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 OMT  (Object Modeling Technique)متدولوژی  -۱

   OMT  توسط  ۱۹۹۱در سالRumbaugh  و همکارانش معرفی شد. این متدولوژی از سه روش مدلسازی

می کند و سپس روشی برای ترکیب آن ها ارائه می کند. از همین جهت  ساختاری، رفتاری و وظیفه ای استفاده

 می گویند. 1به این متدولوژی ترکیبی

 سه مدلی که به آن ها اشاره شد عبارتند از:   

 Object Model (OM)  : و ارتباط بینشان را  اشیاءسیستم را نشان می دهد. کالس های  2ایستاساختار

 ی دهد.نمایش م Class Diagramتوسط 

 Dynamic Model (DM) : ویدادهار و کنترل جریان و زمان طول در اشیاء بررسی رفتار با را سیستم رفتار 

 .کشد می تصویر به State Transition Diagramsو  Event-Trace Diagramsاشیاء توسط  بین در

Event-Trace Diagram ن می دهد و تراکنش های رفتاری را به شکل جریان های رویداد ها نشاState 

Transition Diagram  دن آمحالت هایی که سیستم در آن ها قرار می گیرد و تغییر حالت ها در اثر

event  س از زمان تشکیل شئ هایش چه اینکه هر کال بیرونی نشان می دهد؛ همچنین گویاءهای

   هایی را می گذراند نیز می باشد.حالت

 Functional Model (FM) : این انجام نحوه مورد توضیحات در بدون را سیستم داخلی اییندهافر 

 DFD  .کند می توصیف( DFD) داده جریان نمودارهای از مراتبی سلسله ای یندها در مجموعهافر

 های کاری و داده هایی که بین آن ها رد و بدل می شود را نشان می دهد.واحد

 فاز دارد: OMT ۵فرایند 

1. Analysis 
2. System Design 
3. Object Design 
4. Coding 
5. Testing 

 

                                                 
۱ combinative 
۲ static 
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  3تحلیل  -۱-۱

 نجام می شود:مرحله ا ۴در این مرحله هدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم. این کار در  

 Object Model .را می سازیم 

 Dynamic Model .را می سازیم 

 Functional Model .را می سازیم 

 الح می کنیم.این سه مدل را صحت سنجی، تکرار و اص 

 4طراحی سیستم -۱-۲

 :در این فاز ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود. به این صورت که   

ها سیستم هم روندی مشخص می شود، زیرسیستم ها به زیر سیستم ها سازماندهی می شوند، نحوه ی برقراری    

ود، منابع شپیاده سازی ذخیره سازی داده ها استراتژی مشخص می  به پردازنده ها تخصیص پیدا می کنند، برای

ای مدیریت برای مثال بر ،مشخص می شود، نحوه ی اجرای کنترل نرم افزار سراسری و نحوه ی دسترسی به آن ها

رزی متعامل زیرسیستم ها با یکدیگر و مدیریت دستیابی آن ها به منابع سراسری، مشخص می شود، شرایط 

(start up – shutdown – exception)  در نظر گرفته می شود، اولویت هایtrade-off .تعیین می شود  

 5طراحی شیء -۱-۳

ا اضافه کالس های قلمرو جواب و روابط بینشان به آن همدل ذکر شده کامل می شوند و  ۳در این مرحله    

 پیاده سازی مشخص می شود.قع جزئیات برای تعیین نحوه شود. در وامی

 

 

 

 

 

 

                                                 
۳ analysis 
۴ System Design 
۵ Object Design 
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 BON  (Better Object Notation /Business Object Notation)متدولوژی  -۲

 تردقیق بسیار و شده اصالح نسخه یک. شد معرفی ۱۹۹۲ سال در نرسون توسط بار اولین برای BON متدولوژی   

رغم علی. گیرد می رب در را افزار نرم توسعه عمر چرخه طراحی و تحلیل مراحل BON. شد ارائه ۱۹۹۵ سال ازآن در

طراحی  مفهوم و Eiffel ادعایی های مکانیسم تأثیر تحت این متدولوژی عمیقاً بودن، زبان از مستقل تالش برای

 .می باشد 6با قرارداد

تشکیل شده  7وظیفه ۹یک روش پیشنهادی برای تحلیل و طراحی پیشنهاد می کند که از  BONمتدولوژی    

ورودی  از تعدادی از منابعوظیفه . هر دسته بندی می شوند  طراحیو  توصیف ،جمع آوریبخش  ۳که در  است

اول مربوط به تحلیل و مابقی مربوط به طراحی وظیفه  ۶کند. تعریف می 8deliverableاستفاده می کند و تعدادی 

 های ذکر شده عبارتند از:وظیفه می باشند. 

 جمع آوری:

 مشخص کردن مرز سیستم  .1

 های کاندیدلیست کردن کالس  .2

 انتخاب کالس ها و گروه بندی آن ها در خوشه ها .3

 توصیف:

 تعریف کردن کالس ها .4

 شرح دادن رفتار سیستم .5

 تعریف کردن ویژگی های عمومی .6

 طراحی:

 تصحیح سیستم .7

 عمومی سازی .8

 تکمیل و مرور سیستم .9

                                                 
۶ design by contract 
۷ task  
 تحویل پذیر ۸
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 تحلیل-۲-۱

درک ا تتحلیل گر انجام شود که باید توسط را نشان می دهد تحلیل شامل مراحلی است که فعالیت هایی    

  بیشتری از کار هایی که باید انجام شوند داشته باشد.

 ن ها می پردازیم.اول مربوط به فرایند تحلیل می باشد که در ادامه به توضیح آ  وظیفه  ۶همانطور که ذکر شد    

 مشخص کردن مرز سیستم  -۲-۱-۱

 ها ساخته می شوند.  use caseها و  user metaphorدر این بخش زیر سیستم ها،    

Deliverable    :هایی که ایجاد می شود 

 System Chart  :است. ستمیس یاز هر خوشه سطح باال یشامل شرح مختصر 

 Scenario Chart  :ای کیاست که توسط  دادهایاز رو یاست. دنباله ا ستمیس یجزئ یاز اجرا یفیتوص 

 دهد. یرخ دادن نشان م بیحاصل را به ترت یدادهایو روشود  ی( آغاز میرونیب ای یچند محرک )داخل

 لیست کردن کالس های کاندید  -۲-۱-۲

 شوند. استخراج می 9در این بخش واژه نامه اصطالحات فنی ساخته می شود و کالس های کاندید از قلمرو مسئله   

   Deliverable :هایی که ایجاد می شود 

 Cluster Charts  :ارائه می دهد خوشه کیها در  رخوشهیاز کالس ها و ز کی از هر یشرح مختصر. 

 انتخاب کالس ها و گروه بندی آن ها در خوشه ها  -۲-۱-۳

در این بخش کالس های مرتبط با قلمرو مسئله در خوشه ها گروه بندی می شوند و اولین معماری ایستا به    

 ، ساخته می شود.11و روابط مشتری 10همراه وراثت

   Deliverable می شود: یا بروزرسانی هایی که ایجاد 

 System Chart  
 Cluster Charts  
 Static Architecture : ها را در سیستم ها و خوشهای از نمودارها است که روابط بین کالسمجموعه

 کند.توصیف می

 Class Dictionary : لیست مرتب شده ای از کالس ها و توضیحات متنی آن ها می باشد. 

                                                 
۹ problem domain 
10 inheritance 
11 client relations 
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 تعریف کردن کالس ها  -۲-۱-۴

تواند  یکه م یاتیتواند ارائه دهد(، رفتار آن )عمل یکه م یآن )اطالعات تیهر کالس بر اساس وضعدر این بخش    

 12queries به صورتبه این صورت که کالس ها  .می شود فیشوند، تعر تیرعا دیکه با یکل نیانجام دهد( و قوان

 ،13commands  14وconstraints  می شوند.تعریف 

   Deliverable :هایی که ایجاد می شود 

 Class Charts : وند را ش تیرعا دیکه با ینیرفتار و قوان ، تیو وضع دنکنیم را مدل ی منفردهاکالس

 .دنکنیمستند م

 شرح دادن رفتار سیستم   -۲-۱-۵

 ستمیتر از استفاده بالقوه س قیمدل جامع و دق کسیستم ساخته می شود. در واقع ی 15در این بخش مدل پویا   

 ساخته شود. دیبا

  Deliverable می شود: یا بروزرسانی هایی که ایجاد 

 Event Charts : نیو همچن د،نکنیرا آغاز م یء( که ارتباط شی)ورود یخارج یدادهایاز رو یفهرست 

را نشان  شوندیم جادیا یورود یدادهایتوسط رو میرمستقیطور غ( که بهی)خروج یمهم داخل یدادهایرو

 می دهد.

 Scenario Chart 

 Creation Charts : ه ک ییشوند و کالس ها یم ینمونه ساز ستمیس یرا که در طول اجرا ییکالس ها

 .دنده ینشان مرا  کنند یم یها را نمونه ساز آن

 Object Scenarios : ستمیس یویسنار کیبا هدف انجام  اءیاز اش یمجموعه ا نیرا ب امیارتباطات پ یتوال، 

 .دنده ینشان م

                                                 

 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
۱۳ dynamic model  
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 عمومی تعریف کردن ویژگی های  -۲-۱-۶

 17کالس با قرارداد یرسم یها 16، به رابطکالس یکالس ها در نمودارها یررسمیغ حاتیتوضدر این بخش    

همچنین معماری ایستا اولیه  .شوند یترجمه م ها( class invariantها و  pre/post condition)نرم افزار یها

 سانی می شود.برزور

   Deliverable می شود: یا بروزرسانی هایی که ایجاد 

 Class interfaces : د.نهد ینشان م یژگیو یکالس ها را با قراردادها یشده و رسم پیشرح مفصل، تا 

 Static Architecture 

 

 طراحی-۲-۲

 تعلق دارد. 18وابطراحی کالس های تحلیل را به یک مدل سطح باال تبدیل می کند که به قلمرو ج   

 تصحیح سیستم -۲-۲-۱

ها ها و کالس د های نرم افزار، خوشهکالس های طراحی و ویژگی های جدید اضافه می شود. قراردادر این بخش    

 کامل تر می شوند.

   Deliverable  می شود: بروزرسانیهایی که 

 Class Interfaces 
 Static Architecture 
 Class Dictionary 
 Event Charts 
 Object Scenarios 

 عمومی سازی -۲-۲-۲

  ند. رابط کالس و معماری ایستا در راستای بهبود سلسه مراتب وراثت بروزرسانی می شو در این بخش   

   Deliverable  می شود: بروزرسانیهایی که 

 Class Interfaces 
 Static Architecture 
 Class Dictionary 

                                                 
۱۴ interface  
۱۵ contract 
۱۶ Solution domain 
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 تکمیل و مرور سیستم -۲-۲-۳

 مدل های ایستا و پویا مرور می شوند و سازگاری کل سیستم بررسی می شود.در این بخش    

   Deliverable  می شود: بروزرسانیهایی که 

 مدل های نهایی ایستا و پویا 

 

 BONو  OMTدو متدولوژی  مقایسه -۳

 معیار های فرایندی -۳-۱

 تعریف -۳-۱-۱

اضح، منطقی، ود به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع، این معیار بیان می کند که متدولوژی بای   

 مطرح شوند. کار صحیح، با جزئیات و سازگار باشد. به همین جهت باید چیستی و چگونگی

 :چرخه ی عمر و واحد های کاری 

ر به خوبی توضیح داده شده اند. همانطور که ذک آن چرخه ی عمر و واحد های کاری BONمتدولوژی در    

وظیفه اول آن مربوط به فرایند تحلیل  ۶تشکیل شده است که  19وظیفه ۹شد چرخه ی عمر این متدولوژی از 

. ترتیب انجام وظیفه ها خیلی اهمیت ندارد اما همه ی (۲بخش ) و مابقی مربوط به فرایند طراحی می باشند

جزئیات اینکه در هر وظیفه چه کارهایی باید صورت بگیرد نیز بیان شده  آن ها باید انجام شوند. همچنین

 است.

 OMTچرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند. به این صورت که  OMTمتدولوژی در    

هدف این است که در فاز تحلیل  فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست می باشد. ۵شامل 

، در همین جهت سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته صحیح از دنیای واقع بسازیم یک مدل

شوند تا جنبه های ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند. در فاز طراحی سیستم یا همان می

ر فاز طراحی . دساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شودطراحی معماری، 

در این فاز شود. در واقع اضافه می سه مدلی که ساختیمهای قلمرو جواب و روابط بینشان به کالس شیء،

 جزئیاتطراحی تفضیلی انجام می شود. در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود. 

                                                 
19 task 
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(. یک ۱بخش احی شیء نیز بیان شده است )کار ها در فاز تحلیل، طراحی سیستم و طر بیشتر در مورد

 مشاهده می کنید. ۱شکل نموداری هم برای فرایند آن آورده شده است که در 

 بنابراین هر دو متدولوژی چرخه ی عمر و واحد های کاریشان را به خوبی بیان کردند.   

 

 OMTند فرای -1شکل 

 :تولیدکنندگان 

یست، در چه قسمت هایی فعالیت دارند و نقششان چاشاره ای به اینکه چه کسانی  BONمتدولوژی در    

 نشده است.

 نیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است. OMTمتدولوژی در    

 .بنابراین هیچکدام از دو متدولوژی تولیدکنندگان را مشخص نکردند   

 :زبان مدلسازی 

دل ها دو مدل ایستا و پویا توضیح داده می شود. همچنین برای هرکدام از این م BONمتدولوژی در    

 system chart  ،scenario chart  ،cluster chart  ،class chart  ،event chart  ،creationنمودار هایی مثل  

chart  آمده است.ترسیم می شود که جزئیات آن ها در متدولوژی 

برای نشان دادن جنبه های ساختاری، رفتاری و سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای   OMT متدولوژی   

 Class Diagramدر مدل شیء کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را توسط  .می سازدای سیستم، وظیفه

 State Transitionو  Event-Trace Diagramsتوسط  را سیستم نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار
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Diagrams و در مدل وظیفه ای، وظیفه مندی سیستم را با نمودار  .کشد می تصویر بهDFD  که شیء گرا(

 نیست( نشان می دهند. 

 بنابراین هر دو متدولوژی زبان مدلسازی شان را مشخص کردند.   

 :محصوالت 

یان به صراحت ب deliverableنوان محصوالتی که در هر مرحله تولید می شود به ع BONمتدولوژی در    

 شده اند.

 ۱ شکلمحصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند. همانطور که در  OMT متدولوژیدر    

ه می شوند در فاز تحلیل مدل های شیء، پویا و وظیفه ای اولیه ساختمی بینید خروجی هر فاز مشخص است. 

-Eventدر مدل شیء،  data dictionaryو class diagram ی شوند که در هر کدام محصوالتی که تولید م

Trace Diagrams و State Transition Diagrams  در مدل پویا و نمودارهایDFD  در مدل وظیفه ای

مدل ذکر شده به همراه  ۳در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  باشند.می

شان کامل وند. در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودار هایهایشان بروزرسانی می شنمودار

ید می شود می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. در فاز برنامه نویسی سورس کد تول

 و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.   

 ولید می کنند را مشخص کردند.  بنابراین هر دو متدولوژی محصوالتی که ت   

 :تکنیک ها و قوانین 

 تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.    

ئیات جزدر هر مرحله وظیفه انجام می شوند که  ۹همانطور که ذکر شد کار ها در  BONمتدولوژی در    

 شده است. ، بیانیی که باید انجام شود، چگونگی انجام آن ها و قوانینشانکار ها

، کد و تست ز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیءفا ۵همانطور که ذکر شد، حاوی  OMT متدولوژی   

 ۱بخش )به  است و چگونگی انجام مراحل تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است

 .مراجعه کنید(

 دولوژی تکنیک ها و قوانین بیان شده اند.بنابراین در هر دو مت   
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 :دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری 

ی توضیح داده شده اند، اما به طور مختصر به فعالیت های ۳-۱-۳بخش فعالیت های چتری به طور کامل در    

ر برای مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت نرم افزا 20عمر یگفته می شود که در کل طول چرخه 

 صورت می گیرند.

ک های و از تکنی نشده است باشند، در جهت مدیریت ریسک که اشاره ای به کارهایی BONمتدولوژی در    

ه ها آمده بررسی نظر کاربر در معیار پذیرش برخی وظیف. اما مفید برای مدیریت ریسک استفاده نشده است

های السی مثال در وظیفه اول، دوم، چهارم و پنجم یعنی مشخص کردن مرز سیستم، لیست کردن کاست. برا

عیار پذیرش تصویب آن ها توسط کاربر نهایی در م ،کاندید، تعریف کردن کالس ها و شرح دادن رفتار سیستم

 .همچنین در هر مرحله سازگاری سیستم چک می شودآمده است. 

و کنترل صورت می گیرد اما اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نشده  21برنامه ریزی مورد مدیریت پروژهدر    

 است.

یعنی تعریف  ۶استفاده می شود. برای مثال در وظیفه  22برای تضمین کیفیت از تکنیک طراحی با قرارداد   

کالس  یرسمی ها 23کالس، به رابط یکالس ها در نمودارها یررسمیغ حاتیتوضکردن ویژگی های عمومی، 

 .شوند یترجمه م ها( class invariantها و  pre/post condition)نرم افزار یها با قرارداد

ما در اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است. ا OMT متدولوژی   

تواند کمی به یفاز تحلیل سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن، صحت سنجی می شوند که م

 مدیریت ریسک کمک کند.

ده از تکنیک هایی استفا به هم اشاره ایدر این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند.    

 نشده است.نی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم بازبی مثل

 طراحی ،24تکراری فنی مرورحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل  OMTفعالیت ها در    

دهند، استفاده ای نشده است. می افزایش را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک قرارداد و اساس بر

                                                 
20 life cycle 
21  planning and scheduling  
22 design by contract 
23 interface 
24 iterative technical reviews 
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تواند تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که می

 کمی به تضمین کیفیت کمک کند.

 BONوژی تدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است، اما در متدولدر هر دو م   

رت می گیرد که کارهایی مثل گرفتن تایید کاربر در اخر هر مرحله و استفاده از تکنیک طراحی با قرارداد صو

عمل  OMTاز ن معیار بهتر در ای BONمی تواند به مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمک کنند. بنابراین 

 می کند.  

 پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار -۳-۱-۲

هر کدام زیر تشکیل شده است که  27و نگهداری 26، توسعه25بخش اصلی تعریف ۳چرخه عمومی نرم افزار از    

 دارند.بخش هایی 

 تعریف 

 کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی .1

فاز جمع آوری اطالعات تحلیل، توضیح  ۳در  وظیفه دارد که ۹همانطور که ذکر شد  BONمتدولوژی    

فاز جمع آوری اطالعات تحلیل که ساختار جمع آوری شده و طراحی مدل محاسباتی، گروهبندی شده اند. 

بخش مشخص کردن مرز سیستم، لیست کردن کالس های کاندید و انتخاب کالس ها و گروه بندی  ۳خود از 

زی و کاوش قلمرو مسئله می پردازد. برای مثال در وظیفه ی آن ها در خوشه ها تشکیل شده است، مدلسا

 قرار می گیرند. 28سوم، کالس های مرتبط با قلمرو مسئله استخراج می شوند و در نمودار های خوشه

ها ه نیازمندیبفاز است. در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه  ۵دارای  OMT متدولوژی   

ند. ساخته می شو به صورت تکراری مدل شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله ۳پس مشخص می شود، س

 ۳عدی این در فاز های بمدل در واقع وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کنند.  ۳این 

 مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.

 

 

                                                 
25 definition 
26 development 
27 maintenance 
28 cluster charts 
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 استخراج نیازمندی ها .2

در وظیفه اولش یعنی مشخص کردن مرز سیستم، نیازمندی های مشتری را استخراج  BONمتدولوژی    

نیست   29نمایش می دهد. این متدولوژی کامال بر مبنای نیازمندی ها use caseکند و آن ها را در قالب می

 اما در آن استخراج نیازمندی ها صورت می گیرد.

های  فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل، نیازمندی ۵شد، دارای  همانطور که گفته OMTمتدولوژی    

مرو مسئله قل کاربران، توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند. سپس با استفاده از این نیازمندی ها

 .ساخته می شوند به صورت تکراری شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئلهمدل  ۳مشخص می شود و 

 تحلیل امکانپذیری .3

  پردازد.بررسی ریسک های موجود نمیامکانپذیری و  در هیچ یک از مراحل به تحلیل BONمتدولوژی         

 به تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است. OMT متدولوژی         

 توسعه   

 طراحی معماری .1

یک  و گروهبندی آن ها در خوشه ها، در فاز تحلیل و در وظیفه ی انتخاب کالس ها BONمتدولوژی    

ی و کامل معماری ایستا اولیه می سازد و پس از آن در وظیفه های مربوط به فاز طراحی آن را بروزرسان

م توصیف ها را در سیستها و خوشهای از نمودارها است که روابط بین کالسمجموعهکند. معماری ایستا می

 کند.می

ز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی سیستم را فا ۵دارای  OMT متدولوژی   

مشخص می کند و ویژگی های قلمرو جواب را اضافه می کند. در واقع در این فاز طراحی معماری صورت 

 (۱-۲بخش گیرد. )توضیحات بیشتر در می

 طراحی تفضیلی .2

با هم  مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء هابا جزئیات  و رفتار هایشان اء سیستمدر این بخش اجز   

 برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.

                                                 
29 requirement driven 
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در سه وظیفه آخرکه مربوط به طراحی است، یعنی تصحیح سیستم، عمومی سازی و  BONمتدولوژی    

ودار های موجود ه مدل های ایستا و پویا و نمتکمیل و مرور سیستم، مراحل کامل طراحی را با جزئیات به همرا

 ذکر می کند.  

فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء، طراحی تفضیلی انجام  ۵از  OMT متدولوژی   

 31آن ها، عملکرد 30می دهد. به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها، روابط بین آن ها، خواص

داده و شیء های عماریی که طراحی شده است، مشخص می شود. همچنین ساختار های هایشان با توجه به م

داخلی نیز مشخص می شود. در واقع بیشتر جزئیاتی که برای پیاده سازی نیاز هست باید در این فاز مشخص 

 شود.

 برنامه نویسی .3

ابراین در نکرده است بنهیچ اشاره ای به بخش برنامه نویسی در چرخه ی عمر نرم افزار  BONمتدولوژی    

 این بخش ضعف دارد.

رس کد را که سو فاز دارد که فاز چهارم، فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد OMT ۵ متدولوژی   

 .تولید می کند

 تست .4

ین در این نکرده است بنابرا آندر چرخه ی عمر آزمون نرم افزار هیچ اشاره ای به بخش  BONمتدولوژی    

 دارد.بخش ضعف 

 ی شوند.که سناریو های تست در آن ایجاد م فاز دارد که فاز آخر آن، تست می باشد OMT ۵ متدولوژی   

 بنابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد. 

 32استقرار .5

 استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.   

ن در این ه بخش استقرار در چرخه ی عمر نرم افزار نکرده است بنابرایهیچ اشاره ای ب BONمتدولوژی    

 بخش ضعف دارد.

                                                 
30 attributes 
31 operation 
32 deployment 
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 فاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد. OMT متدولوژی   

 اشاره کرد. 36و اجتنابی 35، تطبیقی34، تکمیلی33از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی: نگهداری   

      ی اشاره ای به مرحله ی نگهداری که یکی از بخش های اصلی چرخه عمر عموم هیچ BONمتدولوژی ر د   

 نرم افزار می باشد، نشده است.

 هیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است. OMT متدولوژی در   

مدلسازی  ویف، کاوش قلمرو مسئله در فاز تعر OMT و BONمتدولوژی هر دو بنابراین همانطور که اشاره شد    

ر فاز توسعه، و استخراج نیازمندی ها را شامل می شوند، اما مرحله ی تحلیل امکانپذیری را پوشش نمی دهند. د

تست را  بخش برنامه نویسی و BONهر دو متدولوژی طراحی معماری و طراحی تفضیلی را انجام می دهند، اما 

رم افزار وی مرحله ی استقرار نیستند. و اما فاز آخر چرخه عمر عمومی نشامل نمی شود. همچنین هیچ یک حا

 یعنی نگهداری، در هیچ یک از این دو متدولوژی دیده نمی شود. 

افزار م، کل چرخه عمر عمومی نر OMTو  BONنتیجه گیری که می توان داشت این است که هر دو متدولوژی    

 باشد.عمل می کند زیرا حاوی بخش برنامه نویسی و تست می BONبهتر از  OMTرا پوشش نمی دهند؛ اما 

 یچتر یها تیاز فعال یبانیپشت -۳-۱-۳

یریت ریسک، نرم افزار برای مد عمر فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی   

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند. 

 ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.  کاهش و ریسک ت که ارزیابیمدیریت ریسک: به این معناس

کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام  37یعنی امکان پذیری

 برنامه ،39اولیه سازی نمونه ،38اولیه سنجی امکان (. تکنیک های تحلیلbased planning-riskدهیم )

 V&V، 43انتشار زودهنگام ،42کاربر فعال مشارکت ،41افزاینده-تکراری فرآیند ،40ریسک بر مبتنی ریزی

                                                 
33 corrective 
34 perfective 
35 adaptive 
36 prevented 
37 feasibility 
38 preliminary feasibility analysis 
39 prototyping 
40 risk-based planning 
41iterative-incremental process  
42 active user involvement 
43 early release 
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(44validation&  45verification )،برای مدیریت  47مداوم سازی یکپارچه و ،46تکراری های بررسی مداوم

 ریسک مفید هستند.

 :مکرر طور اید بهامه ها بکنترل باید انجام شوند؛ برن و بندی زمان ریزی، برنامه های تکنیک مدیریت پروژه 

تیم و بیرون  گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون قرار نظر تجدید و بازبینی مورد

 تیم توجه شود.

 فنی مرور هایبهبود باشند. تکنیک های تکنیک و کیفیت ارزیابی تضمین کیفیت: فعالیت ها شامل 

 را 49هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک ستمر وم V&Vقرارداد،  اساس بر طراحی ،48تکراری

 دهند، مفید می باشند.می افزایش

   : BONمتدولوژی  

  متدولوژی درBON رای بنشده است.  انجام می شوند، در جهت مدیریت ریسک که اشاره ای به کارهایی

 ریسک، بر یمبتن ریزی رنامهب اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل

مداوم  یساز یکپارچه و تکراری، های بررسی مداوم، V&Vانتشار زودهنگام،  افزاینده،-تکراری فرآیند

ال در وظیفه انجام نمی شوند. اما بررسی نظر کاربر در معیار پذیرش برخی وظیفه ها آمده است. برای مث

ردن های کاندید، تعریف کتم، لیست کردن کالساول، دوم، چهارم و پنجم یعنی مشخص کردن مرز سیس

ست. کالس ها و شرح دادن رفتار سیستم، تصویب آن ها توسط کاربر نهایی در معیار پذیرش آمده ا

 همچنین در هر مرحله سازگاری سیستم چک می شود.

 یم نشده ت در مورد مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل صورت می گیرد اما اشاره ای به مدیریت اعضای

 است.

  برای تضمین کیفیت از تکنیک طراحی با قرارداد استفاده می شود. در واقع متدولوژیBON قا تحت عمی

ای عمومی، یعنی تعریف کردن ویژگی ه ۶برای مثال در وظیفه  تاثیر مفهوم طراحی با قرارداد می باشد.

