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تمرین اول درس متدولوژی

سوال اول) مقایسه دو متدولوژی  BONو Hodge-Mock

معیار اول) تعریف شفاف و دقیق متدولوژی
این معیار بیان می کند که متدولوژی بایستی به صورت شفاف ،صریح ،دقیق و با جزئیات مستندسازی شده باشد و
روشها و فرایندهای استفاده شده در آن را توضیح داده باشد.

متدولوژی :BON
این متدولوژی شامل سه فاز اصلی می باشد که به صورت دقیق هر سه فاز به همراه فعالیتهایشان تعریف شده است .در
هر کدام از فعالیتها از یک سری نمودارهای تولید شده استفاده شده و نمودارهای دیگر ساخته یا تکمیل میشوند .این
کار بسیار به استفاده کننده از متدولوژی کمک می کند که در هر قسمت از چرخه حیات تولید نرم افزار ،با ابهام روبرو
نگردد.
یک نکته ی بسیار مهم درباره ی شفاف بودن این متدولوژی ،بیان یک  case studyدر متن مقاله می باشد .در متن
مقاله یک مثال از دنیای واقع مطرح شده است که بسیار به استفاده کنندگان از متدولوژی کمک می کند تا بتوانند در
پروژه واقعی از آن استفاده نمایند .این  case studyبه همراه نمودارهای متناظرشان در متن مقاله آمده است.

متدولوژی :Hodge-Mock
متدولوژی  Hodge-Mockبرای پروژه شبیه سازی هوایی تعریف شد که بتواند حوابگوی پروژه ای در مقیاس بزرگ و با
حساسیت باال باشد .این متدولوژی دارای فازها و فعالیت های بسیار دقیق با محصوالت مشخص می باشد که در طی
چرخه حیات تولید نرم افزار به صورت مداوم تولید و تکمیل می گردند .محصوالت الزم برای هر فعالیت به صورت دقیق
تشریح شده اند و شرایط درست و کامل بودن آن ها در مقاله ذکر شده اند.
در متن مقاله نیز نمودارهای مختلف برای سیستم واقعی ترسیم شده اند تا تیم استفاده کننده از متدولوژی دچار ابهام
نگردد.

معیارهای مورد نیاز در مستند تجویز شده
فاکتورهای موجود متدولوژی BON
در متدولوژی

متدولوژی Hodge-Mock

چرخه حیات و
واحدهای کاری

چرخه حیات (که شامل سه فاز است) به
صورت کامل تعریف شده است .همچنین در
هر فاز فعالیت های ذیل آن به صورت دقیق
به همراه مدلهای آن تعریف شده است.

چرخه حیات (شامل پنج فاز اصلی) به صورت
دقیق و کامل در این متدولوژی تشریح شده
است .ذیل هر فاز چندین فعالیت تعریف شده
است که به صورت دقیق و با ترتیب ذکر شده
است.

تولید کننده
مدلها

در هر فاز به صورت دقیق مشخص می کند
چه مدل ها و نمودارهایی ترسیم می گردد.

در این متدولوژی نیز در هر فاز نمودارهایی
ترسیم می شود که به تدریح تصحیح و تکمیل
می گردند.

زبان مدلسازی

این زبان دارای زبان مدلسازی مخصوص به
خود می باشد که برخی از انها عبارتند از
نمودار سیستم ،نمودار خوشه ،نمودار کالس و
 . ...تمامی این نمودارها با مثال در متن مقاله
آمده اند

در هر فعالیت نمودارهایی تولید و تکمیل می
شوند .برای مثال در فاز تحلیل نمودارهای ERD
و  ORDو  IDو مستندات  ODساخته می
شوند .بدین صورت نمودارهای دقیق و دارای
جزئیات کاملی تشکیل می شوند.

محصوالت

تمامی محصوالت و نمودارها در هر فعالیت
محصوالت این متدولوژی در هر فعالیت ذکر
شده اند و با مثال نمودارهای تولید شده از هر تکمیل و دقیق تر می گردند.
فعالیت تشریح شده اند

تکنیکها و
قوانین

تکنیک ها در هر فاز برای تولید نمودارها به
صورت شفاف و دقیق تشریح شده اند.

فعالیتهای
چتری

در این متدولوژی به فعالیت های چتری تولید این متدولوژی نیز به تشریح فعالیت های چتری
مهندسی نرم افزار نپرداخته است.
نرم افزار اشاره ای نشده است (که اکثر
متدولوژی های نطفه ای این مشکل را داشته
اند)

نحوه مستندسازی مستندسازی و تولید نمودارها به صورت
(یکی از سه حالت فرایند محور در این متدولوژی ایجاد می
شوند.
فرایند محور،
نقش محور و
محصول محور)

تکنیک های الزم برای فعالیت های مختلف اعم
از استخراج نیازمندی ،تحلیل و  ...ذکر شده اند
تا سازنده نرم افزار از بهترین روش ها بهره مند
شود.

این متدولوژی نیز همانند  BONدارای
مستندسازی فرایند محور می باشد که ذیل هر
فعالیت مستندات و نمودارهای مرتبط با آن
ترسیم می شود.

مقایسه  BONبا :Hodge-Mock
متدولوژی  BONاز سه فاز اصلی تعریف سیستم ،تشریح و طراحی تشکیل شده است .با تولید نمودارهای مختلف از
حنبه های گوناگون ،کارکاردهای سیستم تشریح و طراحی می گردند .متدولوژی  Hodge-Mockنیز از طریق  ۵فاز
اصلی به پیاده سازی سیستم می پردازد .متدولوژی  Hodge-Mockنسبت به  BONدارای فازهای بیشتری است در
نتیحه شخص استفاده کننده می تواند با ابهامات کمتری نرم افزار را تولید کند .علی الخصوص دو فاز مهم تشخیص
نیازمندی ها و پیاده سازی سیستم به صورت دقیق تر و با جزئیات در این متدولوژی مطرح شده است که نقطه ی برتری
نسبت به  BONمی باشد .همچنین نمودارهایی که در متدولوژی  Hodge-Mockترسیم می شوند دارای اشتراک
بیشتری با استاندارد ( UMLکه تکمیل و تجمیع شده نمودارهای قدیمی تر است) می باشد .متدولوژی  BONدارای ۱۰
نمودار مختلف است که به صورت دقیق تری می تواند مدلسازی نرم افزار را انجام دهد.

معیار دوم) پوشش فعالیتهای عمومی۱چرخه توسعه نرمافزار
متدولوژی :BON
این متدولوژی دارای سه فاز اصلی است که در ابتدا مدلسازی اولیه از دامنه مسئله صورت می گیرد و نیازمندی های
سیستم در آن مشخص می گردد .سپس توسط نمودارهای مختلف به تحلیل و طراحی سیستم می پردازد .در طی این
روند به تدریج نمودارهای مختلفی که سیستم را توصیف می کنند ترسیم شده و تکمیل می گردند .در ابتدا نمودار
سیستم رسم می شود که دید کلی از سیستم مد نظر ترسیم می شود .در همین گام  scopeسیستم و زیرسیستم ها
مشخص می شوند .همچنین نیازمندی های عملکردی از دید کاربر در این سیستم در قالب  use caseاستخراج می
گردند.
بعد از مشخص شدن مرز سیستم مدنظر و نیازمندی های آن ،لیستی از کالس های موجود در سیستم جمع آوری شده و
در  cluster chartsمدل می شوند .سپس روابط میان کالس ها شناسایی شده و به نمودارها اضافه می گردند .در ادامه
در فعالیت تعریف کالس ها ،جزئیات هر کالس اعم از حالت ،رفتار و قوانین حاکم مدل سازی می گردد .سپس به
مدلسازی رفتاری سیستم پرداخته و در سناریو چارت ها ،استفاده های مختلف از سیستم نمایش داده می شوند .در
نمودار  object scenarioکه شبیه  sequence diagramمی باشد ،پیام های بین اشیای مختلف بیان می گردد.
در انتها نیز به  Generalizationپرداخته و روابط ارث بری بین کالس ها مشخص می گردند .در این میان دو فعالیت
برای بررسی ،مرور و بهبود نمودارها و مدلسازی ها قرار داده شده تا امکان وجود خطا در سیستم کمینه گردد.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی ابتدا نیازمندی ها و محدوده سیستم مشخص می گردد تا در فازهای آتی سیستم درست و مدنظر کاربر
ساخته شود .در فاز اول نیازمندی ها استخراج شده ،نمودار  ERDترسیم می شود و سیستم از منظر یک سامانه
 stimulus response machineمدلسازی می گردد .در فاز بعد کالسهای طراحی به نمودارها افزوده می شود .این
نمودارها هم شامل نمودارهای رفتاری هستند و هم واسط های استفاده از اشیا .در فاز سوم که طراحی تفصیلی نرم افزار
می باشد ،نمودارهای رفتاری و ساختاری از قبل ترسیم شده تکمیل می گردند .در فاز چهارم و پنجم سامانه ی طراحی
شده پیاده سازی و تست می گردد .در این دو فاز از سناریوهای ارزیابی سیستم که در فازهای قبل تهیه شده بودند،
استفاده می شود تا سیستم هم  verifyشود و هم اینکه  validationآن انجام گردد.
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Generic

فعالیت

متدولوژی BON

مدلسازی  problemدر این متدولوژی مشخص سازی مرز
domain
سیستم صورت می گیرد و در همین
فعالیت دامنه مسئله تعریف می گردد.

متدولوژی Hodge-Mock
در فعالیت دوم از فاز اول (تحلیل) به صورت
دقیق بر مشخص سازی کالس ها در
 problem domainتمرکز می شود .پس
مدلسازی و روابط بین کالس ها به صورت
دقیق در این پروژه پشتیبانی می گردد.

استخراج نیازمندی

توسط نمودارهای  use caseنیازمندی
های سیستم مشخص می گردد.

استخراج نیازمندی ها به صورت دقیق صورت
می گیرد که این اولین فعالیت از فاز اول
متدولوژی (تحلیل) می باشد.

تحلیل امکان سنجی

متدولوژی فاقد این فعالیت است

این متدولوژی جزو متدولوژی های نطفه ای
می باشد و بر خالف اکثر متدولوژی های نسل
سوم ،تحلیل امکان سنجی در آن صورت نمی
گیرد.

طراحی معماری

طراحی نرم افزار در گام های مختلف انجام
شده و به تدریج کامل می شود که شامل
طراحی منطقی و مدلسازی می باشد اما
طراحی با جزئیات فراوان اعم از منابع
فیزیکی و سخت افزاری ،ابزارهای جانبی و
 ...در متن متدولوژی ذکر نشده است.

طراحی معماری شامل مشخص سازی
مشخصات سخت افزاری ،نیازمندی های غیر
عملکردی و  ...است که به صورت ناقص در
این متدولوژی پوشش داده شده است.

طراحی تفصیلی

بله .طراحی معماری در فعالیت های
مختلف ساخته و تکمیل می شود که در
متدولوژی  BONبه مجموعه ای از
نمودارهای مختلف برای طراحی معماری،
معماری استاتیک گفته می شود.

طراحی تفصیلی سیستم در فازهای تحلیل،
طراحی سیستم و طراحی نرم افزار با جزئیات
فراوان و نمودارهای مختلف صورت می گیرد.
برخی از این نمودارها عبارتند از ،ERD2
 OCR۵ ،OD4 ،ORD3و.ID6

برنامه نویسی

خیر .این متدولوژی در مورد پیاده سازی
حرفی به میان نیاورده است

فاز پیاده سازی که چهارمین فاز از این
متدولوژی است ،بر کدزنی و تست واحد
سامانه تمرکز می کند.

تست

درباره تست نرم افزار فعالیتی در متدولوژی
ذکر نشده است

این متدولوژی دو سطح از تست را توصیه
کرده است .اول تست واحد که در فاز پیاده
2

Entity relationship diagram
Object relationship diagram
4
Object description
5
Object cross reference
6
Inheritance diagram
3

سازی انجام می شود و دوم تست در سطح
سیستم برای اعتبارسنجی سیستم تولید شده
دیپلوی

فاز دیپلوی و قرارگیری نرم افزار تولید شده
در محیط کاربر حرفی به میان نیامده است

فاز دیپلوی در این متدولوژی پوشش داده
نشده است

maintenance

درباره نگهداری و رفع اشکاالت در فاز
 maintenanceنیز فعالیتی تعریف نشده
است

فاز  maintenanceنیز در این متدولوژی
بیان نشده است.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
هر دو متدولوژی به خوبی فازهای استخراج نیازمندی ،تحلیل و طراحی را پوشش می دهند و فعالیتهای گوناگونی (که در
باال ذکر گردید) را برای تکمیل نمودارها و اطمینان از صحت مدلسازی قرار داده اند .هرکدام با استفاده از نشانه

گذاری7

های مخصوص به خود به مدلسازی سیستم پرداخته است .همچنین در فازهای مختلف فعالیت های عمومی نرم افزار
گنجانده شده تا مرور و بهبود مدلها صورت گیرد.
تفاوت اصلی در فازهای پیاده سازی و تست است که دو بخش مهم از تولید نرم افزار را تشکیل می دهند اما متدولوژی
 BONاین دو فاز را در فازهای خود قرار نداده و فقط به تحلیل و طراحی سیستم پرداخته است .از آن طرف متدولوژی
 Hodge-Mockاین دو فاز را در خود گنجانده است .هر دو متدولوژی فعالیتهای دیپلوی و نگهداری سیستم را ذکر
نکرده اند.
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notation

