پیاده سازی ،تست ،استقرار و
نگهداری را با نام های متفاوت دارند.
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تفاوت ها :متدولوژی  Boochواحدهای کاری و چرخه عمر خود را بصورت کامل و با جزئیات بیان کرده است
در حالی که متدولوژی  OPMبا اینکه فازهایی مشابه با  Boochدارد ،اما فازها را خیلی سطح باال و بدون
جزئیات تعریف کرده است .همچنین تفاوت دیگر این است که  Boochماهیت تکراری-افزایشی در فرایند خود
دارد اما  OPMاینطور نیست.
مقایسه :متدولوژی  Boochدر تعریف واحدهای کاری و چرخه عمر نسبت به  OPMبرتری دارد چراکه وارد
جزئیات شده است .همچنین ماهیت تکراری-افزایشی آن نیز برتری محسوب می شود.
 تولیدکنندگان:
در متدولوژی  OPMاشاره ای به افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده است.
در متدولوژی  Boochنیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  Boochو  ، OPMبه افراد و نقششان اشاره نکردند.
تفاوت ها- :
مقایسه :هر دو متدولوژی در مشخص کردن تولیدکنندگان ضعف دارند و هیچ یک نسبت به دیگری برتری
ندارد.
 زبان مدلسازی:
متدولوژی  OPMتنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده
می کند و رویکرد تک مدلی دارد .این نمودار ،نمودار شیء-فرایند یا  OPDمی باشد که عناصر اصلی آن شیء
و فرایند است ،البته بعداً عنصر حالت نیز به این نمودار اضافه شد .این نمودار برخی از وجوه مهم رفتاری را
نشان نمی دهد .همچنین در  OPMمجموعه ای از  OPDها برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل
سلسله مراتبی به خود می گیرند.
در زبان مدلسازی  OPMیک زبان طبیعی محدود ،به نام زبان شیء-فرایند یا  OPLنیز تعریف می شود که
هر  OPDرا به صورت متنی بیان می کند و درک آن ساده تر است.
متدولوژی  Boochاز زبان مدلسازی مخصوص به خود برای مدلسازی و ایجاد محصوالت استفاده کرده
است.
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شباهت ها :هر دو متدولوژی  Boochو  ، OPMاز زبان مدلسازی مخصوص به خود استفاده کردند.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMتنها از یک نمودار به اسم  ،OPDبرای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و
رفتاری سیستم استفاده می کند و رویکرد تک مدلی دارد .در حالی که متدولوژی  Boochاز مدل های مختلفی
استفاده می کند .همچنین  OPMدر مدلسازی رفتاری دچار مشکل است.
مقایسه :رویکرد تک مدلی  OPMباعث می شود که ناسازگاری ایجاد نشود و این برتری آن می باشد .اما
همین تک مدلی بودن آن موجب ایجاد پیچیدگی در مدل می شود در حالی که در متدولوژی  Boochمدلها
در طی فرایند تکراری-افزایشی آن کم کم ساخته و تکمیل می شوند که موجب سادگی و قابل فهم بودن
آنها می شود .همچنین مدلسازی رفتاری  Boochبرتری آن نسبت به  OPMاست.
 محصوالت:
در متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد تنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و
رفتاری سیستم استفاده می شود که  OPDنام دارد و تنها محصول این متدولوژی همین است که در طی زیر
فرایند هایی که توضیح داده است OPD ،هایی بصورت سلسه مراتبی ساخته و تکمیل می شود.
در متدولوژی  Boochدر  micro processکه فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار انجام می شوند محصوالتی
تولید می شوند .در مرحله اول که کالس ها و اشیاء شناسایی می شوند ،دیکشنری داده تولید می شود که
همه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم را نگه میدارد .در مرحله دوم که معناشناسی 168کالس ها و
اشیاء مشخص می شود ،نمودار های حالت، 169برای کالس هایی که رفتار پویا دارند ،و نمودار های شیء 170و
نمودار های تعامل ، 171برای نشان دادن الگوهای تعامل بین اشیاء ،ساخته می شوند .نمودار های شیء و تعامل
در واقع همریخت هستند با این تفاوت که نمودار شیء بر روابط ایستا بین اشیاء تاکید دارد ،در حالی که
نمودار تعامل بر توالی تعامالت بین اشیاء تاکید دارد .در مرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء شناسایی
میشوند ،نمودارهای کالس ،172برای نشان دادن کالس ها و روابط بین آن ها ،نمودار های ماژول ، 173برای
نشان دادن ماژول های فیزیکی و وابستگیهای بین آن ها و نمودار های شیء ،ایجاد می شوند .و در مرحله
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آخر که رابط174ها شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می شوند ،نمودار های فرایند ، 175برای
به تصویر کشیدن پردازنده ها ،دستگاهها و اتصاالت آن ها ،تولید می شوند.
شباهت ها- :
تفاوت ها :در متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد تنها از نمودار  OPDبرای مدلسازی وجوه ساختاری،
وظیفهای و رفتاری سیستم استفاده می شود تنها محصول این متدولوژی همین است؛ در حالی که در
متدولوژی  Boochمحصوالت متعددی برای مدلسازی وجوه مختلف سیستم ،تولید می شوند.
مقایسه :متدولوژی  OPMبا اینکه یک محصول بیشتر ندارد و بنظر ساده می آید ،اما بدلیل نمایش هر سه
وجوه مدلسازی در یک نمودار ،مبهم و پیچیده می شود .بنابراین  Boochمحصوالت ساده تر و قابل فهم تری
ارائه می دهد.
 تکنیک ها و قوانین:
تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.
متدولوژی  OPMاز  ۳زیر فرایند سطح باال شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است .در زیرفرایند شروع
 ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و معرفی اولیه انجام می شود .در زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی
و پیاده سازی انجام می شود .و در زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی
عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .فعالیت های هر زیرفرایند به صورت سطح باال بیان شده اند و جزئیات
آن ها کم است .بنابراین  OPMخیلی به بیان تکنیک ها و قوانین نپرداخته است.
متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،یک متدولوژی تکراری-افزایشی است که در آن macro process