 یها الس با قراردادک یرسمی ها کالس، به رابط یکالس ها در نمودارها یررسمیغ حاتیتوض

 .شوند یترجمه م ها( class invariantها و  pre/post condition)افزارنرم

                                                 
 اعتبار سنجی: سنجیدن اینکه سیستم مورد تایید کاربر هست یا خیر 44

 صحت سنجی: بررسی اینکه سیستم درست کار می کند یا خیر 45
46 iterative reviews  
47 continuous integration 
48 iterative technical reviews 
49 requirements traceability 
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 : OMT متدولوژی

  متدولوژیOMT   .رای باشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است

 ریسک، بر یمبتن ریزی برنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل

 سازی ارچهیکپ و تکراری، های بررسی انتشار زودهنگام، کاربر، فعال افزاینده، مشارکت-تکراری فرآیند

سنجی صحت و وظیفه ای پس از ساخته شدن،شوند. اما در فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا مداوم انجام نمی

 کند. تواند کمی به مدیریت ریسک کمکمی شوند که می

  .هایی ه از تکنیکاستفاد به هم اشاره ایدر این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند

 نشده است.نی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم بازبی مثل

  فعالیت ها درOMT بر راحیط تکراری، فنی حاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرور 

شده است. ندهند، استفاده ای می افزایش را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک اد وقرارد اساس

ه تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است ک

از  ه بعدمی تواند کمی به تضمین کیفیت کمک کند. البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد ک

ا قبل از پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است، اما تأثیری در تضمین کیفیت ت

 پیاده سازی سیستم ندارد. 

لوژی اما در متدو دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است، بنابراین در هیج یک از   

BON ورت می گیرد ر در اخر هر مرحله و استفاده از تکنیک طراحی با قرارداد صکارهایی مثل گرفتن تایید کارب

عمل  OMTدر ابن معیار بهتر از  BONکه می تواند به مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمک کنند. بنابراین 

 می کند.  

 از یک محصول به محصول دیگر 51و همواری انتقال 50بی درزی -۳-۱-۴

تکنیک برای  ۲  نداشته باشیم. 52در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم بی درزی به این معناست که   

پایه گذاری کنیم و همه  مشترک مفهوم یک بر محصوالت را و وظایف همهاینکه درز نداشته باشیم این است که 

 کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.

                                                 
50 seamlessness 
51 smoothness of transition 
52 paradigm shift 
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انتقال هموار باشد. ساخت محصوالت جدید از روی محصوالت  54وظیفه هاو  53همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها   

 موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.

کند. یبانی میین معیار را به خوبی پشتبی درزی ساخته شده است. بنابراین ابا هدف برقراری  BONمتدولوژی    

 تا را باال سطح انتزاع در تحلیل و طراحی بیاورد، به جای اینکه جزئیات سطح پایین کد را برای برقراری بی درزی

اخته شده اند این متدولوژی در هر مرحله مدل هایی که تا آن مرحله س پایین می آورد. اجرایی های دستورالعمل

زد. بنابراین انتقال را بروزرسانی می کند و نمودار های جدید با استفاده از اطالعات بدست آمده تا آن مرحله می سا

 یز در این متدولوژی هموار می باشد.ن

ی فاز ها  مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ۳در همان فاز اولش یعنی تحلیل،  OMT متدولوژی   

ف بر مبنای مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند. بنابراین همه ی محصوالت و وظای ۳بر مبنای همین 

 DFDودار در مدل وظیفه ای از نم OMT. اما مشکلی که وجود دارد این است که یک مفهوم بنا نهاده می شوند

 استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست. درنتیجه درز ایجاد می شود. 

 دارد.  انتقال هموار OMTمدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی،  ۳اما با توجه به ساخت    

در حالی  بی درز است و برمبنای بی درزی ساخته شده است؛ BONین همانطور که ذکر شد، متدولوژی بنابرا   

 موار هستند. هدرز وجود دارد. در مورد انتقال هموار نیز هر دو متدولوژی دارای انتقال  OMTکه در متدولوژی 

 مبتنی بر نیازمندی ها )وظیفه ای و غیر وظیفه ای( -۳-۱-۵

ازی شوند و ی وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند، به طور مستقل مدلسنیازمندی ها   

 مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.

ابراین در در ابتدا در فاز تحلیل بر مبنای نیازمندی ها مرز سیستم را مشخص می کند. بن BONمتدولوژی    

یستم ی کاربر را استخراج می کند پس از مشخص کردن مرز ساین مرحله که مرحله ی اول هست نیازمندی ها

ها ر مبنای نیازمندیاین متدولوژی ب سایر مدل ها را بر مبنای همین نیازمندی ها می سازد. اما همه ی فعالیت ها در

 ست.نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی انیستند بنابراین 

نیازمندی های کاربران، توسعه دهندگان و مدیران را  ،ل یعنی تحلیلفاز دارد که در فاز او OMT ۵ متدولوژی   

استخراج می کند. اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده است و نیازمندی ها بطور مستقل 

                                                 
53 stages 
54 tasks 
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از طراحی در ف OMTاما  مدلسازی نمی شوند. بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد.

 گیرد.را مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظر می trade-offسیستم اولویت های 

توان د ولی نمینیازمندی ها را در مراحل اول استخراج می کنن BONو  OMTبنابراین با اینکه هر دو متدولوژی    

 آن ها را مبتنی بر نیازمندی دانست.

 ها یازمندین به یابیردقابل ملموس بودن،  ،یرین پذآزمو -۳-۱-۶

 آزمون پذیری 

قابل فهم  و آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده، کم   

امل کنند نه کباشند و روابط بین آن ها حداقل باشد. همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند 

 عث پیچیده شدن یکدیگر بشوند. اینکه با

دل مرحله وجود دارد که در هر مرحله مدل های قبلی تکمیل می شوند و م BON ۹متدولوژی در    

م نیست؛ دارد که تعداد آن ها ک deliverable ۱۱های جدیدی اضافه می شوند. این متدولوژی در مجموع 

این  می شود، مراحل قابل فهم هستند کهاما چون مراحل زیاد هست و در هر مرحله بخش کمی اضافه 

ست که اکثرا به آزمون پذیر بودن آن کمک م کند. اما مورد بعدی وجود وابستگی بین نمودار ها و مدل ها

 از روی هم ساخته می شوند که این کمی آزمون پذیری را دچار مشکل می کند.

ساخته  مدل شیء، پویا و وظیفه ای ۳فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۵دارای  OMT متدولوژی   

ء، در مدل شی data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند)  می شوند

Event-Trace Diagrams و State Transition Diagrams  در مدل پویا و نمودارهایDFD  در مدل

. در نتیجه وندشو نمودار ها تکمیل می  افه می شوددر مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اض .وظیفه ای(

از هم  مدل کامال ۳محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد. این 

ی گیرد. مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت م

 وژی آزمون پذیر است.در نتیجه می توان گفت این متدول

 ملموس بودن 

ند و نحو و قابل اجرا باش باید ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد. از دید کاربر محصوالت   

در  باید معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد. از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند

 فرایند، مفید باشند.
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 ابل فهمقصوالت خیلی پیچیدگی ندارند و نمودار های آن اکثرا از دید کاربر مح BONمتدولوژی در    

یل هستند. همچنین چون در هر مرحله محصوالتی ساخته می شوند که کاربرد آن ها در راستای تکم

برای  شدن آن مرحله هست، برای فرایند مفید هستند. در نتیجه این متدولوژی هم برای کاربر و هم

 لموس می باشد.توسعه دهنده م

مدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند. در مدل شیء  OMT ۳ متدولوژی در   

class diagram  وdata dictionary در مدل پویا ،event trace diagram  وstate transition diagram و 

کاربر قابل  دگی ندارند و برایاین نمودار ها خیلی پیچی  ترسیم می شود. DFDدر مدل وظیفه ای نمودار 

وند و فهم می باشند. همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می ش

ا از دید خیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی ر DFDاما وجود نمودار  مفید هستند.

 ملموس کند. ناتوسعه دهندگان 

 ندی هاقابل ردیابی به نیازم 

 سناریوهای زا استفاده طریق یا از نیازمندی ها، غیرمستقیم یا مستقیم تحقق عنوان به محصوالت باید   

 .باشند ردیابی نیازمندی ها قابل بر مبتنی ارزیابی

کند، ینیازمندی ها را استخراج م در مرحله ی اول یعنی مشخص کردن مرز سیستم،  BONمتدولوژی    

های دلممراحل بعدی نشان می دهد و بر اساس آن مدل ها را می سازد. در  use caseآن ها را در قالب 

خته سا scenario chartجدید از روی مدل های قبلی ساخته می شوند. همچنین در همان مرحله اول یک 

متدولوژی  بنابراین اینمی شود که رفتار سیستم را بر اساس محرک های داخلی و خارجی، بررسی میکند. 

  قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را بطور غیر مستقیم دارد.

نوان تحلیل عفعالیتی با با اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند، اما  OMT متدولوژی   

مودار ها نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است. همچنین در مدل ها و ن

مشکل  DFDریق و ردیابی به نیازمندی ها از ط ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد چیزی که بتواند

 . در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.است

بهتری ذیری آزمون پ OMTرا در این معیار ها مقایسه کنیم،  OMTو  BONبنابراین اگر بخواهیم دو متدولوژی    

وس هر دو ملم BONو   OMTدارد چرا که تعداد محصوالتش و وابستگی بین آن ها کمتر است.  BONنسبت به 

دی ها قابل ردیابی به نیازمن OMTکمی از ملموس بودن آن می کاهد.  OMTدر  DFDهستند اما وجود نمودار 

 رت می گیرد.ردیابی به نیازمندی ها بطور غیر مستقیم صو  BONنیست در حالی که در 
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 مشارکت فعال کاربران قیتشو -۳-۱-۷

بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر، برای    

با  55برنامه ریزی و جلسات مروروجود نماینده ای از کاربران و مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است. 

 می باشد. کاربران مفید

اربر در تیم اشاره ای به اینکه جلسات مرور با کاربر تشکیل می شود یا نماینده ای از ک BONمتدولوژی در   

اربر در معیار کوجود دارد، نشده است. تنها اشاره ای که شده این است که در اکثر مراحل، تایید محصوالت توسط 

بر صورت نمی ایید کاربر هستند اما تشویق مشارکت فعال کارپذیرش قرار گرفته است. بنابراین محصوالت مورد ت

 گیرد. 

ن پس تعامل تنها در فاز اول یعنی تحلیل، نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آ  OMT متدولوژیدر    

 و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.

ت. اما در ارکت فعال کاربر صورت نگرفته استشویق به مش BONو  OMTدر هیچ یک از دو متدولوژی بنابراین    

BON  .تایید کاربر در انتهای هر مرحله گرفته می شود 

 57و قابلیت اجرا بصورت کارا 56قابلیت اجرا -۳-۱-۸

 یت پروژه وابسته قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد. می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماه

 باشد.

نابراین بکار ها را در مرحله های کوچک انجام می دهد و به تدریج مدل ها را می سازد،  BONمتدولوژی    

 شود.  کارها به نسبت ساده هستند و پیچیدگی کمی دارند که این موجب قابل اجرا بودن این متدولوژی می

، کد احی شیءفاز تحلیل، طراحی سیستم، طر ۵مدل شیء، پویا و وظیفه ای دارد که طی  OMT ۳ متدولوژی   

مین جهت ، در ههدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیمدر فاز تحلیل و تست، تکمیل می شوند. 

یژگی های وساختار سطح باالی سیستم و شوند. در فاز طراحی سیستم، این سه مدل را به طور تکراری ساخته می

ه سه مدلی کقلمرو جواب و روابط بینشان به  هایکالس . در فاز طراحی شیء،قلمرو جواب مشخص می شود

ابراین فرایند بن در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود. شود. اضافه می ساختیم

 خیلی پیچیدگی ندارند. بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.

                                                 
55 session review 
56 practicability 
57 practicality 
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 ه باشد. موارد زیر تاثیرگذار هستند:ثر داشتؤقابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده م 

 یندفرا واحدهای پیچیدگی 

 هب را ها آن یا کند می منحرف اصلی جریان های فعالیت از را دهندگان توسعه که وظایفی 

 یریتمد جلسات مانند هایی تکنیک از استفاده می توان با. کند می مشغول غیرضروری جزئیات

 .درک متمرکز را دهندگان توسعه سیستم، اریمعم و مندینیاز بر مبتنی های مدل تیم،

 خطا مستعد های استراتژی و ها تکنیک به وابستگی 

 خاص های فناوری و ابزار به وابستگی 

 کافی پروژه مدیریت استراتژی فقدان 

ف در همانطور که ذکر شد، از واحد های کاری ساده و قابل فهم تشکیل شده است؛ وظای BONمتدولوژی    

تند و مستعد اصلی هستند و توسعه دهندگان را از آن منحرف نمی کنند؛ تکنیک ها اکثرا ساده هس راستای جریان

وژه در این خطا نیستند؛ وابستگی به ابزار و فناوری های خاص وجود ندارد و اما استراتژیی برای مدیریت پر

تدولوژی قابلیت متوان گفت که این متدولوژی ذکر نشده است. با این وجود به دلیل دارا بودن بیشتر معیار ها می 

 ثر دارند. ؤاجرا به صورت کارا را دارد و فرایند ها استفاده ی م

 ۵ فاز تکمیل می شوند و این ۵مدل تشکیل شده است که طی  ۳همانطور که ذکر شد از  OMT متدولوژی   

ستگی به مستعد خطا و وابفاز همانطور که ذکر شد، ساده و فاقد پیچیدگی هستند. همچنین فاقد تکنیک های 

که چون  ترسیم می شود DFDابزار و فناوری خاص می باشد. اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار 

ند. و اینکه به شیء گرا نیست  خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می ک

 اشاره نشده است.  OMTاستراتژیی در راستای مدیریت پروژه در 

. اما در مورد به علت قابل فهم بودن واحد های کاری، قابل اجرا هستند OMTو  BONبنابراین هر دو متدولوژی    

 عمل می کند.   OMTبهتر از  BONقابلیت اجرا بصورت کارا متدولوژی 

 مدیریت پیچیدگی -۳-۱-۹

وند عبارتند شتکنیک هایی که برای این کار استفاده می پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند.    

 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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ند. بنابراین هایی دار در سه فاز اصلی فعالیت ها را انجام می دهد که هر کدام نیز زیر بخش BONمتدولوژی    

 ولی دارد.استفاده کرده است و مدیریت پیچیدگی قابل قب layeringو هم از  partitioningاین متدولوژی هم از 

حلیل فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست تشکیل شده است. در فاز ت ۵از  OMT متدولوژی   

ی کند. ز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص ممدل شیء، پویا و وظیفه ای می سازد. در فا ۳

ه می کند. و در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داشتیم اضاف

فت که از مدیریت بنابراین این متدولوژی کار ها را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد.  می توان گ

 یدگی خوبی برخوردار است.پیچ

   خوب مدیریت پیچیدگی می کنند. OMTو  BONبنابراین هر دو متدولوژی    

 یری/ انعطاف پذ یکربندی/ پ یریپذ اسی/ مق یریتوسعه پذ -۳-۱-۱۰

 یریتوسعه پذ 

 صمشخ صراحت به آن های مکانیسم و گسترش نقاط که باشد پذیر توسعه هسته یک باید فرایند    

 .شدبا شده

 ی باشد.اشاره ای به توسعه پذیری نکرده است و دارای هسته ای با نقاط گسترش نم BONمتدولوژی    

ای با  فرایند یک هسته ی با اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند، OMT متدولوژیدر    

 نقاط قابل گسترش مشخص نمی باشد. در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

 یریپذ اسیمق 

 .باشد اجرا قابل مختلف 58سطوح بحران و ها اندازه با هایی پروژه برای باید فرایند   

از  بیشتر شود، چیزی بیشتر ۳۰-۲۰اشاره می کند که هرگاه تعداد کالس ها از  BONمتدولوژی    

امکان گروه  رایمفهوم کالس برای نشان دادن ساختار پروژه نیاز داریم. بنابراین از مفهوم خوشه بندی ب

 می کند. استفاده می کند و کالس ها را در خوشه ها گروهبندی سطح باالتر یکالس ها به واحدها یبند

در یک  یدبن شنیاست که پارت نیبه آن توجه کرد ا اسیمق شیدر هنگام افزا دیکه با ینکته ا نیدوم   

 در سطوح مختلف ییبه نماها. ما ستین یبزرگ کاف یها ستمیجامع از س ینما افتیدر یبراسطح 

استفاده  هدف نیبه ا دنیرس یبرا صرعنا یتودرتو و فشرده ساز یاز خوشه بند BON. میدار ازین اتیجزئ

 . کند یم

                                                 
58 life critical - essential money critical - discretionary money critical - comfort critical 
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اما برای  د.می باشبا سایز های مختلف دارای مقیاس پذیری برای انواع پروژه  BONبنابراین متدلوژی    

ی دهد. تکنیک هایی در جهت مدیریت ریسک انجام نمیست زیرا پروژه با انواع سطوح بحرانیت مناسب ن

اال مناسب بهمچنین فاقد مرحله ی آزمون نرم افزار و نگهداری است که برای پروژه ها با سطح بحرانیت 

 نیست.

ها تمفاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، سیستم را به زیر سیس ۵دارای  OMT متدولوژی   

های ه ها با سایزسیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد. در نتیجه برای پروژمی شکند و زیر 

ها لوژی برای پروژهباال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد. بنابراین این متدو

 با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.

نداشتن  رای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنیناما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی ب   

له نگهداری مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرح

  دارند، مناسب نیست.

 یکربندیپ 

 پروژه پیکربندی کرد. وضعیت با آن تناسب منظور فرایند را به پروژه شروع در بتوان   

پروژه  به این موضوع اشاره کرده است که می توان ترتیب مراحل را بسته به نیاز BONمتدولوژی    

اص آن و الزام تغییر داد بنابراین می توان پیکربندی اولیه در راستای قوانین متدولوژی)زبان مدلسازی خ

 بر اجرای تمام مراحل( انجام داد.

ا فاز تحلیل باولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت  اشاره ای به پیکربندی OMT متدولوژی در   

  شروع می شوند و سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای ساخته می شوند.

 یریانعطاف پذ 

 نظرهای دیدتج و یندافر مرورتکراری  جلسات های تکنیک .باشد تنظیم قابل اجرا حین در باید فرآیند   

 ، مفید هستند.بازخورد بر مبتنی

و ند انعطاف پذیری خوبی ندارد چرا که از تکنیک های جلسات تکراری مرور فرای BONتدولوژی م   

 تجدید نظر های مبتنی بر بازخورد استفاده نمی کند.

زخورد جلسات  تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر با OMT متدولوژی   

 ار، تعامل ندارد. در نتیجه انعطاف پذیری ندارد. ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای ک
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؛ اما توسعه مقیاس پذیری برای سایز های مختلف پروژه را دارا هستند OMTو  BONبنابراین هر دو متدولوژی    

 پذیری، مقیاس پذیری در سطوح بحرانیت باال، پیکربندی و انعطاف پذیری ندارند.

 59حوزه کاربرد -۳-۱-۱۱

العاتی حتما باید فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود، وابسته است؛ اما سیستم های اطحوزه کاربرد    

 پوشش داده شوند.

پانی اجاره مثالی از کاربردش در نرم افزاری برای خودکار کردن رزرو و صورتحساب برای کم BONمتدولوژی    

واند استفاده شود تاین متدولوژی در اکثر پروژه ها می   شیء گراماشین زده است. اما بطور کلی با توجه به ماهیت 

، زیرا فاز اما نقطه ی ضعف آن عدم وجود فعالیتی در راستای نگهداری می باشد که قطعا مشکل ساز خواهد بود

 نگهداری یک نرم افزار به اندازه سایر فاز ها حائز اهمیت است.

ذکر شد، دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف  بخش قبلهمانطور که در  OMT متدولوژی   

می باشد. همچنین به دلیل دارا بودن سه مدل شیء )ساختاری(، پویا )رفتاری( و وظیفه ای، وجوه اصلی مورد نیاز 

ثال در ناسا هم استفاده شده است(. اما پروژه ها را دارا هست و می توان در اکثر پروژه ها استفاده شود )برای م

نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین همانطور که گفته شد بدلیل 

نداشتن مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری 

    دارند، مناسب نیست.

 قابل استفاده یی که نیاز جدی به نگهداری ندارند،برای اکثر پروژه ها OMTو  BONنابراین هر دو متدولوژی ب   

  .سطح بحرانیت باال مناسب نیسته ها با برای پروژ OMTاما  .هستند

 معیار های زبان مدلسازی -۳-۲

 و بدون ابهام قیسازگار، دقمدلسازی شی گراء از  یبانیپشت -۳-۲-۱

 رفتاری را شامل شود و وظیفه ای ساختاری، متنوع سازی مدل های دیدگاهلسازی باید زبان مد . 

 ب به قلمرو وکار/ قلمرو مسئله به قلمرو جواداشته باشد )دامنه فرآیند کسبفیزیکی  تا منطقی سازیمدل

 اجرا(. 

 پکیج /یر سیستمز –سیستم  -سازمان ) بتوانیم در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع، مدلسازی کنیم

– inter-object – intra-object) . 

 مدلسازی  هوجوformal  وinformal .را داشته باشد 

                                                 
59 application scope 
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  : BONمتدولوژی    

  حاوی مدل ایستا، پویا و نمودار هایی مثل این متدولوژی زبان مدلسازیuse case  رتیب تاست که به

 های ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را شامل می شوند.دیدگاه

 می شود  و کم کم وارد قلمرو جواب این متدولوژی مدلسازی را از مدلسازی قلمرو مسئله شروع می کند

 بنابراین مدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارد. ها را تکمیل می کند.و مدل

  تدولوژی ممدلسازی در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع صورت می گیرد.  همانطور که ذکر شد در این

 ها و روابط درون و برون شیء ها مدلسازی می شوند.زیر سیستم سیستم،

  همچنین درBON  مدلسازیformal  وinformal .پوشش داده می شود    

  : OMT متدولوژی   

  ای مدل شیء، پویا و وظیفه ای است که به ترتیب دیدگاه ه ۳زبان مدلسازی این متدولوژی حاوی

 ش می دهد.ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را پوش

  ان، توسعه دهندگان فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل، با استفاده از نیازمندی های کاربر ۵این متدولوژی

سازد. مرو میو مدیران، قلمرو مسئله را مدل می کند. سپس مدل های شیء، پویا و وظیفه ای را در این قل

واب م را مشخص می کند و وارد قلمرو جدر فاز بعدی یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی سیست

را به  می شود. در فاز سوم یعنی طراحی شیء، به طراحی تفضیلی می پردازد و کالس های قلمرو جواب

 OMTیجه مدل ها اضافه می کند. در آخر در فازهای کد و تست قلمرو اجرا را مدلسازی می کند. در نت

ی شود مکه در فاز تحلیل ساخته  class diagramمثال و برای  مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را دارد

فیزیکی  منطقی است و در طی انجام فاز ها وابسته به پیاده سازی خاص نرم افزاری می شود و جنبه ی

 .به خود می گیرد

 OMT یل سطوح مختلف انتزاع را مدلسازی می کند و در مورد سطوح مختلف درشت دانگی،در فاز تحل

 event-traceو  state transition diagramوظیفه ای را می سازد که در مدل پویا  مدل شیء، پویا و ۳

diagram حی در فاز طراهمچنین . که روابط درون و برون شیء ها را نمایش می دهند ترسیم می کند

خصیص تسیستم، سیستم را به زیر سیستم ها می شکند و هر زیر سیستم را به کار ها و پردازنده ها 

 .       دهدمی

  درOMT .مدلسازی فرمال پوشش داده نمی شود 

رفتاری را شامل  و وظیفه ای ساختاری، متنوع سازی مدل های دیدگاه OMTو  BONهر دو متدولوژی بنابراین    

و مدلسازی را در سطوح مختلف انتزاع و برخی از سطوح درشت دانگی، انجام می دهند. متدولوژی  دنشومی 
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OMT ی تا فیزیکی را دارد اما متدولوژی مدلسازی منطقBON  فقط قلمرو مسئله و جواب را مدل می کند و قلمرو

 پشتیبانی از مدلسازی فرمال می باشد. OMTنسبت به  BONاجرا را شامل نمی شود. و اما مزیت 

 مدل یدگیچیپ تیریمدل و مد یمقابله با ناسازگار یبرا هاکیو تکن هایارائه استراتژ -۳-۲-۲

تعریف کند، بررسی  را 62و وابستگی ها 61داشته باشند که محدودیت ها 60گر زبان های مدل سازی معناشناسیا   

 کردن ناسازگاری آسان تر خواهد بود.

 .باشند پیچیدگی مدیریت تسهیل برای UMLهایی مانند پکیج های سازه شامل باید سازیمدل هایزبان   

کند؛  مدلسازی را انجام می دهد و مدل های قبلی را تکمیل می در هر مرحله بخشی از  BONمتدولوژی    

ود زبان جود آمدن پیچیدگی جلوگیری می کند، اما از مکانیزمی برای مدیریت پیچیدگی در خبنابراین از بو

ر براین در هناسازگاری آمده است؛ بنا همچنین در معیار پذیرش هر مرحله، بررسی مدلسازی استفاده نشده است.

رای مدیریت بناسازگاری نیز چک می شود، اما اینکار در فرایند انجام می شود و زبان مدلسازی تکنیکی  مرحله

  ناسازگاری ندارد.

د. مدل مدل شیء، پویا و وظیفه ای تشکیل شده است که در فاز تحلیل ساخته می شون ۳از  OMT متدولوژی   

 و زمان ولط در اشیاء بررسی رفتار با را سیستم فتارر، مدل پویا سیستم را نشان می دهد ساختار ایستاشیء 

 دونب را سیستم داخلی یندهایافرنشان می دهد و مدل وظیفه ای  اشیاء بین در رویدادها و کنترل جریان

م تکمیل کسپس در فازهای بعدی این مدل ها کم توصیف می کند.  یندهاافر این انجام نحوه مورد توضیحات در

گی را مدیریت می تواند تا حدودی پیچید OMTلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. بنابراین می شوند و جزئیات ق

 کند، اما از سازوکاری برای مدیریت پیچیدگی در زبان مدلسازی استفاده نشده است. 

ودن ه دلیل کم باین متدولوژی مکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در زبان مدلسازی در نظر نگرفته است، اما ب   

 ست. امدل ها و ساده بودن آن ها، ناسازگاری کمتر اتفاق می افتد و درصورت بروز مدیریت آن ساده تر 

 ازگاریو مدیریت ناس مدیریت پیچیدگی زبان مدلسازی  OMTو  BONدو متدولوژی  هیچ یک از ردبنابراین    

صورت  رایندبیشتری در فیت ناسازگاری مدیر BONدر  انجام نمی دهد و اینکار بیشتر در فرایند صورت می گیرد.

 اشاره ای به مدیریت ناسازگاری نشده است.  OMTمی گیرد در حالی که در 

 

                                                 
60semantic 
61constraints 
62dependencies  



  

27 
 

 Hodge & Mockمتدولوژی  -۴

 استفاده در یبرا Mockو  Hodgeتوسط  ۱۹۹۲این متدولوژی که یک متدولوژی شیء گرا است، در سال    

و کمک به  خودکار ستمیس میاصالح مفاه یبرا شگاهیآزما نیا .بود اولیه یو نمونه ساز یساز هیشب شگاهیآزما

ه کاین هدف منتشر شد با  Hodge & Mockمتدولوژی  استفاده خواهد شد. ستمیس نیا ییتوسعه مشخصات نها

 سنجی معرفی سطوح باالتر خودکارسازی سیستم های کنترل ترافیک هوایی را بررسی کند.امکان

،  Coad-Yourdonاز یکپارچه سازی و گسترش متدولوژی های موجود شامل  Hodge & Mockمتدولوژی    

Booch  وBailin  ،ساخته شده است. این متدولوژی شامل  یریدپذییو تأ یریپذیابیرد ،بی درزیبر  ژهیو دیبا تأک

 ای حاصال یبرا یفازها است. بازگشت به مراحل قبلاین  نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافرمی باشد که فاز  ۵

 66، اجرا65، طراحی نرم افزار64، طراحی سیستم63تحلیلفاز عبارتند از فاز  ۵این  .صورت می گیردمجدد  یسازمانده

 تستو  فاز های اجرا یرا برا یروش خاصاین متدولوژی می پردازیم.  فاز اول ۳که در ادامه به توضیح  67و تست

 تست یها وهیگرا و ش ءیش یسیبر اساس برنامه نو دیمراحل با نیکه ا بلکه اشاره می کندکند،  ینم شنهادیپ

 انجام شوند.