معیار سوم) پشتیبانی از فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار
متدولوژی :BON
معیار مدیریت ریسک در این متدولوژی از طریق مکانیزم های دخیل کردن کاربر validation ،و verification
سیستم صورت گرفته است .در فعالیت “لیست کردن کالس های کاندید” از کاربران برای بازبینی و اعتبارسنجی مدل ها
استفاده میشود که این کار هم باعث دخیل کردن کاربر و هم  validationمی گردد .همچنین در دو فعالیت در فاز
طراحی ،نمودارهای پیشین تکمیل و تصحیح می گردند که باعث کمتر شدن خطا می گردد اما این متدولوژی چون ذات
 iterativeندارد ،در مدیریت ریسک کار سخت تری خواهد داشت .همچنین برخی از فعالیت هایی که به مدیریت
ریسک کمک می کنند مانند امکانسنجی اولیه ،نمونه سازی ،یکپارچه سازی پیوسته و مرور تکراری8را ندارد.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی برخی از فعالیتهایی که به مدیریت ریسک کمک می کنند ،ذکر شده است .فازهای مختلف پروژه به
صورت  iterativeانجام می شوند و همانگونه در شکل  - 1فرایندهای متدولوژی Hodge-Mockنشان داده شده است،
قابلیت بازگشت به فاز قبل و اصالح و تکمیل محصوالت آن فاز وجود دارد .این کار از دو منظر به مدیریت ریسک کمک
می کند .اول آنکه مدت زمان زیادی در ابتدای پروژه صرف مدلسازی نمی شود .دوم آنکه اگر اشتباهی رخ داده بود یا
یک نیازمندی از قلم افتاده بود ،امکان اصالح و تکمیل وجود خواهد داشت .با توجه به قابلیت برگشت به فازهای قبل و
قابل اصالح بودن محصوالت آنها ،برنامهریزی فازها باعث کم شدن ریسک می گردد .در سه فاز اول این متدولوژی
سناریوهای ارزیابی سیستم تعریف می گردد که در فازهای بعد به وسیله آنها می توان اعمال  validationو
 verificationرا انجام داد و همچنین سناریوهای تست برای سیستم تهیه نمود .اما از امکان سنجی اولیه ،نمونه

سازی9

و یکپارچه سازی پیوسته۱۰که به مدیریت ریسک کمک می کنند ،اشاره ای نشده است.
مدیریت پروژه یکی دیگر از فعالیت های چتری توسعه نرم افزار است که شامل زمان بندی ،کنترل پروژه و مدیریت
اعضای تیم می باشد .در این متدولوژی به فعالیتهای مدیریت پروژه اشارهای نشده است.
تضمین کیفیت در این متدولوژی از طریق ردیابی نیازمندیها (به وسیله ی سناریوهای ارزیابی سیستم) صورت میگیرد.
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شکل  - 1فرایندهای متدولوژی Hodge-Mock

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
این دو متدولوژی جزو متدولوژی های نطفه ای می باشند و همانند اکثر متدولوژی های نطفه ای دیگر ،از مکانیزمهای
مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت غنی ای برخوردار نیستند .متدولوژی های چابک بسیار در این زمینهها
قوی تر هستند و به صورت مستمر در چرخه حیات نرم افزار ،موارد کیفی را پایش می کنند .برای مثال مدیریت افراد
تیم ،برنامه ریزی و زمان بندی ،ردیابی نیازمندیها و فعالیتهای مرتبط با مدیریت ریسک بسیار جامعتر در
متدولوژیهای چابک بیان شده اند .اما از بین این دو متدولوژی می توان متدولوژی  Hodge-Mockرا برتر دانست .زیرا
اوال دارای چرخه های تکراری برای تصحیح و تکمیل نمودارهاست .دوما به وسیله ی سناریوهای ارزیابی سیستم۱۱قابلیت
ردیابی نیازمندی ها را فراهم می کند (که در نتیجه کیفیت بیشتری را حاصل می کند) و همچنین به صورت تکراری
قابلیتها و نیازمندیها را چک کرده و پایش می کند .تست نیز موردی دیگر است که در متدولوژی  Hodge-Mockدر
فازی جداگانه انجام می گیرد و باعث تاثیر مهم بر افزایش کیفیت می گردد اما متدولوژی  BONاز آن بهره نبرده است.
متدولوژی  BONنیز در فعالیت های دخیل کردن کاربر و استفاده از مفهوم  design by contractنقاط برتری نسبت
به متدولوژی  Hodge-Mockدارد ولی در کل به خاطر موارد بیشتر ،متدولوژی  Hodge-Mockپوشش بهتری در
فعالیتهای چتری مهندسی نرمافزار داراست.
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System Evaluation Scenarios

معیار چهارم) بی درزی و همواری
متدولوژی :BON
همانگونه که در ابتدای مقاله  BONذکر شده است ،این متدولوژی از مفاهیم شی گرایی استفاده کرده که برخالف
متدولوژیهای قدیمیتر دارای بیدرزی بسیار بیشتری خواهد بود .مدلهای این متدولوژی به دو دسته کلی

۱2
ایستا و

پویا۱3تقسیم میشوند .طی دو فاز جمعآوری و تشریح ،مدلها ساخته و پایهگذاری میگردند و در فاز طراحی ،مدلها
دقیقتر شده و روابط ارثبری به آنها افزوده میگردد .در این میان هر نموداری که ساخته میشود از نمودارهای قبلی
استفاده کرده و با کاملتر کردن آنها نموداری جدید تولید میکند و جنبهای از سیستم را که ذکر نشده بود ،در نمودار
بیان مینماید .برای مثال در فعالیت “تعریف کالسها” از کالسهایی که در فعالیتهای قبل پیدا و تعریف شده بودند
استفاده می شود تا حالت و رفتار به آنها اضافه شود و در نمودار کالس ترسیم شود .به دلیل اینکه ترسیم و بیان نمودارها
برپایهی نیازمندیهای استخراج شده در فاز اول است ،این متدولوژی یک متدولوژی بیدرز محسوب میگردد .همچنین
چون در فازهای مختلف بر روی مجموعهای یکسان از مدلهای ایستا و پویا کار میشود و نمودارها تکمیل میگردند،
درنتیجه این متدولوژی خاصیت همواری۱4را نیز داراست.

متدولوژی :Hodge-Mock
این متدولوژی برپایه شی گرایی قرار گرفته است و نمودارهایی که در فازهای مختلف رسم می شود ،ادامه ی نمودارهای
قبلی و تکمیل کننده ی آن ها است .متدولوژیهای برپایه شی گرایی دارای خاصیت بی درزی هستند و نمودارها طی
مراحل مختلف به تکمیل یکدیگر میپردازند .همانگونه که در شکل  - 1فرایندهای متدولوژی Hodge-Mockمشاهده می
شود ،محصوالت فاز تحلیل برای ترسیم محصوالت فاز طراحی استفاده می شوند .همچنین محصوالت فاز طراحی برای
کدزنی و ساخت سیستم به کار می روند .برای مثال دقیقتر می توان گفت نمودار  ORDاز روی نمودار  ERDو
مستندات  ODاز روی نمودارهای  ORDترسیم می شوند .همچنین با توجه به ذات  iterative incrementalاین
متدولوژی ،نمودارها به آرامی تکمیل و دقیقتر می شوند و در هر فازی می توان به فاز قبل برگشت و نمودارها را تصحیح
کرد .اما این متدولوژی بین فازهای تحلیل و طراحی سیستم تعدادی نمودار جدید تولید می کند که در نتیجه از همواری
متدولوژی می کاهد (این نمودارها بین دو فاز طراحی سیستم و طراحی نرم افزار یکسان هستند).
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مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
هر دو متدولوژی  BONو  Hodge-Mockمتدولوژیهای شی گرا هستند .به دلیل آنکه تمامی نمودارها و فعالیتها بر
مدلسازی شیگرا استوار است و شیگرایی میتواند انواع مختلف نمودارهای پویا و ایستا و همچنین رفتارهای سیستم را
نمایش دهد ،درنتیجه نیاز به پارادایم دیگری نخواهد بود و از اینرو متدولوژی دارای ویژگی بیدرزی خواهد بود .بدین
صورت میتوان گفت هر دو متدولوژی تا حد باالیی مانند همدیگر دارای خاصیت بیدرزی میباشند.
در ویژگی همواری ،به دلیل آنکه بین فازهای تحلیل و طراحی در متدولوژی  Hodge-Mockنمودارهایی حذف و
نمودارهایی جدید تولید میشوند ،یک شرط از شروط همواری نقض گردیده(شرط نبود مصنوعات جدید در فازهای
مختلف) و درنتیجه همواری این متدولوژی کمتر از  BONخواهد بود .در  BONتمامی نمودارها در دو مدل پویا و ایستا
گنجانده میشوند که در هر سه فاز برروی این دو نوع از مدلها کار صورت میگیرد و درنتیجه همواری در سطح باالتری
خواهد بود.

معیار پنجم) محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی
استخراج نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی به صورت :زود ،مدلسازی شده و محوریت در تحلیل و طراحی

متدولوژی :BON
در این متدولوژی در اولین فعالیت از فاز اول پروژه ،محدوده و مرز سیستم مشخص میگردد که چه نیازمندیهایی داخل
سیستم است و کدامها جزو سیستم قرار نمیگیرند .یکی از مواردی که در این فعالیت تهیه می شود ،نیازمندیها از دید
کاربر استخراج میشوند .سپس با استفاده از این اطالعات کالسهای سیستم مشخص شده و فرایندهای بعدی انجام
میشوند .در ابتدای مقاله  BONتاکید بر آن شده است که یکی از قابلیتهای این متدولوژی توانایی مدلسازی
مقیاسپذیر سیستم است .اما درباره نیازمندیهای غیرعملکردی دیگر صحبتی به میان نیاورده است.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی فرض بر این است که مجموعهای اولیه از نیازمندیها از سوی کاربر فراهم میشود .سپس تیم توسعه
نرم افزار با دقیقتر کردن و رفع ابهامات ،مجموعهای از نیازمندیها استخراج میکند که در سراسر چرخه تولید نرمافزار
در دسترس باشد و محصوالت را به وسیله آن بسنجند .این نیازمندیها سپس در فعالیتهای بعدی دو استفاده اصلی
خواهند داشت :اول برای مشخصسازی محدوده سیستم و درآوردن کالسهای حوزه مسئله و دوم برای تعیین
سناریوهای ارزیابی سیستم .بدین صورت نیازمندیهای عملکردی و غیرعملکردی از زبان کاربر سیستم استخراج میشود
و مدلسازیها بر اساس آن صورت گرفته و با محور قرار دادن این نیازمندیها ،تحلیل و طراحی و پیادهسازی سیستم
انجام میشود.

مقایسه متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
در متدولوژی  Hodge-Mockدر فعالیتی جدا تمامی نیازمندیهای عملکردی و غیرعملکردی سیستم تعیین می گردد
و سپس در فعالیتهای بعدی با استفاده از این نیازمندیها ،تحلیل و طراحی صورت می گیرد و در تمامی فعالیتها
انطباق با نیازمندیها سنجیده میشود .در آخر نیز در مستندسازی سیستم از نیازمندیهای استخراج شده استفاده
میشود .پس این متدولوژی هم زود نیازمندیهای مختلف را استخراج می نماید و هم در تمامی فعالیتهای بعدی بر
تطابق کامل با نیازمندیها تاکید دارد .اما متدولوژی  BONبه صورت ناقصتری این کار را انجام میدهد .بدین صورت که
نیازمندیها استخراج میشوند و در تحلیل و طراحی سیستم استفاده می گردد ولی نیازمندیهای غیر عملکردی از قلم

افتاده اند و همچنین در فعالیتهای مختلف ،حرفی از پایش محصوالت و تطابقشان با نیازمندیها صحبتی به میان
نیامده است.

معیار ششم) قابل تست بودن ،ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها
متدولوژی :BON
این متدولوژی دارای  ۱۰نمودار ایستا و پویا است که از جنبه های مختلف سیستم را مدل می کنند .درنتیجه تعداد
نمودارهای آن کم نمیباشد .این نمودارها مدلسازی مفاهیم شی گرا انجام می دهند و از اینرو قابل فهم میباشند و برای
مثال نمودارهایی مانند  use caseو سناریو چارتها برای کاربر نهایی سیستم قابل استفاده می باشد .این مصنوعات در
هر گام تکمیل می شوند و در فعالیتهای بعدی امکان تصحیح و تکمیل آنها وجود دارد .اما وابستگی بین این نمودارها به
دلیل اینکه هرکدام در ادامه دیگری رسم و تکمیل می شود ،باالست.
نکته خوبی که این متدولوژی دارد این است که از مفهوم  Design by contractکه در زبان  Eiffelاستفاده می شود،
الگو برداری کرده و در نتیجه قابلیت تستپذیری را به متدولوژی افزوده است .این مفهوم با استفاده از assertion
شرطها را چک میکند.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی در فاز تحلیل حدود  6نمودار و مستند تولید میشود .در دو فاز طراحی سیستم و نرمافزار نیز  7نمودار
و مستند تولید میشود .در نتیجه تعداد مصنوعات این متدولوژی زیاد است .این نمودارها در ادامهی یکدیگر هستند و
یکدیگر را تکمیل می کنند.
نکته ی مهم در این متدولوژی سناریوهای ارزیابی سیستم میباشد که به نوعی تعامالت معمولی کاربر با سیستم است.
این مجموعه باعث قابلیت ردیابی محصوالت به نیازمندیها را فراهم مینماید .بعد از تولید هر محصولی با استفاده از این
سناریوها سیستم اعتبارسنجی میگردد تا کار مدنظر را انجام دهد و فراهم سازد .همچنین در آخرین فعالیت از فاز
طراحی سیستم ،مستندات راهنمای کاربری تولید میشوند که کاربر نحوه استفاده از سیستم را آموزش ببیند.

قابل تست بودن مصنوعات
ویژگی

متدولوژی BON

متدولوژی Hodge-Mock

تعداد کم

تعداد  ۱۰نمودار مختلف که کمی بیش از حد
است.

تعداد  ۱3نمودار که زیاد میباشد.