به عنوان یک چارچوب کنترلی برای  micro processتعریف شده است Macro process .بیشتر بخش هایش
فعالیت های مدیریت نرمافزار اساسی مانند تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات است که در مقیاس هفته ها
و ماه ها انجام می شود در حالی که در  micro processفعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار ،بر اساس سناریوها
و مشخصات معماری که از  macro processپدید می آیند ،به صورت روزانه توسط فرد یا گروه کوچکی از
توسعهدهندگان انجام می شوند Macro process .و  micro processمراحلی دارند که چگونگی انجام آن ها
در متدولوژی ذکر شده است .بنابراین  Boochتکنیک ها و قوانین را مشخص کرده است.
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شباهت ها- :
تفاوت ها :متدولوژی  Boochعالوه بر ذکر فاز ها و مراحل کاری ،نحوه انجام هرکدام را نیز با جزئیات بیان
کرده است ،در حالی که متدولوژی  OPMبا اینکه فاز ها و زیرفاز ها را تعریف کرده است ،اما بطور سطح باال
به آنها پرداخته و به چگونگی انجام کار ها و قواعد اشاره نکرده است.
مقایسه :همانطور که ذکر شد ،متدولوژی  Boochتکنیک ها و قواعد را بیان کرده است و از این بابت نسبت
به  OPMبرتری دارد.
 دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری:
فعالیت های چتری به طور کامل در بخش  ۹-۱-۳توضیح داده شده اند ،اما به طور مختصر به فعالیت هایی
گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت
صورت می گیرند.
متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند است که در طی فعالیت هایی که در زیرفرایند اول یعنی شروع ،انجام
میشود ،ریسک ها نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند،
سیستم خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود .بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام میدهد
که این خود به مدیریت ریسک کمک می کند؛ اما از سایر تکنیک های مدیریت ریسک بی بهره است.
در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است .همچنین
توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت پروژه پرداخته
نشده است.
این متدولوژی از هیچ یک از تکنیک هایی که برای تضمین کیفیت انجام می شوند ،استفاده نکرده است.
البته ردیابی به نیازمندی ها به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف  OPMدر مدلسازی
رفتاری ،ردیابی به نیازمندی ها نیز دچار آسیب میشود OPM .دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین
در زیرفرایند استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر ،به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد انجام
میدهد که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر .این می تواند به
تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام نمی دهد.
متدولوژی  Boochاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .اما فرایند
این متدولوژی ،یک فرایند تکراری-افزایشی است .در هر فاز  ، macro processکه یک چارچوب مدیریتی
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برای  macro processاست micro process ،بصورت تکراری انجام می شود و این مدیریت ریسک را در
صورت بروز آن ساده تر می کند.
در این متدولوژی فعالیت های مدیریتی در  macro processانجام می شوند .برای مثال فعالیت هایی مثل
تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند .همچنین در  ، macro processبرنامهریزی،
زمانبندی و کنترل نیز انجام می شود .اما  Boochاشاره ای به مدیریت اعضای تیم نکرده است .اما در کل
مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.
در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات در
 macro processانجام می شوند .بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنین کیفیت مد نظر
کاربر چک می شود .بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد.
شباهت ها :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک دارد و متدولوژی  Boochبا اینکه مدیریت ریسک را در
فعالیتهای خود قرار نمی دهد ،اما بدلیل ماهیت تکراری-افزایشی آن ،می تواند تا حدی به مدیریت ریسک
بپردازد.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMاز تکنیک هایی که به مدیریت پروژه و تضمین کیفیت کمک می کنند استفاده
نکرده است و تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام می دهد ،بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست
و نگهداری است .اما متدولوژی  ، Boochاز  macro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی استفاده میکند
و فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت و مرور کد را انجام می دهد .همچنین دارای زمانبندی و کنترل نیز
میباشد .بنابراین  Boochمدیریت پروژه و تضمین کیفیت را دارد.
مقایسه :متدولوژی  OPMدر مدیریت ریسک نسبت به متدولوژی  Boochبرتری دارد ،چراکه تحلیل
امکانپذیری مشخص کردن ریسک ها را در فاز اول خود انجام می دهد .اما در مدیریت پروژه و تضمین کیفیت،
 Boochبرتری دارد.
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 -۲-۱-۹پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار
چرخه عمومی نرم افزار از  ۳بخش اصلی تعریف ،توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام زیر بخشهایی
دارند.
تعریف
 .7کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی
متدولوژی  ۳ OPMزیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،نیازمندی های سطح باال
استخراج می شوند و قلمرو مسئله مشخص می شود .سپس سیستم در قلمرو مسئله در حد تحلیل مقدماتی
تعریف می شود .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت با عنوان تحلیل تشکیل شده است که در آن نیازمندی ها
بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند و قلمرو مسئله و سیستم در ، OPDکه تک
نمودار این متدولوژی هست ،مدلسازی می شوند .همچنین OPLهای معادل نیز ایجاد می شوند .بنابراین
کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی آن صورت می گیرد.
متدولوژی  Boochیک متدولوژی تکراری-افزایشی است که در آن فرایند را به عنوان یک فرایند
تکرارشونده ( )micro processدر یک فرایند تکراری در سطح چرخه عمر ( )macro processمدلسازی کرده
است macro process .به عنوان یک چارچوب کنترلی برای  micro processتعریف شده استmacro .