 تحلیل -۴-۱

در این فاز  .ردیگ یدر نظر م آن قلمرو ای طیمشکل در مح کی یبرا یرا به عنوان راه حل ستمیس لیتحل فاز   

 این .یردصورت می گ اءیآن اش نیآن وجود دارد و روابط ب قلمرو مسئلهو  ستمیکه در س یاساس ایاش ییشناسا

 71و انتقال به فاز طراحی سیستم 70، تحلیل رویداد69، تحلیل اطالعات68زیر فاز تحلیل نیازمندی ها ۴خود از  فاز

 تشکیل شده است.

 ست.زیر فاز با جزئیات کار هایی که در هر یک انجام می شود، توضیح داده شده ا ۴در ادامه این    

                                                 
63 analysis 
64 system design 
65 software design 
66 implementation 
67 testing 
68 requirements analysis 
69 information analysis 
70 event analysis 
71 transition to system analysis 
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 تحلیل نیازمندی ها  -۴-۱-۱

و عملکرد سیستم به طور  72شناسایی می شوند و هدف، حوزه ابهامات و نواقصحلیل نیازمندی ها، در زیر فاز ت   

مانند  ،یمشتر یها تیها و محدود یشامل تمام نگران دیبا شرح نیازمندی ها واضح مشخص می شود.

 باشد. یعملکرد هاینیازمندی

 تحلیل اطالعات -۴-۱-۲

ها ها و روابط بین آن 73شوند و موجودیت یم ییشناسا ستمیموجود در س یهادر زیر فاز تحلیل اطالعات، داده    

، را وجود دارد قلمرو مسئلهدر  چه هستند که آن یاها عناصر داده  تیموجوددر قلمرو مسئله، مدل می شوند. 

 ERD 74 نمودار رابطه موجودیت مدلی که در این مرحله ساخته می شود در نموداری به اسم کنند. یم فیتوص

به تصویر کشیده می شود. در این نمودار ساختار سلسله مراتبی نمایش داده نمی شود بلکه این مدل یک مدل 

 است. 75مسطح

ی را که هر موجودیت به بهترین شکل آن را توصیف می کند، پیدا شیئبعد از تعریف کردن موجودیت ها باید    

نمایش داده می شود. در واقع  (ORD 76)رابطه شیء  در نمودار که کنیم و موجودیت را به آن شیء نسبت دهیم

شیء ها،  ORD. در تبدیل می شوند ORDیک شیء در  77ویژگیبه یک شیء یا  ERDعناصر داده در 

 ، رفتارشان و روابط بین شیء ها نمایش داده می شود.78هایشان، زیر شیء هاویژگی

( نوشته می شود. OD 79توضیحات شیء )یک توصیف متنی در قالب  ORDبرای هر شیء در در این فاز    

همچنین همه اشیاء به همراه سرویس هایی که ارائه می دهند و سرویس هایی که از اشیاء دیگر دریافت می کنند 

در طول چرخه ی عمر توسعه بروزرسانی می شوند.  OCRو  OD نشان داده می شوند. OCR 80به شکل جدول در 

 ( نمایش داده می شوند. ID 81ر نمودار وراثت)در نهایت روابط وراثت بین اشیاء د

                                                 
72 scope 
73 entity 
74 entity relationship diagram 
75 flat 
76 object relationship diagram 
77 attribute 
78 sub-objects 
79 object description 
80 object cross-reference 
81 inheritance diagram 
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 تحلیل رویداد -۴-۱-۳

در فاز تحلیل رویداد رفتار شیء های درون سیستم مشخص می شوند. در این فاز تحلیلگر سیستم را به عنوان    

برای اینکار سندی به اسم سند رفتار سیستم  های خارجی پاسخ می دهد. 82ماشینی می بیند که به محرک

(SBS83 تهیه می شود. در )SBS به صورت انجام می دهد به هر محرک فعالیت هایی که سیستم برای پاسخ ،

تقسیم می شوند.  custodialو  84های اساسی فعالیتها به دو دسته  فعالیتاین سطح باال توضیح داده می شود. 

ی که مشخص شده انجام سیستم به طور مستقیم در جهت هدف هایفعالیت های اساسی فعالیت هایی هستند که 

 شوند.  ایت از فعالیت های اساسی انجام میدر حم هک هستند سایر فعالیت هایی custodialمی دهد. فعالیت های 

 دگاهیاز د را ستمیس یرفتار کلنیز در این فاز رسم می شود که ( SBD 85رفتار سیستم ) ی به اسم نمودارنمودار  

و  ستمیقابل مشاهده س یرونیب یحالت هااست که  86ار انتقال حالتیک نمود SBDمی کند. شناسایی  یخارج

 کشد. یم ریآن حالت ها را به تصو نیب یاحتمال یانتقال ها نیهمچن

،  ERDین هر کدام از محرک ها ممکن است عناصر داده ای به همراه داشته باشند که جدید هستند، بنابرا   

ORD  وOD  داده به نمودار  عناصرباید بروزرسانی شوند؛ یعنیERD  ا در نمودار هشود، این عناصر به شیء اضافه

ORD  تبدیل شود و رفتار این شیء ها درOD .آورده شود 

 انتقال به فاز طراحی سیستم    -۴-۱-۴

ترسیم می شود که   (CSD 87سرویس دهنده )-به اسم نمودار سرویس گیرندهدر این فاز یک نمودار دیگر    

انتقال  CSDآمده است، نشان می دهد. در  ORDها را بصورت جزئی تر از آن چه در نمودار تعامالت بین شیء 

 بین تحلیل و طراحی سیستم نشان داده می شود.

 طراحی سیستم  -۴-۲

ند. در کچگونه کار می  مستقل از پیاده سازی، هدف از فاز طراحی سیستم این است که نشان دهیم سیستم   

 لی در این فاز صورت می گیرد:یت اصهمین جهت دو فعال

فاز  در واقع اشیائی که در مشخص می شود. اءیاش نیابین و تعامل  ستمیس جزئیات رفتار شیء های .1

 تحلیل مشخص شده بودند، اصالح می شوند.

                                                 
82 stimulus 
83 system-behaviour script 
84 fundamental 
85 system-behaviour diagram 
86 state-transition diagram 
87 client-server diagram 
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 اضافه کردن شیء هایی که برای کار کردن سیستم الزم هستند. .2

 ند.در این مرحله بروزرسانی می شو OCRو  ODبنابراین    

مشتق شده است؛ با این  CSD( ترسیم می شود که از OID 88در این فاز یک نمودار به اسم نمودار رابط شیء )   

سطح جزئیات را افزایش می دهد و به  OIDروابط شیء در سطح سیستم انجام می شود، اما  CSDتفاوت که در 

 جای کل سیستم، بیشتر روی یک شیء تمرکز می کند.

( برای نشان دادن رفتار یک شیء بطور OBS 90( و سند رفتار شیء )OBD 89ار رفتار شیء )همچنین نمود   

  ایجاد می شوند.منفرد، 

 طراحی نرم افزار -۴-۳

 یافزاررمنو مجموعه  یافزارپلتفرم سخت کی یبر رو ستمیس نیا یساز ادهینحوه پ طراحی نرم افزار در فاز   

 ادهیاطالعات پ ،ستمیس یو طراح لیتحل یشده در فازها فیتعر اءیاشدر همین جهت به . مشخص می شودخاص 

 .اضافه می شود یساز

ترسیم می شود که پردازش داخلی که برای هر    (OPD 91در این فاز نموداری به اسم نمودار پردازش شیء )    

ورودی ها و  به همراه 93و خصوصی 92در این نمودار متد های عمومی شیء مورد نیاز هست را نشان می دهد.

 هایشان نشان داده می شوند.خروجی

ممکن است که در فاز طراحی سیستم ایجاد یا بروزرسانی شدند،  OCRو  OD ،OBD ،OID ،OBSهمچنین    

به اصالح  یازینرم افزار ن یطراح یبرا OBSو  OBD ،OIDشیء ها از  یاریبس یبرا .دنابیگسترش  در این فاز

مورد استفاده، و  94عامل ستمیس یهایمانند فراخوان یاطالعاتو  اصالح شود اءیهمه اشباید برای  OD؛ اما ندارند

   ، به آن اضافه شوند.هستند یو خصوص یها عموممتد کدام  نکهیا

                                                 
88 object-interface diagram 
89 object behaviour diagram 
90 object behaviour script 
91 object-processing diagram 
92 public 
93 private 
94 system call 
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 Hodge & Mockو  OMTمقایسه دو متدولوژی  -۵

 معیار های فرایندی -۵-۱

 تعریف -۵-۱-۱

اضح، منطقی، وبه خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع،  این معیار بیان می کند که متدولوژی باید   

 صحیح، با جزئیات و سازگار باشد. به همین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.

 :چرخه ی عمر و واحد های کاری 

حی فاز عبارتند از فاز تحلیل، طرا ۵فاز تشکیل شده است که این  ۵از  Hodge & Mockمتدولوژی    

 ءایاشتحلیل،  در فاز .فازها استاین  نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافرستم، طراحی نرم افزار ، اجرا و تست. سی

ن فاز خود در شناسایی می شود. ای اءیآن اش نیآن وجود دارد و روابط ب قلمرو مسئلهو  ستمیکه در س یاساس

احی سیستم انجام قال از فاز تحلیل به طرزیر فاز تحلیل نیازمندی ها، تحلیل اطالعات، تحلیل رویداد و انت ۴

احی می شود. در فاز طراحی سیستم چگونگی کار ها مستقل از پیاده سازی، مشخص می شود. در فاز طر

فاز  ۲ .ی شود، اضافه مستمیس یو طراح لیتحل یشده در فازها فیتعر اءیاشبه  یساز ادهیاطالعات پافزار نرم

 ام می شود.بعدی هم که اجرا و تست سیستم انج

ا جزئیات ب  در این متدولوژی چرخه ی عمر و واحد های کاری بجز جزئیات مربوط به اجرا و تست سیستم،   

 توضیح داده شده است و چیستی و چگونگی کار به طور واضح مشخص می شود.

 OMTه چرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند. به این صورت ک OMTمتدولوژی در    

هدف این است که در فاز تحلیل  فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست می باشد. ۵شامل 

، در همین جهت سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم

ر فاز طراحی سیستم یا همان شوند تا جنبه های ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند. دمی

. در فاز طراحی ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شودطراحی معماری، 

در این فاز شود. در واقع اضافه می سه مدلی که ساختیمهای قلمرو جواب و روابط بینشان به کالس شیء،

 جزئیاتیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود. طراحی تفضیلی انجام می شود. در فاز کد و تست هم که پ

 (.۱بخش کار ها در فاز تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است ) بیشتر در مورد

ا به خوبی چرخه ی عمر و واحد های کاری خود ر OMTو  Hodge & Mockدو متدولوژی بنابراین هر    

 است. توضیحی در مورد دو فاز آخر خود یعنی اجرا و تست نداده Hodge & Mockالبته توضیح داده اند. 
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 :تولیدکنندگان 

 ست.اشاره ای به افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده ا Hodge & Mockمتدولوژی در    

 نیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است. OMTمتدولوژی در    

 مشخص نشده اند. OMTو  Hodge & Mockبنابراین تولید کنندگان در هیچ یک از دو متدولوژی    

 :زبان مدلسازی 

ر و جداولی ز نمودافاز است که در هر کدام با توجه به نیاز های آن فا ۵دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

ن متدولوژی تولید می شود که با جزئیات نحوه ی چگونگی ساخت هر کدام توضیح داده شده است. در نتیجه ای

 زبان مدلسازی خود را دارد.

 وبرای نشان دادن جنبه های ساختاری، رفتاری سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای   OMT متدولوژی   

 Class Diagramل شیء کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را توسط در مد .می سازدای سیستم، وظیفه

 State Transitionو  Event-Trace Diagramsتوسط  را سیستم نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار

Diagrams و در مدل وظیفه ای، وظیفه مندی سیستم را با نمودار  .کشد می تصویر بهDFD  را گ)که شیء

 نیست( نشان می دهند. 

 در مورد زبان مدلسازی خود توضیحات کافی را OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

 اند.داده

 :محصوالت 

فاز است که در هر فاز نمودار ها، مستندات و  ۵همانطور که ذکر شد دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

، ORD، نمودار رابطه شیء  ERDبطه موجودیت جداولی تولید می شوند. برای مثال محصوالتی مانند نمودار را

می توانید مشاهده  ۴بخش محصول دیگر ساخته می شود که در  ۸و  ID، نمودار وراثت  ODتوضیحات شیء 

 کنید.

 ۱شکل  محصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند. همانطور که در OMT متدولوژیدر    

در فاز تحلیل مدل های شیء، پویا و وظیفه ای اولیه ساخته می شوند می بینید خروجی هر فاز مشخص است. 

-Eventدر مدل شیء،  data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند 

Trace Diagrams و State Transition Diagrams ی در مدل پویا و نمودارهاDFD  در مدل وظیفه ای

مدل ذکر شده به همراه  ۳در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  باشند.می
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هایشان بروزرسانی می شوند. در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودار هایشان کامل نمودار

فاز برنامه نویسی سورس کد تولید می شود می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. در 

 و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.   

   محصوالتی که تولید می کنند را مشخص کردند. OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

 :تکنیک ها و قوانین 

 تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.    

باشد  می و تست اجرا، نرم افزارتحلیل، طراحی سیستم، طراحی فاز  ۵دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

ا، تحلیل بخش تحلیل نیازمندی ه ۴خود فاز تحلیل از  .فازها استاین  نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافرکه 

قداماتی صورت ا. در هر فاز اطالعات، تحلیل رویداد و انتقال از فاز تحلیل به طراحی سیستم تشکیل شده است

 می گیرد و محصوالتی تولید می شوند که قوانین و چگونگی انجام آن ها توضیح داده شده است.

، کد و تست ز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیءفا ۵همانطور که ذکر شد، حاوی  OMT متدولوژی   

 ۱بخش )به  ح داده شده استاست و چگونگی انجام مراحل تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء توضی

 .مراجعه کنید(

 بنابراین در هر دو متدولوژی تکنیک ها و قوانین بیان شده اند.   

 :دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری 

توضیح داده شده اند، اما به طور مختصر به فعالیت هایی  ۵-۱-۳بخش فعالیت های چتری به طور کامل در    

گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت 

 صورت می گیرند.

دهد. به طور مستقیم فعالیتی در جهت مدیریت یا کاهش ریسک انجام نمی Hodge & Mockتدولوژی م     

ام می شوند. و توسعه محصوالت بصورت تکراری انج از های این متدولوژی قابلیت بازگشت به عقب دارندفاما 

ولید می شوند همچنین در انتهای هر فاز برای اعتبار سنجی مدلی که ساخته شده است، سناریو های ارزیابی ت

ز آزمون تدولوژی دارای فامورد دیگر این است که این م که می توانند کمی به مدیریت ریسک کمک کنند.

 نرم افزار است که اعتبار سنجی و صحت سنجی در این بخش انجام می شود. 
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د نشده است. همچنین در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرن   

روژه پرداخته پ. بنابراین به مدیریت توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است

 نشده است.

واند تا حدی کیفیت با اینکه از تکنیک هایی مثل طراحی با قرارداد استفاده نمی کند اما می ت این متدولوژی   

ی بصورت تکراری را تضمین کند چرا که قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را دارد. همچنین فاز های این متدولوژ

ا می توانند به هوند و سناریو های ارزیابی نیز در انتهای هر فاز تولید می شوند که هر دوی این انجام می ش

 همچنین وجود فاز آزمون نرم افزار نیز به تضمین کیفیت کمک می کند. تضمین کیفیت کمک کند.

ا در . اماشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است OMT متدولوژی   

تواند کمی به فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن، صحت سنجی می شوند که می

 مدیریت ریسک کمک کند.

ده از تکنیک هایی استفا به هم اشاره ایدر این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند.    

 نشده است.یت تیم نی مکرر برنامه ها و مدیربازبی مثل

 طراحی ،95تکراری فنی حاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرور OMTفعالیت ها در    

دهند، استفاده ای نشده است. می افزایش را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک قرارداد و اساس بر

تواند ویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که میتنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پ

 کمی به تضمین کیفیت کمک کند.

ست، اما در بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده ا   

ز است. همچنین در انتهای هر فا فازهااین  نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافر Hodge & Mockمتدولوژی 

یسک و تضمین رناریو های ارزیابی برای اعتبار سنجی سیستم تولید می شوند. این ها می توانند به مدیریت س

در مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمی   Hodge & Mockکیفیت کمک کنند و از این جهت متدولوژی 

 برتری دارد. OMTنسبت به متدولوژی 

 

                                                 
95 iterative technical reviews 
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 پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار -۵-۱-۲

هایی یر بخشبخش اصلی تعریف، توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام ز ۳چرخه عمومی نرم افزار از    

 دارند.

 تعریف 

 کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی .1

ر فاز دفاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی نرم افزار، اجرا و تست دارد.  Hodge & Mock  ۵متدولوژی    

ل ابتدا یر فاز است قلمرو مسئله مشخص می شود. به این صورت که در فاز تحلیز ۴تحلیل که خود دارای 

تحلیل نیازمندی ها صورت می گیرد و قلمرو مسئله مشخص می شود و سپس در فاز تحلیل اطالعات 

به همراه  ،کنند یم فیتوص را وجود دارد قلمرو مسئلهدر  چه هستند که آن یاکه عناصر داده  ها تیموجود

وند. ینشان مدل می شوند. سپس در فاز تحلیل رویداد رفتار شیء های درون سیستم مشخص می شروابط ب

 بنابراین در این متدولوژی کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی آن انجام می شود. 

ها ه نیازمندیبفاز است. در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه  ۵دارای  OMT متدولوژی   

ند. ساخته می شو به صورت تکراری مدل شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله ۳می شود، سپس  مشخص

 ۳عدی این در فاز های بمدل در واقع وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کنند.  ۳این 

 مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.

 ندی هااستخراج نیازم .2

ارد که همانطور که ذکر شد در فاز تحلیل یک زیر فاز تحلیل نیازمندی ها د Hodge & Mockمتدولوژی    

ها  یگراننشامل تمام در آن نیازمندی ها استخراج می شوند و نیازمندی ها طوری توضیح داده می شوند که 

 د.نباش یعملکرد هاینیازمندیمانند  ،یمشتر یها تیو محدود

های  فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل، نیازمندی ۵همانطور که گفته شد، دارای  OMTولوژی متد   

مرو مسئله قل کاربران، توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند. سپس با استفاده از این نیازمندی ها

 می شوند.ساخته  به صورت تکراری شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئلهمدل  ۳مشخص می شود و 

 تحلیل امکانپذیری .3

 اشاره ای به تحلیل امکانپذیری نکرده است. Hodge & Mockمتدولوژی    
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 به تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است. OMT متدولوژی         

 توسعه   

 طراحی معماری .4

فاز طراحی سیستم، طراحی  فاز است. در ۵همانطور که ذکر شد دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

معماری انجام می شود. در این فاز جزئیات رفتار شیء هایی که در فاز تحلیل مشخص شده بودند به آن ها 

(. همچنین در اخر  ۴-۲بخش  اضافه می شود. و شیء هایی نیز به سیستم اضافه می شوند )جزئیات بیشتر در

رسم می شود که تعامالت بین شیء  CSDیل یعنی قبل از وارد شدن به فاز طراحی سیستم، نمودار فاز تحل

آمده است، نشان می دهد. می توان گفت این نمودار نیز  ORDها را بصورت جزئی تر از آن چه در نمودار 

 مربوط به طراحی معماری سیستم است. 

م یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی سیستم را فاز است که در فاز دو ۵دارای  OMT متدولوژی   

مشخص می کند و ویژگی های قلمرو جواب را اضافه می کند. در واقع در این فاز طراحی معماری صورت 

 (۱-۲بخش گیرد. )توضیحات بیشتر در می

 طراحی تفضیلی .5

با هم  ایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء هادر این بخش اجزاء سیستم و رفتار ه   

 برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.

 اءیاشبه طراحی تفضیلی در فاز طراحی نرم افزار می پردازد. در این فاز  به Hodge & Mockمتدولوژی    

همچنین محصوالتی  .می شود اضافه یساز ادهیاطالعات پ، ستمیس یو طراح لیتحل یشده در فازها فیتعر

در این فاز نموداری به اسم . همچنین دنابیگسترش  در این فازممکن است که در فاز های قبلی ایجاد شدند، 

ترسیم می شود که پردازش داخلی که برای هر شیء مورد نیاز هست را نشان  (OPDنمودار پردازش شیء )

 ( ۴-۳بخش می دهد.)جزئیات بیشتر در 

فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء، طراحی تفضیلی انجام  ۵از  OMT متدولوژی   

 97آن ها، عملکرد 96می دهد. به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها، روابط بین آن ها، خواص

داده و شیء های ی شود. همچنین ساختار های هایشان با توجه به معماریی که طراحی شده است، مشخص م

                                                 
96 attributes 
97 operation 
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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.

 برنامه نویسی .6

 د.یک فاز به اسم اجرا دارد که در آن فاز به برنامه نویسی می پرداز Hodge & Mockمتدولوژی    

کد را  که سورس فاز دارد که فاز چهارم، فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد OMT ۵ متدولوژی

 .تولید می کند

 تست .7

 در فاز آخر به آزمون نرم افزار می پردازد. Hodge & Mockمتدولوژی    

 ی شوند.که سناریو های تست در آن ایجاد م فاز دارد که فاز آخر آن، تست می باشد OMT ۵ متدولوژی   

 ابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد. بن

 98استقرار .8

 استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.   

 اشد.بفاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می  Hodge & Mockمتدولوژی    

 قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد. فاقد مرحله ی استقرار یا OMT متدولوژی   

 تطبیقی و اجتنابی اشاره کرد. ،از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی، تکمیلینگهداری:    

 فاقد مرحله ی نگهداری می باشد. Hodge & Mockمتدولوژی  

 هیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است. OMT متدولوژی در      

کل چرخه ی عمر عمومی نرم افزار را شامل  OMTو  Hodge & Mockبنابراین هیچ یک از دو متدولوژی    

در مرحله ی تعریف، کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و  OMTو  Hodge & Mockشوند. هر دو متدولوژی نمی

دهند. در مرحله توسعه،  استخراج نیازمندی ها را شامل می شوند و هیچ یک تحلیل امکان پذیری را پوشش نمی

هر دو متدولوژی بخش های طراحی معماری،  طراحی تفضیلی، برنامه نویسی و تست را انجام می دهند، اما هیچ 

                                                 
98 deployment 
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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. 

 ری خاصی در این معیار نسبت به یکدیگر ندارند. در نتیجه هر دو متدولوژی نقص دارند و برت

 یچتر یها تیاز فعال یبانیپشت -۵-۱-۳

یریت ریسک، فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مد   

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند. 

 ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.  کاهش و ریسک بیمدیریت ریسک: به این معناست که ارزیا

کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام  99یعنی امکان پذیری

 ریزی برنامه ،100اولیه سازی نمونه اولیه، سنجی امکان (. تکنیک های تحلیلbased planning-riskدهیم )

 مداوم،  V&Vانتشار زودهنگام،  کاربر، فعال مشارکت افزاینده،-تکراری دفرآین ریسک، بر مبتنی

 مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند. سازی یکپارچه و ،101تکراری هایبررسی

 :مکرر طور اید بهبکنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها  و بندی زمان ریزی، برنامه های تکنیک مدیریت پروژه 

تیم و بیرون  گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون قرار نظر تجدید و بازبینی مورد

 تیم توجه شود.

 فنی مرور هایبهبود باشند. تکنیک های تکنیک و کیفیت ارزیابی تضمین کیفیت: فعالیت ها شامل 

 را اهنیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک مستمر و V&Vقرارداد،  اساس بر طراحی ،102تکراری

 دهند، مفید می باشند.می افزایش

 : Hodge & Mockمتدولوژی 

  متدولوژیHodge & Mock  به طور مستقیم فعالیتی در جهت مدیریت یا کاهش ریسک انجام نمی دهد

، ریسک بر مبتنی ریزی برنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان تحلیلو از تکنیک هایی مثل 

استفاده نمی کند.  مداوم سازی یکپارچه و تکراری، های بررسی شار زودهنگام،انت کاربر، فعال مشارکت

انجام  و توسعه محصوالت بصورت تکراری قابلیت بازگشت به عقب دارنداما فاز های این متدولوژی 

ین در انتهای هر فاز برای بنابراین می تواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند. همچن ،شوندمی

که ردیابی به نیازمندی ها  ی که ساخته شده است، سناریو های ارزیابی تولید می شوندسنجی مدلاعتبار

                                                 
99 feasibility 
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101 iterative reviews  
102 iterative technical reviews 
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مورد دیگر این است که این متدولوژی دارای فاز  این نیز می تواند کمک کننده باشد. را بررسی می کند.

 آزمون نرم افزار است که اعتبار سنجی و صحت سنجی در این بخش انجام می شود. 

 نشده است.  وژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرنددر این متدول

ه مدیریت همچنین توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است. بنابراین ب

 پروژه پرداخته نشده است.

 اند تا حدی فاده نمی کند اما می توبا اینکه از تکنیک هایی مثل طراحی با قرارداد است این متدولوژی

در فاز تحلیل  کیفیت را تضمین کند چرا که قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را دارد. در ابتدای کار یعنی

ایجاد  مودار ها و محصوالتی کهدر یک مرحله به تحلیل نیازمندی ها می پردازد و از آن پس سایر ن

این  بلیت ردیابی به آن ها وجود دارد. همچنین فاز هایها هستند و قاشوند بر اساس نیازمندیمی

های ناریومی شوند و س تکراری انجام و توسعه محصوالت بصورت قابلیت بازگشت به عقب دارندمتدولوژی 

 کمک کند. ارزیابی نیز در انتهای هر فاز تولید می شوند که هر دوی این ها می توان به تضمین کیفیت

 نرم افزار نیز به تضمین کیفیت کمک می کند. همچنین وجود فاز آزمون

 : OMT متدولوژی   

  متدولوژیOMT   .رای باشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است

 ریسک، بر یمبتن ریزی برنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل

 سازی ارچهیکپ و تکراری، های بررسی انتشار زودهنگام، کاربر، فعال فزاینده، مشارکتا-تکراری فرآیند

سنجی صحت و وظیفه ای پس از ساخته شدن،شوند. اما در فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا مداوم انجام نمی

 تواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.می شوند که می

 هایی ه از تکنیکاستفاد به هم اشاره ایو کنترل انجام نمی شوند.  در این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی

 نشده است.نی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم بازبی مثل

  فعالیت ها درOMT بر راحیط تکراری، فنی حاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرور 

شده است. ندهند، استفاده ای می افزایش را اهنیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک قرارداد و اساس

ه تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است ک

ه بعد از می تواند کمی به تضمین کیفیت کمک کند. البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد ک

ا قبل از کمک کننده است، اما تأثیری در تضمین کیفیت ت پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز

 پیاده سازی سیستم ندارد. 
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لوژی اما در متدو بنابراین در هیچ یک از دو متدولوژی اشاره ای به فعالیت های چتری و پوشش آن ها نشده است،   

Hodge & Mock ی فاز سناریو ها است. همچنین در انتهای هر ی آنفازها نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافر

یفیت کمک ارزیابی برای اعتبار سنجی سیستم تولید می شوند. این ها می توانند به مدیریت ریسک و تضمین ک

 در مدیریت ریسک و تضمین کیفیت کمی نسبت به متدولوژی  Hodge & Mockکنند و از این جهت متدولوژی

OMT .برتری دارد 

 حصول به محصول دیگراز یک م بی درزی و همواری انتقال -۵-۱-۴

تکنیک برای  ۲  نداشته باشیم. بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم   

نیم و همه پایه گذاری ک مشترک مفهوم یک بر محصوالت را و وظایف همهاینکه درز نداشته باشیم این است که 

 ببریم.کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش 

انتقال هموار باشد. ساخت محصوالت جدید از روی  104و وظیفه ها 103مرحله ها همچنین باید بین فاز ها،   

 محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.