ساده

خوب

خوب

قابل فهم

خوب

خوب

وابستگی کم

خوب

خوب

بله

تکمیل کردن مصنوعات
دیگر

بله

ملموس بودن
ویژگی

متدولوژی BON

متدولوژی Hodge-Mock

قابل فهم بودن برای
کاربر

بله .در فعالیتهای مختلف از کاربر نهایی
فیدبک گرفته میشود تا محصوالت دقیقا
منطبق با نیازمندیهای وی باشند .درنتیجه
نمودارها بایستی قابل فهم برای کاربر باشند.

مستندات سناریوهای ارزیابی سیستم به کاربر
کمک می کنند تا محصوالت و نمودارها از
دید کاربر قابل استفاده باشند.

قابل استفاده بودن
برای کاربر

کم

به وسیله مستندات نیازمندی ها و سناریوهای
ارزیابی سیستم

مفید بودن برای
برنامه نویس

هدف هر سه فاز اصلی این متدولوژی تولید زیاد .در این متدولوژی فاز پیادهسازی وجود
مستندات برای کدزنی سیستم میباشد .البته دارد که ورودیهای آن محصوالت تولید شده
در فاز طراحی میباشد .برنامهنویس بر مبنای
این متدولوژی برای فاز پیادهسازی روشی
ارائه نکرده اما تمامی نمودارها برای استفاده این نمودارها توسعه نرمافزار را انجام میدهد.
در فاز پیادهسازی تولید میگردند.

قابل ردیابی
ویژگی

متدولوژی BON

متدولوژی Hodge-Mock

به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم با
نیازمندی در ارتباط
باشد

در گام ابتدایی نیازمندیها استخراج شده و
سپس نمودارهای فعالیتهای بعدی به نوعی
مدلسازی همان نیازمندیها میباشد.
درنتیجه مدلها به صورت غیرمستقیم با
نیازمندیها در ارتباط هستند.

در فاز اول از متدولوژی ،وقت مناسبی گذاشته
میشود تا نیازمندیهای نادقیق از سمت
کاربر به صورت مستند و دقیقشده تولید شود
تا تمامی کارهای آتی از جمله تولید نمودار و
ارزیابی نمودارها به وسیلهی نیازمندیها
صورت بگیرد

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
در متدولوژی  Hodge-Mockیک نکته مثبت وجود دارد که در ابتدای آن تمام نیازمندیهای کاربر گرفته شده و به
صورت دقیق مستندسازی ومدلسازی آنها انجام میگیرد .سپس در فازهای بعد تمامی فعالیتها بر مبنای این
نیازمندیها صورت میگیرند و محصوالت بعدی طبق نیازمندیهای استخراج شده تولید میشوند .در متدولوژی BON

نیز این کار صورت میگیرد اما متدولوژی  Hodge-Mockیک سری سناریوهای ارزیابی سیستم تولید می کند که
تمامی فازهای بعدی و محصوالتشان بایستی طبق آن تولید شده باشند .بدین صورت تمامی فعالیتهای بعدی به صورت
مستقیم و غیر مستقیم طبق نیازمندیها انجام شده و ارزیابی میگردند .همچنین این مجموعه از مستندات برای کاربر
بسیار قابل فهم و استفاده خواهد بود و به وی کمک خواهد نمود .از طرفی  BONنیز در هر گام از کاربر فیدبک میگیرد
تا فعالیتها و محصوالتشان اعتبارسنجی گردد .درنتیجه میتوان هر دو متدولوژی را در این معیار قوی معرفی کرد ولی
اگر بخواهیم به صورت دقیق یک متدولوژی را انتخاب کنیم ،از نظر بنده متدولوژی  Hodge-Mockجلوتر خواهد بود.

معیار هفتم) مشارکت فعال مشتری
متدولوژی :BON
متدولوژی  BONدر فعالیتهای گوناگون برای  validateکردن محصوالت مختلف ،از کاربر نهایی کمک گرفته و به
همراه وی اعتبارسنجی مدل ها را انجام میدهد .علی الخصوص در فعالیتهای مشخصسازی مرزهای سیستم ،لیست
کردن کالسهای کاندید ،طراحی کالسها و ترسیم رفتار سیستم کاربر نهایی تایید را میدهد و سپس فعالیتهای بعدی
انجام میشوند.

متدولوژی :Hodge-Mock
همانگونه که در متن مقاله (قسمت نتیجهگیری) به صراحت ذکر شده است ،سیستم بایستی در فازهای مختلف
 validateشود که موارد تحلیل ،طراحی و پیادهسازی شده طبق نیازمندیها بوده و تایید کاربر نهایی گرفته شود .در
نتیجه این متدولوژی نیز مشارکت فعال مشتری را فراهم می کند.

مقایسه متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
متدولوژیهای چابک در دخیل کردن کاربر نهایی و مشتری در فرایند تولید نرمافزار بسیار تاکید مینمایند .اما
متدولوژیهای قدیمیتر کمتر به این مورد بها میدادهاند .در متدولوژی  BONدر انتهای فعالیتهای مختلف از کاربر
نهایی فیدبک گرفته میشود تا فعالیتهای بعدی آغاز شوند و در متدولوژی  Hodge-Mockدر قسمتهای مختلف به
وسیله اعتبارسنجی سیستم ساخته شده ،کاربر را در تولید نرمافزار دخیل میکرده اند .بنابراین این دو متدولوژی تا حد
زیادی شبیه هم هستند ولی فاصله زیادی تا متدولوژیهای چابک در این معیار مهم دارند.

معیار هشتم)  practicableو  practicalبودن
متدولوژی :BON
فرایندهای این متدولوژی پیچیده نیستند .در هر فعالیت توضیحاتی مفصل درباره مدلها و نمودارهای ترسیم شده ارائه
شده است و میتوان در پروژههای با مقیاسهای کوچک و بزرگ از فرایندها برای مدلسازی سیستم استفاده نمود.
همچنین بین فرایندهای مختلف به آرامی حرکت کرده و نمودارها به مرور تکمیل میشوند .درنتیجه میتوان گفت این
متدولوژی یک متدولوژی  practicableمیباشد.
این متدولوژی فرایندهای با پیچیدگی کم دارد و نمودارها به تدریح از نمودارهای قبل ساخته و تکمیل میشوند.
همچنین به دلیل استخراج نیازمندیها در ابتدای پروژه و بهبود آن در طول پروژه ،مدلها برپایه نیازمندی ساخته
میشوند .اما ضعف نبود مکانیزم های مدیریت پروژه و جلسات مدیریت تیم در این متدولوژی مشهود است .با این وجود به
دلیل دخیل کردن کاربر در انتهای فعالیتهای پروژه و گرفتن بازخورد از وی ،باعث بهبود  practicalityآن میشود.

متدولوژی :Hodge-Mock
هدف اصلی از ابداع این متدولوژی ،به وجود آوردن متدولوژی ای برای استفاده در پروژههای پیچیده همانند اتوماسیون
کنترل ترافیک هوایی بود .متدولوژیهای قبلی از پس پروژههای بزرگ برنمیآمدند و به همین دلیل این متدولوژی ارائه
گردید .فرایندهای این متدولوژی دارای پیچیدگی زیاد نیستند و قابلیت استفاده در انواع پروژههای مبتنی بر زبانهای
شیگرایی را دارند .با توجه به بیان دقیق جزئیات نحوه مدلسازی و پیادهسازی و ارتباط محصوالت فعالیتهای مختلف با
یکدیگر ،استفاده از این متدولوژی در پروژههای کوچک و بزرگ بدون مشکل خواهد بود .همچنین در مقایسه با
متدولوژیهای بسیار سنگینتر مانند  RUPو  EUPاین متدولوژی دارای فرایندهای سادهتر و محدودتری میباشد.
در معیار  practicalityدر برخی جنبهها این متدولوژی دارای ضعف است و در برخی جنبهها دارای نقاط قوت است.
برای مثال پیچیدگی فرایندها در این متدولوژی کم بوده و کاربر به فعالیتهای بالاستفاده مشغول نمیگردد .مدلها
برپایه نیازمندیهای استخراج شده در فاز اول ترسیم میشوند و از استراتژیهای با احتمال شکست استفاده نمیشود .اما
در فعالیت های متدولوژی صحبتی از جلسات مدیریت تیم به میان نیامده است و همچنین نیاز به ابزارهایی برای نگهداری
مستندات مختلف سیستم نیاز است .در مجموع میتوان گفت این متدولوژی دارای  practicalityباالست.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
این دو متدولوژی در دو فاکتور  practicalو  practicableبودن نمره قابل قبول میگیرند .هر دو ضمن ارائه
فرایندهای غیرپیچیده به توسعه دهندگان این امکان را میدهند که از انجام کارهای غیرضروری و غیرمرتبط پرهیز
نمایند.
با توجه به اینکه  Hodge-Mockتجمیعی از چند متدولوژی قبل از خود میباشد ،امکان پشتیبانی از پروژههای
بیشتری را داراست .این متدولوژی دارای فازهای بیشتر میباشد و فازهای پیاده سازی و تست را نیز پوشش میدهد و از
این جهت در عمل فواید بیشتری برای تیم توسعه دهنده به بار میآورد .این جزئیات در مدیریت تیم در فاز پیادهسازی
کمک کرده و در کل میزان  practicalityو  practicableبودن را افزایش میدهد.

معیار نهم) قابلیت مدیریت پیچیدگی
متدولوژی :BON
متدولوژی  BONکل چرخه حیات تولید نرمافزار را به سه فاز اصلی تقسیم کرده است .در هر فاز نیز سه فعالیت داریم
که مجموعهای از مفاهیم به سیستم اضافه شده و نمودارهای مربوطه ترسیم میگردد .بدین صورت با استفاده از تکنیک
بخشبندی در هر فاز تمرکز به مدلسازی مجموعهای خاص از نمودارها و مفاهیم است .برای مثال در creation chart
نحوهی ساخت اشیا بیان شده و در  object scenarioنحوه ارتباط اشیا و پاس دادن پیغامها بیان میگردد که باعث
سادگی بیان مفاهیم مختلف میشود .همچنین تکنیک دیگری که استفاده شده است ،توصیف ایستا و پویای سیستم با
استفاده از مدلهای مختلف میباشد .در مدل ایستا مفاهیم ساختاری سیستم مانند نحوه ارتباط کالسها و معماری ایستا
بیان میشود و در مدل پویا رفتار سیستم در هنگام اجرای سیستم بیان میگردد .با استفاده از نمودار class
 DIPو ۱6
 interfacesبه نحوی خاصیت ۱۵
 OCPفراهم می گردد که باعث فراهم آمدن separation of concern

میگردد و درنتیجه سادگی سیستم به ارمغان میآید .مفهوم دیگری که در این متدولوژی به سادگی کمک میکند،
استفاده از  cluster chartsاست که سیستم را به زیرسیستمهایی تقسیم میکند تا از پیچیدگی و درهمتنیدگی
سیستم بکاهد و تیمهای مختلف بتوانند بر روی توسعه هر زیرسیستم به صورت مجزا کار کنند.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی چرخه حیات تولید نرمافزار به  ۵قسمت اصلی تقسیم شده است .در هر فاز تمرکز بر مدلسازی یک دید
از سیستم میباشد و به تدریج وارد قسمتهای عملیاتی و پیادهسازی میشویم .این کار بسیار به مدیریت پیچیدگی
کمک مینماید و ریسک انجام پروژه را کاهش میدهد .همچنین قابلیت  iterativeبودن و بازگشت به فازهای قبلی
باعث می گردد که انرژی بیش از حد در فازهای ابتدایی خرج نشود و در آینده توانایی تکمیل نیازمندیها و تحلیلها را
داشته باشیم .بدین صورت از صرف وقت و انرژی بسیار زیاد برای مدلسازی اولیه سیستم کاسته میشود.
نکتهی مهم دیگر این متدولوژی برای مدیریت پیچیدگی استفاده از مفایم شیگرایی است .در نمودارهای مختلف ترسیم
شده در این متدولوژی مانند  OCR ،OD ، ORD ، ERDو  IDبه خوبی از تکنیکهای شیگرایی استفاده میشود .این
کار باعث افزایش  reuseشده و آسانی در پیادهسازی و توسعه را به ارمغان میآورد .همچنین در نمودارهای Client-
 Serverو  Object-Interfaceبا استفاده از بخشبندی سیستم به قسمتهای مختلف و ارتباط قسمتها از طریق
واسط۱7شان ،پیچیدگی از طریق مفهوم  separation of concernکاسته میشود.
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مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
سه هدف اصلی متدولوژی  BONکه در مقاله آن ذکر شده است مسئله مقیاسپذیری ،مکانیزمهای ساختاربندی و
مدیریت اجزا۱8میباشد .بدین صورت این متدولوژی حتما در مدیریت پیچیدگی با استفاده از تکنیک بخشبندی به
خوبی عمل مینماید .همچنین مفاهیم شیگرایی بهوسیله طراحی معماری توزیع شده و استفاده از فازهای مختلف
تحلیل ،طراحی و پیادهسازی باعث میگردند پیچیدگیهای سیستم به خوبی مدیریت شده و به راحتی قابل پیادهسازی
گردند .متدولوژی  Hodge-Mockنیز از طریق فازبندی چرخه حیات تولید نرمافزار به فازهای مختلف و استفاده از
نمودارهای شیگرایی گوناگون باعث سادهتر شدن توسعه سیستم میگردد .این متدولوژی قادر به پشتیبانی از
سیستمهای بزرگ و پیچیده میباشد و این یکی از مهمترین دالیل ارائه و ابداع آن است.