 processاز  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز مراحل  micro processبصورت تکراری انجام می شود .در فاز
اول بنام مفهوم سازی ،نیازمندی های هسته استخراج می شوند و در فاز بعدی یعنی تحلیل ،یک مدل از رفتار
مطلوب سیستم ایجاد می شود .با استخراج نیازمندی ها قلمرو مسئله مشخص می شود و در تحلیل ،قلمرو
مسئله مدل می شود .در هر کدام از این فاز ها ،مراحل  micro processمثل شناسایی کالس ها و اشیاء در
قلمرو مسئله و  ، ...اجرا می شوند.
 .8استخراج نیازمندی ها
متدولوژی  OPMنیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند .همانطور که ذکر شد این متدولوژی ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،فعالیت معرفی اولیه انجام می شود که در آن
نیازمندی های سطح باال استخراج می شوند .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود دارد که در
آن نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند.
متدولوژی  Boochهمانطور که گفته شد ،در  macro processو در فاز اول آن نیازمندی های هسته را
استخراج می کند .باقی نیازمندی ها در طول فرایند کم کم پیدا می شوند و اضافه می شوند.
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 .9تحلیل امکانپذیری
متدولوژی  OPMفعالیتی مشخص به عنوان تحلیل امکانپذیری ندارد اما در زیرفرایند اول یعنی شروع ،در
طی فعالیت های  conceivingو معرفی اولیه ،ریسک ها را مشخص می کند .بنابراین اگر ریسکی وجود داشته
باشد که امکانپذیری را نقص کند ،سیستم را خاتمه می دهیم و به مراحل بعد نمی رویم .بنابراین می توان
گفت که این متدولوژی تحلیل امکانپذیری را دارد.
متدولوژی  Boochبه تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است.
توسعه
 .11طراحی معماری
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود ،فعالیتی با عنوان تحلیل دارد که در آن عالوه بر استخراج
نیازمندی ها و مدلسازی قلمرو مسئله ،یک معماری سطح باال برای سیستم مشخص می کند .بنابراین طراحی
معماری صورت می گیرد.
در متدولوژی  macro process ، Boochاز  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز مراحل micro process

بصورت تکراری انجام می شود .در فاز سوم آن یعنی طراحی ،یک معماری برای سیستم ایجاد می شود .در
واقع در این بخش وارد قلمرو جواب می شویم و هم طراحی معماری و هم بخشی از طراحی تفضیلی سیستم
انجام می شوند.
 .12طراحی تفضیلی
در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها با هم
برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان طراحی دارد که در آن طراحی تفضیلی را
انجام می دهد .به این شکل که جزئیات خاص پیاده سازی به مدل های  OPDو  OPLهای معادلشان اضافه
می شود ،اجزاء 176سخت افزاری ،میان افزاری و نرم افزاری سیستم مشخص می شود و معماری سیستم اصالح
میشود و اجزاء نرم افزار با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند ،پایگاه داده و رابط کاربری ،طراحی میشوند.
اما به این نکته نیز باید توجه کرد که پیکربندی اجزاء نرم افزار مدلسازی نمی شود و این یک ضعف است.
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در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد در فاز سوم  ، macro processطراحی تفضیلی شروع می شود
و کالس ها و اشیائی که در قلمرو جواب هستند اضافه می شوند .مابقی طراحی تفضیلی در فاز ۴ام یعنی
تکامل ،در هنگام پیاده سازی انجام می شود.
 .13برنامه نویسی
متدولوژی  OPMدر زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان پیاده سازی دارد که در آن اجزاء نرم افزار
برنامه نویسی می شوند ،معماری سخت افزار راه اندازی می شود و پلتفرم نرم افزار ،از جمله میان افزار ،نصب
می شود.
در متدولوژی  macro process ، Boochاز  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز مراحل micro process

بصورت تکراری انجام می شود .در فاز  ۴ام پیاده سازی ،تست و استقرار سیستم انجام می شوند.
 .14تست
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد در زیرفرایند توسعه خود فعالیت پیاده سازی دارد .در این فعالیت
عالوه بر برنامه نویسی ،تست اجزاء نرم افزار نیز صورت می گیرد.
در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،در فاز  ۴ام  ، macro processفعالیت ها در راستای تست
سیستم انجام می شوند.
 .15استقرار
استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.
متدولوژی  OPMدر چرخه عمر خود زیرفرایند استقرار را دارد که زیرفرایند آخر می باشد .در این
زیرفرایند ،که با هدف قراردادن سیستم در محیط کاربر و انجام فعالیت های نگهداری ایجاد شده است۴ ،
فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .فعالیت اول مربوط
به بخش استقرار نرم افزار است .در  assimilatingآموزش ،تولید اسناد مناسب ،تبدیل داده ها 177و تبدیل
سیستم 178صورت می پذیرد  ،تست پذیرش 179و تست سیستم 180بطور کامل در محیط کاربر انجام می شود.
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در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،در فاز  ۴ام  ، macro processعالوه بر پیاده سازی و تست،
سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد.
نگهداری :از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی ،181تکمیلی ،182تطبیقی 183و اجتنابی 184اشاره کرد.
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد در زیرفرایند استقرار خود به نگهداری نیز می پردازد و فعالیت
استفاده و نگهداری که در این زیرفرایند انجام می شوند مربوط به نگهداری سیستم است .در این بخش،
فعالیتهای نگهداری الزم برای حفظ وضعیت کارکرد سیستم ،در دوره ای که از سیستم استفاده می شود،
انجام می شود .تمام انواع نگهداری یعنی تصحیحی ،تکمیلی ،تطبیقی و اجتنابی انجام می شوند .همچنین
فعالیت های مربوط به ساپورت هم انجام می شود.
در متدولوژی  macro process ، Boochاز  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز مراحل micro process

بصورت تکراری انجام می شود .در فاز  ۵ام فعالیت های مربوط به نگهداری سیستم انجام می شوند.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  Boochفاز های توسعه و نگهداری چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش
می دهند .همچنین در فاز تعریف ،هر دو زیر فاز های کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و استخراج نیازمندی ها را
پوشش می دهند.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMدر فاز تعریف ،تحلیل امکانپذیری را دارد در حالی که اینکار در متدولوژی Booch