طراحی  روی بی درز بودن تمرکز دارد. برای مثال در انتقال از فاز تحلیل به Hodge & Mockمتدولوژی    

ون درز و انتقال از تحلیل به طراحی سیستم در نظر می گیرد که باعث می شود انتقال بد سیستم یک زیر فاز

ن این متدولوژی هموار صورت گیرد. اینکه محصوالت طی فاز ها یکدیگر را تکمیل می کنند نیز نشان بر بی درز بود

یلی هموار خی شود انتقال است. اما چون در هر فاز محصوالت جدیدی عالوه بر قبلی ها تولید می شوند باعث م

 نباشد.

ی فاز ها  مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ۳در همان فاز اولش یعنی تحلیل،  OMT متدولوژی   

ف بر مبنای مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند. بنابراین همه ی محصوالت و وظای ۳بر مبنای همین 

 DFDودار در مدل وظیفه ای از نم OMTما مشکلی که وجود دارد این است که یک مفهوم بنا نهاده می شوند. ا

 استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست. درنتیجه درز ایجاد می شود. 

 دارد.  انتقال هموار OMTمدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی،  ۳اما با توجه به ساخت    

در  اام درز وجود دارد. OMTدر حالی که در متدولوژی  ،بی درز است Hodge & Mockمتدولوژی بنابراین    

خت به دلیل سا Hodge & Mockدر حالی که  دارای انتقال هموار هستند OMT مورد انتقال هموار متدولوژی

 . خیلی انتقال هموار بین همه مراحل نداردمحصوالت جدید در هر فاز، 

                                                 
103 stages 
104 tasks 



  

41 
 

 نیازمندی ها )وظیفه ای و غیر وظیفه ای(مبتنی بر  -۵-۱-۵

ازی شوند و نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند، به طور مستقل مدلس   

 مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.

دی ها ازمندر فاز اول خود یعنی تحلیل دارای یک مرحله ی جدا برای تحلیل نی Hodge & Mockمتدولوژی    

تمام  ااست. در این مرحله نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای استخراج می شوند و شرح نیازمندی ه

اخته سا بر مبنای نیازمندی ها پس از آن تمام مدل ه .را شامل می شود یمشتر یها تیها و محدودینگران

ها ابی به نیازمندینجی می کند و ردیدل را اعتبار سشوند و سناریو های ارزیابی که اخر هر فاز ایجاد می شود، ممی

 را بررسی می کند.

و مدیران را  نیازمندی های کاربران، توسعه دهندگان ،فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل OMT ۵ متدولوژی   

ها بطور مستقل ی استخراج می کند. اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده است و نیازمند

در فاز طراحی  OMTاما  مدلسازی نمی شوند. بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد.

 گیرد.ر میرا مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظ trade-offسیستم اولویت های 

ه وجود اینکبا را  OMTنیازمندی می باشد در حالی که مبتنی بر  Hodge & Mockمتدولوژی  بنابراین   

 توان مبتنی بر نیازمندی دانست.نمی ،دول استخراج می کنها را در مراحل انیازمندی

 ها یازمندین به یابیردقابل ملموس بودن،  ،یریآزمون پذ -۵-۱-۶

 آزمون پذیری 

قابل فهم  ون محصوالت باید ساده، کم آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابرای   

امل کنند نه کباشند و روابط بین آن ها حداقل باشد. همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند 

 اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند. 

ت فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی نرم افزار، اجرا و تس ۵دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

ی تولید . در هر یک از این فاز ها محصوالتفازها استاین  نیتوسعه شامل چرخش ب ندیافراشد که بمی

ساخته  محصول ۱۲شوند یا جزئیاتی به محصوالتی که تاکنون ساخته شده اند اضافه می شود. در کل می

ر فاز ها ت دمی شود که تعداد آن ها به نسبت زیاد است، اما ساده و قابل فهم هستند. همچنین محصوال

یکدیگر را کامل می کنند و تغییر یک محصول ممکن است موجب بروزرسانی سایر محصوالت شود. 

   توان گفت تعداد زیاد محصوالت ممکن است آزمون پذیری را کمی مشکل کند. می



  

42 
 

 ساخته مدل شیء، پویا و وظیفه ای ۳فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۵دارای  OMT متدولوژی   

ء، در مدل شی data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند)  می شوند

Event-Trace Diagrams و State Transition Diagrams  در مدل پویا و نمودارهایDFD  در مدل

. در نتیجه وندش و نمودار ها تکمیل می در مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اضافه می شود .وظیفه ای(

از هم  مدل کامال ۳محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد. این 

ی گیرد. مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت م

 در نتیجه می توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.

 ملموس بودن 

ند و نحو و ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد. از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باش   

باید در  معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد. از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند

 فرایند، مفید باشند.

ید محصول تول ۱۲از است که طی آن ها ف ۵همانطور که ذکر شد دارای  Hodge & Mockمتدولوژی    

اجرایی ارائه  می شوند. این محصوالت ساده هستند بنابراین برای کاربر قابل فهم هستند، اما محصول قابل

دید  نمی شود. همچنین محصوالت در جهت توسعه فرایند تولید می شوند و مفید هستند در نتیجه از

 توسعه دهندگان محصوالت ملموس هستند.

مدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند. در مدل شیء  OMT ۳ متدولوژی رد   

class diagram  وdata dictionary در مدل پویا ،event trace diagram  وstate transition diagram و 

کاربر قابل  این نمودار ها خیلی پیچیدگی ندارند و برای  ترسیم می شود. DFDدر مدل وظیفه ای نمودار 

وند و فهم می باشند. همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می ش

ا از دید خیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی ر DFDاما وجود نمودار  مفید هستند.

 ملموس کند. ناتوسعه دهندگان 

 قابل ردیابی به نیازمندی ها 

 سناریوهای زا استفاده طریق یا از نیازمندی ها، غیرمستقیم یا مستقیم تحقق عنوان به بایدمحصوالت    

 .باشند ردیابی نیازمندی ها قابل بر مبتنی ارزیابی

قابلیت ردیابی به نیازمندی ها، که یکی از اهداف ایجاد این متدولوژی  Hodge & Mockمتدولوژی  در   

بتدا در فاز تحلیل نیازمندی ها استخراج می شوند و بر اساس آن ها می باشد، وجود دارد؛ چرا که در ا
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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 

 زمندی ها را ردیابی کنیم. مستقیم نیا

نوان تحلیل عفعالیتی با با اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند، اما  OMT متدولوژی   

مودار ها نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است. همچنین در مدل ها و ن

مشکل  DFDریق و ردیابی به نیازمندی ها از ط وجود نداردچیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند 

 . در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.است

 OMTرا در این معیار ها مقایسه کنیم،  OMTو  Hodge & Mockبنابراین اگر بخواهیم دو متدولوژی    

ر است. دارد چرا که تعداد محصوالتش و وابستگی بین آن ها کمت Hodge & Mockپذیری بهتری نسبت به آزمون

OMT   وHodge & Mock ملموس هستند اما وجود نمودار  تا حدی هر دوDFD  درOMT  کمی از ملموس

ی از اهداف قابلیت ردیابی به نیازمند قابل ردیابی به نیازمندی ها نیست در حالی که OMTکاهد. بودن آن می

طور مستقیم بوده و نیازمندی ها با استفاده از سناریو های ارزیابی موجود، ب Hodge & Mockدولوژی ایجاد مت

 قابل ردیابی هستند.

 مشارکت فعال کاربران قیتشو -۵-۱-۷

بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر، برای    

با  105سک و تضمین کیفیت ضروری است. وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرورمدیریت ری

 کاربران مفید می باشد.

ر مشارکت فقط در فاز تحلیل تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کارب Hodge & Mockمتدولوژی  در   

 فعال ندارد.

ن پس تعامل ی تحلیل، نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آتنها در فاز اول یعن  OMT متدولوژیدر    

 و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.

گرفته ارکت فعال کاربر صورت نتشویق به مش OMTو Hodge & Mock  در هیچ یک از دو متدولوژیبنابراین    

 . است

                                                 
105 session review 
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 107و قابلیت اجرا بصورت کارا 106قابلیت اجرا -۵-۱-۸

 یت پروژه وابسته یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد. می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماه قابلیت اجرا

 باشد.

ی وجود در هر فاز امکان بازگشت به فاز های قبلفاز تشکیل شده است که  ۵از   Hodge & Mockمتدولوژی    

ما تعداد آن ها اچیدگی چندانی ندارند . در هر فاز محصوالتی در راستای اهداف آن فاز تولید می شوند که پیدارد

 زیاد است. بنابراین می توان گفت که این متدولوژی قابل اجرا است.  

ء، کد فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شی ۵مدل شیء، پویا و وظیفه ای دارد که طی  OMT ۳ متدولوژی   

مین جهت ، در هاز دنیای واقع بسازیمهدف این است که یک مدل صحیح در فاز تحلیل و تست، تکمیل می شوند. 

یژگی های وساختار سطح باالی سیستم و شوند. در فاز طراحی سیستم، این سه مدل را به طور تکراری ساخته می

ه سه مدلی کهای قلمرو جواب و روابط بینشان به کالس . در فاز طراحی شیء،قلمرو جواب مشخص می شود

ابراین فرایند بن تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار انجام می شود. در فاز کد و شود. اضافه می ساختیم

 خیلی پیچیدگی ندارند. بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.

 

  ستند:هقابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد. موارد زیر تاثیرگذار 

 فرایند واحدهای پیچیدگی 

 هب را آن ها یا کند می منحرف اصلی جریان های فعالیت از را دهندگان توسعه که وظایفی 

 یریتمد جلسات مانند هایی تکنیک از استفاده می توان با. کند می مشغول غیرضروری جزئیات

 کرد. متمرکز را دهندگان توسعه سیستم، معماری و نیازمندی بر مبتنی های مدل تیم،

 خطا مستعد یها استراتژی و ها تکنیک به وابستگی 

 خاص های فناوری و ابزار به وابستگی 

 کافی پروژه مدیریت استراتژی فقدان 

همانطور که ذکر شد واحد های کاری پیچیدگی چندانی ندارند. وظایف در  Hodge & Mockمتدولوژی  در   

و  (اج می شوندکه در فاز تحلیل استخر) راستای اهداف پروژه انجام می شوند و مدل ها مبتنی بر نیازمندی ها

ای ، می باشند. اما از تکنیک جلسات مدیریت تیم بهره(که در فاز طراحی سیستم ساخته می شود)معماری سیستم 

نبرده است. از تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا استفاده نمی کند و وابستگی به ابزار ها و فناوری های 

                                                 
106 practicability 
107 practicality 
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کند. اما این را هم باید در نظر گرفت که این متدولوژی خیلی خاص ندارد و از زبان مدلسازی خودش استفاده می 

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.

 ۵ فاز تکمیل می شوند و این ۵مدل تشکیل شده است که طی  ۳از  همانطور که ذکر شد OMT متدولوژی   

ستگی به فاز همانطور که ذکر شد، ساده و فاقد پیچیدگی هستند. همچنین فاقد تکنیک های مستعد خطا و واب

که چون  ترسیم می شود DFDابزار و فناوری خاص می باشد. اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار 

ند. و اینکه به نیست  خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کشیء گرا 

 اشاره نشده است.  OMTاستراتژیی در راستای مدیریت پروژه در 

 به علت قابل فهم بودن واحد های کاری و نداشتن OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

ورت کارا را دارند جرا هستند. در مورد قابلیت اجرا بصورت کارا هم هر دو تا حدی قابلیت اجرا بصپیچیدگی، قابل ا

ی عمل می کند چرا که توسعه دهندگان را از جریان اصل OMTکمی بهتر از  Hodge & Mockاما متدولوژی 

 منحرف نمی کند.

 مدیریت پیچیدگی -۵-۱-۹

وند عبارتند شریت باشند. تکنیک هایی که برای این کار استفاده می پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدی   

 از:

 Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع : 

 Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع : 

توجه به  حلیل، قلمرو مسئله بافاز انجام می شود که در فاز ت ۵فرایند در  Hodge & Mockمتدولوژی  در   

ت نیازمندی ها مشخص می شود. در فاز طراحی سیستم چگونگی کارکرد سیستم مستقل از پیاده سازی صور

ه پیاده سازی و فاز اخر هم ک ۲گیرد. در فاز طراحی نرم افزار جزئیات پیاده سازی به مدل ها اضافه می شود. می

بخش تقسیم  ۴مختلف انتزاع انجام می شوند. همچنین فاز تحلیل خود به تست هستند. بنابراین کار ها در سطوح 

ایند این شود که این یعنی کار ها در یک سطح انتزاع نیز شکسته می شوند. بنابراین می توان گفت که فرمی

 متدولوژی تا حدودی مدیریت پیچیدگی دارد.

کد و تست تشکیل شده است. در فاز تحلیل فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء،  ۵از  OMT متدولوژی   

مدل شیء، پویا و وظیفه ای می سازد. در فاز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند.  ۳

و در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داشتیم اضافه می کند. 
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را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد.  می توان گفت که از مدیریت  بنابراین این متدولوژی کار ها

 پیچیدگی خوبی برخوردار است.

 می توانند مدیریت پیچیدگی انجام دهند.   OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

 یری/ انعطاف پذ یکربندی/ پ یریپذ اسی/ مق یریتوسعه پذ -۵-۱-۱۰

 یریتوسعه پذ 

 صمشخ صراحت به آن هایمکانیسم  و گسترش نقاط که باشد پذیر توسعه هسته یک باید فرایند    

 .باشد شده

یک هسته ی توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص  Hodge & Mockمتدولوژی    

 نشده است. بنابراین این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

ای با  فرایند یک هسته ی ر ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند،با اینکه کا OMT متدولوژیدر    

 نقاط قابل گسترش مشخص نمی باشد. در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

 یریپذ اسیمق 

 .باشد اجرا قابل مختلف 108سطوح بحران و ها اندازه با هایی پروژه برای باید فرایند   

ر سنجی معرفی سطوح باالتبا این هدف منتشر شد که امکاندر ابتدا  Hodge & Mockمتدولوژی    

باال  خودکارسازی سیستم های کنترل ترافیک هوایی را بررسی کند. بنابراین برای سیستم در مقیاس

تعدد، طراحی شده بود. اما بطور کللی به علت داشتن بازگشت به عقب در فاز ها و وجود محصوالت م

 پروژه ها با سایز های مختلف استفاده کرد. توان از این متدولوژی برایمی

ه بر اینکه از این متدولوژی نمی توان برای پروژه ها یا سطح بحرانت باال استفاده کرد، زیرا عالو

ه مدیریت ریسک را به خوبی پوشش نمی دهد، فاقد مدلسازی فرمال است. همچنین مرحلهای فعالیت

 ها مناسب است. نگهداری هم ندارد. اما برای سایر پروژه 

ها تمفاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، سیستم را به زیر سیس ۵دارای  OMT متدولوژی   

های ه ها با سایزمی شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد. در نتیجه برای پروژ

ها لوژی برای پروژهها بپردازد. بنابراین این متدوباال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن 

 با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.

                                                 
108 life critical - essential money critical - discretionary money critical - comfort critical 
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نداشتن  اما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین   

نگهداری  لهمرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرح

   دارند، مناسب نیست.

 یکربندیپ 

 پروژه پیکربندی کرد. وضعیت با آن تناسب منظور فرایند را به پروژه شروع در بتوان   

ربندی حالتی که بتوان در ابتدای پروژه، متناسب با وضعیت آن پیک Hodge & Mockمتدولوژی  در    

 کرد وجود ندارد.

ا فاز تحلیل بیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت اشاره ای به پ OMT متدولوژی در   

  شروع می شوند و سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای ساخته می شوند.

 یریانعطاف پذ 

 نظرهای دیدتج و فرایند تکراری مرور جلسات های تکنیک .باشد تنظیم قابل اجرا حین در باید فرآیند   

 د.بازخورد، مفید هستن بر مبتنی

 نظرهای تجدید و فرایند تکراری مرور از تکنیک هایی مثل جلسات Hodge & Mockمتدولوژی    

ح محصوالت اما به دلیل امکان بازگشت به عقب در فاز ها و اصال استفاده نمی کند. بازخورد بر مبتنی

  قبلی، می توان گفت تا حدی انعطاف پذیر است.

زخورد فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر باجلسات  تکراری مرور  OMT متدولوژی   

 ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار، تعامل ندارد. در نتیجه انعطاف پذیری ندارد. 

را هستند؛ مقیاس پذیری برای سایز های مختلف پروژه را دا OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

می ک Hodge & Mockهمچنین  پیکربندی ندارند. و اس پذیری در سطوح بحرانیت باالاما توسعه پذیری، مقی

 انعطاف پذیر است.

 حوزه کاربرد -۵-۱-۱۱

العاتی حتما باید حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود، وابسته است؛ اما سیستم های اط   

 پوشش داده شوند.

برای خودکارسازی سیستم های کنترل  یساز هیشب شگاهیاستفاده در آزما یراب Hodge & Mockمتدولوژی    

 اریتوسعه بس ندایشده در طول فر دیاز نظر انواع نمودارها و جداول تولایجاد شد. این متدولوژی  ترافیک هوایی
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 استفاده است. همه منظوره قابل یمتدولوژ کیعنوان به اش،یدگیچیپ رغمیعل متدولوژی نیا ن،یبنابرا .است یغن

داری در چرخه عمر، برای پروژه هایی که نیاز به این البته این را نیز باید ذکر کرد که بدلیل نداشتن مرحله ی نگه

 مرحله دارند مناسب نیست.

ها با سایز های مختلف  ذکر شد، دارای مقیاس پذیری در پروژه بخش قبلهمانطور که در  OMT متدولوژی   

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 

شتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین نداهمانطور که گفته شد بدلیل 

نداشتن مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری 

       دارند، مناسب نیست.

دو فاقد  هرابل استفاده هستند اما قبرای اکثر پروژه ها  OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

قابل  انیت باال،مثل پروژه ها با سطح بحر مدلسازی فرمال و مرحله نگهداری هستند بنابراین برای برخی پروژه ها

 استفاده نیستند.

 معیار های زبان مدلسازی -۵-۲

 و بدون ابهام قیسازگار، دقمدلسازی شی گراء از  یبانیپشت -۵-۲-۱

 رفتاری را شامل شود و وظیفه ای ساختاری، متنوع سازی مدل های ید دیدگاهزبان مدلسازی با . 

 ب به قلمرو وکار/ قلمرو مسئله به قلمرو جواداشته باشد )دامنه فرآیند کسبفیزیکی  تا منطقی سازیمدل

 اجرا(. 

 پکیج /زیر سیستم –سیستم  -)سازمان  بتوانیم در سطوح مختلف درشت دانگی و انتزاع، مدلسازی کنیم

– inter-object – intra-object) . 

  وجوه مدلسازیformal  وinformal .را داشته باشد 

 : Hodge & Mockمتدولوژی    

  زبان مدلسازی این متدولوژی شامل نمودار ها، مستندات و جداول متعددی هست که در طی فاز ها

ختاری، رفتاری و وظیفه ای را شامل شوند. این نمودار ها و سایر محصوالت وجوه مدلسازی ساساخته می

ارتباط  و ERD ارتباط موجودیت می شوند. برای مثال در فاز تحلیل در مرحله تحلیل اطالعات، نمودار

ایجاد می شوند که وجه ساختاری سیستم را نشان می دهند. یا در بخش تحلیل رویداد  ORD شیء

، نشان دهنده وجه  OBD رفتار شیء رو در بخش طراحی سیستم نمودا SBD رفتار سیستم نمودار



  

49 
 

شود ترسیم می CSD سرور-کالینت رفتاری سیستم می باشند. همچنین در بخش طراحی سیستم نمودار

 (۴بخش)توضیحات نمودار ها در  که وجه وظیفه ای سیستم را نشان می دهد.

  حلیل، قلمرو منطقی تا فیزیکی را دارد. به این صورت که در فاز تزبان مدلسازی این متدولوژی مدلسازی

شان نمسئله با توجه به نیازمندی هایی که استخراج می شوند، مشخص می شود و نمودار هایی برای 

مرو مسئله دادن کالس ها و روابطشان در قلمرو مسئله ترسیم می شوند. برای مثال مدلسازی ساختاری قل

ی انجام در فاز طراحی سیستم وارد قلمرو جواب می شود و چگونگ شروع می شود. ERDبا ایجاد نمودار 

پیاده سازی  کار ها در نمودار ها و جداول نشان داده می شوند. و سپس در فاز طراحی نرم افزار جزئیات

رد. به محصوالت موجود اضافه می شود و در نهایت در فاز اجرا، پیاده سازی سیستم صورت می پذی

 براین قلمرو اجرا نیز اینگونه مدلسازی می شود.  بنا

 رفتار  راین متدولوژی شامل مدلسازی در سطح سیستم و درون و بیرون شیء می باشد. برای مثال نمودا

ر که در فاز تحلیل ایجاد می شود، یک نوع مدلسازی در سطح سیستم است. مدلسازی د SBD سیستم

.در مشاهده می شود CSD کالینت سرور و ORD ارتباط شیء سطح برون شیء هم برای مثال در نمودار

ORD شود و این ها بصورت جزئی تر در نمودار شیء ها و روابط بینشان مشخص میCSD ه نمایش داد

ه ساختار کایجاد می شود  OPD نمودار پردازش شیء می شوند. در انتهای فرایند نیز یک نمودار به اسم

دانست.  می دهد. می توان این مدلسازی را مدلسازی در سطح درون شیء و رفتار درون اشیاء را نمایش

زی در اما در این متدولوژی مدلسازی در سطح سازمان انجام نمی شود. همچنین این متدولوژی مدلسا

و سپس در  سطوح مختلف انتزاع را دارد و در ابتدا سیستم را از سطح باال و بدون جزئیات مدل می کند

 به مدل ها جزئیات اضافه می کند. طی مراحل بعدی

  .زبان مدلسازی این متدولوژی دارای وجه فرمال نمی باشد 

  : OMT متدولوژی   

  ای مدل شیء، پویا و وظیفه ای است که به ترتیب دیدگاه ه ۳زبان مدلسازی این متدولوژی حاوی

 ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را پوشش می دهد.

  که در فاز اول یعنی تحلیل، با استفاده از نیازمندی های کاربران، توسعه دهندگان فاز دارد  ۵این متدولوژی

سازد. و مدیران، قلمرو مسئله را مدل می کند. سپس مدل های شیء، پویا و وظیفه ای را در این قلمرو می

 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 

 OMTمدل ها اضافه می کند. در آخر در فازهای کد و تست قلمرو اجرا را مدلسازی می کند. در نتیجه 

ساخته می شود  که در فاز تحلیل class diagramو برای مثال  مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را دارد
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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 یل سطوح مختلف انتزاع را مدلسازی می کند و در مورد سطوح مختلف درشت دانگی،در فاز تحل

 event-traceو  state transition diagramا مدل شیء، پویا و وظیفه ای را می سازد که در مدل پوی ۳

diagram حی در فاز طراهمچنین . که روابط درون و برون شیء ها را نمایش می دهند ترسیم می کند

خصیص تسیستم، سیستم را به زیر سیستم ها می شکند و هر زیر سیستم را به کار ها و پردازنده ها 

 دهد.       می

  درOMT داده نمی شود. مدلسازی فرمال پوشش 

 و وظیفه ای ساختاری، متنوع سازی مدل های دیدگاه OMTو  Hodge & Mockبنابراین هر دو متدولوژی    

تلف انتزاع و مدلسازی منطقی تا فیزیکی را دارند. همچنین مدلسازی را در سطوح مخ دنشومی رفتاری را شامل 

ند. دلسازی را در سطح سازمان انجام نمی دهو برخی از سطوح درشت دانگی، انجام می دهند و هیچ یک م

 همچنین هیچ یک از این دو متدولوژی وجه مدلسازی فرمال را ندارند.

 مدل یدگیچیپ تیریمدل و مد یمقابله با ناسازگار یبرا هاکیو تکن هایارائه استراتژ -۵-۲-۲

را تعریف کند،  111ستگی هاو واب 110داشته باشند که محدودیت ها 109اگر زبان های مدل سازی معناشناسی   

 کردن ناسازگاری آسان تر خواهد بود.بررسی

 .باشند پیچیدگی مدیریت تسهیل برای UMLهایی مانند پکیج های سازه شامل باید سازیمدل هایزبان   

استفاده  برای مدیریت ناسازگاری CASEبه این اشاره کرده است که از ابزار های  Hodge & Mockمتدولوژی    

ارند، اما کند. همچنین با اینکه در هر فاز محصوالت زیادی تولید می شوند و محصوالت به هم وابستگی د می

ا باشند؛ سناریو های ارزیابی در اخر هر فاز چک می کند که مدل هایی که ساخته شده مبتنی بر نیازمندی ه

دیریت پیچیدگی منکه از سازه هایی برای بنابراین این کار احتمال بروز ناسازگاری را کم می کند. همچنین با ای

تر شکسته استفاده نمی کند، اما چون مدلسازی در فاز های مختلف انجام می شود و کارها به کار های کوچیک

ت پیچیدگی شوند، و همچنین وجود امکان برای بازگشت به فاز های قبلی برای اصالح مدل ها، کمی به مدیریمی

 کنند.کمک می

                                                 
109semantic 
110constraints 
111dependencies  
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د. مدل مدل شیء، پویا و وظیفه ای تشکیل شده است که در فاز تحلیل ساخته می شون ۳از  OMT متدولوژی   

 و زمان ولط در اشیاء بررسی رفتار با را سیستم رفتار، مدل پویا سیستم را نشان می دهد ساختار ایستاشیء 

 دونب را سیستم خلیدا یندهایافرنشان می دهد و مدل وظیفه ای  اشیاء بین در رویدادها و کنترل جریان

م تکمیل کسپس در فازهای بعدی این مدل ها کم توصیف می کند.  یندهاافر این انجام نحوه مورد توضیحات در

ی را مدیریت پیچیدگتا حدودی می تواند  OMTمی شوند و جزئیات قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. بنابراین 

 . ر زبان مدلسازی استفاده نشده است، اما از سازوکاری برای مدیریت پیچیدگی دکند

دلیل کم بودن  است، اما بهگرفته ناین متدولوژی مکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در زبان مدلسازی در نظر    

 ست. امدل ها و ساده بودن آن ها، ناسازگاری کمتر اتفاق می افتد و درصورت بروز مدیریت آن ساده تر 

یچیدگی پاز ابزار خاصی برای مدیریت  OMTو  Hodge & Mockم از دو متدولوژی بنابراین با اینکه هیچکدا   

کمتر  مدیریت پیچیدگی راحت تر صورت می گیرد زیرا تعداد مدل ها OMTاستفاده نمی کنند، در متدولوژی 

ر  بزااز ا Hodge & Mockمکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در نظر نگرفته است در حالی که  OMTاست. اما 

CASE .برای مدیریت ناسازگاری استفاده می کند  

 

 OPMمتدولوژی  -۶

به متدولوژی تبدیل شد که کل  ۲۰۰۲معرفی شد و تا سال  Doriتوسط  ۱۹۹۵در سال  OPMمتدولوژی    

را پوشش می دهد. این متدولوژی یک رویکرد جدیدی برای مدلسازی تحلیل ارائه کرد، به این  112عمرچرخه

را با مدلسازی شیء گرا ترکیب کرد. در این متدولوژی تنها از یک نمودار  113ازی قدیمی فرایند گراصورت که مدلس

 114ساختاری، وظیفه ای و رفتاری سیستم استفاده شده است و همین رویکرد تک مدلیبرای مدلسازی وجوه 

  پیچیدگی دارد.باعث می شود که ناسازگاری نداشته باشیم زیرا تعدد مدل نداریم، اما این مدل مشکل 

ح باالست یک فریم ورک سط OPMمزیت دیگر نبود تعدد مدل، ساده شدن فرایند می باشد. فرایند متدولوژی    

 شبیه چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار است.که 

است. این نمودار از عناصر  OPDیا  115فرایند-رسم می شود نمودار شیء OPMنموداری که در در متدولوژی    

در ، که بعدا اضافه شد و برای سیستم های بی درنگ مفید است، تشکیل شده است.  116رایند و حالتشیء، ف

                                                 
112 full-life cycle 
113 process-oriented 
114 single-model 
115 object-process diagram 
116 state 
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OPM  مجموعه ای ازOPD  ها برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل سلسله مراتبی به خود می گیرند. این

یند گرا ساخته میشد، که در متدولوژی های فرا DFDیا  117سلسله مراتب شبیه سلسله مراتب نمودار جریان داده

ها شود و به بهبود درک مدل یاعمال م یچیدگیپ یریتمد یکتکن یکها به عنوان  OPD یبند یهال ینا باشد.می

های زیرا جنبه ،کند یرا مشکل م یستماز س یها تمرکز بر جنبه خاص OPD یچند بعد یتکند، اما ماه یکمک م

نیز باید بیان کرد که این نمودار مدلسازی رفتاری را بطور کامل  همچنین این را .دیگر باعث حواس پرتی می شوند

انجام نمی دهد. برخی از وجوه مهم رفتاری مثل تعامالت شیء را کامل مشخص نمی کند و توالی پیام ها را نشان 

 دهد.نمی

را  OPDر ارائه کرده است که ه OPLیا  118فرایند-زبان شیء محدود به نام یعیزبان طب یک  OPMمتدولوژی   

تر راحت کاربران و متخصصان دامنهبرای  OPLدلیل تولید آن نیز این است که درک  به صورت متنی بیان می کند.