18

Component management

معیار دهم) قابلیت گسترش  /مقیاس پذیر  /قابلیت شخصی سازی  /انعطاف پذیری
متدولوژی :BON
متدولوژی  BONشامل سه فاز اصلی است و ذیل هر فاز فعالیتهای آن تبیین شده است .برخالف متدولوژیهایی مانند
 RUPکه تعداد فعالیتهای زیادی دارد و حتما بایستی برای استفاده شخصیسازی شود ،این متدولوژی از این امکان
 2۰انعطاف پذیری(2۱در حین
بیبهره است .متدولوژی  BONدارای ویژگیهای گسترشپذیری۱9،شخصیسازی و
تصویب) نمیباشد .اما یکی از مهمترین اهداف این متدولوژی همانگونه که در متن مقاله بر روی آن مانور داده شده است،
امکان مقیاسپذیری آن بهوسیله استفاده از مفهوم شیگرایی است .در شیگرایی میتوان به صورت توزیعشده
نیازمندیها را پیادهسازی کرد و امکان  reusabilityباال وجود دارد .در نتیجه این متدولوژی مقیاسپذیر میباشد.
همچنین در فعالیتهای مختلف کاربر دخیل شده و فیدبک راجع به مدلسازیهای انجام شده میدهد .اما این فیدبکها
بیشتر راجع به مدلسازیها میباشد و امکان تغییر و شخصیسازی فرایندها و فعالیتها وجود ندارد.

متدولوژی :Hodge-Mock
این متدولوژی در  ۵فاز اصلی تعریف شده است .در ذیل هر فاز چندین فعالیت ثابت مشخص شده است که طبق آن
مکانیزم ،نمودارهای سیستم ترسیم میگردد .درنتیجه این متدولوژی قابلیت گسترش ندارد و در فعالیتهای آن نقاطی
برای گسترش ذکر نشده است .همچنین قابلیت شخصیسازی و اضافه و کم کردن فعالیت به این متدولوژی وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت این متدولوژی از خواص قابلیت گسترش ،قابلیت شخصیسازی و انعطافپذیری بیبهره است .اما
خاصیت مقیاسپذیر بودن در این متدولوژی به خوبی موجود است .این متدولوژی در ابتدا برای سیستم بزرگ و دارای
حساسیت  life criticalبهوجود آمد .در فعالیتهای مختلف بسته به مقیاس پروژه میتوان مدلسازیهای دقیق انجام
داد تا پروژههای با حجم باال و همچنین حساسیت زیاد را پشتیبانی نمود .نکتهی مثبت دیگر در این متدولوژی دخیل
نمودن فیدبکهای کاربر برای اصالح سیستم میباشد و با بازگشت به فازهای قبلی نمودارها را تصحیح و تکمیل کرد.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
همانگونه که در قبل بیان شد ،هر دو متدولوژی فاقد قابلیتهای گسترشپذیری ،شخصیسازی و انعطافپذیری هستند.
اما با توجه به استفاده از مفاهیم شیگرایی و همچنین ساخت زیرسیستمهای مختلف در این دو متدولوژی ،قابلیت
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مقیاس پذیری خوبی در هر دو وجود دارد .هر دو متدولوژی این قابلیت را یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده و
روشهایی برای پشتیبانی از پروژههای مقیاس بزرگ تا پروژههای کوچکتر ارائه دادهاند.

معیار یازدهم) حوزه کاربرد ()Application scope
متدولوژی :BON
این متدولوژی برپایه مفاهیم شیگرایی ارائه شده است .طبق متن مقاله در پروژههایی که نیاز به یکی از موارد زیر داشته
باشند ،میتوان از این متدولوژی بهره برد:
 مقیاسپذیری باال
 پشتیبانی از مهندسی معکوس
 مستندسازی
 مکانیزمهای ساختاربندی
 پشتیبانی از طراحی سیستماتیک
 پشتیبانی از مدیریت اجزا
درنتیجه اغلب سیستمهای اطالعاتی را میتوان با استفاده از این متدولوژی تحلیل ،طراحی و سپس نیز پیادهسازی نمود.

متدولوژی :Hodge-Mock
با توجه به اینکه از متدولوژیهای ارائه شده در آن زمان نمیشد برای طراحی و ساخت یک سامانه حساس مانند
شبیه سازی کنترل هوایی استفاده کرد ،مبدعان این متدولوژی آن را ارائه دادند .این متدولوژی اما قادر به پشتیبانی از
انواع پروژهها میباشد .چه با سطح بحرانیت پایین و چه با سطوح باالتر بحرانی .این متدولوژی نیز بر مفاهیم شیگرایی بنا
شده است و درنتیجه انواع سیستمهای اطالعاتی را میتوان با آن پیادهسازی نمود.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
هر دو متدولوژی فازهای مختلف توسعه نرمافزار را پوشش میدهند اما یک نقطه مزیت  Hodge-Mockداشتن فازهای
پیادهسازی و تست نرمافزار میباشد .متدولوژی  BONنیز با استفاده از عالمتگذاری های ارائه شده توسط خود ،میتواند
به خوبی تحلیل و طراحی یک سامانه را انجام دهد .همچنین با وجود مکانیزمهای  design by contractامکان
فرمالیسم را به تیم توسعه میدهد .پس میتوان از هر دو متدولوژی در توسعه سیستمهای مختلف باتوجه به نیازهای
موجود استفاده کرد.

معیار اول زبان مدلسازی) پشتیبانی از مدلسازی شی گرای سازگار ،دقیق و بدون ابهام
موارد مورد بررسی در هر دو متدولوژی شامل موارد زیر میباشند:
 دیدهای مدلسازی مختلف :ساختاری ،رفتاری و وظیفه مندی
 مدلسازی منطقی تا فیزیکی :فرایندهای کسب و کار ،دامنه مسئله و راه حل ،پیاده سازی
 سطوح مختلف انتزاع و درشت دانگی :سازمان ،سیستم ،زیرسیستم و پکیج ،میان اشیا
 مدلسازی فرمال و غیر فرمال

متدولوژی :BON
متدولوژی  BONاز مدلسازی شیگرا استفاده میکند .این متدولوژی دارای دو دسته کلی مدل میباشد .دسته اول
مدلسازی پویا یا همان مدلسازی رفتاری است و دسته دوم مدلسازی ایستا میباشد .همچنین به دلیل استفاده از نمودار
 ،use caseدارای مدلسازی وظیفهمندی نیز میباشد .در نتیجه این متدولوژی دیدهای مختلف مدلسازی را شامل
میشود و جنبههای مختلف را به صورت کامل پوشش میدهد .در فعالیتهای هفتم (پاالیش و تصفیه سیستم) و نهم
(تکمیل و بازبینی سیستم) امکان بازبینی و دقیقتر کردن طراحیهای قبلی وجود دارد .به همین دلیل ابهامها و موارد
نادقیق طراحیها از بین میرود و سازگاری بین مدلها بسیار باال میرود .این متدولوژی مدلسازی منطقی را از جنبههای
مختلف پوشش میدهد .برای مثال در نمودارهای رخداد ،ساخت شی ،کالس ،واسط کالس و  ...مدلسازی منطقی از
سیستم صورت میگیرد .همچنین مدلسازی دامنه مسئله و راهحل در این متدولوژی به خوبی در گام اول از فاز اول انجام
میشود .اما از مدلسازی فیزیکی ،فرایندهای کسب و کار و پیادهسازی حرفی به میان نیامده است.
این متدولوژی در نمودار خوشه22زیرسیستمها و بخشهای مختلف سیستم را مدلسازی مینماید و درنتیجه سطح
مختلف از انتزاع را پوشش میدهد .همچنین به دلیل استفاده از مفهوم  Design by contractکه مفاهیم پیششرط و
پسشرط را شامل میشود ،سطوحی از مدلسازی فرمال را پوشش میدهد.

متدولوژی :Hodge-Mock
این متدولوژی از مفاهیم شیگرایی در مدلسازی استفاده مینماید .نمودارهای مختلف در فازهای طراحی سیستم و
طراحی نرمافزار همگی به مدلسازی از دید شیگرایی میپردازند .به دلیل ماهیت  iterativeاین متدولوژی ،امکان
بازگشت به فازهای قبلی و تکمیل و دقیق کردن نمودارها وجود دارد .از طرفی به خاطر ماهیت تکمیل کردن نمودارها
توسط یکدیگر ،این کار باعث دقیقتر شدن مدلها در طول چرخه حیات تولید نرمافزار میشود.
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Cluster chart

این متدولوژی دارای مدلهای رفتاری و ساختاری متفاوت میباشد .برای مثال نمودارهای system behavior script
و  object behavior diagramو  object processing diagramبه مدلسازی رفتاری سیستم پرداخته و
نمودارهای  object interfaceو  client serverو  ...به مدلسازی ساختاری سیستم میپردازند.
در فاز اول که فاز طراحی میباشد ،مدلسازی نیازمندیها و دامنه مسئله انجام میشود .همچنین در فاز چهارم و پنجم
که پیاده سازی و تست هستند ،پیاده سازی واقعی سیستم صورت میگیرند .درنتیجه مدلسازی منطقی و فیزیکی
سیستم به صورت بسیار خوبی صورت میگیرد .در نمودارهایی مانند  client serverزیرسیستمهای مختلف و نحوه
ارتباطشان مشخص میگردد .اما در این متدولوژی حرفی از مدلسازی فرمال به میان نیامده است.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
هر دو متدولوزی دارای مدلسازی شیگرا هستند و مکانیزمهایی برای دقیق و بدون ابهام بودن نمودارها وجود دارد.
دیدهای مختلف ساختاری و رفتاری و وظیفه مندی در هر دو متدولوژی بیان شده است .اما متدولوژی Hodge-Mock
دارای نمودارهای بهتر و غنی تر برای مدلسازی مسئله و راه حل میباشد .در ابتدای هر دو متدولوژی فعالیتهایی برای
مدلسازی نیازمندیها و مرز سیستم قرار داده شده است .مدلسازی فیزیکی مانند  deployment diagramدر دو
مدلسازی دارای نقایص زیادی است و این دو متدولوژی بیشتر در فازهای تحلیل و طراحی به کمک توسعهدهندگان
میآیند و صحبت زیادی از فعالیتهای مربوط به استقرار و راهاندازی سیستم نمی کنند.
در باب استفاده از فرمالیزم ،متدولوژی  BONبه دلیل استفاده از مفهوم  design by contractاز متدولوژی Hodge-
 Mockجلوتر و غنیتر میباشد.

معیار دوم زبان مدلسازی) تهیه استراتژی ها و تکنیک هایی برای مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت پیچیدگی مدل
این معیار به دو مورد اصلی اشاره دارد که توضیحی مختصر از هرکدام در زیر آمده است:
 زبان مدلسازی می تواند چک کردن سازگاری را تسهیل نماید به وسیله مفاهیمی که وابستگی و محدودیت های
مدل را تعریف می کند (مثل مدل )OPM
 زبان مدلسازی بایستی دارای ساختارهایی باشند که مدیریت پیچیدگی را تسهیل کند (مثل نمودار پکیج و
نمودار مولفه)

متدولوژی :BON
در این متدولوژی در گامهای مختلف نمودارها یکدیگر را تکمیل میکنند و از روی نمودارهای قبلی ترسیم می شوند.
همچنین به دلیل تکمیل شدن نمودارها به صورت آرام و قدم به قدم ،این امکان به وجود می اید تا ناسازگاری ها به
حداقل برسند .از طرفی در گام های هفتم و نهم از متدولوژی به وسیله بازبینی و دقیق سازی نمودارهای قبلی امکان رفع
ناسازگاری ها برای توسعه دهندگان به وجود آمده است.
در این متدولوژی دو نمودار  cluster chartو  static architectureبه نوعی پکیجبندی و ساخت زیرسیستمها را
تسهیل مینمایند .در نتیجه از به وجود آمدن پیچیدگی تا حد خوبی جلوگیری میشود.

متدولوژی :Hodge-Mock
در این متدولوژی سیستم مدنظر از جنبههای گوناگون شیگرایی مدلسازی میگردد .این کار هم باعث تکمیل بودن
مدلسازی میشود و هم اینکه از جنبهها و زوایای مختلف ویژگیهای سیستم مشخص میگردد .اما از جهتی دیگر این
امکان به وجود میآید که مفهومی در یک نمودار به صورتی بیان شده باشد و در نموداری دیگر به صورت متفاوت .برای
رفع این مشکل چندین راه حل در این متدولوژی دیده شده است .مورد اول آن است که در هر فاز امکان برگشت به فاز
قبلی و تصحیح و تکمیل نمودارهای ترسیم شده وجود دارد .به همین دلیل در صورت تکمیل شدن یک نمودار ،در آینده
امکان تصحیح آن وجود خواهد داشت .پس ناسازگاری قابل رفع خواهد بود .مورد دیگر آنکه با استفاده از ابزارهای case
میتوان برخی از فعالیتهای این متدولوژی را انجام داد(مانند ترسیم برخی نمودارها) .همچنین در این متدولوژی
سناریوهای ارزیابی سیستم قرار داده شده است که در فازهای مختلف محور اصلی قرار گرفته و اعتبارسنجی مدلها
توسط آن صورت میگیرد .به دلیل اینکه این سناریوها برپایه نیازمندیهای استخراج شده بیان شده اند ،پس تمامی
نمودارها بایستی نیازمندیها را برآورده کنند و درنتیجه ناسازگاری بین آنها به حداقل خواهد رسید.

مدیریت پیچیدگی مدل در این متدولوژی توسط نمودار ارثبری  23،نمودار کالینت سرور24،نمودار واسط شی2۵صورت
میگیرد .با شکستن سیستم به اشیای مختلف که با یکدیگر همکاری و مشارکت میکنند و هرکدام دارای وظیفهای
خاص هستند ،مشکل پیچیدگی رفع میشود.