انجام نمی شود .همچنین درست است که  OPMچرخه عمر عمومی نرم افزار را بطور کامل پوشش می دهد ،اما
به جزئیات نمی پردازد و کم عمق است .بنابراین هنگام استفاده از آن ممکن است دچار ابهام شویم .یک تفاوت
دیگری هم که مطرح می شود درمورد فاز نگهداری است .در  OPMفاز نگهداری با جزئیات بیشتری بیان شده و
برای مثال به ارزیابی عملکرد دوره ای برای جلوگیری از افت کیفیت و نحوه پایان دادن سیستم نیز اشاره شده
است.
مقایسه :داشتن مرحله تحلیل امکانپذیری ،اشاره به ارزیابی عملکرد دوره ای بعد از استقرار سیستم و نحوه پایان
دادن به سیستم در متدولوژی  OPMبرتری آن نسبت به متدولوژی  Boochاست .اما  Boochهمه فازها و مراحلش
را با جزئیات و بطور کامل توضیح داده است ،در حالی که  OPMفاز ها را بطور سطح باال بیان کرده .بنابراین از
این نظر  Boochبرتری دارد.
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 -۳-۱-۹پشتیبانی از فعالیت های چتری
فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک،
مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند.
 مدیریت ریسک :به این معناست که ارزیابی ریسک و کاهش ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.
یعنی امکان پذیری 185کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام
دهیم ( .)risk-based planningتکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،186برنامه ریزی
مبتنی بر ریسک ،فرآیند تکراری-افزاینده ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام V&V ،187مداوم،
بررسیهای تکراری ،188و یکپارچه سازی مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند.
 مدیریت پروژه :تکنیک های برنامه ریزی ،زمان بندی و کنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها باید به طور مکرر
مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون تیم و بیرون
تیم توجه شود.
 تضمین کیفیت :فعالیت ها شامل ارزیابی کیفیت و تکنیک های بهبود باشند .تکنیکهای مرور فنی
تکراری ،189طراحی بر اساس قرارداد V&V ،مستمر و تکنیکهایی که قابلیت ردیابی نیازمندیها را
افزایش میدهند ،مفید می باشند.
متدولوژی : OPM
 متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند است که در زیرفرایند اول یعنی شروع ،فعالیت هایی مثل بررسی
توجیهات برای ایجاد سیستم؛ تعریف سیستم در قلمرو مسئله ،مشخص کردن حوزه و بررسی وجود
منابع مورد نیاز؛ و تعیین نیازمندی های سطح باال را انجام می دهد .در طی همین فعالیت ها ریسکها
نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند ،سیستم
خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود.
بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام می دهد که این خود به مدیریت ریسک کمک می کند؛
اما از سایر تکنیک ها مثل نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک ،مشارکت فعال کاربر ،انتشار
زودهنگام ،بررسیهای تکراری ،و یکپارچه سازی مداوم ،بی بهره است.
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 در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند نشده است.
همچنین توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است .بنابراین به مدیریت
پروژه پرداخته نشده است.
 این متدولوژی از هیچ یک از تکنیک هایی که برای تضمین کیفیت انجام می شوند ،مثل مرور فنی
تکراری ،طراحی بر اساس قرارداد و  V&Vمستمر ،استفاده نکرده است .البته ردیابی به نیازمندی ها
به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف  OPMدر مدلسازی رفتاری ،ردیابی به
نیازمندی ها نیز دچار آسیب میشود OPM .دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین در زیرفرایند
استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر ،به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد انجام می دهد
که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر .این می تواند به
تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام
نمیدهد.
متدولوژی :Booch

 متدولوژی  Boochاشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند ،نکرده است .برای
مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل امکان سنجی اولیه ،نمونه سازی اولیه ،برنامه ریزی مبتنی بر ریسک،
مشارکت فعال کاربر ،انتشار زودهنگام ،بررسی های تکراری ،و یکپارچه سازی مداوم انجام نمیشوند .اما
فرایند این متدولوژی ،یک فرایند تکراری-افزایشی است .در هر فاز  ، macro processکه یک چارچوب
مدیریتی برای  macro processاست micro process ،بصورت تکراری انجام می شود و این مدیریت
ریسک را در صورت بروز آن ساده تر می کند.
 در این متدولوژی فعالیت های مدیریتی در  macro processانجام می شوند .برای مثال فعالیت هایی
مثل تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند .همچنین در ، macro process
برنامه ریزی ،زمانبندی و کنترل نیز انجام می شود .اما  Boochاشاره ای به مدیریت اعضای تیم نکرده
است .اما در کل مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.
 در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات در
 macro processانجام می شوند .بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنین کیفیت مد
نظر کاربر چک می شود .بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد.
شباهت ها :متدولوژی  OPMمدیریت ریسک دارد و متدولوژی  Boochبا اینکه مدیریت ریسک را در فعالیتهای
خود قرار نمی دهد ،اما بدلیل ماهیت تکراری-افزایشی آن ،می تواند تا حدی به مدیریت ریسک بپردازد.
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تفاوت ها :متدولوژی  OPMاز تکنیک هایی که به مدیریت پروژه و تضمین کیفیت کمک می کنند استفاده نکرده
است و تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام می دهد ،بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست و نگهداری
است .اما متدولوژی  ، Boochاز  macro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی استفاده می کند و فعالیت هایی
مثل تضمین کیفیت و مرور کد را انجام می دهد .همچنین دارای زمانبندی و کنترل نیز می باشد .بنابراین Booch

مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را دارد.
مقایسه :متدولوژی  OPMدر مدیریت ریسک نسبت به متدولوژی  Boochبرتری دارد ،چراکه تحلیل امکانپذیری
مشخص کردن ریسک ها را در فاز اول خود انجام می دهد .اما در مدیریت پروژه و تضمین کیفیت Booch ،برتری
دارد.
 -۴-۱-۹بی درزی و همواری انتقال از یک محصول به محصول دیگر
بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم نداشته باشیم ۲ .تکنیک برای
اینکه درز نداشته باشیم این است که همه وظایف و محصوالت را بر یک مفهوم مشترک پایه گذاری کنیم و همه
کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.
همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها
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و وظیفه ها
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انتقال هموار باشد .ساخت محصوالت جدید از روی

محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.
متدولوژی  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری استفاده می کند که این
نمودار  OPDنام دارد .بنابراین رویکرد آن تک مدلی است و همین باعث می شود تغییرات پارادایم نداشته باشیم
و همه ی کار ها را بر مبنای ثابتی پیش ببریم .اما مشکلی که وجود دارد این است که نمودار  OPDدر مدلسازی
رفتاری مشکل دارد و نمی تواند تعامالت شیء ها و پیام هایی که ترتیب دارند را نشان دهد .این باعث می شود
که بی درزی خدشه دار شود .بنابراین با اینکه تغییرات پارادایم نداریم نقص در مدلسازی به بی درزی آسیب زده
است.
در  OPMهمواری انتقال وجود دارد زیرا فقط یک مدل وجود دارد و محصول جدیدی از روی محصوالت قدیمی
ساخته نمی شود.
متدولوژی  Boochیک متدولوژی تکراری-افزایشی است که در آن  macro processبه عنوان یک چارچوب
کنترلی برای  micro processتعریف شده است macro process .از  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز micro

stages
tasks
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 processبصورت تکراری انجام می شود ۵ .فاز آن عبارتند از مفهومسازی ،تحلیل ،طراحی ،تکامل و نگهداری .خود
 micro processاز  ۴مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام میشوند .در این مراحل نمودارهایی بسته
به سطح انتزاعی که هستیم تولید یا تکمیل می شوند و جزئیات پیاده سازی به آن ها اضافه می شود .بنابراین به
این دلیل که مدلسازی بصورت تدریجی و تکراری انجام می شود ،بی درزی و انتقال هموار بین فازها وجود دارد.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  Boochدارای انتقال هموار هستند.
تفاوت ها :متدولوژی  OPMبا اینکه رویکرد تک مدلی دارد و این باعث عدم تغییر پارادایم و درنتیجه بی درزی
می شود ،اما به دلیل ضعف در مدلسازی رفتاری سیستم ،بی درزی آسیب می بیند .اما متدولوژی  Boochبی درز
است.
مقایسه :بی درز بودن متدولوژی  Boochبرتری آن نسبت به متدولوژی  OPMمی باشد .و درمورد همواری انتقال
هر دو عملکرد خوبی دارند.
 -۵-۱-۹مبتنی بر نیازمندی ها (وظیفه ای و غیر وظیفه ای)
نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند ،به طور مستقل مدلسازی شوند و
مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.
متدولوژی  OPMنیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند .همانطور که ذکر شد این متدولوژی ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار دارد .در زیرفرایند شروع ،فعالیت معرفی اولیه انجام می شود که در آن
نیازمندیهای سطح باال استخراج می شوند .در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود دارد که در آن
نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند .اما نیازمندی ها بطور مستقل مدل
نمی شوند و همچنین سناریو های کاربرد ایجاد نمی شوند تا بتوان از روی آن ها نیازمندی ها را ردیابی کرد.
بنابراین نمی توان متدولوژی  OPMرا بطور کامل مبتنی بر نیازمندی وظیفه ای دانست .اما  OPMبه استقرار و
نگهداری سیستم می پردازد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.
در متدولوژی  macro process ، Boochاز  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز مراحل  micro processبصورت
تکراری انجام می شود .در فاز اول یعنی مفهوم سازی ،نیازمندی های هسته استخراج می شوند .بنابراین یک فاز
جداگانه برای استخراج نیازمندی ها در نظر گرفته شده است .البته در این بخش تنها  ۲۰درصد نیازمندی ها می
توانند پیدا شوند و مابقی در طی اجرای فرایند نمود پیدا می کنند .قلمرو مسئله بر اساس نیازمندی های اولیه
مشخص می شود اما از آن پس از سناریو هایی برای بررسی مبتنی بر نیازمندی بودن استفاده نمی شود .همچنین
نیازمندی ها بطور مستقل مدلسازی نمی شوند .بنابراین نمی توان  Boochرا مبتنی بر نیازمندی های وظیفه ای
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دانست .در این متدولوژی به همه نیازمندی های غیر وظیفه ای توجه نمی شود ،اما نیازمندی های غیر وظیفه ای
مثل کیفیت ،کامل بودن و زمانبندی در  macro processمورد تمرکز قرار می گیرد .همچنین این متدولوژی نیز
در فازهای خود استقرار و نگهداری دارد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochرا نمی توان مبتنی بر نیازمندی دانست.
تفاوت ها :متدولوژی  Boochدر اولین فاز در  macro processیک مرحله جداگانه برای استخراج نیازمندی ها
دارد که در آن نیازمندی های اصلی استخراج می شوند .همچنین توجه بیشتری به نیازمندی های غیر وظیفه ای
دارد.
مقایسه :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochمبتنی بر نیازمندی نیستند اما  Boochبدلیل داشتن مرحله
جداگانه برای استخراج نیازمندی ها و توجه بیشتر به نیازمندی های غیر وظیفه ای ،نسبت به  OPMبرتری دارد.
 -۶-۱-۹آزمون پذیری ،ملموس بودن ،قابل ردیابی به نیازمندی ها
 آزمون پذیری
آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده ،کم و قابل فهم
باشند و روابط بین آن ها حداقل باشد .همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کامل کنند نه
اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند.
متدولوژی  OPMاز  ۳زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است که هر کدام از بخش هایی
تشکیل شدند .در طی این مراحل تنها یک نمودار ساخته و تکمیل می شود ( ،)OPDکه وجوه ساختاری،
وظیفه ای و رفتاری را مدل می کند .بنابراین تعداد محصوالت این متدولوژی کم است و ناسازگاری ایجاد
نمی شود .اما مشکلی که وجود دارد این است که بدلیل رویکرد تک مدلی ،این مدل پیچیده است .در
نتیجه متدولوژی  OPMآزمون پذیر نیست.
در متدولوژی  Boochدر  micro processکه فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار انجام می شوند
محصوالتی تولید می شوند .در مرحله اول که کالس ها و اشیاء شناسایی می شوند ،دیکشنری داده تولید
می شود .در مرحله دوم که معناشناسی کالس ها و اشیاء مشخص می شود ،نمودار های حالت ،نمودارهای
شیء و نمودارهای تعامل ساخته می شوند .در مرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء شناسایی میشوند،
نمودارهای کالس ،نمودار های ماژول و نمودار های شیء ،ایجاد می شوند .و در مرحله آخر که رابطها
شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می شوند ،نمودارهای فرایند تولید می شوند .این
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محصوالت ساده هستند و بطور تکراری در طی مراحل ساخته و تکمیل می شوند .بنابراین می توان گفت
که این متدولوژی آزمون پذیر است.
 ملموس بودن
ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد .از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باشند و نحو و
معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد .از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند باید در
فرایند ،مفید باشند.
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد از یک نمودار بیشتر استفاده نمی کند اما همین موضوع باعث
پیچیده شدن آن می شود .بنابراین محصوالت از دید کاربر ملموس نیستند .البته به این مورد نیز باید
اشاره کرد که  ، OPLکه نسخه متنی  OPDهست ،به رفع ابهام کمک می کند اما کافی نیست .همچنین
محصوالتی که ایجاد میشوند در فرایند مفید هستند و در راستای مدلسازی وجوه مختلف ساختاری،
وظیفه ای و رفتاری میباشند .اما به دلیل ضعف در مدلسازی رفتاری ممکن است از ملموس بودن آن
برای توسعه دهندگان بکاهد.
در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،محصوالت ساده و قابل فهم هستند ،بنابراین از دید کاربر
ملموس هستند .همچنین محصوالتی که تولید می شوند در راستای جلو بردن پروژه و اضافه کردن
کالسها و اشیاء و تعامالت آن ها و مدلسازی ساختاری و رفتاری هستند .بنابراین مفید هستند و درنتیجه
برای توسعه دهندگان نیز ملموس هستند.
 قابل ردیابی به نیازمندی ها
محصوالت باید به عنوان تحقق مستقیم یا غیرمستقیم نیازمندی ها ،یا از طریق استفاده از سناریوهای
ارزیابی مبتنی بر نیازمندی ها قابل ردیابی باشند.
در  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی استفاده می شود .بنابراین ردیابی به نیازمندی ها تا حدی وجود
دارد .اما به دلیل ضعف  OPDدر مدلسازی رفتاری و عدم توانایی نشان دادن تعامل شیء ها ،ردیابی به
نیازمندی ها آسیب می بیند .همچنین در  OPMاز سناریو های ارزیابی استفاده نمی شود که این خود
ردیابی به نیازمندی ها را مشکل می کند.
در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،با اینکه استخراج نیازمندی ها به عنوان یک فاز جداگانه در macro