ها OPD طور خودکار از به توانیرا م OPL یهامعادلاست و تبدیل کردن آن به کد ساده تر صورت می گیرد. 

 .کرد یدتول

تشکیل شده است که در  121و استقرار 120، توسعه119سطح باال شروع زیر فرایند ۳از  OPMفرایند متدولوژی    

 ادامه به توضیح آن ها می پردازیم:

 شروع -۱-۶

سیستم، منابع مورد نیاز و  122در این بخش تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود. به این صورت که حوزه   

 د:نانجام می شو زیر فعالیت ۳نیازمندی های سطح باال مشخص می شوند. در این بخش 

می شوند. )مخصوصاً : توجیهاتی که برای توسعه سیستم مورد نظر وجود دارند، مشخص 123شناسایی .1

 توجیه اقتصادی(

2. Conceiving شود : سیستم در قلمرو مسئله در حد تحلیل مقدماتی تعریف می شود. حوزه آن مشخص می

 و مطمئن می شویم که منابع مورد نیاز وجود دارند.

 : نیازمندی های سطح باال سیستم مشخص می شوند.124ولیهمعرفی ا .3

                                                 
117 data flow diagram 
118 object-process language 
119 initiating 
120 developing 
121 deploying 
122 scope 
123 identifying 
124 initializing 
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ا نیز هو معرفی اولیه با هم انجام می شوند و همچنین در این بخش ها باید ریسک  conceivingدو بخش    

 مشخص شوند.

 توسعه -۲-۶

ر انجام زی فعالیت ۳در این بخش  در این بخش تحلیل تفضیلی، طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود.    

 می شوند:

های OPLمدلسازی می شوند و  OPDنیازمندی ها استخراج می شوند، قلمرو مسئله و سیستم در  تحلیل: .1

 شود. یمشخص م یستمس یبرا سطح باال یمعمار یکهمچنین  معادل نیز ایجاد می شوند.

 یمعمار ،های معادلشان اضافه می شود OPLو  OPDی به مدل ها یساز یادهخاص پ یاتجزئ طراحی: .2

نرم افزار  ءاجزا، اصالح می شود و آن یو نرم افزار یافزار یانم ی،سخت افزار 125ءاجزا یینبا تع یستمس

 .طراحی می شوند ی،داده و رابط کاربر یگاهپا با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند،

می شود و  دازیاجزاء نرم افزار برنامه نویسی و تست می شوند، معماری سخت افزار راه ان پیاده سازی: .3

 پلتفرم نرم افزار، از جمله میان افزار، نصب می شود.

به  یاز طراح و یبه طراح سازییادهاز پ حلقه های بازگشت این متدولوژیباید به این نکته هم اشاره کنیم که    

 ری ندارد.ایشی دانست چرا که ذات تکرافزا -یتکرار، اما نمی توان این متدولوژی را کندیم یشنهادپ، یلتحل

 در انتهای این زیرفرایند سیستم برای استقرار آماده می شود.   

 استقرار-۳-۶

، یستمس یاتیدر طول عمر عمل ینگهدار یها یتو فعالقرار می گیرد  کاربر یطمح در یستمسدر این بخش    

 فعالیت زیر انجام می شوند: ۴در این بخش  .انجام می شوند

1. Assimilating : اسناد انجام می شود آموزش، کاربر یطشده در مح یساز یادهپ یستمس صبدر راستای ن ،

)سیستم جدید جایگزین  صورت می پذیرد 127یستمستبدیل و  126داده ها یل، تبدمی شوند یدتول مناسب

 یرشو تست پذ سیستم قدیمی می شود و داده ها از سیستم قدیم به سیستم جدید منتقل می شوند.(

 .انجام می شود

حفظ  یراالزم ب ینگهدار یها یتفعال ،شود یاستفاده م یستمساز که  یدوره ا در و نگهداری: استفاده .2

 .انجام می شود یستمکارکرد س یتوضع

                                                 
125 components 
126 data conversion  
127 system conversion 
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ه می کند یا کاربران را برآورد وظیفه ای و غیر وظیفه ای اینکه سیستم نیازمندی های ارزیابی عملکرد: .3

ر دابل نگهداری است یا خیر بررسی می شود. . همچنین اینکه سیستم همچنان قخیر بررسی می شود

 رویم.عدی میبها را برآورده نمی کرد یا قابل نگهداری نبود به مرحله ی صورتی که سیستم دیگر نیازمندی

و انجام می شوند  mortem-post 128فعالیت های  ،مرده در نظر گرفته می شود یستمس پایان دادن: .4

 .صورت می گیرد ر صورت تمایل،، دیدجد یستمس یجاداسازی جهت آماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هر آنچه که از این پروژه آموخته شده در مستندات ثبت می شود. 128
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 OMTو  OPMمقایسه دو متدولوژی  -۷

 معیار های فرایندی -۷-۱

 تعریف -۷-۱-۱

اضح، منطقی، واین معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع،    

 باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند. صحیح، با جزئیات و سازگار باشد. به همین جهت

 :چرخه ی عمر و واحد های کاری 

 زیر فرایند سطح باال شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است. در مرحله شروع، ۳ز ا OPMمتدولوژی    

تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود به این صورت که حوزه سیستم، منابع مورد نیاز و نیازمندی های 

مشخص می شوند. در مرحله توسعه تحلیل تفضیلی، طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود.  سطح باال

 یاتیدر طول عمر عمل ینگهدار یها یتو فعالقرار می گیرد  کاربر یطمح در یستمسو در بخش استقرار 

این در این متدولوژی چرخه عمر و واحد های کاری بنابر .(۶بخش ، انجام می شوند )جزئیات در یستمس

مشخص شده اند اما کارهایی که در هر زیر فرایند باید انجام شود بصورت سطح باال بیان شدند و جزئیات 

 ها کامل ذکر نشده است. آن

 OMTچرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند. به این صورت که  OMTمتدولوژی در    

هدف این است که در فاز تحلیل  فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست می باشد. ۵شامل 

، در همین جهت سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای به طور تکراری ساخته یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم

طراحی سیستم یا همان شوند تا جنبه های ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان دهند. در فاز می

. در فاز طراحی ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شودطراحی معماری، 

در این فاز شود. در واقع اضافه می سه مدلی که ساختیمهای قلمرو جواب و روابط بینشان به کالس شیء،

 جزئیاتازی و آزمون نرم افزار انجام می شود. طراحی تفضیلی انجام می شود. در فاز کد و تست هم که پیاده س

(. یک ۱بخش کار ها در فاز تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است ) بیشتر در مورد

 مشاهده می کنید. ۱شکل نموداری هم برای فرایند آن آورده شده است که در 

و چرخه عمر و واحدهای کاری خود را بیان کرده اند. هر د OMTو  OPMوژی هر دو متدولشباهت ها: 

 های تحلیل، طراحی، پیاده سازی و تست را دارند.فاز
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است. هفاقد آن  OMTفاز های استقرار و نگهداری دارد در حالی که متدولوژی  OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

OPM وارد جزئیات نشده است در حالی که  واحدهای کار خود را بصورت سطح باال بیان کرده وOMT  مراحل

 را به خوبی و با جزئیات توضیح داده است.

ه این چرخه عمر و واحدهای کاری خود را دقیق و با جزئیات توضیح داده است ک OMTمتدولوژی مقایسه: 

 می باشد. OPMمزیت آن نسبت به متدولوژی 

 :تولیدکنندگان 

 افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده است.اشاره ای به  OPMمتدولوژی در    

 نیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است. OMTمتدولوژی در    

 اند.کردهن اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها OMTو  OPMمتدولوژی  یک از دو هیچشباهت ها: 

 -تفاوت ها: 

 شخص کردن تولیدکنندگان ضعف دارند و برتریی نسبتدر م OMTو  OPMمتدولوژی  هر دومقایسه: 

 به یکدیگر ندارند.

 :زبان مدلسازی 

ستفاده اتنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری سیستم  OPMمتدولوژی    

صلی آن شیء می باشد که عناصر ا OPDفرایند یا -می کند و رویکرد تک مدلی دارد. این نمودار، نمودار شیء

جوه مهم رفتاری را و فرایند است، البته بعداً عنصر حالت نیز به این نمودار اضافه شد. این نمودار برخی از و

ها برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل  OPDمجموعه ای از  OPMنشان نمی دهد. همچنین در 

 سلسله مراتبی به خود می گیرند. 

ی شود که نیز تعریف م OPLفرایند یا -زبان شیء به نام ،محدود یعین طبزبایک  OPMدر زبان مدلسازی    

 را به صورت متنی بیان می کند و درک آن ساده تر است. OPDهر 

برای نشان دادن جنبه های ساختاری، رفتاری و سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای   OMT متدولوژی   

 Class Diagramیاء و ارتباط بینشان را توسط در مدل شیء کالس های اش .می سازدای سیستم، وظیفه

 State Transitionو  Event-Trace Diagramsتوسط  را سیستم نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتار
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Diagrams و در مدل وظیفه ای، وظیفه مندی سیستم را با نمودار  .کشد می تصویر بهDFD  که شیء گرا(

 نیست( نشان می دهند. 

 ند.وجوه ساختاری و وظیفه ای سیستم را به خوبی مدل می کن OMTو  OPMمتدولوژی  دو هرشباهت ها: 

ای و  ، برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفهOPDتنها از یک نمودار به اسم  OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

 تفادهمدل اس ۳از  OMTرفتاری سیستم استفاده می کند و رویکرد تک مدلی دارد. در حالی که متدولوژی 

این  در مدلسازی رفتاری نقص دارد که OPMمی کند که هر کدام یک وجه را مدلسازی می کنند. همچنین 

 وارد نیست. OMTنقص به 

. اما باعث می شود که ناسازگاری ایجاد نشود و این برتری آن می باشد OPMرویکرد تک مدلی مقایسه: 

وجوه  OMTد در حالی که در متدولوژی همین تک مدلی بودن آن موجب ایجاد پیچیدگی در مدل می شو

ابل فهم قمدل جداگانه مدل می کند که این موجب سادگی و  ۳مختلف ساختاری، وظیفه ای و رفتاری را در 

)مدل پویا(  OMTاست. همچنین مدلسازی رفتاری  OPMنسبت به  OMTها می شود و برتری بودن آن

 است.  OPMبرتری آن نسبت به 

 :محصوالت 

یفه ای و همانطور که ذکر شد تنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظ OPMولوژی متد در   

ی زیر طنام دارد و تنها محصول این متدولوژی همین است که در  OPDرفتاری سیستم استفاده می شود که 

  هایی بصورت سلسه مراتبی ساخته و تکمیل می شود.  OPDفرایند هایی که توضیح داده است، 

 ۱ شکل محصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند. همانطور که در OMT متدولوژیدر    

ه می شوند در فاز تحلیل مدل های شیء، پویا و وظیفه ای اولیه ساختمی بینید خروجی هر فاز مشخص است. 

-Eventدر مدل شیء،  data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند 

Trace Diagrams و State Transition Diagrams  در مدل پویا و نمودارهایDFD  در مدل وظیفه ای

مدل ذکر شده به همراه  ۳در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  باشند.می

شان کامل به همراه نمودار هایهایشان بروزرسانی می شوند. در فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده نمودار

ید می شود می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. در فاز برنامه نویسی سورس کد تول

 و در نهایت در فاز تست سناریو های آزمون تولید می شود.   

 کنند.دل میوجوه ساختاری و وظیفه ای سیستم را م OMT  و OPMمحصوالت هر دو متدولوژی شباهت ها: 
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تاری، برای مدلسازی وجوه ساخ  OPD همانطور که ذکر شد تنها از نمودار OPMمتدولوژی  درتفاوت ها: 

تدولوژی ای و رفتاری سیستم استفاده می شود تنها محصول این متدولوژی همین است؛ در حالی که موظیفه

OMT  ر مدل دار کالس و دیکشنری داده دمدل شیء، پویا و وظیفه ای محصوالت مختلفی از جمله نمو ۳در

در مدل  DFDدر مدل پویا و نمودار  State Transition Diagrams و Event-Trace Diagramsشیء، 

 کند. ای، برای مدلسازی وجوه مختلف سیستم، تولید میوظیفه

هر سه  ایشبا اینکه یک محصول بیشتر ندارد و بنظر ساده می آید، اما بدلیل نم OPM یمتدولوژمقایسه: 

هم تری فمحصوالت ساده تر و قابل  OMTوجوه مدلسازی در یک نمودار، مبهم و پیچیده می شود. بنابراین 

  برتری دارد. OPMارائه می دهد و نسبت به 

 :تکنیک ها و قوانین 

 تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد.    

رایند شروع روع، توسعه و استقرار تشکیل شده است. در زیرفزیر فرایند سطح باال ش ۳ز ا OPMمتدولوژی    

حلیل، طراحی فعالیت ت ۳و معرفی اولیه انجام می شود. در زیرفرایند توسعه  conceivingفعالیت شناسایی،  ۳

هداری، ارزیابی ، استفاده و نگ assimilatingفعالیت  ۴و پیاده سازی انجام می شود. و در زیرفرایند استقرار 

اند و جزئیات  کرد و پایان دادن، انجام می شود. فعالیت های هر زیرفرایند به صورت سطح باال بیان شدهعمل

 خیلی به بیان تکنیک ها و قوانین نپرداخته است. OPMآن ها کم است. بنابراین 

، کد و تست ز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیءفا ۵همانطور که ذکر شد، حاوی  OMT متدولوژی   

 ۱بخش )به  و چگونگی انجام مراحل تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است است

 .مراجعه کنید(

  -شباهت ها: 

ا پرداخته و به فاز ها و زیرفاز ها را تعریف کرده است، اما بطور سطح باال به آنه OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

وضیح داده و فاز های خود را ت OMTحالی که متدولوژی  چگونگی انجام کار ها و قواعد اشاره نکرده است. در

 فاز تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء را بیان کرده است. ۳جزئیات 

 دارد. برتری OPMتکنیک ها و قواعد را بیان کرده است و از این بابت نسبت به  OMTمتدولوژی مقایسه: 
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 :دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری 

توضیح داده شده اند، اما به طور مختصر به فعالیت هایی  ۷-۱-۳بخش چتری به طور کامل در فعالیت های    

گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت 

 صورت می گیرند.

روع، انجام فرایند است که در طی فعالیت هایی که در زیرفرایند اول یعنی شزیر ۳دارای  OPMتدولوژی م   

کند،  شود، ریسک ها نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدیدمی

 دهدرا انجام می سیستم خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود. بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه

 که این خود به مدیریت ریسک کمک می کند؛ اما از سایر تکنیک های مدیریت ریسک بی بهره است.

د نشده است. همچنین در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرن   

روژه پرداخته پ. بنابراین به مدیریت توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است

 نشده است.

ده است. رکاستفاده ن که برای تضمین کیفیت انجام می شوند، تکنیک هاییاین متدولوژی از هیچ یک از    

مدلسازی  در OPMالبته ردیابی به نیازمندی ها به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف 

همچنین  ودارای مرحله تست نرم افزار است  OPMشود. مندی ها نیز دچار آسیب میرفتاری، ردیابی به نیاز

ی عملکرد انجام در زیرفرایند استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر، به صورت دوره ای ارزیاب

تواند به  میدهد که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر. این می

 نمی دهد.  تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام

ما در اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است. ا OMT متدولوژی   

تواند کمی به سنجی می شوند که می فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن، صحت

 مدیریت ریسک کمک کند.

ده از تکنیک هایی استفا به هم اشاره ایدر این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند.    

 نشده است.نی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم بازبی مثل

 طراحی ،129تکراری فنی از تکنیک هایی مثل مرورحاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند.  OMTفعالیت ها در    

دهند، استفاده ای نشده است. می افزایش را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک قرارداد و اساس بر

                                                 
129 iterative technical reviews 
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تواند تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که می

 کند.کمی به تضمین کیفیت کمک 

از  به مدیریت پروژه نمی پردازند. همچنین هیچ یک، OMTو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

جام های مفید برای تضمین کیفیت استفاده نکردند. تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انتکنیک

 دهند، بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست است.می

به  اشاره ای OMTمدیریت ریسک را انجام می دهد در حالی که در متدولوژی  OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

ه بکارهایی که در راستای مدیریت ریسک انجام می شوند، نشده است. تنها کاری که ممکن است کمی 

دن، شو وظیفه ای پس از ساخته در فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا مدیریت ریسک کمک کند این است که 

 شوند. سنجی میصحت

 OMTمدیریت ریسک انجام می دهد که این برتری آن نسبت به متدولوژی  OPMمتدولوژی مقایسه: 

 باشد.می

 پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار -۷-۱-۲

هایی یر بخشبخش اصلی تعریف، توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام ز ۳چرخه عمومی نرم افزار از    

 دارند.

 تعریف 

 اوش قلمرو مسئله و مدلسازیک .4

ای سطح باال هزیرفرایند شروع، توسعه و استقرار دارد. در زیرفرایند شروع، نیازمندی  OPM  ۳متدولوژی    

اتی استخراج می شوند و قلمرو مسئله مشخص می شود. سپس سیستم در قلمرو مسئله در حد تحلیل مقدم

زمندی ها ا عنوان تحلیل تشکیل شده است که در آن نیاتعریف می شود. در زیرفرایند توسعه یک فعالیت ب

،که تک  OPDبطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند و قلمرو مسئله و سیستم در 

راین های معادل نیز ایجاد می شوند. بنابOPLنمودار این متدولوژی هست، مدلسازی می شوند. همچنین 

 زی آن صورت می گیرد.کاوش قلمرو مسئله و مدلسا

ها فاز است. در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مسئله با توجه به نیازمندی ۵دارای  OMT متدولوژی   

ساخته می شوند.  به صورت تکراری مدل شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله ۳مشخص می شود، سپس 
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 ۳در فاز های بعدی این ای سیستم را مدل می کنند. مدل در واقع وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه  ۳این 

 مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند.

 استخراج نیازمندی ها .5

 ۳ژی نیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند. همانطور که ذکر شد این متدولو OPMمتدولوژی    

شود که در آن  د. در زیرفرایند شروع، فعالیت معرفی اولیه انجام میزیرفرایند شروع، توسعه و استقرار دار

ارد که در دنیازمندی های سطح باال استخراج می شوند. در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود 

 آن نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند.

های  فاز است و در فاز اول یعنی تحلیل، نیازمندی ۵ه گفته شد، دارای همانطور ک OMTمتدولوژی    

مرو مسئله قل کاربران، توسعه دهندگان و مدیران استخراج می شوند. سپس با استفاده از این نیازمندی ها

 .ساخته می شوند به صورت تکراری شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئلهمدل  ۳مشخص می شود و 

 نپذیریتحلیل امکا .6

ی شروع، در فعالیتی مشخص به عنوان تحلیل امکانپذیری ندارد اما در زیرفرایند اول یعن OPMمتدولوژی    

د داشته و معرفی اولیه، ریسک ها را مشخص می کند. بنابراین اگر ریسکی وجو conceivingطی فعالیت های 

این می توان مراحل بعد نمی رویم. بنابرباشد که امکانپذیری را نقص کند، سیستم را خاتمه می دهیم و به 

 گفت که این متدولوژی تحلیل امکانپذیری را دارد. 

 به تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است. OMT متدولوژی         

 توسعه   

 طراحی معماری .6

استخراج  ه در آن عالوه برزیرفرایند توسعه خود، فعالیتی با عنوان تحلیل دارد ک در OPMمتدولوژی    

ن طراحی بنابرای نیازمندی ها و مدلسازی قلمرو مسئله، یک معماری سطح باال برای سیستم مشخص می کند.

 معماری صورت می گیرد. 

فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی سیستم را  ۵دارای  OMT متدولوژی   

مرو جواب را اضافه می کند. در واقع در این فاز طراحی معماری صورت مشخص می کند و ویژگی های قل

 (۱-۲بخش گیرد. )توضیحات بیشتر در می
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 طراحی تفضیلی .7

با هم  در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها   

 دی ها نشان داده می شود.برای تحقق نیازمن

در زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان طراحی دارد که در آن طراحی تفضیلی را  OPMمتدولوژی    

های معادلشان اضافه  OPLو  OPDی به مدل ها یساز یادهخاص پ یاتجزئانجام می دهد. به این شکل که 

سیستم مشخص می شود و معماری سیستم اصالح  یو نرم افزار یافزار یانم ی،سخت افزار 130ءاجزا، می شود

 .شوندطراحی می ی،داده و رابط کاربر یگاهپا با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند،نرم افزار  ءاجزاشود و می

 اما به این نکته نیز باید توجه کرد که پیکربندی اجزاء نرم افزار مدلسازی نمی شود و این یک ضعف است.

فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء، طراحی تفضیلی انجام  ۵از  OMT متدولوژی   

 132آن ها، عملکرد 131می دهد. به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها، روابط بین آن ها، خواص

داده و شیء های هایشان با توجه به معماریی که طراحی شده است، مشخص می شود. همچنین ساختار های 

ی نیز مشخص می شود. در واقع بیشتر جزئیاتی که برای پیاده سازی نیاز هست باید در این فاز مشخص داخل

 شود.

 برنامه نویسی .8

ء نرم افزار در زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان پیاده سازی دارد که در آن اجزا OPMمتدولوژی    

میان افزار، نصب  ی شود و پلتفرم نرم افزار، از جملهبرنامه نویسی می شوند، معماری سخت افزار راه اندازی م

 می شود.

کد را  که سورس فاز دارد که فاز چهارم، فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی می باشد OMT ۵ متدولوژی

 .تولید می کند

 تست .9

فعالیت ین همانطور که ذکر شد در زیرفرایند توسعه خود فعالیت پیاده سازی دارد. در ا OPMمتدولوژی    

 عالوه بر برنامه نویسی، تست اجزاء نرم افزار نیز صورت می گیرد.

                                                 
130 components 
131 attributes 
132 operation 
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 وند.شکه سناریو های تست در آن ایجاد می  فاز دارد که فاز آخر آن، تست می باشد OMT ۵ متدولوژی

 بنابراین این بخش از چرخه عمر نرم افزار را نیز پوشش می دهد. 

 استقرار .10

 حصول در محیط کاربر می باشد.استقرار به معنی قرار دادن م   

در چرخه عمر خود زیرفرایند استقرار را دارد که زیرفرایند آخر می باشد. در این  OPMمتدولوژی    

 ۴زیرفرایند، که با هدف قراردادن سیستم در محیط کاربر و انجام فعالیت های نگهداری ایجاد شده است، 

زیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود. فعالیت اول مربوط ، استفاده و نگهداری، ار assimilatingفعالیت 

تبدیل و  133داده ها یلاسناد مناسب، تبدتولید آموزش،  assimilatingبه بخش استقرار نرم افزار است. در 

 .بطور کامل در محیط کاربر انجام می شود 136و تست سیستم 135یرشتست پذ صورت می پذیرد ، 134یستمس

 قد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر می باشد.فا OMT متدولوژی   

 اشاره کرد. 140و اجتنابی 139، تطبیقی138، تکمیلی137از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحینگهداری:    

فعالیت  همانطور که ذکر شد در زیرفرایند استقرار خود به نگهداری نیز می پردازد و OPMمتدولوژی    

ین بخش، و نگهداری که در این زیرفرایند انجام می شوند مربوط به نگهداری سیستم است. در ا استفاده

 ،شود یاستفاده م یستمساز که  یدوره ا ، دریستمکارکرد س یتحفظ وضع یالزم برا ینگهدار یهایتفعال

همچنین  شوند. تمام انواع نگهداری یعنی تصحیحی، تکمیلی، تطبیقی و اجتنابی انجام می .انجام می شود

 فعالیت های مربوط به ساپورت هم انجام می شود.

 هیچ اشاره ای به مرحله نگهداری نرم افزار نشده است. OMT متدولوژی در   

ج در مرحله ی تعریف، کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و استخرا OMTو  OPMمتدولوژی  هر دوشباهت ها: 

راحی وسعه نیز، هر دو متدولوژی بخش های طراحی معماری، طنیازمندی ها را شامل می شوند. در مرحله ت

 تفضیلی، برنامه نویسی و تست را انجام می دهند.

                                                 
133 data conversion  
134 system conversion 
135 acceptance testing 
136 system testing 
137 corrective 
138 perfective 
139 adaptive 
140 prevented 
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ست که در  اشامل زیرفاز های تحلیل امکانپذیری و استقرار و همچنین فاز نگهداری  OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

 OPMتوضیح می دهد در حالی که در فاز های خود را با جزئیات  OMTدیده نمی شود. اما  OMTمتدولوژی 

 اینطور نیست.

 برتری دارد. OMTبدلیل پوشش چرخه عمر عمومی نرم افزار نسبت به متدولوژی  OPMمتدولوژی مقایسه: 

OMT  نیز بدلیل بیان جزئیات فازهایش برخالفOPM .که کم عمق است، برتری دارد 

 یچتر یها تیاز فعال یبانیپشت -۷-۱-۳

یریت ریسک، تری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدفعالیت های چ   

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند. 

 ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.  کاهش و ریسک مدیریت ریسک: به این معناست که ارزیابی

و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام  کار ها را از ابتدا بررسی کنیم 141یعنی امکان پذیری

 ریزی برنامه ،142اولیه سازی نمونه ،اولیه سنجی امکان (. تکنیک های تحلیلbased planning-riskدهیم )

 مداوم، V&V، 143انتشار زودهنگام کاربر، فعال مشارکت افزاینده،-تکراری فرآیند ریسک، بر مبتنی

 مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند. سازی یکپارچه و ،144تکراری هایبررسی

 :مکرر طور اید بهبکنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها  و بندی زمان ریزی، برنامه های تکنیک مدیریت پروژه 

تیم و بیرون  گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون قرار نظر تجدید و بازبینی مورد

 تیم توجه شود.

 فنی مرور هایبهبود باشند. تکنیک های تکنیک و کیفیت ارزیابی یفیت: فعالیت ها شاملتضمین ک 

 را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک مستمر و V&Vقرارداد،  اساس بر طراحی ،145تکراری

 دهند، مفید می باشند.می افزایش

 : OPMتدولوژی م   

  متدولوژیOPM  زیرفرایند اول یعنی شروع، فعالیت هایی مثل بررسی زیرفرایند است که در  ۳دارای

توجیهات برای ایجاد سیستم؛ تعریف سیستم در قلمرو مسئله، مشخص کردن حوزه و بررسی وجود 

ها منابع مورد نیاز؛ و تعیین نیازمندی های سطح باال را انجام می دهد. در طی همین فعالیت ها ریسک

                                                 
141 feasibility 
142 prototyping 
143 early release 
144 iterative reviews  
145 iterative technical reviews 
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ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند، سیستم نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود 

 خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود.

ک می کند؛ بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام می دهد که این خود به مدیریت ریسک کم   

انتشار  کاربر، فعال رکت، مشاریسک بر مبتنی ریزی برنامه اولیه، سازی نمونهاما از سایر تکنیک ها مثل 

 ، بی بهره است.مداوم سازی یکپارچه و تکراری، هایبررسی زودهنگام،

 ند نشده است. در این متدولوژی اشاره ای به اینکه برنامه ها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیر

ه مدیریت باین همچنین توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز صورت نگرفته است. بنابر

 پروژه پرداخته نشده است.