مقایسه دو متدولوژی  BONو :Hodge-Mock
در هر دو متدولوژی مکانیزمها و گامهای مختلف برای مدیریت ناسازگاری و کاستن از پیچیدگی وجود دارد .همانطور که
در بخش های قبل بیان شد ،نمودارهای مختلفی برای بخش بندی سیستم به زیرسیستم های مختلف وجود دارد.
همچنین به دلیل قرار دادن فعالیت ها و گامهای مختلف برای دقیق تر کردن سیستم ،امکان وجود ناسازگاری نیز به
حداقل می رسد.
از دید پیچیدگی متدولوژی  Hodge-Mockبه دلیل وجود نمودارهای غنی تر بهتر می تواند پیچیدگی را در سیستم
مدیریت کند .همچنین به دلیل ماهیت iterativeبودن این متدولوژی می توان در هر گامی نمودارهای قبلی را تصحیح
کرد تا ناسازگاری از بین برود.
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سوال دوم) مقایسه متدولوژی  OOSEبا متدولوژیهای  OMT ،Booch ،RDDو Fusion

مقایسه  OOSEبا متدولوژی :RDD
معیار اول) تعریف شفاف و دقیق متدولوژی
متدولوژی  RDDتنها از دو فاز اصلی تشکیل شده است و به نسبت  OOSEدارای فازهای کمتری میباشد .با این حال
توضیحات این متدولوژی شامل نمودارها ،فعالیتها و نحوه ترسیم آنها به خوبی بیان شده است .دو فاز اصلی این
متدولوژی عبارتند از فاز اکتشافی26و فاز تحلیل .در هر کدام از فازها سه فعالیت اصلی بایستی صورت بگیرند و ترتیب،
ارتبط و نحوهی انجام هر کدام از فعالیتها به خوبی بیان شده است .همچنین توضیحات درباره نحوهی تولید هرکدام از
محصوالت فعالیتها بیان شده است .مهمترین نقطهی قوت این متدولوژی استفاده از کارتهای CRC27برای به دست
آوردن کالسها ،مسئولیتها و ارتباط هایشان میباشد که به صورت کامل جزئیات بهدست آوردن این موارد ذکر گردیده
است .در نتیجه این متدولوژی به صورتی خوب و شفاف محصوالت ،زبان مدلسازی و نحوه تولید آنها را بیان نموده است.
متدولوژی  OOSEاز سه فاز اصلی تشکیل شده است که به ترتیب کارهای تحلیل ،ساخت و تست سامانه انجام میگیرد.
در فاز اول که فاز تحلیل میباشد ،نحوه استخراج نیازمندیها ،طراحی واسط کاربری28،مدلسازی دامنه مسئله و تحلیل
نیرومندی29صورت میگیرد .برای هر محصول تولید شده در فعالیتهای مذکور زبان مدلسازی آن بیان شده است که
شامل نحوه استفاده از آن میباشد .در قاز دوم نحوه ساخت سیستم که شامل طراحی فیزیکی و سپس کدزنی میباشد،
بیان شده است .همچنین نمودارهای الزم برای تولید کد به توسعه دهندگان ارائه شده تا فرایند پیاده سازی سیستم به
 3۰مشخصات
صورت دقیقتر صورت بگیرد .در فاز آخر که تست سیستم میباشد نیز مدل تست که شامل برنامه تست و
تست3۱می باشد ،ارائه شده تا فرایند تولید تست ها و سپس اجرای آن ها برای توسعه دهندگان فراهم شده باشد.
با توجه به پوشش بیشتر چرخه حیات تولید نرم افزار توسط متدولوژی  OOSEو وجود نمودارها و محصوالت بیشتر در
این متدولوژی ،شفاف و دقیقتر بودن نسبت به  RDDباالتر است .در متدولوژی  RDDکاربر اطالعی از برخی کارهای
مهندسی نرم افزار مانند استخراج نیازمندیها و نحوه تولید کد از طراحی های ایجاد شده ندارد و به همین دلیل دچار
ابهامات و دشواریهای بیشتری خواهد گردید .همچنین کمتر بودن محصوالت و نمودارها در متدولوژی  RDDباعث
وجود برخی ابهامات در تولید نمودارهای جدید خواهد شد که درنتیجه باعث کم شدن میزان کیفیت تعریف متدولوژی
خواهد شد.
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معیار دوم) پوشش فعالیتهای عمومی چرخه توسعه نرمافزار
متدولوژی  RDDفرض مینماید در ابتدای چرخه توسعه نرم افزار ،نیازمندیهای اولیه جمعآوری شده و آماده هستند.
سپس بر اساس این نیازمندیها مراحل تحلیل و طراحی را جلو میبرد .درنتیجه این متدولوژی دارای فاز تعریف حوزه و
استخراج نیازمندیهای سیستم نمیباشد .اما در متدولوژی  OOSEبه وسیلهی نمودارهای  use caseنحوه جمعآوری و
مدلسازی نیازمندیهای کاربر بیان گردیده است .همچنین نحوه مدلسازی سیستم در دامنه مسئله در این متدولوژی
آمده است .اما هیچکدام از این دو متدولوژی حرفی راجع به تحلیل امکانسنجی پروژه برای شروع کردن تولید سیستم
نزدهاند .فعالیت اصلی بعدی در چرخه توسعه نرم افزار ،تحلیل در دامنه مسئله و استخراج موجودیتها میباشد که هر دو
متدولوژی شامل این فاز میباشند.
در فازهای بعدی الزم است طراحی منطقی و فیزیکی ،پیادهسازی ،تست ،راهاندازی و پشتیبانی از سیستم صورت بپذیرد.
چرخه حیات متدولوژی  RDDتا فاز طراحی منطقی سیستم ادامه مییابد و درنتیجه بسیاری از فعالیتهای تولید و
استفاده از سیستم را شامل نمیگردد .درنتیجه توسعه دهندگان نیازمند استفاده از متدولوژیهای دیگر برای این فازها
میباشند یا آنکه خود یک متدولوژی طراحی کنند .اما در متدولوژی  OOSEتمامی فعالیتهای مرتبط با طراحی
فیزیکی ،ساخت و تست سیستم بیان شده است .برای هر کدام از فعالیتهای تست و پیادهسازی فاز جداگانه قرار داده
شده است که در این فعالیتها محصوالت مورد نیاز تولید میگردند .نکتهای که بسیار حائز اهمیت میباشد آن است که
هر دو متدولوژی فاقد فعالیتهای پشتیبانی و نگهداری از سیستم میباشند که بدین صورت نقطه ضعف برای هر دو
محسوب میشود.
برای جمعبندی میتوان گفت با توجه به اینکه متدولوژی  OOSEتا حد بسیار زیاد و خوبی فعالیتهای عام چرخه تولید
نرم افزار را پوشش میدهد ،این متدولوژی در این معیار بسیار از متدولوژی  RDDجلوتر است.

معیار سوم) پشتیبانی از فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار
این دو متدولوژی هر دو در دسته متدولوژیهای نطفهای قرار میگیرند .به دلیل اینکه متدولوژیهای این دسته جزو
اولین متدولوژیهای پیشرو در شیگرایی بودند و هنوز در سالها و مراحل اولیه بهوجود آمدن متدولوژیها قرار داشتند،
بدین صورت دارای نواقصی در فعالیتهای جانبی تولید نرمافزار بودند .برای مثال این متدولوژیها اکثرا در رابطه با
فعالیتهای چتری توسعه نرمافزار مانند مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت صحبتی به میان نیاورده اند.
در متدولوژیهای تجمیع شده و علیالخصوص متدولوژیهای چابک بسیار بر فعالیتهای چتری توسعه نرمافزار تاکید
میشود .برای مثال در ابتدای پروژه امکان سنجی اولیه صورت میگیرد و ریسکها به صورت مشخص لیست میشوند.

حال با این تفاسیر این دو متدولوژی شامل فعالیتهایی (هر چند ناقص) برای پوشش فعالیتهای چتری توسعه نرمافزار
هستند .متدولوژی  OOSEدارای خاصیت  iterative incrementalدر چرخه حیات خود میباشد .بدین صورت
امکان مدیریت ریسک در پروژه به وجود خواهد آمد .همچنین این متدولوژی چرخه حیات تولید نرمافزار را به صورت
کاملتری پوشش میدهد که باعث میشود تا مدیریت و زمانبندی بهتری برای پروژه صورت بگیرد .همچنین فاز تست
نرمافزار در انتهای پروژه بسیار در تضمین کیفیت پروژه تاثیر گذار خواهد بود .تستهای مختلف در سطحهای گوناگون
باعث افزایش اعتماد به سیستم خواهند شد .در طرف مقابل متدولوژی  RDDنیز دارای فعالیتهای iterative
 incrementalدر فازهای خود است .بدین صورت امکان مدیریت ریسک بهبود مییابد .اما صحبتی از فعالیتهای
مدیریت افراد تیم ،کنترل کیفیت ،پیادهسازی و تست نکرده است .درنتیجه به صورت کلی میتوان گفت در این معیار
یعنی پشتیبانی از فعالیتهای چتری تولید نرمافزار ،متدولوژی  OOSEدارای برتری نسبی به متدولوژی  RDDاست.

معیار چهارم) بی درزی و همواری
بیدرزی در متدولوژی  OOSEتا حد خوبی به خاطر استفاده از مفهوم شیگرایی در مدلسازی و پیادهسازی وجود دارد.
به خاطر استفاده از مفاهیم شیگرایی و تکمیل مدلها در گامهای مختلف ،گذار به آرامی صورت میگیرد و به همین
دلیل متدولوژی دارای بیدرزی میشود .اما به دلیل مدلسازی نیازمندیها به وسیلهی  use caseو استفاده از آن
مقداری بیدرزی در متدولوژی به وجود میآید .به جز این مورد در باقی موارد متدولوژی بدون پارادایم شیفت در چرخه
تولید جلو میرود .این متدولوژی از کالسهای تولید شده در فاز تحلیل استفاده میکند و با اضافه کردن کالسهای
حوزه راهحل به آنها ،مدل پیادهسازی را میسازد .در متدولوژی  RDDبه دلیل آنکه تمامی کارها و فعالیتها حول
کارتهای  CRCایجاد میشود و جلو میرود و همچنین در نسخه سال  2۰۰2متدولوژی بر محور  use caseشکل
میگیرد ،در نتیجه یک متدولوژی کامال بیدرز خواهد بود.
همواری در هر دو متدولوژی به صورت بسیار خوبی وجود دارد .در متدولوژی  OOSEبه دلیل آنکه از نمودارهای فاز
تحلیل در ساخت نمودارهای فاز ساخت استفاده میشود ،در نتیجه به صورت هموار در متدولوژی جلو میرویم .اما جایی
که نمودارهای  Interaction diagramو  state transition diagramتولید میشوند ،به دلیل تولید محصول
جدید ،کمی از همواری کاسته میشود .در متدولوژی  RDDبه دلیل آنکه فقط نمودارهای  CRCتکمیل میشوند و تنها
این نمودارها مشمول دقیقشدن و پاالیش میشوند ،پس متدولوژی بسیار هموار خواهد بود و درنتیجه به نسبت OOSE
دارای همواری بیشتری خواهد بود.

معیار پنجم) محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی
در نسخه اولیه متدولوژی  RDDکه در سال  9۰ایجاد شد ،فرض بر این بود که نیازمندیها از قبل وجود دارند و توسط
روشی استخراج شده اند .برپایه این فرض ،فعالیتهای بعدی با استفاده از نیازمندیها انجام میشدند .این متدولوژی
برپایه نیازمندیها صورت میگیرد اما به دلیل اینکه از  use caseو مدلسازی نیازمندیها خبری نبود ،پس نمیتوان
گفت که نیازمندی محور32نیز هست .از سویی دیگر در متدولوژی  OOSEدر ابتدای پروژه یک فاز تحلیل وجود دارد که
نیازمندیهای سیستم به وسیله  use caseمدلسازی میشوند .سپس تمامی کارها و فعالیتها بر مبنای این مدل انجام
میشوند و درنتیجه میتوان گفت که یک متدولوژی نیازمندی محور است .پس متدولوژی  OOSEبه نسبت  RDDبسیار
بیشتر بر محوریت نیازمندی شکل میگیرد که درنتیجه امکان ساخت محصول اشتباه به حداقل ممکن خواهد رسید.
نکتهی مهم درباره این دو متدولوژی آن است که هیچکدام نیازمندیهای غیرعملکردی را مدل نمیکنند و درنتیجه
دارای ضعف و عیب در این مورد هستند.

معیار ششم) قابل تست بودن ،ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها
در معیار قابل تست بودن محصوالت به دلیل آنکه در متدولوژی  RDDتعداد نمودارها محدود است و مورد اصلی
کارتهای  CRCاست ،درنتیجه محصوالت بسیار سادهتر ،کمتر و قابل فهمتر میشوند .همچنین نمودارهایی
مانند  collaboration graphکه در این متدولوژی رسم می شوند ،برای تکمیل کارتهای  CRCهستند که باعث
تسهیل بیشتر و قابلیت بازاستفاده33بیشتر میگردند .در متدولوژی  OOSEبعد از ساخت  use caseها و مدلسازی
رفتارهای کاربر با سیستم ،یک مدل محوری تولید میگردد که با استفاده از آن میتوان تمامی محصوالت و نمودارهای
دیگر را تست نمود .همچنین نمودارهای مختلف در فعالیتهای طراحی و پیادهسازی همگی برای تکمیل یکدیگر به کار
میروند .در نتیجه این متدولوژی نیز در قابل تست بودن محصوالت خود نمره باالیی میگیرد.
برای معیار ملموس بودن محصوالت برای کاربر ،متدولوژی  RDDدارای کارتهای  CRCاست که به نوعی مسئولیتهای
هر کالس را بیان مینماید .این کارتها حتی برای کاربر نیز میتواند مفید و قابل فهم باشد .اما در متدولوژی OOSE
نمودارهایی مانند  interaction diagramو  state transition diagramترسیم میگردند که برای کاربر
نمیتواند قابل استفاده و ملموس باشد .اما از رویی دیگر برای برنامه نویس تولید کنندهی سیستم بسیار مفید خواهند
بود .همچنین باقی نمودارهایی که در فاز ساخت برای برنامه نویس تولید میشود ،بسیار میتواند به وی در تولید محصول
نهایی کمک نماید .پس هر دو متدولوژی در برخی جوانب ملموس بودن محصوالت قوی و در برخی ضعیف هستند.
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برای معیار قابلیت ردیابی به نیازمندیها ،متدولوژی  OOSEدر فاز اول وقت مفصلی برای مدلسازی نیازمندیها
میگذارد تا در آینده تمامی فعالیتها را بر پایه و قابل ردیابی بودن به آن میگذارد .این کار باعث میگردد که تمامی
محصوالت به صورت مستقیم به نیازمندی ها قابل ردیابی باشند .اما در متدولوژی  RDDبا نیازمندیهای اولیه کالسها و
مسئولیتهایشان را مشخص میکند و سپس در فعالیتهای بعدی برپایه این کالسها محصوالت تولید و تکمیل
میشوند .پس به صورت غیر مستقیم قابلیت ردیابی به نیازمندیها وجود خواهد داشت .در کل میتوان گفت متدولوژی
 OOSEبه صورت دقیقتر و بهتری برپایه نیازمندیها جلو میرود.