 processدر نظر گرفته شده است و مدلسازی قلمرو مسئله با استفاده از نیازمندی ها صورت می گیرد ،نیازمندیها
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بطور مستقل مدل نمی شوند و همچنین سناریو های کاربرد ایجاد نمی شوند تا بتوان از روی آن ها نیازمندی ها
را ردیابی کرد .بنابراین این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochقابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارند.
تفاوت ها :متدولوژی  Boochآزمون پذیر و ملموس است در حالی که متدولوژی  OPMدر هردوی این ها بدلیل
پیچیدگی  OPDو نقص در مدلسازی رفتاری آن ،مشکل دارد.
مقایسه :آزمون پذیر و ملموس بودن متدولوژی  Boochبرتری آن به متدولوژی  OPMمی باشد.
 -۷-۱-۹تشویق مشارکت فعال کاربران
بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر ،برای
مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است .وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور 192با
کاربران مفید می باشد.
در متدولوژی  OPMفقط در فعالیت های معرفی اولیه در زیرفرایند شروع و فعالیت تحلیل در زیرفرایند توسعه،
که نیازمندی ها استخراج می شوند ،تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کاربر مشارکت فعال ندارد و از
تکنیک های برنامه ریزی و جلسات مرور استفاده نمی شود.
در متدولوژی  macro process ، Boochبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  micro processعمل میکند
و فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت ،مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند .همچنین در macro

 ، processبه مشتری و نیازهایش مثل کیفیت ،کامل بودن و زمانبندی ،توجه می شود .و این کارها به صورت
تکراری انجام می پذیرند .بنابراین با اینکه در این متدولوژی اشاره ای به برگزاری جلسات با کاربران و حضور فعال
کاربر نشده است ،اما برای تحقق فعالیت های مدیریتی ذکر شده در باال ،احتماال تعامل با کاربر وجود دارد.
شباهت ها :در هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochکاربر به عنوان عضوی از تیم نیست .و در هر دو
متدولوژی تعامل با کاربر هنگام استخراج نیازمندی ها وجود دارد.
تفاوت ها :در متدولوژی  Boochبه دلیل توجه  macro processبه مشتری ،احتماال برای رفع خواسته های او
تعامل با کاربر در طول فرایند نیز انجام می شود.
مقایسه :متدولوژی  Boochدر تعامل با کاربران نسبت به متدولوژی  OPMبرتری دارد.
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 -۸-۱-۹قابلیت اجرا 193و قابلیت اجرا بصورت کارا

194

 قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد .می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماهیت پروژه وابسته
باشد.
متدولوژی  OPMاز یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده
میکند که  OPDنام دارد .همین رویکرد تک مدلی باعث می شود که فرایند ساده شود (گرچه مدل پیچیده
می شود) .بنابراین فرایند  OPMقابلیت اجرا شدن را دارد .البته ناگفته نماند که فعالیت ها در زیرفرایند ها
بطور سطح باال بیان شدند که این کمی اجرا کردن فرایند را مشکل می کند.
متدولوژی  Boochیک متدولوژی تکراری-افزایشی است که در آن  macro processبه عنوان یک چارچوب
کنترلی برای  micro processتعریف شده است macro process .از  ۵فاز تشکیل شده است .در هر فاز
 micro processبصورت تکراری انجام می شود ۵ .فاز آن عبارتند از مفهومسازی ،تحلیل ،طراحی ،تکامل و
نگهداری .خود  micro processاز  ۴مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام میشوند .بنابراین این
متدولوژی فرایند پیچیده ای ندارد و اتفاقا ماهیت تکراری-افزایشی آن را ساده تر نیز کرده است .در نتیجه
 Boochقابل اجراست.

 قابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد .موارد زیر تاثیرگذار هستند:
 پیچیدگی واحدهای فرایند
 وظایفی که توسعه دهندگان را از فعالیت های جریان اصلی منحرف می کند یا آن ها را به
جزئیات غیرضروری مشغول می کند .می توان با استفاده از تکنیک هایی مانند جلسات مدیریت
تیم ،مدل های مبتنی بر نیازمندی و معماری سیستم ،توسعه دهندگان را متمرکز کرد.
 وابستگی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا
 وابستگی به ابزار و فناوری های خاص
 فقدان استراتژی مدیریت پروژه کافی
متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد به دلیل رویکرد تک مدلی اش فرایند ساده ای دارد .فرایند آن از ۳
زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار تشکیل شده است که در زیرفرایند شروع  ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و
معرفی اولیه انجام می شود .در زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی و پیاده سازی انجام می شود .و در
practicability
practicality
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زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت  ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود.
بنابراین واحد های فرایند پیچیدگی ندارند و وظایف ،توسعه دهندگان را به فعالیت هایی که آن ها را از جریان
اصلی دور کند ،مشغول نمی کند .اما به این دلیل که هر سه وجه ساختاری ،وظیفه ای و رفتاری در یک نمودار
مدل شده اند ،تمرکز بر جنبه خاصی از سیستم را مشکل می کند ،زیرا جنبههای دیگر باعث حواس پرتی میشوند.
در  OPMمعماری سیستم به متمرکز کردن کاربران کمک می کند اما تکنیک دیگری استفاده نشده است.
این متدولوژی وابسته به تکنیک ها استراتژی های مستعد خطا نیست و از ابزار و فناوری خاصی استفاده
نمیکند .اما از استراتژیی هم برای مدیریت پروژه استفاده نمی کند.
در متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،واحدهای فرایند پیچیدگی ندارند .نمودار هایی که در هر فاز
 macro processو در هر مرحله  micro processایجاد می شوند ،در راستای پیشبرد اهداف هستند و توسعه
دهندگان را به کارهای غیرضروری مشغول نمی کنند .این متدولوژی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا
وابسته نیست و وابستگی به ابزار خاصی هم ندارد .همچنین در این متدولوژی  macro processمثل یک چارچوب
مدیریتی عمل می کند و پیشبرد کار ها طوری که کیفیت تضمین شود را بررسی می کند .بنابراین این متدولوژی
قابلیت اجرا بصورت کارا را دارد.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochفرایند پیچیده ندارند و وابسته به تکنیک های مستعد
خطا و ابزار خاصی نیستند.
تفاوت ها :متدولوژی  Boochقابل اجرا و قابل اجرا بصورت کارا هست اما متدولوژی  OPMبه دلیل پیچیده بودن
مدلش و همچنین نقص در مدلسازی رفتاری ،قابلیت اجرا و قابلیت اجرا به صورت کارا برای آن دچار ضعف میشود.
مقایسه :قابلیت اجرا و قابلیت اجرا به صورت کارا برای متدولوژی  Boochبرتری آن نسبت به متدولوژی OPM

است.
 -۹-۱-۹مدیریت پیچیدگی
پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند .تکنیک هایی که برای این کار استفاده می شوند عبارتند
از:
 : Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع
 : Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع
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در متدولوژی  OPMفرایند در  ۳زیر فرایند تقسیم می شود و در هر کدام از زیرفرایند ها کار ها به بخش های
بیشتری تقسیم می شوند .در زیرفرایند شروع  ۳فعالیت شناسایی conceiving ،و معرفی اولیه انجام می شود .در
زیرفرایند توسعه  ۳فعالیت تحلیل ،طراحی و پیاده سازی انجام می شود .و در زیرفرایند استقرار  ۴فعالیت
 ، assimilatingاستفاده و نگهداری ،ارزیابی عملکرد و پایان دادن ،انجام می شود .بنابراین با شکستن کارها به
کارهای کوچکتر می توان پیچیدگی را مدیریت کرد.
متدولوژی  Boochتکراری-افزایشی است ،بنابراین مدیریت پیچیدگی را در ذات خود دارد چرا که فعالیت ها در
دو فرایند  macro processو  micro processانجام می شوند و در هر فاز  ، macro processمراحل micro
 processبصورت تکراری اجرا می شوند .بنابراین نه تنها که کارها در سطوح انتزاع مختلف در macro process