  نیف مثل مرور که برای تضمین کیفیت انجام می شوند، تکنیک هاییاین متدولوژی از هیچ یک از 

ازمندی ها البته ردیابی به نیده است. کراستفاده ن ،مستمر V&V و  قرارداد اساس بر طراحی تکراری،

به  در مدلسازی رفتاری، ردیابی OPMدلیل ضعف  به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به

رفرایند دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین در زی OPMشود. نیازمندی ها نیز دچار آسیب می

نجام می دهد ااستقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر، به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد 

واند به تسابق نیازمندی ها را برآورده می کند یا خیر. این می که بررسی می شود آیا سیستم مثل 

نجام تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا ا

 دهد. نمی

 : OMT متدولوژی   

  متدولوژیOMT   .ای رباشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است

 ریسک، بر یمبتن ریزی برنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل

 سازی ارچهیکپ و تکراری، های بررسی انتشار زودهنگام، کاربر، فعال افزاینده، مشارکت-تکراری فرآیند

سنجی صحت پس از ساخته شدن، و وظیفه ایشوند. اما در فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا مداوم انجام نمی

 تواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.می شوند که می

  .هایی ه از تکنیکاستفاد به هم اشاره ایدر این متدولوژی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل انجام نمی شوند

 نشده است.نی مکرر برنامه ها و مدیریت تیم بازبی مثل

  فعالیت ها درOMT بر طراحی تکراری، فنی فیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرورحاوی ارزیابی کی 

دهند، استفاده ای نشده است. می افزایش را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک قرارداد و اساس

تنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای در فاز تحلیل است که 
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مین کیفیت کمک کند. البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد که بعد از می تواند کمی به تض

پیاده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است، اما تأثیری در تضمین کیفیت تا قبل از 

 پیاده سازی سیستم ندارد. 

 ند. همچنین هیچ یک، ازبه مدیریت پروژه نمی پرداز OMTو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

می دهند،  های مفید برای تضمین کیفیت استفاده نکردند. تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجامتکنیک

 بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست است.

 اشاره ای به OMTمدیریت ریسک را انجام می دهد در حالی که در متدولوژی  OPMمتدولوژی تفاوت ها: 

دیریت مهایی که در راستای مدیریت ریسک انجام می شوند، نشده است. تنها کاری که ممکن است کمی به کار

سنجی و وظیفه ای پس از ساخته شدن، صحتدر فاز تحلیل سه مدل شیء، پویا ریسک کمک کند این است که 

 می شوند.

 د.می باش OMTت به متدولوژی مدیریت ریسک انجام می دهد که این برتری آن نسب OPMمتدولوژی مقایسه: 

 بی درزی و همواری انتقال از یک محصول به محصول دیگر -۷-۱-۴

تکنیک برای  ۲  بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم نداشته باشیم.   

نیم و همه پایه گذاری ک ترکمش مفهوم یک بر محصوالت را و وظایف همهاینکه درز نداشته باشیم این است که 

 کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.

انتقال هموار باشد. ساخت محصوالت جدید از روی  147و وظیفه ها 146همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها   

 محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.

د که این ساختاری، وظیفه ای و رفتاری استفاده می کناز یک نمودار برای مدلسازی وجوه  OPMمتدولوژی    

نداشته باشیم  نام دارد. بنابراین رویکرد آن تک مدلی است و همین باعث می شود تغییرات پارادایم OPDنمودار 

در مدلسازی  OPDو همه ی کار ها را بر مبنای ثابتی پیش ببریم. اما مشکلی که وجود دارد این است که نمودار 

باعث می شود  مشکل دارد و نمی تواند تعامالت شیء ها و پیام هایی که ترتیب دارند را نشان دهد. این رفتاری

درزی آسیب زده  که بی درزی خدشه دار شود. بنابراین با اینکه تغییرات پارادایم نداریم نقص در مدلسازی به بی

 است.

                                                 
146 stages 
147 tasks 
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دارد و محصول جدیدی از روی محصوالت قدیمی  همواری انتقال وجود دارد زیرا فقط یک مدل وجود  OPMدر    

 ساخته نمی شود.

ی فاز ها  مدل شیء،پویا و وظیفه ای می سازد و در بقیه ۳در همان فاز اولش یعنی تحلیل،  OMT متدولوژی   

ف بر مبنای مدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند. بنابراین همه ی محصوالت و وظای ۳بر مبنای همین 

 DFDودار در مدل وظیفه ای از نم OMTفهوم بنا نهاده می شوند. اما مشکلی که وجود دارد این است که یک م

 استفاده می کند که این نمودار بر مبنای شیء گرایی نیست. درنتیجه درز ایجاد می شود. 

 دارد.  هموارانتقال  OMTمدل در ابتدای کار و تکمیل آن ها در مراحل بعدی،  ۳اما با توجه به ساخت    

ی درز بدارای انتقال هموار هستند و هیچ یک از این دو متدولوژی  OMTو  OPMهر دو متدولوژی شباهت ها: 

 نیستند.

تدولوژی بی درزی بدلیل نقص در مدلسازی دچار مشکل می شود در حالی که در م OPMمتدولوژی  درتفاوت ها: 

OMT  بدلیل وجود نمودارDFD جاد می شود.تغییرات پارادایم ای 

اصی نسبت به هر دو متدولوژی دارای انتقال هموار هستند و هیچ یک بی درز نیستند بنابراین برتری خمقایسه: 

 یکدیگر ندارند.

 مبتنی بر نیازمندی ها )وظیفه ای و غیر وظیفه ای( -۷-۱-۵

زی شوند و مستقل مدلسا نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای باید زود در فرایند مشخص شوند، به طور   

 مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.

 ۳ نیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند. همانطور که ذکر شد این متدولوژی OPMمتدولوژی    

د که در آن زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار دارد. در زیرفرایند شروع، فعالیت معرفی اولیه انجام می شو

که در آن  ی سطح باال استخراج می شوند. در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود داردهانیازمندی

طور مستقل مدل نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند. اما نیازمندی ها ب

ردیابی کرد.  ن ها نیازمندی ها رانمی شوند و همچنین سناریو های کاربرد ایجاد نمی شوند تا بتوان از روی آ

و نگهداری  به استقرار OPMرا بطور کامل مبتنی بر نیازمندی دانست. . اما  OPMبنابراین نمی توان متدولوژی 

 سیستم می پردازد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.

ان، توسعه دهندگان و مدیران را نیازمندی های کاربر ،فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل OMT ۵ متدولوژی   

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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در فاز طراحی  OMTاما  مدلسازی نمی شوند. بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باشد.

 گیرد.را مشخص می کند که این یعنی نیازمندی های غیر وظیفه ای را در نظر می trade-offسیستم اولویت های 

 را نمی توان مبتنی بر نیازمندی دانست.OMT و  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

 به نیازمندی های غیر وظیفه ای دارد. OPMمتدولوژی  توجه بیشتری از OMTمتدولوژی تفاوت ها: 

جه بدلیل داشتن تو OMTمبتنی بر نیازمندی نیستند اما  OMT و  OPMاز دو متدولوژی هیچ یک مقایسه: 

 .برتری دارد OPMبیشتر به نیازمندی های غیر وظیفه ای، نسبت به 

 ها یازمندین به یابیردقابل ملموس بودن،  ،یریآزمون پذ -۷-۱-۶

 آزمون پذیری 

قابل فهم  وت بنابراین محصوالت باید ساده، کم آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته اس   

امل کنند نه کباشند و روابط بین آن ها حداقل باشد. همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند 

 اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند. 

ش هایی بخ زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است که هر کدام از ۳از  OPMمتدولوژی    

تاری، (، که وجوه ساخOPD) تشکیل شدند. در طی این مراحل تنها یک نمودار ساخته و تکمیل می شود

زگاری ایجاد وظیفه ای و رفتاری را مدل می کند. بنابراین تعداد محصوالت این متدولوژی کم است و ناسا

ت. در ، این مدل پیچیده اسنمی شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که بدلیل رویکرد تک مدلی

    آزمون پذیر نیست. OPMنتیجه متدولوژی 

ساخته  مدل شیء، پویا و وظیفه ای ۳فاز است که در فاز اول یعنی تحلیل  ۵دارای  OMT متدولوژی   

ء، در مدل شی data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند)  می شوند

Event-Trace Diagrams و State Transition Diagrams  در مدل پویا و نمودارهایDFD  در مدل

. در نتیجه وندشو نمودار ها تکمیل می  در مابقی فاز ها به این مدل ها جزئیات اضافه می شود .وظیفه ای(

م از ه مدل کامال ۳محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد. این 

ی گیرد. مستقل نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل مدل ها صورت م

 در نتیجه می توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.
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 ملموس بودن 

ند و نحو و ملموس بودن محصوالت به مخاطب بستگی دارد. از دید کاربر محصوالت باید قابل اجرا باش   

باید در  ها برای کاربر قابل فهم باشد. از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند معنای آن

 فرایند، مفید باشند.

ع باعث همانطور که ذکر شد از یک نمودار بیشتر استفاده نمی کند اما همین موضو OPMمتدولوژی    

د نیز باید . البته به این مورپیچیده شدن آن می شود. بنابراین محصوالت از دید کاربر ملموس نیستند

چنین هست، به رفع ابهام کمک می کند اما کافی نیست. هم OPD، که نسخه متنی  OPLاشاره کرد که 

ری، شوند در فرایند مفید هستند و در راستای مدلسازی وجوه مختلف ساختامحصوالتی که ایجاد می

ن آن ی رفتاری ممکن است از ملموس بودباشند. اما به دلیل ضعف در مدلسازوظیفه ای و رفتاری می

 برای توسعه دهندگان بکاهد.

مدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند. در مدل شیء  OMT ۳ متدولوژی در   

class diagram  وdata dictionary در مدل پویا ،event trace diagram  وstate transition diagram و 

کاربر قابل  این نمودار ها خیلی پیچیدگی ندارند و برای  ترسیم می شود. DFDودار در مدل وظیفه ای نم

وند و فهم می باشند. همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می ش

ا از دید خیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی ر DFDاما وجود نمودار  مفید هستند.

 ملموس کند. ناوسعه دهندگان ت

 قابل ردیابی به نیازمندی ها 

 سناریوهای زا استفاده طریق یا از نیازمندی ها، غیرمستقیم یا مستقیم تحقق عنوان به محصوالت باید   

 .باشند ردیابی نیازمندی ها قابل بر مبتنی ارزیابی

تا حدی وجود  ن ردیابی به نیازمندی هااز یک نمودار برای مدلسازی استفاده می شود. بنابرای OPM در   

دیابی به ردر مدلسازی رفتاری و عدم توانایی نشان دادن تعامل شیء ها،  OPDدارد. اما به دلیل ضعف 

ین خود از سناریو های ارزیابی استفاده نمی شود که ا OPMنیازمندی ها آسیب می بیند. همچنین در 

 ردیابی به نیازمندی ها را مشکل می کند.

فعالیتی با عنوان تحلیل با اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند، اما  OMT متدولوژی   

نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است. همچنین در مدل ها و نمودار ها 
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مشکل  DFDمندی ها از طریق و ردیابی به نیاز چیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد

 . در نتیجه می توان گفت که این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارد.است

ک از دید یقابلیت ردیابی به نیازمندی ها را ندارند. و هیچ  OMTو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

 توسعه دهندگان کامال ملموس نیستند.

ذیر بدلیل پیچیدگی مدلش آزمون پ OPMآزمون پذیر است در حالی که متدولوژی  OMT متدولوژیتفاوت ها: 

 از دید کاربر ملموس است. OMTنیست. همچنین متدولوژی 

ری برت OPMبدلیل آزمون پذیری و ملموس بودن از دید کاربر نسبت به متدولوژی  OMTمتدولوژی مقایسه: 

 دارد.

 مشارکت فعال کاربران قیتشو -۷-۱-۷

بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر، برای    

با  148مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است. وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور

 کاربران مفید می باشد.

رفرایند توسعه، معرفی اولیه در زیرفرایند شروع و فعالیت تحلیل در زی فقط در فعالیت های OPMمتدولوژی  در   

ل ندارد و از که نیازمندی ها استخراج می شوند، تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کاربر مشارکت فعا

 تکنیک های برنامه ریزی و جلسات مرور استفاده نمی شود.

ن پس تعامل نی تحلیل، نیازمندی های کاربر استخراج می شود و از آتنها در فاز اول یع  OMT متدولوژیدر    

 و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.

 . ارکت فعال کاربر صورت نگرفته استتشویق به مش OMTو  OPMمتدولوژی  در هیچ یک از دوشباهت ها: 

 -تفاوت ها: 

نابراین رکت فعال کاربر صورت نگرفته است، باتشویق به مش OMTو  OPMمتدولوژی  در هیچ یک از دومقایسه: 

 هیچ یک برتریی نسبت به دیگری ندارند.

                                                 
148 session review 
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 150و قابلیت اجرا بصورت کارا 149قابلیت اجرا -۷-۱-۸

 یت پروژه وابسته قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد. می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماه

 باشد.

ده برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری سیستم استفااز یک نمودار  OPMمتدولوژی    

یچیده نام دارد. همین رویکرد تک مدلی باعث می شود که فرایند ساده شود )گرچه مدل پ OPDکند که می

در زیرفرایند ها  قابلیت اجرا شدن را دارد. البته ناگفته نماند که فعالیت ها OPMفرایند  می شود(. بنابراین

 ر سطح باال بیان شدند که این کمی اجرا کردن فرایند را مشکل می کند.بطو

شیء،  فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی ۵مدل شیء، پویا و وظیفه ای دارد که طی  OMT ۳ متدولوژی   

، در مهدف این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیدر فاز تحلیل کد و تست، تکمیل می شوند. 

الی ساختار سطح باشوند. در فاز طراحی سیستم، ین سه مدل را به طور تکراری ساخته میهمین جهت ا

بط های قلمرو جواب و رواکالس . در فاز طراحی شیء،سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود

زار انجام م افدر فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرشود. اضافه می سه مدلی که ساختیمبینشان به 

 بنابراین فرایند خیلی پیچیدگی ندارند. بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است. می شود. 

  ستند:هقابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد. موارد زیر تاثیرگذار 

 فرایند واحدهای پیچیدگی 

 هب را آن ها یا کند می منحرف اصلی جریان های فعالیت از را دهندگان توسعه که وظایفی 

 یریتمد جلسات مانند هایی تکنیک از استفاده می توان با. کند می مشغول غیرضروری جزئیات

 کرد. متمرکز را دهندگان توسعه سیستم، معماری و نیازمندی بر مبتنی های مدل تیم،

 خطا مستعد های استراتژی و ها تکنیک به وابستگی 

 خاص های یفناور و ابزار به وابستگی 

 کافی پروژه مدیریت استراتژی فقدان 

 ۳همانطور که ذکر شد به دلیل رویکرد تک مدلی اش فرایند ساده ای دارد. فرایند آن از  OPMمتدولوژی    

و  conceivingفعالیت شناسایی،  ۳زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است که در زیرفرایند شروع 

فعالیت تحلیل، طراحی و پیاده سازی انجام می شود. و در  ۳ی شود. در زیرفرایند توسعه معرفی اولیه انجام م

، استفاده و نگهداری، ارزیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود.  assimilatingفعالیت  ۴زیرفرایند استقرار 

                                                 
149 practicability 
150 practicality 
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لیت هایی که آن ها را از جریان بنابراین واحد های فرایند پیچیدگی ندارند و وظایف، توسعه دهندگان را به فعا

اصلی دور کند، مشغول نمی کند. اما به این دلیل که هر سه وجه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری در یک نمودار 

شوند. های دیگر باعث حواس پرتی می، زیرا جنبهکند یرا مشکل م یستماز س یتمرکز بر جنبه خاصمدل شده اند، 

 کز کردن کاربران کمک می کند اما تکنیک دیگری استفاده نشده است.معماری سیستم به متمر  OPMدر 

استفاده  این متدولوژی وابسته به تکنیک ها استراتژی های مستعد خطا نیست و از ابزار و فناوری خاصی   

 کند. اما از استراتژیی هم برای مدیریت پروژه استفاده نمی کند. نمی

 ۵ فاز تکمیل می شوند و این ۵مدل تشکیل شده است که طی  ۳از همانطور که ذکر شد  OMT متدولوژی   

ستگی به فاز همانطور که ذکر شد، ساده و فاقد پیچیدگی هستند. همچنین فاقد تکنیک های مستعد خطا و واب

که چون  ترسیم می شود DFDابزار و فناوری خاص می باشد. اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار 

ند. و اینکه به یست  خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کشیء گرا ن

 اشاره نشده است.  OMTاستراتژیی در راستای مدیریت پروژه در 

 تا حدی قابلیت اجرا و قابلیت اجرا را بصورت کارا دارند. OMTو  OPMمتدولوژی  هر دوشباهت ها: 

  -تفاوت ها: 

 هیچ یک نسبت بهم برتری خاصی ندارند و هر دو مشکالتی دارند.سه: مقای

 مدیریت پیچیدگی -۷-۱-۹

وند عبارتند شپیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند. تکنیک هایی که برای این کار استفاده می    

 از:

 Partitioning شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در یک سطح انتزاع : 

 Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع : 

ها به بخش های  زیر فرایند تقسیم می شود و در هر کدام از زیرفرایند ها کار ۳فرایند در  OPMمتدولوژی  در   

می شود. در  و معرفی اولیه انجام conceivingفعالیت شناسایی،  ۳بیشتری تقسیم می شوند. در زیرفرایند شروع 

فعالیت  ۴ فعالیت تحلیل، طراحی و پیاده سازی انجام می شود. و در زیرفرایند استقرار ۳یرفرایند توسعه ز

assimilating ها به شکستن کار ، استفاده و نگهداری، ارزیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود. بنابراین با

 کارهای کوچکتر می توان پیچیدگی را مدیریت کرد.
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حلیل فاز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست تشکیل شده است. در فاز ت ۵از  OMT یمتدولوژ   

ی کند. مدل شیء، پویا و وظیفه ای می سازد. در فاز طراحی سیستم ساختار سطح باالی سیستم را مشخص م ۳

می کند.  تیم اضافهو در فاز طراحی شیء به طراحی تفضیلی می پردازد؛ یعنی جزئیات را به مدل هایی که داش

فت که از مدیریت بنابراین این متدولوژی کار ها را در سطوح مختلف انتزاع می شکند و انجام می دهد.  می توان گ

 پیچیدگی خوبی برخوردار است.

 قابلیت مدیریت پیچیدگی را دارند. OMTو  OPMمتدولوژی  هر دوشباهت ها: 

 است.دارای پیچیدگی  OPMمتدولوژی  مدلتفاوت ها: 

عمل  OPMبهتر از  OMTقابلیت مدیریت پیچیدگی را دارند اما  OMTو  OPMمتدولوژی  هر دومقایسه: 

 کند.می

 یری/ انعطاف پذ یکربندی/ پ یریپذ اسی/ مق یریتوسعه پذ -۷-۱-۱۰

 یریتوسعه پذ 

 صشخم صراحت به آن هایمکانیسم  و گسترش نقاط که باشد پذیر توسعه هسته یک باید فرایند    

 .باشد شده

ین یک هسته توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص نشده است. بنابرا OPMمتدولوژی    

 این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

ی با نقاط فرایند یک هسته ا با اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند، OMT متدولوژیدر    

 این متدولوژی توسعه پذیر نیست. قابل گسترش مشخص نمی باشد. در نتیجه

 یریپذ اسیمق 

 .باشد اجرا قابل مختلف سطوح بحران و ها اندازه با هایی پروژه برای باید فرایند   

همانطور که ذکر شد چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش می دهد اما جزئیات آن  OPMمتدولوژی    

، در مدلسازی  OPDآن استفاده می کند یعنی  کم است و عمیق نیست. نموداری که برای مدلسازی از

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 

د.  همچنین از مدلسازی فرمال بهره ای نمی برد. بنابراین می توان می شود که مدل بشدت پیچیده شو



  

74 
 

برای پروژه ها با سایز های مختلف و همچنین سطوح بحرانیت مختلف مناسب  OPMنتیجه گرفت که 

 نیست و در نتیجه مقیاس پذیر نیست.

ها میر سیستفاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، سیستم را به ز ۵دارای  OMT متدولوژی   

های ه ها با سایزمی شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد. در نتیجه برای پروژ

ها لوژی برای پروژهباال می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد. بنابراین این متدو

 با سایز های مختلف مقیاس پذیر است.

نداشتن  دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنیناما به    

له نگهداری مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرح

  دارند، مناسب نیست.

 یکربندیپ 

 پروژه پیکربندی کرد. وضعیت با آن تناسب منظور فرایند را به پروژه شروع در بتوان   

ه پیکربندی متناسب با وضعیت پروژفرایند را حالتی که بتوان در ابتدای پروژه،  OPMمتدولوژی  در    

 کرد وجود ندارد.

ا فاز تحلیل باشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به طور ثابت  OMT متدولوژی در   

  پویا و وظیفه ای ساخته می شوند. شروع می شوند و سه مدل شیء،

 یریانعطاف پذ 

 نظرهای دیدتج و فرایند تکراری مرور جلسات های تکنیک .باشد تنظیم قابل اجرا حین در باید فرآیند   

 بازخورد، مفید هستند. بر مبتنی

 خوردازب بر مبتنی نظرهای تجدید و فرایند تکراری مرور از تکنیک هایی مثل جلسات OPMمتدولوژی    

 ذیر نیست. پاستفاده نمی کند. درنتیجه فرایند در حین اجرا قابل تنظیم نیست و این متدولوژی انعطاف 

خورد جلسات تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مبتنی بر باز OMT متدولوژی   

 پذیری ندارد. ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار، تعامل ندارد. در نتیجه انعطاف 

پذیر  توسعه پذیر، قابل پیکربندی، انعطاف پذیر و مقیاس OMTو  OPMمتدولوژی هیچ یک از دو شباهت ها: 

 برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال نیستند. 

 برای پروژه ها با سایز های مختلف مقیاس پذیر است. OMTمتدولوژی تفاوت ها: 
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دولوژی با سایز های مختلف مقیاس پذیر است بنابراین نسبت به مت برای پروژه ها OMTمتدولوژی مقایسه: 

OPM .برتری دارد 

 حوزه کاربرد -۷-۱-۱۱

العاتی حتما باید حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود، وابسته است؛ اما سیستم های اط   

 پوشش داده شوند.

یند شروع و توسعه و استقرار است. تحلیل مقدماتی را در زیرفرازیرفرایند شروع،  ۳دارای  OPMمتدولوژی    

یاده سازی پتحلیل تفضیلی را اوایل زیرفرایند توسعه انجام می دهد. همچنین طراحی معماری، طراحی تفضیلی، 

کند میط کاربر اجرا و تست را در زیر فرایند توسعه انجام می دهد. در زیر فرایند استقرار نیز هم سیستم را در محی

دهد. وشش میو هم نگهداری سیستم را انجام می دهد. بنابراین این متدولوژی چرخه عمر عمومی نرم افزار را پ

ند یعنی اما کم عمق است و وارد جزئیات نمی شود. همچنین نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می ک

OPD ه از یاء را نشان دهد. بنابراین استفاد، در مدلسازی رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشOPM  برای

 استفاده ایجاد سیستم های نرم افزاری مشکل زاست. می توان از این متدولوژی به عنوان یک الگوی سطح باال

 کنیم.  

ر پروژه ها با سایز های مختلف ذکر شد، دارای مقیاس پذیری د بخش قبلهمانطور که در  OMT متدولوژی   

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 

نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین لیل همانطور که گفته شد بد

نداشتن مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله نگهداری 

    دارند، مناسب نیست.

 .بحرانیت باال مناسب نیستند برای پروژه ها با سطح OMTو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

ه متدولوژی کبرای اکثر پروژه ها حتی پروژه ها با ابعاد بزرگ مناسب است در حالی  OMTمتدولوژی تفاوت ها: 

OPM ژه ها مناسب به دلیل بیان سطح باال و کم عمق آن راجع به کارهایی که باید انجام شود، برای همه ی پرو

 نیست.

 د.دارد که برتری محسوب می شو OPMه ی کاربرد بیشتری نسبت به متدولوژی حوز OMTمتدولوژی مقایسه: 
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 Boochمتدولوژی  -۸

معرفی شد. در نسخه اول تنها به  Boochتوسط  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۱در دو نسخه در سال های  Boochمتدولوژی    

شد. این متدولوژی عنوان یک روش طراحی در قلمرو جواب بود در حالی که در نسخه بعدی تحلیل نیز اضافه 

 است. 151افزایشی-اولین متدولوژی تکراری

سطح چرخه  در یتکرار ندیافر کیدر تکرار شونده  ندیافر کیگرا را به عنوان  یءش یطراح Boochمتدولوژی    

 macro process  معرفی شدند. macro processو  micro processکه این دو به عنوان  کرده است. یمدلساز عمر

،  macro processتعریف شده است، یعنی با استفاده از  micro processیک چارچوب کنترلی برای ن به عنوا

micro process .را مدیریت می کنیم. در ادامه به توضیح جزئی تر این دو می پردازیم 

۱-۸- macro process 

نابراین می باشد، ب micro processیک چارچوب کنترلی و مدیریتی برای  macro processهمانطور که ذکر شد    

 ت.کد و مستندات اس مرور ت،یفیک نیمانند تضم یافزار اساسنرم تیریمد بیشتر بخش هایش فعالیت های

ن و کامل بود ت،یفیمانند ک یموارد یها برا آن یو خواسته ها انیبر مشتر شتریب macro processهمچنین 

 هفته ها تا ماه ها است. اسیدر مقدر این بخش عه توس میت یها تیفعال .، تمرکز می کندیبندزمان

    macro process  مشاهده می کنید. ۲را در شکل 

 

 

 macro process -2شکل 

 

                                                 
151 iterative-incremental 
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 microدر هر فاز  .فاز تشکیل شده است ۵از  macro processمشاهده می کنید،  ۲همانطور که در شکل    

process ام می شود. فاز ها عبارتند از:بصورت تکراری انج 

 .استخراج می شوندنرم افزار  یاصل مفهوم سازی: نیازمندی های .1

 .می شود جادیا ستمیمدل از رفتار مطلوب س کتحلیل: ی .2

 ایجاد می شود. یساز ادهیپ یبرا یمعمار کطراحی: ی .3

 .دپیدا می کنتکامل  یساز ادهیپتکامل:  .4

 .ی شودم تیریمد 152لیتکامل پس از تحو نگهداری: .5

۲-۸- micro process 

چکی از توسط فرد یا گروه کوفعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار به صورت روزانه  micro processدر    

 macro processکه از  یو مشخصات معمار وهایسنار بر اساس micro process دهندگان انجام می شوند.توسعه

    شود. یم انجام ،ندیآ یم دیپد

 micro process  مشاهده می کنید. ۳را در شکل 

 

 

 micro process -3شکل 

رت تکراری مرحله تشکیل شده است که بصو ۴از  micro processمشاهده می کنید،  ۳همانطور که در شکل    

 در یک حلقه انجام می شوند. 