معیار هفتم) مشارکت فعال مشتری
هر دو متدولوژی صحبتی از مشارکت مشتری برای بازبینی محصوالت و روند تولید سیستم به میان نیاوردهاند .متدولوژی
های چابک در این کار و فعالیت بسیار قوی هستند و از نقاط مزیت ایشان حساب میشود .هیچکدام از دو تکنیک کاربر
سفیر و جلسات بازبینی به همراه کاربر نهایی در این دو متدولوژی صحبتی نکردهاند.

معیار هشتم)  practicableو  practicalبودن
قابلیت  practicableبودن به این معنی است که فرایندها قابل استفاده باشند و پیچیدگی زیادی نداشته باشند.
متدولوژی  RDDدر این قابلیت بسیار قوی میباشد و توانست که به وسیله کارتهای  CRCالهامبخش به دیگر
متدولوژیها باشد و استفاده از آن را رواج دهد .این کارتها بسیار کار تولید کننده سیستم را آسان میکنند و دارای
مفهومی زیبا و پر استفاده میباشند .متدولوژی  OOSEنیز به وسیله فعالیتهای میانی و گذار آرام بین حوزه مسئله و
راهحل این امکان را پدید میآورد که قابلیت استفاده از این متدولوژی بسیار افزایش یابد .هر مدلی که در فاز ساخت و
فعالیت طراحی ساخته میشود برپایهی مدلهای قبلی است و تنها مفاهیم و کالسهای مورد نیاز برای فاز پیادهسازی به
آن اضافه میگردد .همچنین استفاده از نمودارهایی مانند پکیجبندی این امکان را به وجود میآورد که پیچیدگی کاهش
یابد و قابلیت استفاده افزایش یابد.
قابلیت  practicalityبه این بر میگردد که پیچیدگی واحدهای کاری کم باشد و از تکنیکهایی که امکان خطا و
غیرموفق بودن آنها کم است ،استفاده نشده باشد .متدولوژی  RDDبرپایه کارتهای  CRCجلو میرود و به مرور
کالسها و روابط جدید میان ایشان برقرار میکند .این کار ریسک بسیار پایینی دارد و مبتنی بر ابزار خاص یا تکنیک
خاصی نیست که امکان وقوع اشکال وجود داشته باشد .متدولوژی  OOSEنیز به مرور و در گامهای مختلف کالسهای
مورد نیاز را اضافه میکند و سپس جزئیات فاز پیادهسازی را دخیل میکند .این کارها نیز به  practicalityمتدولوژی
ضربهای نمی زنند .اما برخی مواقع برای ترسیم نمودارها و مدیریت ایشان نیاز به ابزارهای مصورسازی داریم که با توجه به
پیشرفت کنونی این گونه از ابزارها ،مشکلی به وجود نخواهد آمد .در فاز تست نیاز به ابزاری برای مستندسازی تستها و

نتایج ایشان وجود دارد که امروزه ابزارهای تست گوناگون نیز به وفور یافت میشوند .در کل میتوان گفت هر دو
متدولوژی در این دو قابلیت بسیار خوب و قوی میباشند.

معیار نهم) قابلیت مدیریت پیچیدگی
در متدولوژی  RDDکارها و فعالیتهای مختلف به دو فاز اصلی تقسیم میشوند که در هر فاز نیز سه فعالیت داریم .در
هر کدام از فعالیتها کارهای مورد نیاز و طریقه انجامشان و ارتباط این کارها به خوبی بیان شده است .در نتیجه
پیچیدگی انجام این کارها به میزان حداقل میرسد .در بحث مدلسازی نیز در فعالیت اول و دوم از فاز تحلیل،
خوشهبندی و ارثبری کالسها باعث میشود که نمودارها بسیار سادهتر و قابل فهمتر گردند .همچنین مشخصسازی
روابط کالینت-سرور بین کالسهای مختلف باعث سادهتر شدن نمودارها میگردد.
متدولوژی  OOSEنیز به وسیله شکستن کارها به فعالیتهای مختلف و جداسازی فعالیتهای مرتبط به مدلسازی دامنه
مسئله از دامنه راهحل ،انجام کارها را بسیار تسهیل میکند .همچنین به وسیله مشخصسازی واسطهای هر کالس و
تقسیم اشیا به انواع مختلف ،قابلیت فهم مدلها بسیار افزایش مییابد .در این متدولوژی فعالیتهای پیادهسازی و تست
نیز با جزئیات مختلف بیان میگردد و محصوالت و مدلهای الزم برای تولید نیز به خوبی تشریح شده است تا فرد
استفاده کننده از متدولوژی از پیچیدگیها پرهیز کند.

معیار دهم) قابلیت گسترش  /مقیاس پذیر  /قابلیت شخصی سازی  /انعطاف پذیری
متدولوژی  RDDفاقد قابلیتهای گسترشپذیری ،قابلیت شخصیسازی و انعطافپذیری است .این متدولوژی مجموعهای
فیکس از فازها و فعالیتها ارائه داده است که هنگام تحلیل و طراحی سیستم انجام میگردند .هیچ مکانیزم و مفهومی
جهت گسترش و شخصیسازی متدولوژی در آن ارائه نشده است و مبدعان آن برای اینجور مسائل راهحلی ارائه ندادهاند.
اما شاید بتوان گفت مفهوم و تکنیک کارتهای  CRCاین قابلیت را دارند که به وسیله نمودارهای خوشه بندی ،قابلیت
پشتیبانی از پروژههای بزرگ و سیستمهای پیچیده را فراهم نمایند.
متدولوژی  OOSEنیز در گامها و فعالیتهای خود اشارهای به قابلیت گسترش ،قابلیت شخصیسازی و انعطاف پذیری
ارائه نکرده است .اما مزیت این متدولوژی نسبت به  RDDآن است که به دلیل اینکه تمام چرخه تولید نرمافزار را شامل
میگردد ،به استفادهکنندگان این امکان را میدهد که فعالیتها و گامهای بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند
کارها را شخصیسازی کنند .این متدولوژی با داشتن فعالیتهای بیشتر ،پشتیبانی بهتری از مدلسازی و ساخت سیستم
میکند .همچنین قابلیت مقیاسپذیری برای توسعه سیستمهای بزرگتر را فراهم میآورد.

در کل هر دو متدولوژی به صورت صریح اشارهای به این نیازمندیها ننمودهاند اما با توجه به فعالیتها ،گامها و جزئیات
بیشتر متدولوژی  OOSEنسبت به  RDDاین امکان فراهم میشود که بتوان مقدار بیشتری شخصیسازی انجام داد و
پروژههای با مقیاس بزرگتر را به وسیله آن انجام داد.

معیار یازدهم) حوزه کاربرد
هر دو متدولوژی قابلیت استفاده برای ساخت سیستمهای اطالعاتی و تجاری را دارا هستند .با توجه به اینکه در
متدولوژی  OOSEدر ابتدای آن نمودارهای  use caseطراحی میشوند ،این متدولوژی میتواند سیستمهای پیچیدهتر
را نیز پیادهسازی کند .هر دو متدولوژی فاقد مکانیزمهای فرمالیزم هستند و به همین دلیل نمیتوان در کارهایی که
سطح بحرانیت جان وجود دارد ،از ایشان استفاده نمود .اما با توجه به اینکه متدولوژی  OOSEشامل فاز تست و
اعتبارسنجی سیستم میباشد ،میتواند سیستمهای پیچیدهتر با  criticalityباالتر را پشتیبانی نماید .متدولوژی RDD
بیشتر به خاطر مفهوم  CRCکارتها مورد توجه قرار گرفته است و چون  full lifecycleنمیباشد ،دارای نواقص زیاد در
پیادهسازی سیستمهای پیچیده و بزرگ خواهد بود .به همین دلیل متدولوژی  OOSEدارای حوزه کاربرد بزرگتری
خواهد بود.

مقایسه  OOSEبا متدولوژی Booch
معیار اول) تعریف شفاف و دقیق متدولوژی
متدولوژی  Boochاز دو بخش اصلی  microو  macroتشکیل شده است .بخش  macroاز فعالیتهای درشتدانه
که از چند هفته تا چند ماه زمان برای اجرا نیاز دارند ،تشکیل شده است .در این بخش کارهایی مانند تضمین کیفیت،
مستندسازی ،تکامل سیستم و برنامهریزی انجام میگیرد .این بخش به پنج زیربخش اصلی به نامهای استخراج
نیازمندی ،تحلیل ،طراحی ،تکامل و نگهداری شکسته میشود .بخش  microبه صورت تکراری در هرکدام از
زیربخشهای  macroانجام میگیرد .در این بخش کارهایی اعم از تشخیص کالسها ،ترسیم نمودارهای مشخص کننده
وظیفه هر کالس ،روابط میان کالسها و واسطهای هر کالس انجام میگیرد .بدین صورت تیم توسعه نرمافزار کامال
می داند که در هر فاز اصلی از پروژه نیاز به انجام چه سطح و با چه هدف از کارها را دارد .برای مثال در گامهای اولیه
چرخه  macroفعالیتها به صورت انتزاعی و در دامنه مسئله میباشد و به مرور که پیش میرویم جنس فعالیتها به
صورت پیادهسازی و دامنه راهحل میگردد .در نتیجه چرخه تولید نرم افزار ،کارها ،زبان مدلسازی ،محصوالت ،قوانین و
قواعد به صورت دقیق و مناسب در این متدولوژی بیان گردیدهاند.
نقطهی قوت این متدولوژی به نسبت متدولوژی  OOSEآن میباشد که توضیحات مرتبط با فعالیتهای چتری تولید
نرمافزار نیز در این متدولوژی بیان گردیدهاند .اما در متدولوژی  OOSEاز بیان صریح و شفاف فعالیتهای ریزدانه در
مقیاس روزانه و هفتگی خبری نیست .یک نقطه قوت متدولوژی  OOSEآن است که فعالیتهای مرتبط با پیکربندی
فیزیکی و تعیین مشخصات معماری را به صورت صریحتر و جزئی تر بیان نموده است .در کل هر دو متدولوژی به صورت
کامل ،دقیق و صریح به بیان فعالیتها و محصوالت مورد نیاز در هر کدام از فازهای چرخه تولید نرمافزار پرداختهاند.

معیار دوم) پوشش فعالیتهای عمومی چرخه توسعه نرمافزار
همانگونه که در بخش قبل بیان شد ،در چرخه  macroاز متدولوژی  ۵ Boochگام اصلی داریم که عبارتند از استخراج
و مدلسازی نیازمندیها ،تحلیل ،طراحی معماری ،برنامه نویسی و نگهداری نرم افزار.
هر دو متدولوژی فعالیتهای اصلی و کلی چرخه تولید نرم افزار را شامل میگردند اما برخی را نیز از قلم انداختهاند و در
متدولوژی ذکر نکردهاند.
متدولوژی  Boochفاقد فعالیتهای تحلیل امکانسنجی ،تست و دیپلوی کردن نرمافزار میباشد .اما باقی فعالیتها اعم
از مدلسازی فضای مسئله ،استخراح نیازمندی ،طراحی معماری ،برنامهنویسی و نگهداری و پشتیبانی را شامل میگردد.
در هر کدام از این فعالیت ها چرخه  microاجرا میگردد که کالسها و روابطشان مشخص گردد و همچنین پیادهسازی
سیستم صورت پذیرد.

متدولوژی  OOSEفعالیتهای تحلیل امکانسنجی ،دیپلوی و نگهداری نرمافزار را از قلم انداخته است و فعالیتی برای این
کارها تعریف نکرده است .در کل میتوان گفت که هر دو متدولوژی تا حد بسیار خوب و قابل قبولی از چرخه تولید
نرمافزار را پوشش دادهاند اما دارای نواقصی نیز میباشند که نیاز است تیم تولید کننده نرمافزار دنبال روش هایی به
صورت جداگانه بگردد و این خال ها را پر نماید.