شکسته شده اند ،در هر سطح انتزاع کار ها در  micro processنیز شکسته می شوند .در نتیجه این متدولوژی از
تکنیک های  layeringو  partitioningاستفاده می کند و مدیریت پیچیدگی را انجام می دهد.
شباهت ها :هر دو متدولوژی  OPMو  Boochکارها را به کارهای کوچکتر می شکنند.
تفاوت ها :متدولوژی  Boochبه خوبی مدیریت پیچیدگی را انجام می دهد در حالی که متدولوژی  OPMبا اینکه
فرایند ساده ای دارد و کارها را در مراحل مختلف انجام می دهد ،اما مدل آن دارای پیچیدگی است.
مقایسه :متدولوژی  Boochدر مدیریت پیچیدگی بهتر از متدولوژی  OPMعمل می کند.
 -۱۰-۱-۹توسعه پذیری  /مقیاس پذیری  /پیکربندی  /انعطاف پذیری
 توسعه پذیری
فرایند باید یک هسته توسعه پذیر باشد که نقاط گسترش و مکانیسم های آن به صراحت مشخص
شده باشد.
متدولوژی  OPMیک هسته توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص نشده است .بنابراین
این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
در متدولوژی  Boochبا اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند ،فرایند یک هسته ای با نقاط
قابل گسترش مشخص نمی باشد .در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.
 مقیاس پذیری
فرایند باید برای پروژه هایی با اندازه ها و سطوح بحران مختلف قابل اجرا باشد.
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متدولوژی  OPMهمانطور که ذکر شد چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش می دهد اما جزئیات آن
کم است و عمیق نیست .نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی  ، OPDدر مدلسازی
رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشیاء را نشان دهد .رفتار ها را در سطح سیستم تعریف نمی کند
و از سناریو های کاربردی که مارا به نیازمندی ها برساند استفاده نمی کند .رویکرد تک مدل آن باعث
می شود که مدل بشدت پیچیده شود .همچنین از مدلسازی فرمال بهره ای نمی برد .بنابراین می توان
نتیجه گرفت که  OPMبرای پروژه ها با سایز های مختلف و همچنین سطوح بحرانیت مختلف مناسب
نیست و در نتیجه مقیاس پذیر نیست.
متدولوژی  Boochیک متدولوژی تکراری-افزایشی است در نتیجه کار ها به صورت تکراری و تدریجی
انجام می شوند .همچنین  macro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  micro processعمل
می کند و کیفیت را نیز نضمین می کند .بنابراین می توان پروژه هایی با سایز های بزرگ را نیز انجام
داد .پروژه ها با سطوح مختلف بحرانیت نیز قابل اجرا با این متدولوژی هستند اما  Boochبه علت نداشتن
مدلسازی فرمال ،برای پروژه ها با سطوح بحرانیت باال مناسب نیست.
 پیکربندی
بتوان در شروع پروژه فرایند را به منظور تناسب آن با وضعیت پروژه پیکربندی کرد.
در متدولوژی  OPMحالتی که بتوان در ابتدای پروژه ،فرایند را متناسب با وضعیت پروژه پیکربندی
کرد وجود ندارد.
در متدولوژی  Boochاشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله با توجه به شرایط آن نشده است.
 انعطاف پذیری
فرآیند باید در حین اجرا قابل تنظیم باشد .تکنیک های جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای
مبتنی بر بازخورد ،مفید هستند.
متدولوژی  OPMاز تکنیک هایی مثل جلسات تکراری مرور فرایند و تجدید نظرهای مبتنی بر بازخورد
استفاده نمی کند .درنتیجه فرایند در حین اجرا قابل تنظیم نیست و این متدولوژی انعطاف پذیر نیست.
متدولوژی  Boochهمانطور که ذکر شد ،مراحل  micro processدر هر فاز  macro processبصورت
تکراری انجام می شوند و  macro processکنترل مدیریتی روی آن ها انجام می دهد .برای مثال میتوان
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به مرور کد اشاره کرد .بنابراین فرایند می تواند در حین اجرا قابل تنظیم باشد و این متدولوژی انعطافپذیر
است.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochتوسعه پذیری و قابلیت پیکربندی را ندارند .همچنین هیچ
کدام برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیستند.
تفاوت ها :متدولوژی  Boochانعطاف پذیر است و همچنین دارای مقیاس پذیری برای پروژه ها با سایزهای
مختلف می باشد .در حالی که متدولوژی  OPMانعطاف پذیر نیست و به علت پیچیدگی نمودار  OPDبرای پروژهها
با سایز بزرگ نیز مناسب نیست.
مقایسه :متدولوژی  Boochانعطاف پذیر و مقیاس پذیر برای پروژه ها با سایزهای مختلف می باشد و این برتری
آن نسبت به متدولوژی  OPMاست.
 -۱۱-۱-۹حوزه کاربرد
حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود ،وابسته است؛ اما سیستم های اطالعاتی حتما باید
پوشش داده شوند.
متدولوژی  OPMدارای  ۳زیرفرایند شروع ،توسعه و استقرار است .تحلیل مقدماتی را در زیرفرایند شروع و
تحلیل تفضیلی را اوایل زیرفرایند توسعه انجام می دهد .همچنین طراحی معماری ،طراحی تفضیلی ،پیاده سازی
و تست را در زیر فرایند توسعه انجام می دهد .در زیر فرایند استقرار نیز هم سیستم را در محیط کاربر اجرا میکند
و هم نگهداری سیستم را انجام می دهد .بنابراین این متدولوژی چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش میدهد.
اما کم عمق است و وارد جزئیات نمی شود .همچنین نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی
 ، OPDدر مدلسازی رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشیاء را نشان دهد .بنابراین استفاده از  OPMبرای
ایجاد سیستم های نرم افزاری کمی مشکل زاست و بهتر است از این متدولوژی به عنوان یک الگوی سطح باال
استفاده کنیم .اما می توان از آن برای پروژه ها با سایز معمولی و سطح بحرانیت پایینتر استفاده کرد.
متدولوژی  Boochهمانطور که در بخش قبل ذکر شد ،دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف
می باشد .و خاصیت تکراری-افزایشی آن یک مزیت بزرگ محسوب می شود .همچنین چرخه عمر عمومی نرمافزار
را تا حد خوبی (بجز تحلیل امکانپذیری در فاز تعریف) پوشش می دهد .بنابراین می توان از  Boochدر اکثر
پروژهها استفاده کرد با این استثناء که به دلیل نداشتن مدلسازی فرمال ،برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال
مناسب نیست.
شباهت ها :هیچ یک از دو متدولوژی  OPMو  Boochبرای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیستند.
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تفاوت ها :متدولوژی  Boochبرای اکثر پروژه ها حتی پروژه ها با ابعاد بزرگ مناسب است در حالی که متدولوژی
 OPMبه دلیل بیان سطح باال و کم عمق آن راجع به کارهایی که باید انجام شود ،برای همه ی پروژه ها مناسب
نیست.
مقایسه :متدولوژی  Boochحوزه ی کاربرد بیشتری نسبت به متدولوژی  OPMدارد که برتری محسوب می شود.
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