 

                                                 
152 post-delivery 
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 این مراحل عبارتند از:

 شناسایی کالس ها و شیء ها: .1

 قلمرودر  153انتزاعات افتنیو مسئله، محدود کردن مسئله  یمرزها نییتع قیاز طرالس ها و اشیاء ک   

عمدتاً به  شوند،یم ییشناسا macro process هیکه در مراحل اول ییهاکالس شناسایی می شوند.مسئله، 

قلمرو معموالً به  شوند،یاضافه م یکه در طول طراح ییهاکه کالس یتعلق دارند، در حال مسئله قلمرو

 .متعلق هستند یسازادهیپ

را تولید می شود که همه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم  154در این مرحله دیکشنری داده   

 دارد. همچنین دیکشنری داده ممکن است در طول توسعه تغییر کند.نگه می

 کالس ها و شیء ها: 155شناسایی معناشناسی .2

ها و اشیاء شناسایی شده در مرحله قبل، جنبه رفتاری آن ها بررسی می شود.  برای ایجاد معانی کالس   

و انتزاعات است، ایجاد  شده ییشناسا ی که در مرحله قبلهر انتزاع یها 156یژگیرفتار و وبرای اینکار 

هر  یشده برا ینامگذار اتیشوند و عمل یاضافه م هاها به انتزاع  157تیمسئولهمچنین د. نشویم اصالح

  شود. یم جادیس اکال

ساخته می شوند.  160و نمودار های تعامل 159، نمودار های شیء158نمودار های حالتدر این مرحله    

نمودار های شیء و تعامل در واقع  د.شو یم دیتول دارند، ایرفتار پو یی کهکالس هاهای حالت برای نمودار

بر روابط با این تفاوت که نمودار شیء  .دنکش یم ریرا به تصو اءیاش نیتعامل ب یالگوهاهمریخت هستند و 

همچنین  دارد. دیتاک اءیاش نیتعامالت ب یبر توال، در حالی که نمودار تعامل دارد دیتاک اءیاش نیب ستایا

 دیمفنیز  ءایاش نیب ینشان دادن روابط ساختار یبرا macro process هیدر مراحل اول یءش ینمودارها

 هستند.

 

                                                 
153abstractions 
154data dictionary 
155 semantic 
156 attribute 
157 responsibility 
158state diagrams 
159object diagrams 
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 ا و شیء ها:شناسایی روابط کالس ه .3

به طور دقیق مشخص  ستمیدر س اینحوه تعامل اش، برای نشان دادن روابط بین کالس ها و اشیاء   

را  کالسساختار  یمجدد و ساده ساز یکه اجازه سازمانده موجود درکالس ها یها161الگو شود.می

 شود. یمگرفته  162دید ماتیتصم و دنشو یجستجو م ،دندهیم

 نمودار های شیء ایجاد می شوند.و  164نمودار های ماژول، 163کالس یرهانمودادر این مرحله    

و  یکیزیف یماژول ها، ماژول ینمودارها و دنده یرا نشان مها  کالس ها و روابط آن ،کالس ینمودارها

 این نمودار د.کشن یم ریرا به تصو ستمیس یکیزیف یمعمار و را نشان می دهند ها آن نیب یهایوابستگ

  .دشو یساخته م macro process یمراحل بعد معموالً در

 و شیء ها: کالس ها یساز ادهیو پ 165رابطشناسایی  .4

د. شو یگرفته م یطراح ماتیتصماند،  شده ییشناسا ئی که تاکنونایکالس ها و اش شینمابرای    

شوند. یداده م صیماژول ها به پردازنده ها تخص نیا یساز ادهیپ یندهایابه ماژول ها و فر اءیها و اشکالس

 اضافه می شود. اتیماژول جزئ ینمودارهاهمچنین به 

 ،پردازنده ها دنیکش ریبا به تصو این نمودار شوند. یم دیتول 166ندیافردر این مرحله نمودار های    

نشان  نیدهد. همچن ینشان مرا  ستمیس یپلتفرم سخت افزار یمعمار ،ها ها و اتصاالت آندستگاه

 به هر پردازنده اختصاص داده شده است. ندهایاردهد که کدام فیم
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 Boochو  OPMمقایسه دو متدولوژی  -۹

 معیار های فرایندی -۹-۱

 تعریف -۹-۱-۱

اضح، منطقی، واین معیار بیان می کند که متدولوژی باید به خوبی مستند شده باشد و دارای توضیحات جامع،    

 ین جهت باید چیستی و چگونگی کار مطرح شوند.صحیح، با جزئیات و سازگار باشد. به هم

 :چرخه ی عمر و واحد های کاری 

 زیر فرایند سطح باال شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است. در مرحله شروع، ۳ز ا OPMمتدولوژی    

تحلیل مقدماتی سیستم انجام می شود به این صورت که حوزه سیستم، منابع مورد نیاز و نیازمندی های 

ح باال مشخص می شوند. در مرحله توسعه، تحلیل تفضیلی، طراحی و پیاده سازی سیستم انجام می شود. سط

 یاتیدر طول عمر عمل ینگهدار یها یتو فعالقرار می گیرد  کاربر یطمح در یستمسو در بخش استقرار 

بنابراین در این متدولوژی چرخه عمر و واحد های کاری  .(۶بخش ، انجام می شوند )جزئیات در یستمس

مشخص شده اند اما کارهایی که در هر زیر فرایند باید انجام شود بصورت سطح باال بیان شدند و جزئیات 

 ها کامل ذکر نشده است. آن

تکرار  ندیافر کیرا به عنوان  افزایشی است که در آن فرایند-یک متدولوژی تکراری Boochمتدولوژی    

 کرده است. یمدلساز (macro processعمر )در سطح چرخه  یتکرار ندیافر کیدر  (micro process) شونده

macro process  به عنوان یک چارچوب کنترلی برایmicro process  .تعریف شده استmacro process  از

فاز آن عبارتند از  ۵می شود. بصورت تکراری انجام  micro processفاز تشکیل شده است. در هر فاز  ۵

مرحله  ۴از  micro process(. خود ۸-۱بخش سازی، تحلیل، طراحی، تکامل و نگهداری )جزئیات در مفهوم

تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می شوند. این مرحله ها عبارتند از شناسایی کالس ها و شیء ها، 

 یسازادهیو پ 167رابطشناسایی معناشناسی کالس ها و شیء ها، شناسایی روابط کالس ها و شیء ها و شناسایی 

واحد های کاری و چرخه عمر آن توضیح  Booch(. بنابراین در ۸-۲بخش )جزئیات در  هاو شیء کالس ها

 داده شده است. 

رار و فاز های اصلی تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست، استق Boochو  OPMو متدولوژی هر دشباهت ها: 

 نگهداری را با نام های متفاوت دارند.

                                                 
167interface 
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واحدهای کاری و چرخه عمر خود را بصورت کامل و با جزئیات بیان کرده است  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

دارد، اما فازها را خیلی سطح باال و بدون  Boochبا اینکه فازهایی مشابه با  OPMدر حالی که متدولوژی 

افزایشی در فرایند خود -ماهیت تکراری Boochجزئیات تعریف کرده است. همچنین تفاوت دیگر این است که 

 اینطور نیست. OPMدارد اما 

برتری دارد چراکه وارد  OPMدر تعریف واحدهای کاری و چرخه عمر نسبت به  Boochمتدولوژی  مقایسه:

 افزایشی آن نیز برتری محسوب می شود.-زئیات شده است. همچنین ماهیت تکراریج

 :تولیدکنندگان 

 اشاره ای به افراد و نقش آن ها در فعالیت ها نشده است. OPMمتدولوژی در    

 نیز اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است. Boochمتدولوژی در    

 ، به افراد و نقششان اشاره نکردند. OPMو  Boochدولوژی هیچ یک از دو متشباهت ها: 

 - تفاوت ها:

هر دو متدولوژی در مشخص کردن تولیدکنندگان ضعف دارند و هیچ یک نسبت به دیگری برتری  مقایسه:

 ندارد.

 :زبان مدلسازی 

تم استفاده تنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری سیس OPMمتدولوژی    

می باشد که عناصر اصلی آن شیء  OPDفرایند یا -می کند و رویکرد تک مدلی دارد. این نمودار، نمودار شیء

و فرایند است، البته بعداً عنصر حالت نیز به این نمودار اضافه شد. این نمودار برخی از وجوه مهم رفتاری را 

برای یک سیستم ساخته می شوند که شکل  ها OPDمجموعه ای از  OPMنشان نمی دهد. همچنین در 

 سلسله مراتبی به خود می گیرند. 

نیز تعریف می شود که  OPLفرایند یا -زبان شیء به نام ،محدود یعیزبان طبیک  OPMدر زبان مدلسازی    

 را به صورت متنی بیان می کند و درک آن ساده تر است. OPDهر 

ص به خود برای مدلسازی و ایجاد محصوالت استفاده کرده از زبان مدلسازی مخصو Booch متدولوژی   

 است. 
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 ، از زبان مدلسازی مخصوص به خود استفاده کردند. OPMو  Boochهر دو متدولوژی شباهت ها: 

ای و  ، برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفهOPDتنها از یک نمودار به اسم  OPMمتدولوژی  تفاوت ها:

ی مختلفی از مدل ها Boochکند و رویکرد تک مدلی دارد. در حالی که متدولوژی  رفتاری سیستم استفاده می

 در مدلسازی رفتاری دچار مشکل است. OPMاستفاده می کند. همچنین 

. اما باعث می شود که ناسازگاری ایجاد نشود و این برتری آن می باشد OPMرویکرد تک مدلی  مقایسه:

ها مدل Boochیچیدگی در مدل می شود در حالی که در متدولوژی همین تک مدلی بودن آن موجب ایجاد پ

ودن بافزایشی آن کم کم ساخته و تکمیل می شوند که موجب سادگی و قابل فهم -در طی فرایند تکراری

 است. OPMبرتری آن نسبت به  Boochها می شود. همچنین مدلسازی رفتاری آن

 :محصوالت 

یفه ای و شد تنها از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظ همانطور که ذکر OPMمتدولوژی  در   

ی زیر طنام دارد و تنها محصول این متدولوژی همین است که در  OPDرفتاری سیستم استفاده می شود که 

 هایی بصورت سلسه مراتبی ساخته و تکمیل می شود.   OPDفرایند هایی که توضیح داده است، 

که فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار انجام می شوند محصوالتی  micro processر د Booch متدولوژیدر    

تولید می شوند. در مرحله اول که کالس ها و اشیاء شناسایی می شوند، دیکشنری داده تولید می شود که 

ها و  کالس 168دارد. در مرحله دوم که معناشناسیهمه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم را نگه می

و  170دارند، و نمودار های شیء ایرفتار پو یی کهکالس ها،برای  169اشیاء مشخص می شود، نمودار های حالت

ساخته می شوند. نمودار های شیء و تعامل  ،اءیاش نیتعامل ب یالگوها، برای نشان دادن  171نمودار های تعامل

، در حالی که دارد دیتاک اءیاش نیب ستایبر روابط ادر واقع همریخت هستند با این تفاوت که نمودار شیء 

. در مرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء شناسایی دارد دیتاک اءیاش نیتعامالت ب یبر توالنمودار تعامل 

، برای  173نمودار های ماژول، ها آن بین کالس ها و روابط، برای نشان دادن 172کالس ینمودارهاشوند، می

نمودار های شیء، ایجاد می شوند. و در مرحله و  ها آن نیب یهایوابستگ و یکیزیف یماژول هانشان دادن 
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، برای  175ندیافرنمودار های ها شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می شوند، 174رابطآخر که 

   شوند. یم دیتول ،ها ها و اتصاالت آندستگاه ،پردازنده ها دنیکش ریبه تصو

 -شباهت ها: 

تاری، برای مدلسازی وجوه ساخ  OPD همانطور که ذکر شد تنها از نمودار OPMمتدولوژی  در تفاوت ها:

ر ای و رفتاری سیستم استفاده می شود تنها محصول این متدولوژی همین است؛ در حالی که دوظیفه

 محصوالت متعددی برای مدلسازی وجوه مختلف سیستم، تولید می شوند.  Boochمتدولوژی 

ش هر سه با اینکه یک محصول بیشتر ندارد و بنظر ساده می آید، اما بدلیل نمای OPM یولوژمتد مقایسه:

ل فهم تری محصوالت ساده تر و قاب Boochوجوه مدلسازی در یک نمودار، مبهم و پیچیده می شود. بنابراین 

 ارائه می دهد.

 :تکنیک ها و قوانین 

 ارد. تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره د   

رایند شروع زیر فرایند سطح باال شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است. در زیرف ۳ز ا OPMمتدولوژی    

حلیل، طراحی فعالیت ت ۳و معرفی اولیه انجام می شود. در زیرفرایند توسعه  conceivingفعالیت شناسایی،  ۳

هداری، ارزیابی ، استفاده و نگ assimilatingیت فعال ۴و پیاده سازی انجام می شود. و در زیرفرایند استقرار 

اند و جزئیات  عملکرد و پایان دادن، انجام می شود. فعالیت های هر زیرفرایند به صورت سطح باال بیان شده

 خیلی به بیان تکنیک ها و قوانین نپرداخته است. OPMآن ها کم است. بنابراین 

 macro processافزایشی است که در آن -تدولوژی تکرارییک مهمانطور که ذکر شد،  Booch متدولوژی   

 بیشتر بخش هایش Macro processتعریف شده است.  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای 

هفته ها  که در مقیاس کد و مستندات است مرور ت،یفیک نیمانند تضم یافزار اساسنرم تیریمد فعالیت های

 وهایسنار ر اساسبفعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار،  micro processدر حالی که در و ماه ها انجام می شود 

ی از ، به صورت روزانه توسط فرد یا گروه کوچکندیآ یم دیپد macro processکه از  یو مشخصات معمار

ها  جام آنمراحلی دارند که چگونگی ان micro processو  Macro processدهندگان انجام می شوند. توسعه

 تکنیک ها و قوانین را مشخص کرده است. Boochدر متدولوژی ذکر شده است. بنابراین 

                                                 
174interface 
175process diagram 



  

84 
 

 -شباهت ها: 

عالوه بر ذکر فاز ها و مراحل کاری، نحوه انجام هرکدام را نیز با جزئیات بیان  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

ها را تعریف کرده است، اما بطور سطح باال با اینکه فاز ها و زیرفاز  OPMکرده است، در حالی که متدولوژی 

 به آنها پرداخته و به چگونگی انجام کار ها و قواعد اشاره نکرده است.

تکنیک ها و قواعد را بیان کرده است و از این بابت نسبت  Boochهمانطور که ذکر شد، متدولوژی   مقایسه:

 برتری دارد. OPMبه 

 :دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری 

توضیح داده شده اند، اما به طور مختصر به فعالیت هایی  ۹-۱-۳بخش  فعالیت های چتری به طور کامل در   

گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت 

 صورت می گیرند.

زیرفرایند است که در طی فعالیت هایی که در زیرفرایند اول یعنی شروع، انجام  ۳دارای  OPMتدولوژی م   

شود، ریسک ها نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند، می

 دهدلیه را انجام میسیستم خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نمی شود. بنابراین تحلیل امکان پذیری او

 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    

صورت نگرفته است. بنابراین به مدیریت پروژه پرداخته توجهی به مدیریت تیم و تقویت ارتباط اعضای آن نیز 

 نشده است.

ده است. کراستفاده ن که برای تضمین کیفیت انجام می شوند، تکنیک هاییاین متدولوژی از هیچ یک از    

در مدلسازی  OPMالبته ردیابی به نیازمندی ها به دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف 

دارای مرحله تست نرم افزار است و همچنین  OPMشود. ردیابی به نیازمندی ها نیز دچار آسیب می رفتاری،

در زیرفرایند استقرار پس از قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر، به صورت دوره ای ارزیابی عملکرد انجام 

ند یا خیر. این می تواند به دهد که بررسی می شود آیا سیستم مثل سابق نیازمندی ها را برآورده می کمی

 تضمین کیفیت پس از ساخت نرم افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام نمی دهد. 

فرایند  اما .اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است  Boochمتدولوژی 

، که یک چارچوب مدیریتی  macro processدر هر فاز  .استافزایشی -تکراری ینداین متدولوژی، یک فرا
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بصورت تکراری انجام می شود و این مدیریت ریسک را در  micro processاست،  macro processبرای 

 صورت بروز آن ساده تر می کند.

ی مثل انجام می شوند. برای مثال فعالیت های macro processدر این متدولوژی فعالیت های مدیریتی در 

ریزی، ، برنامه macro processتضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند. همچنین در 

اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نکرده است. اما در کل   Boochزمانبندی و کنترل نیز انجام می شود. اما 

 مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.

همانطور که ذکر شد، فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در  Boochولوژی در متد

macro process .بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنین کیفیت مد نظر  انجام می شوند

 کاربر چک می شود. بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد. 

با اینکه مدیریت ریسک را در  Boochمدیریت ریسک دارد و متدولوژی  OPMمتدولوژی شباهت ها: 

افزایشی آن، می تواند تا حدی به مدیریت ریسک -های خود قرار نمی دهد، اما بدلیل ماهیت تکراریفعالیت

 بپردازد. 

از تکنیک هایی که به مدیریت پروژه و تضمین کیفیت کمک می کنند استفاده  OPMمتدولوژی  تفاوت ها:

نکرده است و تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام می دهد، بعد از تولید نرم افزار و در مرحله تست 

کند به عنوان یک چارچوب مدیریتی استفاده می macro process، از  Boochو نگهداری است. اما متدولوژی 

ن دارای زمانبندی و کنترل نیز و فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت و مرور کد را انجام می دهد. همچنی

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را دارد. Boochباشد. بنابراین می

برتری دارد، چراکه تحلیل  Boochدر مدیریت ریسک نسبت به متدولوژی  OPMمتدولوژی مقایسه: 

ضمین کیفیت، امکانپذیری مشخص کردن ریسک ها را در فاز اول خود انجام می دهد. اما در مدیریت پروژه و ت

Booch  .برتری دارد 
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 پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار -۹-۱-۲

هایی بخش اصلی تعریف، توسعه و نگهداری تشکیل شده است که هر کدام زیر بخش ۳چرخه عمومی نرم افزار از    

 دارند.

 تعریف 

 کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی .7

ه و استقرار دارد. در زیرفرایند شروع، نیازمندی های سطح باال زیرفرایند شروع، توسع OPM  ۳متدولوژی    

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 

،که تک  OPDو در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند و قلمرو مسئله و سیستم در  بطور جزئی و دقیق

های معادل نیز ایجاد می شوند. بنابراین OPLنمودار این متدولوژی هست، مدلسازی می شوند. همچنین 

 کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی آن صورت می گیرد.

 ندیافر کیرا به عنوان  است که در آن فرایندافزایشی -یک متدولوژی تکراری Booch متدولوژی   

کرده  یمدلساز (macro processعمر )در سطح چرخه  یتکرار ندیافر کیدر  (micro process) شوندهتکرار

 macroتعریف شده است.  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای  macro process است.

process  مراحل  ر فازفاز تشکیل شده است. در ه ۵ازmicro process  بصورت 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 

مثل شناسایی کالس ها و اشیاء در  micro processل می شود. در هر کدام از این فاز ها، مراحل مسئله مد

 قلمرو مسئله و ... ، اجرا می شوند. 

 استخراج نیازمندی ها .8

 ۳نیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند. همانطور که ذکر شد این متدولوژی  OPMمتدولوژی    

استقرار دارد. در زیرفرایند شروع، فعالیت معرفی اولیه انجام می شود که در آن زیرفرایند شروع، توسعه و 

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.

و در فاز اول آن نیازمندی های هسته را  macro processدر همانطور که گفته شد،  Boochمتدولوژی    

 استخراج می کند. باقی نیازمندی ها در طول فرایند کم کم پیدا می شوند و اضافه می شوند.
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 تحلیل امکانپذیری .9

شروع، در  اول یعنیفعالیتی مشخص به عنوان تحلیل امکانپذیری ندارد اما در زیرفرایند  OPMمتدولوژی    

د داشته و معرفی اولیه، ریسک ها را مشخص می کند. بنابراین اگر ریسکی وجو conceivingطی فعالیت های 

این می توان باشد که امکانپذیری را نقص کند، سیستم را خاتمه می دهیم و به مراحل بعد نمی رویم. بنابر

 گفت که این متدولوژی تحلیل امکانپذیری را دارد. 

 به تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است. Booch متدولوژی         

 توسعه   

 طراحی معماری .11

استخراج  زیرفرایند توسعه خود، فعالیتی با عنوان تحلیل دارد که در آن عالوه بر در OPMمتدولوژی    

ن طراحی بنابرایسیستم مشخص می کند.  نیازمندی ها و مدلسازی قلمرو مسئله، یک معماری سطح باال برای

 معماری صورت می گیرد. 

 micro processمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  Booch ، macro process متدولوژیدر    

ود. در بصورت تکراری انجام می شود. در فاز سوم آن یعنی طراحی، یک معماری برای سیستم ایجاد می ش

یستم سارد قلمرو جواب می شویم و هم طراحی معماری و هم بخشی از طراحی تفضیلی واقع در این بخش و

 انجام می شوند.

 طراحی تفضیلی .12

با هم  در این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگی تعامل شیء ها   

 برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.

ایند توسعه خود فعالیتی با عنوان طراحی دارد که در آن طراحی تفضیلی را در زیرفر OPMمتدولوژی    

های معادلشان اضافه  OPLو  OPDی به مدل ها یساز یادهخاص پ یاتجزئانجام می دهد. به این شکل که 

سیستم مشخص می شود و معماری سیستم اصالح  یو نرم افزار یافزار یانم ی،سخت افزار 176ءاجزا، می شود

 .شوندطراحی می ی،داده و رابط کاربر یگاهپا با مشخص کردن جزئیات منطق فرایند،نرم افزار  ءاجزاو شود می

 اما به این نکته نیز باید توجه کرد که پیکربندی اجزاء نرم افزار مدلسازی نمی شود و این یک ضعف است.

                                                 
176 components 
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ود شراحی تفضیلی شروع می ، ط macro processهمانطور که ذکر شد در فاز سوم  Booch متدولوژیدر    

ام یعنی ۴و کالس ها و اشیائی که در قلمرو جواب هستند اضافه می شوند. مابقی طراحی تفضیلی در فاز 

 تکامل، در هنگام پیاده سازی انجام می شود. 

 برنامه نویسی .13

ء نرم افزار در زیرفرایند توسعه خود فعالیتی با عنوان پیاده سازی دارد که در آن اجزا OPMمتدولوژی    

میان افزار، نصب  برنامه نویسی می شوند، معماری سخت افزار راه اندازی می شود و پلتفرم نرم افزار، از جمله

 می شود.

 micro processمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  Booch ، macro process متدولوژیدر 

 .زی، تست و استقرار سیستم انجام می شوندام پیاده سا ۴بصورت تکراری انجام می شود. در فاز 

 تست .14

ین فعالیت همانطور که ذکر شد در زیرفرایند توسعه خود فعالیت پیاده سازی دارد. در ا OPMمتدولوژی    

 عالوه بر برنامه نویسی، تست اجزاء نرم افزار نیز صورت می گیرد.

ست ، فعالیت ها در راستای ت macro processام  ۴همانطور که ذکر شد، در فاز  Booch متدولوژی در

 سیستم انجام می شوند.

 استقرار .15

 استقرار به معنی قرار دادن محصول در محیط کاربر می باشد.   

در چرخه عمر خود زیرفرایند استقرار را دارد که زیرفرایند آخر می باشد. در این  OPMمتدولوژی    

 ۴ربر و انجام فعالیت های نگهداری ایجاد شده است، زیرفرایند، که با هدف قراردادن سیستم در محیط کا

، استفاده و نگهداری، ارزیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود. فعالیت اول مربوط  assimilatingفعالیت 

تبدیل و  177داده ها یلاسناد مناسب، تبدتولید آموزش،  assimilatingبه بخش استقرار نرم افزار است. در 

 .بطور کامل در محیط کاربر انجام می شود 180و تست سیستم 179یرشتست پذ می پذیرد ،صورت  178یستمس

                                                 
177 data conversion  
178 system conversion 
179 acceptance testing 
180 system testing 
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و تست،  ، عالوه بر پیاده سازی macro processام  ۴همانطور که ذکر شد، در فاز  Booch متدولوژی در   

 سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد.

 اشاره کرد. 184و اجتنابی 183، تطبیقی182میلی، تک181از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحینگهداری:    

فعالیت  همانطور که ذکر شد در زیرفرایند استقرار خود به نگهداری نیز می پردازد و OPMمتدولوژی    

ین بخش، استفاده و نگهداری که در این زیرفرایند انجام می شوند مربوط به نگهداری سیستم است. در ا

 ،شود یاستفاده م یستمساز که  یدوره ا ، دریستمکارکرد س یتضعحفظ و یالزم برا ینگهدار یهایتفعال

. همچنین تمام انواع نگهداری یعنی تصحیحی، تکمیلی، تطبیقی و اجتنابی انجام می شوند .انجام می شود

 فعالیت های مربوط به ساپورت هم انجام می شود.

 micro processهر فاز مراحل فاز تشکیل شده است. در  ۵از  Booch ، macro process متدولوژیدر 

 ند.ام فعالیت های مربوط به نگهداری سیستم انجام می شو ۵بصورت تکراری انجام می شود. در فاز 

ا پوشش فاز های توسعه و نگهداری چرخه عمر عمومی نرم افزار ر Boochو  OPMهر دو متدولوژی شباهت ها:  

ازمندی ها را ی کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی و استخراج نیمی دهند. همچنین در فاز تعریف، هر دو زیر فاز ها

 پوشش می دهند.

 Boochلوژی در فاز تعریف، تحلیل امکانپذیری را دارد در حالی که اینکار در متدو OPMمتدولوژی  تفاوت ها:

ما ، اچرخه عمر عمومی نرم افزار را بطور کامل پوشش می دهد OPMانجام نمی شود. همچنین درست است که 

م. یک تفاوت به جزئیات نمی پردازد و کم عمق است. بنابراین هنگام استفاده از آن ممکن است دچار ابهام شوی

ن شده و فاز نگهداری با جزئیات بیشتری بیا OPMدیگری هم که مطرح می شود درمورد فاز نگهداری است. در 

یز اشاره شده یت و نحوه پایان دادن سیستم نبرای مثال به ارزیابی عملکرد دوره ای برای جلوگیری از افت کیف

 است.

ستم و نحوه پایان داشتن مرحله تحلیل امکانپذیری، اشاره به ارزیابی عملکرد دوره ای بعد از استقرار سیمقایسه: 

راحلش مهمه فازها و  Boochاست. اما  Boochبرتری آن نسبت به متدولوژی  OPMدادن به سیستم در متدولوژی 

ده. بنابراین از فاز ها را بطور سطح باال بیان کر OPMات و بطور کامل توضیح داده است، در حالی که را با جزئی

 برتری دارد.  Boochاین نظر 

                                                 
181 corrective 
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 یچتر یها تیاز فعال یبانیپشت -۹-۱-۳

یریت ریسک، فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه ی عمر نرم افزار برای مد   

 ریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند. مدی

 ریسک را در چرخه ی عمر پوشش دهیم.  کاهش و ریسک مدیریت ریسک: به این معناست که ارزیابی

کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام  185یعنی امکان پذیری

 ریزی برنامه ،186اولیه سازی نمونه ،اولیه سنجی امکان تحلیل(. تکنیک های based planning-riskدهیم )

 مداوم، V&V، 187انتشار زودهنگام کاربر، فعال مشارکت افزاینده،-تکراری فرآیند ریسک، بر مبتنی

 مداوم برای مدیریت ریسک مفید هستند. سازی یکپارچه و ،188تکراری هایبررسی

 :مکرر طور اید بهبکنترل باید انجام شوند؛ برنامه ها  و یبند زمان ریزی، برنامه های تکنیک مدیریت پروژه 

تیم و بیرون  گیرند و باید به مدیریت تیم و تقویت همکاری اعضای درون قرار نظر تجدید و بازبینی مورد

 تیم توجه شود.

 فنی مرور هایبهبود باشند. تکنیک های تکنیک و کیفیت ارزیابی تضمین کیفیت: فعالیت ها شامل 

 را هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک مستمر و V&Vقرارداد،  اساس بر طراحی ،189تکراری

 دهند، مفید می باشند.می افزایش

 : OPMتدولوژی م   

  متدولوژیOPM  بررسی  زیرفرایند است که در زیرفرایند اول یعنی شروع، فعالیت هایی مثل ۳دارای

د ر قلمرو مسئله، مشخص کردن حوزه و بررسی وجوتوجیهات برای ایجاد سیستم؛ تعریف سیستم د

ها ت ها ریسکمنابع مورد نیاز؛ و تعیین نیازمندی های سطح باال را انجام می دهد. در طی همین فعالی

 نیز باید مشخص شوند و در صورت وجود ریسکی که امکان پذیری سیستم را تهدید کند، سیستم

 ی شود.خاتمه پیدا می کند و مراحل بعدی انجام نم

ک می کند؛ بنابراین تحلیل امکان پذیری اولیه را انجام می دهد که این خود به مدیریت ریسک کم   

انتشار  کاربر، فعال ، مشارکتریسک بر مبتنی ریزی برنامه اولیه، سازی نمونهاما از سایر تکنیک ها مثل 

 ، بی بهره است.مداوم سازی یکپارچه و تکراری، هایبررسی زودهنگام،

                                                 
185 feasibility 
186 prototyping 
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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.