معیار سوم) پشتیبانی از فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار
همانگونه که اشاره شد ،متدولوژی  Boochاز دو بخش اصلی  macroو  microتشکیل شده است .در بخش macro
فعالیتهای درشتدانه تر انجام میگیرند .در این فعالیتها یک بخش اصلی تضمین کیفیت ،مستندسازی ،ارزیابی میزان
پیشروی و برنامهریزی میباشد .این فعالیتها جزو فعالیتهای چتری تولید نرمافزار محسوب میگردند و باعث میشوند
پروژه با دقت باالتر و مطمئنتر به دست کاربر برسد .ذات  iterative incrementalاین متدولوژی باعث میگردد
مدیریت ریسک بسیار بهتر صورت بگیرد .همچنین فعالیتهای مدیریتی مانند برنامه ریزی و زمانبندی باعث پیشروی
بهتر پروژه میگردد و در انتها کیفیت باالتری را تضمین مینماید .اما متدولوژی  OOSEتمرکز کافی بر روی این نوع از
فعالیتها نداشته است .در متدولوژی  OOSEکارها به صورت متوالی جهت مدلسازی و ساخت سیستم انجام میگیرند و
متاسفانه فعالیتی جداگانه برای برنامهریزی و تضمین کیفیت کارها صورت نمیگیرد .اما ذات iterative
 incrementalبودن این متدولوژی نیز به مدیریت ریسک در آن کمک مینماید .همچنین فاز تست نرمافزار که در آن
اعتبارسنجی صورت میگیرد باعث کیفیت باالتر سیستم خواهد شد.
در مجموع میتوان گفت با توجه به استفاده متدولوژی  Boochاز کارهای چتری بیشتر و تمرکز بیشتر بر آن در چرخه
 macroتولید نرم افزار ،این متدولوژی در این معیار نمره باالتری دریاخت خواهد کرد.

معیار چهارم) بی درزی و همواری
هر دو متدولوژی برپایه مفاهیم شیگرایی بنا شده اند .در این دو متدولوژی به ترتیبی که پروژه جلو میرود ،به صورت
آرام و تکاملی نمودارها تکمیل میگردند .در متدولوژی  Boochنمودارهای ،state chart ، class diagram
 module diagram ،interaction diagram ،object diagramو  process diagramبه ترتیب ساخته و
تکمیل میگردند .به مرور که در فعالیتهای  macroجلوتر می رویم این نمودارها دارای توصیفات پیادهسازی و دامنه

راهحل میگردند و از سطح انتزاع کاسته میشود .در نتیجه این متدولوژی به صورت کامل ویژگیهای بیدرزی و همواری
را برآورده میکند .به این دلیل که این مجموعه از نمودارها از ابتدا ساخته شده و به تدریج کامل میگردند.
متدولوژی  OOSEنیز بر همین مبنا بنا شده است اما دارای دو نقطه منفی به نسبت  Boochمی باشد .اول آنکه از
نمودار  use caseبرای نیازمندی استفاده کرده است و یک پارادایم شیفت جزئی به شیگرایی خواهیم داشت .دوم آنکه
برخی نمودارها در فاز ساخت (طراحی و پیادهسازی) ترسیم میگردند که باعث میگردد مقداری از همواری متدولوژی
کاسته شود.
در کل هر دو متدولوژی دارای ویژگیهای بیدرزی و همواری هستند ولی متدولوژی  Boochتوانسته به صورت دقیقتر
و بهتر این دو معیار را برآورده سازد.

معیار پنجم) محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی
فاز ابتدایی در هر دو متدولوژی مشخصسازی نیازمندیها و مدلسازی سیستم در دامنه مسئله میباشد .این باعث
میگردد که در ابتدای چرخه تولید نرمافزار به صورت مفصل نیازمندیها مشخص و مدل شوند و سپس تحلیلها و
طراحیها بر طبق نیازمندیها صورت گیرند .مزیت متدولوژی  OOSEبه نسبت  Boochآن است که در ابتدا
نیازمندیها به وسیله نمودارهای  use caseمدلسازی میشوند و این نمودارها نقش محوری در ادامه کار را خواهند
داشت .سپس اعتبارسنجی و جک کردن هر محصول توسط این نمودار  use caseصورت میپذیرد .در متدولوژی
 Boochنیز نیازمندیها مشخص شده و بر طبق آن کالسها و اشیا مشخص میشوند .برای تشخیص کالسها از
کارتهای  CRCنیز استفاده میشود .سپس از این کالسهای مشخص شده استفاده میشود و نمودارهای بعدی و
فعالیتهای آتی انجام میگیرند .اما چون محوریت بر نیازمندیهای کاربر قرار نمیگیرد در نتیجه میتوان گفت که
متدولوژی  OOSEدر این معیار پیشرو است .نقطه منفی برای هر دو متدولوژی آن است که نیازمندی های غیرعملکردی
مدلسازی نمیشوند و درنتیجه مواردی مهم مانند امنیت ،سرعت ،تستپذیری و  ...کم اهمیتتر میگردند.

معیار ششم) قابل تست بودن ،ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها
معیار قابل تست بودن مصنوعات و نمودارها :تعداد مصنوعات هر دو متدولوژی نه کم و نه زیاد است .هر دو متدولوژی
نمودارهای مختلفی دارند که هرکدام جنبهای رفتاری یا ساختاری از سیستم را مدلسازی می کنند .این نمودارها اکثرا در
استاندارد  UMLنیز وجود دارند و نمودارهای مهم و پر استفادهای هستند .این نمودارها همچنین ساده و قابل فهم می

باشند که در نتیجه قابلیت تستپذیری خوبی خواهند داشت .علیالخصوص در متدولوژی  OOSEبه دلیل آنکه از use
 caseبه عنوان محور استفاده میشود ،میتوان تطابق با  use caseرا یک روش بسیار خوب دانست.
معیار ملموس بودن مصنوعات :نمودارهای ترسیم شده در این دو متدولوژی به نوعی مدلسازی دامنه مسئله و راهحل
میباشد .این نمودارها همگی برای توسعه دهندگان مفید و قابل استفاده میباشد و جنبههای فیزیکی و منطقی سیستم
را پوشش میدهند و کار توسعهدهنده را در فاز کدزنی و پیادهسازی بسیار آسان مینمایند .اما این نمودارها برای کاربر
سیستم فاقد ارزش و استفاده میباشند .به جز نمودار  use caseدر متدولوژی  OOSEکه قابل استفاده برای کاربر نیز
میباشد .این دو متدولوژی دارای فعالیت مستندسازی میباشند که این مستندات راهنمای استفاده کاربر از سیستم نیز
میتوانند باشند.
معیار ردیابی به نیازمندیها :از آنجا که در متدولوژی  OOSEنمودار  use caseبه عنوان اولین نمودار و محوریترین
نمودار ترسیم میگردد ،تمامی مصنوعات و فعالیتهای بعدی را میتوان برطبق نیازمندیها اعتبارسنجی و تست نمود.
در متدولوژی  Boochنیز در فعالیت ابتدایی نیازمندیها مشخص شده و کالسها بر طبق آن تشخیص داده میشود.
پس این متدولوژی نیز قابلیت ردیابی به صورت غیرمستقیم به نیازمندیها را فراهم میسازد.
در مجموع به خاطر وجود نمودار  use caseدر متدولوژی  OOSEمیتوان گفت قابلیتهای تستپذیری و ردیابی به
نیازمندیها در این متدولوژی بسیار بهتر وجود دارد .اما متدولوژی  Boochنیز نمره قابل قبولی در این معیارها میگیرد.

معیار هفتم) مشارکت فعال مشتری
متاسفانه هر دو متدولوژی فعالیتی جداگانه و مستقل جهت دخیل کردن کاربر در فرآیند تولید نرمافزار در نظر نگرفتهاند.
این مورد باعث میشود امکان وجود اشتباه در پیادهسازی نرمافزار وجود داشته باشد و سیستم مدنظر کاربر پیادهسازی
نشود .اما متدولوژی  OOSEدارای فاز تست نرمافزار میباشد که در آن به صورت مستقیم تست و اعتبارسنجی سیستم
صورت میپذیرد .این کار از جهتی مفید و مهم میباشد ولی از آن جهت که در انتهای چرخه تولید نرمافزار صورت
میگیرد ،مقداری دیر است و امکان جلوگیری زودتر از موعد از اشتباهات وجود نخواهد داشت .در مجموع می توان گفت
هر دو متدولوژی در این معیار ضعف دارند اما متدولوژی  OOSEمقداری بهتر عمل میکند.

معیار هشتم)  practicableو  practicalبودن
هر دو متدولوژی از منظر  practicableو  practicalبودن در سطح بسیار خوبی قرار دارند .مبدعان این دو متدولوژی
به همراه مبدع  OMTبا یکدیگر جمع شده و از روی این سه متدولوژی بعدا توانستند متدولوژی  RUPرا بسازند .در

نتیجه میتوان متوجه شد که این متدولوژیها بسیار قابلیت استفاده در واقعیت باالیی دارند و این سه نفر افراد
 practicalای بودهاند و تنها روی تئوریهای مهندسی نرمافزار و متدولوژی کار نمیکرده اند.
دو متدولوژی  OOSEو  Boochاز تکنیکها و فعالیتهایی استفاده میکنند که امروزه بعد از گذشت دو دهه از به وجود
آمدن این متدولوژیها هنوز پابرجا هستند و در چرخه تولید نرمافزار مورد استفاده قرار میگیرند .تنها نقطه ضعف این دو
متدولوژی از این منظر آن است که در طول متدولوژی خود از فعالیتهای مدیریتی (مانند کنترل کیفیت و مدیریت افراد
تیم) استفاده چندانی نکردهاند .ولی به طور کل میتوان گفت هر دو متدولوژی هم  practicableو هم practical
هستند.

معیار نهم) قابلیت مدیریت پیچیدگی
هر دو متدولوژی فازهای اصلی خود را به  ۵بخش اصلی تقسیم کردهاند .این باعث میشود در دید کالن مدیریت
فرآیندها به خوبی صورت پذیرد .همچنین در هر فاز فعالیتهای مختلفی تعریف شده است که به صورت ریزدانهتر تمامی
محصوالت مورد نیاز و نحوه ساخت ایشان بیان شود .اینکه تحلیل و طراحی در فازهای جداگانه صورت میپذیرند به
مزیت اصلی خواهد داشت .اول آنکه میتوان از خروجیهای فاز تحلیل در کارها و پروژههای دیگر استفاده کرد و دوم
آنکه این کار باعث سهولت و سادگی بیشتر به همراه قابلیت مدیریت پیچیدگی میشود.
در این دو متدولوژی مکانیزم هایی برای مدیریت پیچیدگی مصنوعات نیز تعریف شده اند .در متدولوژی  OOSEدر
فعالیت تحلیل نیرومندی زیرسیستمها و پکیجها تعریف میشوند تا امکان سادگی بیشتر فراهم شود .همچنین در بخش
طراحی نیز پکیجبندی صورت میپذیرد تا اشیای مختلف که وظایف گوناگون دارند در زیرسیستم مخصوص به خود قرار
بگیرند .در متدولوژی  Boochدر فعالیت های  microبه وسیله  module diagramمیتوان زیرسیستم های مختلف
را تعریف نمود که هر کدام وظیفهای مخصوص دارند و سیستم را به چندین بخش که از طریق واسط به یکدیگر متصل
میشوند ،تقسیم نماید.

معیار دهم) قابلیت گسترش  /مقیاس پذیر  /قابلیت شخصی سازی  /انعطاف پذیری
هر دو متدولوژی به صورت ثابت از فازها و فعالیتهایی تشکیل شده اند که در طول آن سیستم اصلی ساخته میشود.
این دو متدولوژی فاقد هسته قابل گسترش میباشند و همچنین امکانات مقیاسپذیری ،شخصی سازی و انعطاف پذیری
به صورت مستقیم در آنها مطرح نشده است .اما با این وجود متدولوژی  Boochبه صورت دو بخش کلی فعالیتهای
 macroو  microتعریف شده است که فعالیتهای  microدر طول اجرای هرکدام از بخشهای  macroاجرا

میگردند .این کار باعث میشود به صورت انتزاعی چرخه تولید نرمافزار تعریف گردد .بنابراین میتوان با شخصیسازی
بخش  microپروژه امکانات مدنظر را به متدولوژی اضافه نمود .همچنین به دلیل اینکه این متدولوژی بیشتر ماهیت
 iterative incrementalدارد ،میتوان گفت در این معیار از متدولوژی  OOSEکمی بهتر و قویتر میباشد.

معیار یازدهم) حوزه کاربرد
هر دو متدولوژی فاقد فرمالیزم هستند و به همین دلیل نمیتوان در پروژههای با سطح بحرانیت باال از ایشان استفاده
کرد .اما به دلیل ماهیت  iterative incrementalبودن هر دو و اینکه امکان توسعه و تکمیل پروژه در گامهای
مختلف وجود دارد ،میتوان در پروژههای گوناگون از مقیاس کوچک تا بزرگ از این دو استفاده نمود .همچنین سیستم
های اطالعاتی به صورت یک سیستم عام منظوره میتوان توسط هر کدام از این دو متدولوژی توسعه یابد.
به دلیل فاز تست در آخر متدولوژی  OOSEاین متدولوژی بهتر میتواند کیفیت و درستی را فراهم سازد .متدولوژی
 Boochبا توجه به داشتن فعالیتهای چتری در کل پروژه میتواند از طرفی دیگر کیفیت را بهبود دهد و در
سیستمهای تجاری مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

مقایسه  OOSEبا متدولوژی OMT

معیار اول) تعریف شفاف و دقیق متدولوژی
متدولوژی  OMTیک متدولوژی تجمیعی مشابه با  SA/SDسنتی میباشد .در این متدولوژی سه مدل اصلی وجود دارد
که در طی فازها و گامها به مرور این سه مدل به همراه یکدیگر کامل میگردند .اولین مدل ،مدل شی میباشد که از نوع
مدل ساختاری میباشد و کالسها و روابط شان در آن نمایش داده میشود .دومین مدل ،مدل پویا است که رفتار اشیا و
تغییر حالت شان مدلسازی میگردد .سومین و آخرین مدل نیز مدل وظیفهمندی است که مجموعه ای از  DFDها برای
فرایندهای درونی سیستم ترسیم میگردند .این سه مدل در طی پنج فاز اصلی متدولوژی که عبارتند از تحلیل ،طراحی
سیستم ،طراحی اشیا ،کدزنی و تست به مرور ساخته و تکمیل میگردند که در نهایت منجر به ساخت سیستم خواهند
شد.
در این متدولوژی چرخه حیات تولید نرمافزار شامل  ۵فاز اصلی است و واحدهای کاری و فعالیتهای ذیل هر گام به
 DMو 36
3۵ ،OM
خوبی تشریح شده است .در فاز تحلیل به ترتیب مدلهای 34
 FMترسیم میشود و در آخرین فعالیت