  فنی مثل مرور ین کیفیت انجام می شوند،که برای تضم تکنیک هاییاین متدولوژی از هیچ یک از 

البته ردیابی به نیازمندی ها ده است. کراستفاده ن ،مستمر V&V و  قرارداد اساس بر طراحی تکراری،

در مدلسازی رفتاری، ردیابی به  OPMبه دلیل رویکرد تک مدلی آن وجود دارد اما به دلیل ضعف 

مرحله تست نرم افزار است و همچنین در زیرفرایند  دارای OPMشود. نیازمندی ها نیز دچار آسیب می

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 

افزار کمک کند اما در حین ایجاد آن کاری در این راستا انجام تضمین کیفیت پس از ساخت نرم 

 دهد. نمی

 :Booch متدولوژی   

  متدولوژیBooch   اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است. برای

  ریسک، بر بتنیم ریزی برنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان مثال هیچ یک از تکنیک های تحلیل

 شوند. امامداوم انجام نمی سازی یکپارچه و تکراری، های بررسی انتشار زودهنگام، کاربر، فعال مشارکت

، که یک چارچوب  macro processدر هر فاز  .افزایشی است-تکراری یندفرایند این متدولوژی، یک فرا

ری انجام می شود و این مدیریت بصورت تکرا micro processاست،  macro processمدیریتی برای 

 ریسک را در صورت بروز آن ساده تر می کند.

  در این متدولوژی فعالیت های مدیریتی درmacro process  انجام می شوند. برای مثال فعالیت هایی

،  macro processمثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند. همچنین در 

اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نکرده   Booch، زمانبندی و کنترل نیز انجام می شود. اما برنامه ریزی

 است. اما در کل مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.

  در متدولوژیBooch  همانطور که ذکر شد، فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در

macro process بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنین کیفیت مد  می شوند. انجام

 نظر کاربر چک می شود. بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد. 

های با اینکه مدیریت ریسک را در فعالیت Boochمدیریت ریسک دارد و متدولوژی  OPMمتدولوژی شباهت ها: 

 افزایشی آن، می تواند تا حدی به مدیریت ریسک بپردازد. -ماهیت تکراریخود قرار نمی دهد، اما بدلیل 
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ده نکرده از تکنیک هایی که به مدیریت پروژه و تضمین کیفیت کمک می کنند استفا OPMمتدولوژی  تفاوت ها:

نگهداری  ه تست واست و تنها کاری که در راستای تضمین کیفیت انجام می دهد، بعد از تولید نرم افزار و در مرحل

الیت هایی به عنوان یک چارچوب مدیریتی استفاده می کند و فع macro process، از  Boochاست. اما متدولوژی 

 Boochنابراین مثل تضمین کیفیت و مرور کد را انجام می دهد. همچنین دارای زمانبندی و کنترل نیز می باشد. ب

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را دارد.

پذیری برتری دارد، چراکه تحلیل امکان Boochدر مدیریت ریسک نسبت به متدولوژی  OPMولوژی متدمقایسه: 

برتری  Boochمشخص کردن ریسک ها را در فاز اول خود انجام می دهد. اما در مدیریت پروژه و تضمین کیفیت، 

 دارد. 

 بی درزی و همواری انتقال از یک محصول به محصول دیگر -۹-۱-۴

تکنیک برای  ۲  ه این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم نداشته باشیم.بی درزی ب   

نیم و همه پایه گذاری ک مشترک مفهوم یک بر محصوالت را و وظایف همهاینکه درز نداشته باشیم این است که 

 کار ها را بر مبنای ثابتی از مدل ها پیش ببریم.

انتقال هموار باشد. ساخت محصوالت جدید از روی  191و وظیفه ها 190ا،مرحله هاهمچنین باید بین فاز ه   

 محصوالت موجود تهدیدی برای همواری انتقال است.

د که این از یک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری استفاده می کن OPMمتدولوژی    

نداشته باشیم  است و همین باعث می شود تغییرات پارادایم نام دارد. بنابراین رویکرد آن تک مدلی OPDنمودار 

در مدلسازی  OPDو همه ی کار ها را بر مبنای ثابتی پیش ببریم. اما مشکلی که وجود دارد این است که نمودار 

باعث می شود  رفتاری مشکل دارد و نمی تواند تعامالت شیء ها و پیام هایی که ترتیب دارند را نشان دهد. این

درزی آسیب زده  بی درزی خدشه دار شود. بنابراین با اینکه تغییرات پارادایم نداریم نقص در مدلسازی به بی که

 است.

ت قدیمی همواری انتقال وجود دارد زیرا فقط یک مدل وجود دارد و محصول جدیدی از روی محصوال  OPMدر    

 ساخته نمی شود.

به عنوان یک چارچوب  macro processایشی است که در آن افز-یک متدولوژی تکراری Booch متدولوژی   

 microفاز تشکیل شده است. در هر فاز  ۵از  macro processتعریف شده است.  micro processکنترلی برای 

                                                 
190 stages 
191 tasks 



  

93 
 

process  .سازی، تحلیل، طراحی، تکامل و نگهداری. خود فاز آن عبارتند از مفهوم ۵بصورت تکراری انجام می شود

micro process  شوند. در این مراحل نمودارهایی بسته مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می ۴از

به سطح انتزاعی که هستیم تولید یا تکمیل می شوند و جزئیات پیاده سازی به آن ها اضافه می شود. بنابراین به 

 و انتقال هموار بین فازها وجود دارد. این دلیل که مدلسازی بصورت تدریجی و تکراری انجام می شود، بی درزی

 دارای انتقال هموار هستند. Boochو  OPMهر دو متدولوژی شباهت ها: 

با اینکه رویکرد تک مدلی دارد و این باعث عدم تغییر پارادایم و درنتیجه بی درزی  OPMمتدولوژی  تفاوت ها:

بی درز  Boochآسیب می بیند. اما متدولوژی  می شود، اما به دلیل ضعف در مدلسازی رفتاری سیستم، بی درزی

 است.

می باشد. و درمورد همواری انتقال  OPMبرتری آن نسبت به متدولوژی  Boochبی درز بودن متدولوژی مقایسه: 

 هر دو عملکرد خوبی دارند.

 مبتنی بر نیازمندی ها )وظیفه ای و غیر وظیفه ای( -۹-۱-۵

فه ای باید زود در فرایند مشخص شوند، به طور مستقل مدلسازی شوند و نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظی   

 مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.

 ۳نیازمندی ها را در دو بخش استخراج می کند. همانطور که ذکر شد این متدولوژی  OPMمتدولوژی    

فی اولیه انجام می شود که در آن زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار دارد. در زیرفرایند شروع، فعالیت معر

های سطح باال استخراج می شوند. در زیرفرایند توسعه یک فعالیت برای تحلیل وجود دارد که در آن نیازمندی

نیازمندی ها بطور جزئی و دقیق و در حد امکان بطور کامل استخراج می شوند. اما نیازمندی ها بطور مستقل مدل 

ای کاربرد ایجاد نمی شوند تا بتوان از روی آن ها نیازمندی ها را ردیابی کرد. نمی شوند و همچنین سناریو ه

به استقرار و  OPMرا بطور کامل مبتنی بر نیازمندی وظیفه ای دانست. اما  OPMبنابراین نمی توان متدولوژی 

 نگهداری سیستم می پردازد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.

بصورت  micro processمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  Booch ، macro process متدولوژیدر    

تکراری انجام می شود. در فاز اول یعنی مفهوم سازی، نیازمندی های هسته استخراج می شوند. بنابراین یک فاز 

رصد نیازمندی ها می د ۲۰جداگانه برای استخراج نیازمندی ها در نظر گرفته شده است. البته در این بخش تنها 

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 

را مبتنی بر نیازمندی های وظیفه ای  Boochند. بنابراین نمی توان نیازمندی ها بطور مستقل مدلسازی نمی شو
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دانست. در این متدولوژی به همه نیازمندی های غیر وظیفه ای توجه نمی شود، اما نیازمندی های غیر وظیفه ای 

نیز مورد تمرکز قرار می گیرد. همچنین این متدولوژی  macro processمثل کیفیت، کامل بودن و زمانبندی در 

 در فازهای خود استقرار و نگهداری دارد که نوعی نیازمندی غیر وظیفه ای هستند.

 را نمی توان مبتنی بر نیازمندی دانست. Booch و  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

 یک مرحله جداگانه برای استخراج نیازمندی ها macro processدر اولین فاز در  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

دارد که در آن نیازمندی های اصلی استخراج می شوند. همچنین توجه بیشتری به نیازمندی های غیر وظیفه ای 

 دارد.

بدلیل داشتن مرحله  Boochمبتنی بر نیازمندی نیستند اما  Booch و  OPMهیچ یک از دو متدولوژی مقایسه: 

 برتری دارد. OPMی های غیر وظیفه ای، نسبت به جداگانه برای استخراج نیازمندی ها و توجه بیشتر به نیازمند

 ها یازمندین به یابیردقابل ملموس بودن،  ،یریآزمون پذ -۹-۱-۶

 آزمون پذیری 

آزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده، کم و قابل فهم    

ت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کامل کنند نه باشند و روابط بین آن ها حداقل باشد. همچنین محصوال

 اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند. 

زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است که هر کدام از بخش هایی  ۳از  OPMمتدولوژی    

ختاری، (، که وجوه ساOPD) تشکیل شدند. در طی این مراحل تنها یک نمودار ساخته و تکمیل می شود

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 

    آزمون پذیر نیست. OPMنتیجه متدولوژی 

که فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار انجام می شوند  micro processدر  Booch متدولوژیدر    

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 

شوند، ساخته می شوند. در مرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء شناسایی می های تعاملشیء و نمودار

ها رابطنمودار های شیء، ایجاد می شوند. و در مرحله آخر که و  نمودار های ماژولکالس،  ینمودارها

این  .شوند یم دیتول ندیافرنمودارهای شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می شوند، 



  

95 
 

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    

بل فهم باشد. از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند باید در معنای آن ها برای کاربر قا

 فرایند، مفید باشند.

همانطور که ذکر شد از یک نمودار بیشتر استفاده نمی کند اما همین موضوع باعث  OPMمتدولوژی    

رد نیز باید پیچیده شدن آن می شود. بنابراین محصوالت از دید کاربر ملموس نیستند. البته به این مو

هست، به رفع ابهام کمک می کند اما کافی نیست. همچنین  OPD، که نسخه متنی  OPLاشاره کرد که 

شوند در فرایند مفید هستند و در راستای مدلسازی وجوه مختلف ساختاری، محصوالتی که ایجاد می

از ملموس بودن آن  باشند. اما به دلیل ضعف در مدلسازی رفتاری ممکن استوظیفه ای و رفتاری می

 برای توسعه دهندگان بکاهد.

همانطور که ذکر شد، محصوالت ساده و قابل فهم هستند، بنابراین از دید کاربر  Booch متدولوژی در   

ملموس هستند. همچنین محصوالتی که تولید می شوند در راستای جلو بردن پروژه و اضافه کردن 

دلسازی ساختاری و رفتاری هستند. بنابراین مفید هستند و درنتیجه ها و اشیاء و تعامالت آن ها و مکالس

 برای توسعه دهندگان نیز ملموس هستند.

 قابل ردیابی به نیازمندی ها 

 سناریوهای از استفاده طریق یا از نیازمندی ها، غیرمستقیم یا مستقیم تحقق عنوان به محصوالت باید   

 .باشند ابیردی نیازمندی ها قابل بر مبتنی ارزیابی

از یک نمودار برای مدلسازی استفاده می شود. بنابراین ردیابی به نیازمندی ها تا حدی وجود  OPM در   

در مدلسازی رفتاری و عدم توانایی نشان دادن تعامل شیء ها، ردیابی به  OPDدارد. اما به دلیل ضعف 

ابی استفاده نمی شود که این خود از سناریو های ارزی OPMنیازمندی ها آسیب می بیند. همچنین در 

 ردیابی به نیازمندی ها را مشکل می کند.

 macroهمانطور که ذکر شد، با اینکه استخراج نیازمندی ها به عنوان یک فاز جداگانه در   Booch متدولوژیدر    

process ها گیرد، نیازمندی در نظر گرفته شده است و مدلسازی قلمرو مسئله با استفاده از نیازمندی ها صورت می
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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.

 ه نیازمندی ها را ندارند. قابلیت ردیابی ب Booch و  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

بدلیل  در هردوی این ها OPMآزمون پذیر و ملموس است در حالی که متدولوژی  Boochمتدولوژی   تفاوت ها:

 و نقص در مدلسازی رفتاری آن، مشکل دارد. OPDپیچیدگی 

 می باشد. OPMبرتری آن به متدولوژی  Boochمتدولوژی  آزمون پذیر و ملموس بودنمقایسه: 

 مشارکت فعال کاربران قیتشو -۹-۱-۷

بررسی اینکه آیا متدولوژی کاربران را به حضور فعال در فرایند ایجاد نرم افزار تشویق می کند یا خیر، برای    

با  192مدیریت ریسک و تضمین کیفیت ضروری است. وجود نماینده ای از کاربران و برنامه ریزی و جلسات مرور

 کاربران مفید می باشد.

رفرایند توسعه، فقط در فعالیت های معرفی اولیه در زیرفرایند شروع و فعالیت تحلیل در زی OPMمتدولوژی  در   

ل ندارد و از که نیازمندی ها استخراج می شوند، تعامل با کاربر صورت می گیرد و از آن پس کاربر مشارکت فعا

 تکنیک های برنامه ریزی و جلسات مرور استفاده نمی شود.

کند عمل می micro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  Booch  ،macro process تدولوژیمدر    

 macroو فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند. همچنین در 

process  ه صورت این کارها ب، به مشتری و نیازهایش مثل کیفیت، کامل بودن و زمانبندی، توجه می شود. و

اربران و حضور فعال کتکراری انجام می پذیرند. بنابراین با اینکه در این متدولوژی اشاره ای به برگزاری جلسات با 

 ر وجود دارد. کاربر نشده است، اما برای تحقق فعالیت های مدیریتی ذکر شده در باال، احتماال تعامل با کارب

و دکاربر به عنوان عضوی از تیم نیست. و در هر  Boochو  OPMلوژی در هیچ یک از دو متدوشباهت ها: 

 متدولوژی تعامل با کاربر هنگام استخراج نیازمندی ها وجود دارد.

های او  به مشتری، احتماال برای رفع خواسته macro processبه دلیل توجه  Boochدر متدولوژی   تفاوت ها:

 م می شود.تعامل با کاربر در طول فرایند نیز انجا

 برتری دارد. OPMدر تعامل با کاربران نسبت به متدولوژی  Boochمتدولوژی مقایسه: 

                                                 
192 session review 
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 194و قابلیت اجرا بصورت کارا 193قابلیت اجرا -۹-۱-۸

 یت پروژه وابسته قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد. می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ماه

 باشد.

ده ک نمودار برای مدلسازی وجوه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری سیستم استفااز ی OPMمتدولوژی    

یچیده نام دارد. همین رویکرد تک مدلی باعث می شود که فرایند ساده شود )گرچه مدل پ OPDکند که می

ند ها در زیرفرای قابلیت اجرا شدن را دارد. البته ناگفته نماند که فعالیت ها OPMفرایند  می شود(. بنابراین

 بطور سطح باال بیان شدند که این کمی اجرا کردن فرایند را مشکل می کند.

چوب به عنوان یک چار macro processافزایشی است که در آن -یک متدولوژی تکراری Booch متدولوژی   

 فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  macro processتعریف شده است.  micro processکنترلی برای 

micro process  .کامل و تسازی، تحلیل، طراحی، فاز آن عبارتند از مفهوم ۵بصورت تکراری انجام می شود

شوند. بنابراین این مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می ۴از  micro processنگهداری. خود 

است. در نتیجه  ساده تر نیز کرده افزایشی آن را-متدولوژی فرایند پیچیده ای ندارد و اتفاقا ماهیت تکراری

Booch .قابل اجراست 

 

  ستند:هقابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد. موارد زیر تاثیرگذار 

 فرایند واحدهای پیچیدگی 

 هب را آن ها یا کند می منحرف اصلی جریان های فعالیت از را دهندگان توسعه که وظایفی 

 یریتمد جلسات مانند هایی تکنیک از استفاده می توان با. کند می مشغول وریغیرضر جزئیات

 کرد. متمرکز را دهندگان توسعه سیستم، معماری و نیازمندی بر مبتنی های مدل تیم،

 خطا مستعد های استراتژی و ها تکنیک به وابستگی 

 خاص های فناوری و ابزار به وابستگی 

 یکاف پروژه مدیریت استراتژی فقدان 

 ۳همانطور که ذکر شد به دلیل رویکرد تک مدلی اش فرایند ساده ای دارد. فرایند آن از  OPMمتدولوژی    

و  conceivingفعالیت شناسایی،  ۳زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار تشکیل شده است که در زیرفرایند شروع 

طراحی و پیاده سازی انجام می شود. و در  فعالیت تحلیل، ۳معرفی اولیه انجام می شود. در زیرفرایند توسعه 

                                                 
193 practicability 
194 practicality 
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، استفاده و نگهداری، ارزیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود.  assimilatingفعالیت  ۴زیرفرایند استقرار 

بنابراین واحد های فرایند پیچیدگی ندارند و وظایف، توسعه دهندگان را به فعالیت هایی که آن ها را از جریان 

د، مشغول نمی کند. اما به این دلیل که هر سه وجه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری در یک نمودار اصلی دور کن

شوند. های دیگر باعث حواس پرتی می، زیرا جنبهکند یرا مشکل م یستماز س یتمرکز بر جنبه خاصمدل شده اند، 

 ی استفاده نشده است.معماری سیستم به متمرکز کردن کاربران کمک می کند اما تکنیک دیگر  OPMدر 

این متدولوژی وابسته به تکنیک ها استراتژی های مستعد خطا نیست و از ابزار و فناوری خاصی استفاده    

 کند. اما از استراتژیی هم برای مدیریت پروژه استفاده نمی کند. نمی

ار هایی که در هر فاز همانطور که ذکر شد، واحدهای فرایند پیچیدگی ندارند. نمود Booch متدولوژیدر    

macro process  و در هر مرحلهmicro process  ایجاد 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 

مثل یک چارچوب  macro processهمچنین در این متدولوژی  وابسته نیست و وابستگی به ابزار خاصی هم ندارد.

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.

به تکنیک های مستعد  فرایند پیچیده ندارند و وابسته Boochو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 

 خطا و ابزار خاصی نیستند.

به دلیل پیچیده بودن  OPMقابل اجرا و قابل اجرا بصورت کارا هست اما متدولوژی  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

 شود.مدلش و همچنین نقص در مدلسازی رفتاری، قابلیت اجرا و قابلیت اجرا به صورت کارا برای آن دچار ضعف می

 OPMبرتری آن نسبت به متدولوژی  Boochلیت اجرا و قابلیت اجرا به صورت کارا برای متدولوژی قابمقایسه: 

 است.

 مدیریت پیچیدگی -۹-۱-۹

پیچیدگی واحد های کاری باید قابل مدیریت باشند. تکنیک هایی که برای این کار استفاده می شوند عبارتند    

 از:

 Partitioning چکتر در یک سطح انتزاع: شکستن کار ها به قطعات کو 

 Layering شکستن کار ها به قطعات کوچکتر در سطوح مختلف انتزاع : 
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زیر فرایند تقسیم می شود و در هر کدام از زیرفرایند ها کار ها به بخش های  ۳فرایند در  OPMمتدولوژی  در   

معرفی اولیه انجام می شود. در و  conceivingفعالیت شناسایی،  ۳بیشتری تقسیم می شوند. در زیرفرایند شروع 

فعالیت  ۴فعالیت تحلیل، طراحی و پیاده سازی انجام می شود. و در زیرفرایند استقرار  ۳زیرفرایند توسعه 

assimilating ها به ، استفاده و نگهداری، ارزیابی عملکرد و پایان دادن، انجام می شود. بنابراین با شکستن کار

 یدگی را مدیریت کرد.کارهای کوچکتر می توان پیچ

افزایشی است، بنابراین مدیریت پیچیدگی را در ذات خود دارد چرا که فعالیت ها در -تکراری Booch متدولوژی

 micro ، مراحل  macro processانجام می شوند و در هر فاز  micro processو  macro processدو فرایند 

process نه تنها که کارها در سطوح انتزاع مختلف در  بصورت تکراری اجرا می شوند. بنابراینmacro process 

نیز شکسته می شوند. در نتیجه این متدولوژی از  micro processشکسته شده اند، در هر سطح انتزاع کار ها در 

  استفاده می کند و مدیریت پیچیدگی را انجام می دهد. partitioningو  layeringتکنیک های 

 کارها را به کارهای کوچکتر می شکنند. Boochو  OPMمتدولوژی  هر دوشباهت ها: 

با اینکه  OPMبه خوبی مدیریت پیچیدگی را انجام می دهد در حالی که متدولوژی  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

 فرایند ساده ای دارد و کارها را در مراحل مختلف انجام می دهد، اما مدل آن دارای پیچیدگی است. 

 عمل می کند. OPMدر مدیریت پیچیدگی بهتر از متدولوژی  Boochولوژی متدمقایسه: 

 یری/ انعطاف پذ یکربندی/ پ یریپذ اسی/ مق یریتوسعه پذ -۹-۱-۱۰

 یریتوسعه پذ 

 مشخص صراحت به آن هایمکانیسم  و گسترش نقاط که باشد پذیر توسعه هسته یک باید فرایند    

 .باشد شده

توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص نشده است. بنابراین یک هسته  OPMمتدولوژی    

 این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

فرایند یک هسته ای با نقاط  با اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند، Booch متدولوژیدر    

 قابل گسترش مشخص نمی باشد. در نتیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

 یریپذ اسیمق 

 .باشد اجرا قابل مختلف سطوح بحران و ها اندازه با هایی پروژه برای باید فرایند   
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همانطور که ذکر شد چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش می دهد اما جزئیات آن  OPMمتدولوژی    

سازی ، در مدل OPDکم است و عمیق نیست. نموداری که برای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی 

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 

نمی برد. بنابراین می توان می شود که مدل بشدت پیچیده شود.  همچنین از مدلسازی فرمال بهره ای 

برای پروژه ها با سایز های مختلف و همچنین سطوح بحرانیت مختلف مناسب  OPMنتیجه گرفت که 

 نیست و در نتیجه مقیاس پذیر نیست.

افزایشی است در نتیجه کار ها به صورت تکراری و تدریجی -یک متدولوژی تکراری Booch متدولوژی   

عمل  micro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  macro processانجام می شوند. همچنین 

می کند و کیفیت را نیز نضمین می کند. بنابراین می توان پروژه هایی با سایز های بزرگ را نیز انجام 

به علت نداشتن  Boochداد. پروژه ها با سطوح مختلف بحرانیت نیز قابل اجرا با این متدولوژی هستند اما 

 ازی فرمال، برای پروژه ها با سطوح بحرانیت باال مناسب نیست.مدلس

 

 یکربندیپ 

 پروژه پیکربندی کرد. وضعیت با آن تناسب منظور فرایند را به پروژه شروع در بتوان   

متناسب با وضعیت پروژه پیکربندی فرایند را حالتی که بتوان در ابتدای پروژه،  OPMمتدولوژی  در    

 کرد وجود ندارد.

 .نشده است با توجه به شرایط آن اشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله Booch متدولوژی در   

 یریانعطاف پذ 

 نظرهای تجدید و فرایند تکراری مرور جلسات های تکنیک .باشد تنظیم قابل اجرا حین در باید فرآیند   

 بازخورد، مفید هستند. بر مبتنی

 بازخورد بر مبتنی نظرهای تجدید و فرایند تکراری مرور جلساتاز تکنیک هایی مثل  OPMمتدولوژی    

 استفاده نمی کند. درنتیجه فرایند در حین اجرا قابل تنظیم نیست و این متدولوژی انعطاف پذیر نیست. 

بصورت  macro processدر هر فاز  micro processهمانطور که ذکر شد، مراحل  Booch متدولوژی   

توان ن ها انجام می دهد. برای مثال میکنترل مدیریتی روی آ macro processند و تکراری انجام می شو
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پذیر و این متدولوژی انعطاف به مرور کد اشاره کرد. بنابراین فرایند می تواند در حین اجرا قابل تنظیم باشد

  است.

را ندارند. همچنین هیچ  توسعه پذیری و قابلیت پیکربندی Boochو  OPMمتدولوژی  یک از دو هیچشباهت ها: 

 کدام برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیستند.

انعطاف پذیر است و همچنین دارای مقیاس پذیری برای پروژه ها با سایزهای  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

ها ی پروژهبرا OPDانعطاف پذیر نیست و به علت پیچیدگی نمودار  OPMمختلف می باشد. در حالی که متدولوژی 

 با سایز بزرگ نیز مناسب نیست.

انعطاف پذیر و مقیاس پذیر برای پروژه ها با سایزهای مختلف می باشد و این برتری  Boochمتدولوژی مقایسه: 

 است. OPMآن نسبت به متدولوژی 

 حوزه کاربرد -۹-۱-۱۱

ت؛ اما سیستم های اطالعاتی حتما باید حوزه کاربرد فرایند به زمینه ای که در آن استفاده می شود، وابسته اس   

 پوشش داده شوند.

زیرفرایند شروع، توسعه و استقرار است. تحلیل مقدماتی را در زیرفرایند شروع و  ۳دارای  OPMمتدولوژی    

تحلیل تفضیلی را اوایل زیرفرایند توسعه انجام می دهد. همچنین طراحی معماری، طراحی تفضیلی، پیاده سازی 

کند در زیر فرایند توسعه انجام می دهد. در زیر فرایند استقرار نیز هم سیستم را در محیط کاربر اجرا می و تست را

دهد. و هم نگهداری سیستم را انجام می دهد. بنابراین این متدولوژی چرخه عمر عمومی نرم افزار را پوشش می

ای مدلسازی از آن استفاده می کند یعنی اما کم عمق است و وارد جزئیات نمی شود. همچنین نموداری که بر

OPD  در مدلسازی رفتاری ضعف دارد و نمی تواند تعامالت اشیاء را نشان دهد. بنابراین استفاده از ،OPM  برای

ایجاد سیستم های نرم افزاری کمی مشکل زاست و بهتر است از این متدولوژی به عنوان یک الگوی سطح باال 

 ان از آن برای پروژه ها با سایز معمولی و سطح بحرانیت پایینتر استفاده کرد. استفاده کنیم. اما می تو

ذکر شد، دارای مقیاس پذیری در پروژه ها با سایز های مختلف  بخش قبلدر همانطور که  Booch متدولوژی   

افزار گ محسوب می شود. همچنین چرخه عمر عمومی نرمافزایشی آن یک مزیت بزر-می باشد. و خاصیت تکراری

در اکثر  Boochپوشش می دهد. بنابراین می توان از  )بجز تحلیل امکانپذیری در فاز تعریف( را تا حد خوبی

ها استفاده کرد با این استثناء که به دلیل نداشتن مدلسازی فرمال، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال ژهپرو

   ست.مناسب نی

 برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیستند. Boochو  OPMهیچ یک از دو متدولوژی شباهت ها: 
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برای اکثر پروژه ها حتی پروژه ها با ابعاد بزرگ مناسب است در حالی که متدولوژی  Boochمتدولوژی  تفاوت ها:

OPM  باید انجام شود، برای همه ی پروژه ها مناسب به دلیل بیان سطح باال و کم عمق آن راجع به کارهایی که

 نیست.

 دارد که برتری محسوب می شود. OPMحوزه ی کاربرد بیشتری نسبت به متدولوژی  Boochمتدولوژی مقایسه: 

 

 