سازگاری این مدلها چک شده و نواقص برطرف میگردند .در فاز طراحی سیستم و طراحی اشیا ،مدلهای قبلی دقیقتر
شده و تصمیمات معمارانه برای پیادهسازی سیستم گرفته شده و راهحلشان ارائه میشود .در فازهای چهارم و پنجم نیز
سیستم پیادهسازی شده و تستهای آن انجام میگردد.
زبان مدلسازی این سیستم شامل سه مدل اصلی  DM ،OMو  FMاست که خود از نمودارهایی تشکیل میگردند.
محصوالت و نحوهی تولید هرکدام به همراه قوانین و ارتباط میان شان به صورت کامل در متدولوژی بیان گردیده است.
اما این متدولوژی به دلیل اینکه به فعالیتهای چتری اشارهای نداشته است ،در این مورد دچار ضعف و نقص است.
هر دو متدولوژی  OMTو  OOSEبه خوبی و با جزئیات فازهای رسیدن از نیازمندیها به سیستم پیادهسازی و
تستشده را تشریح نموده و نحوهی ارتباط میان مدلها و محصوالتشان را بیان نمودهاند .البته تفاوتهایی میان این دو
در فازبندی کارهایشان وجود دارد که نشات گرفته از راهحل مبدعان این دو متدولوژی میباشد .برای مثال در  OMTدو
فاز برای طراحی در نظر گرفته شده است و در  OOSEیک فعالیت در فاز ساخت برای طراحی سیستم در نظر گرفته
شده است .البته این مورد دلیلی بر نقص یا قوت این متدولوژیها نمیباشد.
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معیار دوم) پوشش فعالیتهای عمومی چرخه توسعه نرمافزار
متدولوژی  OMTتمام فعالیتهای چرخه تولید نرمافزار را نمیپوشاند .از جمله در فاز تعریف مسأله ،فعالیتهای
استخراج نیازمندی و تحلیل امکانسنجی وجود ندارند .همچنین در ساخت سیستم فازهای دیپلوی کردن در محیط
کاربر و نگهداری از سیستم را شامل نمیگردد .از این رو این متدولوژی یک متدولوژی با پوشش کامل چرخه توسعه
نرمافزار محسوب نمیگردد .از طرفی متدولوژی  OOSEنیز دارای گامهای تحلیل امکانسنجی ،دیپلوی و نگهداری
سیستم نمیباشد .در کل این دو متدولوژی در این معیار شبیه یکدیگر و در یک سطح میباشند اما با توجه به اینکه در
متدولوژی  OOSEفعالیت استخراج نیازمندی به وسیله نمودار  use caseبه صورت کامل و با جزئیات پوشش داده شده
است ،در نتیجه میتوان این متدولوژی را در این معیار بهتر قلمداد کرد.

معیار سوم) پشتیبانی از فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار
هر دو متدولوژی درباره فعالیتهای چتری توسعه نرمافزار صحبتی به میان نیاوردهاند .این فعالیتها شامل مدیریت
ریسک ،مدیریت پروژه و تضمین کیفیت میباشد .این دو متدولوژی اکثر تمرکز خود را بر فازهای نیازمندی ،تحلیل،
طراحی ،پیاده سازی و تست گذاشته اند و فعالیتهای چتری که نقش مهمی در موفقیت پروژه دارند را بدون صحبت رها
نمودهاند .همانگونه که میدانیم متدولوژیهای چابک در این مورد بسیار قویتر و پیشروتر میباشند.
متدولوژی  OMTدارای یک فعالیت آخر فاز تحلیل است که در آن  verifyکردن مدلها صورت میپذیرد و درنتیجه
باعث بهبود مدیریت ریسک و کیفیت میشود .اما در این متدولوژی از تکنیکهای الزم برای مدیریت پروژه (مثل
زمانبندی و برنامهریزی) و تضمین کیفیت صحبتی به میان نیامده است .متدولوژی  OOSEنیز همین مشکالت را
داراست .در این متدولوژی اما چونکه فعالیتها بر محور نیازمندیها انجام میشوند ،باعث میشود مدیریت ریسک و
تضمین کیفیت تا حدودی بهتر انجام پذیرد .ولی با این حال نیاز به فعالیتهای چتری توسعه نرمافزار هنوز وجود خواهد
داشت که در این متدولوژی اشارهای نشده است .در مجموع میتوان گفت که هر دو متدولوژی نمره قابل قبولی در این
معیار کسب نمیکنند.

معیار چهارم) بی درزی و همواری
همانگونه که در معیار اول بیان شد ،متدولوژی  OMTشامل سه مدل اصلی به نامهای  OMو  DMو  FMمیباشد .این
سه مدل به صورت آرام و پیوسته تکمیل شده و بهبود مییابند .در طول فازهای طراحی سیستم و طراحی اشیا نیز
جزئیات دامنه راهحل نیز به این مدلها اضافه میشود تا قابلیت پیادهسازی توسط برنامهنویسان را پیدا کند .در نتیجه
این متدولوژی یکی از دو ویژکی اصلی بیدرزی را داراست .اما به دلیل آنکه در مدل  FMاز نمودارهای  DFDبرای
مدلسازی وظیفهمندی استفاده میشود و این نمودار با مفاهیم شیگرایی پارادایم یکسانی ندارند ،در نتیجه بیدرزی دچار

مشکل میگردد .در متدولوژی  OOSEنیز نمودارهای  use caseبه بیدرزی نقص وارد میکردند .پس هر دو متدولوژی
را نمیتوان جزو متدولوژیهای کامال بی درز محسوب نمود .در کل شاید نتوان یکی از این دو را به عنوان متدولوژی بهتر
در بیدرزی انتخاب نمود.
در معیار همواری ،متدولوژی  OMTبسیار عالی کار میکند .این متدولوژی سه مدل اصلی تعریف میکند و در سه فاز
تحلیل ،طراحی سیستم و طراحی اشیا به صورت پیوسته این سه مدل را تکمیل کرده و جزئیات دامنه راهحل را وارد
میکند .اما متدولوژی  OOSEدر برخی فازها محصوالت و نمودارهای جدید را ترسیم میکند و درنتیجه به هموار بودن
آن خدشه وارد میشود .پس میتوان گفت  OMTبه نسبت  OOSEمتدولوژی دارای همواری بیشتری است.

معیار پنجم) محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی
در متدولوژی  OMTفعالیت و فاز جداگانه برای استخراج نیازمندیها وجود ندارد .فرض بر این است که در فاز تحلیل
یک مدل از دنیای واقع سیستم تولید میشود و سپس در فازهای بعدی کالسها و جزئیات برای مدلسازی آن تولید و
تکمیل میشود .درنتیجه به دلیل نبود مدلی واحد از نیازمندیها ،در فازهای بعد فعالیتها نمیتوانند بر محور
نیازمندیها شکل بگیرند و امکان وجود ابهام و اشتباه در پیادهسازی نمودارها و کدها وجود خواهد داشت .از آن طرف
متدولوژی  OOSEدر فاز اول خود به تحلیل نیازمندیها میپردازد و یک مدل نیازمندی37تولید میکند که شامل
نمودار  use caseاست و تمامی فعالیتها و گامهای بعدی حول محوریت آن شکل میگیرند .در این متدولوژی
محوریت حول نیازمندیهای موجود در  use caseها است و درنتیجه امکان ردیابی به نیازمندیها به صورت بسیار
خوبی وجود خواهد داشت .پس متدولوژی ( OOSEکه یکی از برترین متدولوژیها در این معیار است) از متدولوژی
 OMTامتیاز بسیار باالتری در این معیار کسب خواهد کرد.

معیار ششم) قابل تست بودن ،ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها
معیار قابل تست بودن :در متدولوژی  OMTتعداد مصنوعات همانند  OOSEکم نیست .هر کدام از مدلهای  OMو
 DMو  FMدارای نمودارهای مختلف هستند که جنبه ای از جنبههای ساختاری ،رفتاری و وظیفهمندی سیستم را مدل
میکنند .اما نکته ی بسیار خوب در این متدولوژی آن است که ارجاع بین نمودارهای مدل های مختلف ساختاری و
رفتاری و وظیفهمندی وجود دارد .این نمودارها یکدیگر را تکمیل میکنند و هر پدیده و رخدادی توانایی مدلسازی توسط
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چند نمودار را خواهد داشت .در متدولوژی  OOSEنیز این ویژگی وجود دارد و نمودارهای مختلف ساده و قابل فهم بوده
و یکدیگر را تکمیل میکنند.
معیار ملموس بودن :نمودارهای رسم شده و مدلهای تولید شده در متدولوژی  OMTاین ویژگی را دارند که برای
برنامهنویس تولید کننده سیستم بسیار مفید و کارساز میباشند .این نمودارها در مرحله پیاده سازی و تست به کار آمده
و مورد استفاده قرار میگیرند .اما نکته منفی نسبت به متدولوژی  OOSEآن است که امکان استفاده از هیچ نموداری
برای کاربر وجود نخواهد داشت .در متدولوژی  OOSEنمودارهای  use caseتولید میشوند که توسط کاربر قابل
استفاده است و اعتبارسنجی سیستم با استفاده از آن صورت میگیرد .درنتیجه متدولوژی  OOSEکمی از متدولوژی
 OMTدر این معیار برتر است.
معیار قابلیت ردیابی به نیازمندیها :در متدولوژی  OMTنیازمندیها مدل نمیشوند .بلکه تنها مدلی از سیستم در
دنیای واقع تولید میشود و بر آن اساس نمودارهای بعدی تکمیل شده و فازهای بعد انجام میگیرند .درنتیجه هیچ روشی
برای ردیابی فعالیتها و محصوالت به نیازمندیها وجود نخواهد داشت .در مقابل متدولوژی  OOSEدارای این ویژگی
است که تمامی کارها بر محوریت نمودار  use caseرخ میدهند .این کار باعث میشود قابلیت ردیابی به نیازمندیها به
صورت بسیار خوبی وجود داشته باشد .درنتیجه متدولوژی  OOSEدر این معیار امتیاز به مراتب باالتری را کسب نماید.

معیار هفتم) مشارکت فعال مشتری
هر دو متدولوژی فاقد فعالیت و راهکاری برای مشارکت فعال مشتری در فرایند تولید نرم افزار هستند .اما به دلیل آنکه
در متدولوژی  OOSEتمامی کارها با محوریت نیازمندیها صورت میگیرد ،امکان مشارکت دادن مشتری توسط تیم
طراحی و توسعه وجود خواهد داشت .به این صورت که نیازمندیهای مدل شده توسط  use caseبه کاربر نمایش داده
شده و محصوالت پیاده سازی شده و واسطهای کاربری به وی نشان داده میشود تا تایید از او گرفته شود .پس میتوان
برای متدولوژی  OOSEراهکاری ارائه داد تا بهوسیله آن بتوان کاربر را در امر توسعه نرمافزار دخیل نمود.

معیار هشتم)  practicableو  practicalبودن
همانگونه که در بخشهای قبلی برای مقایسه متدولوژی  OOSEبا متدولوژیهای  Boochو  RDDبیان شد ،متدولوژی
 OOSEدر هر دو معیار فوق قوی و دارای امتیاز باالست.
اما دربارهی متدولوژی  OMTدر مورد معیارهای  practicalityو  .practicabilityاین متدولوژی در این دو معیار
نمره خوبی کسب خواهد کرد اما یک استثنا وجود دارد .همانگونه که در قبل اشاره شد ،این متدولوژی برای مدلسازی

وظیفهمندی از نمودارهای  DFDاستفاده میکند .امروزه میدانیم که این نمودار برای استفاده در تولید کد با مفاهیم و
پارادایم شی گرایی از ارزش پایینی برخوردار است و در انتهای تولید این نمودارها ،استفاده چندانی صورت نخواهد گرفت.
درنتیجه این نمودار باعث ضربه زدن و کاستن از معیارهای  practicalityو  practicabilityخواهد گردید .اما این
نمودار را میتوان در م دلسازی فرایندهای کسب و کار و مدلسازی واحدهای موجود درون یک سازمان استفاده کرد که
بسیار کارا و موثر خواهند بود.

معیار نهم) قابلیت مدیریت پیچیدگی
هر دو متدولوژی  OOSEو  OMTدارای فازهایی جداگانه برای تحلیل ،طراحی و پیادهسازی سیستم هستند .این کار
باعث مدیریت پیچیدگی و شکستن کارها به واحدهای سادهتر خواهد شد .همچنین در فاز دوم یعنی طراحی سیستم یک
فعالیت وجود دارد که در آن زیرسیتمهای موجود شناسایی شده و کالسها هرکدام در زیرسیستم مربوطه قرار میگیرند.
این کار باعث میشود که پیچیدگی سیستم توسعه داده شده تا حد خوبی مدیریت گردد .در  OOSEنیز این مکانیزم به
طریق مشابه وجود دارد .پس هر دو متدولوژی در این معیار نمره قابل قبول کسب خواهند کرد .اما انتظار مدیریت
پیچیدگی بسیار باال برای مثال استفاده در سازمان های بزرگ را نخواهند داشت .برای آن پیچیدگی بهتر است از
متدولوژیهای سنگینوزنتر مانند  EUPاستفاده نمود.

معیار دهم) قابلیت گسترش  /مقیاس پذیر  /قابلیت شخصی سازی  /انعطاف پذیری
متدولوژی  OMTنیز همانند متدولوژیهای  Booch ،OOSEو  RDDفاقد هسته قابل گسترش میباشد .این متدولوژی
قابلیت شخصیسازی در ابتدای استفاده را ندارد و نمیتوان بخشهایی از آن اضافه یا کم نمود.
اما میتوان گفت هر دو متدولوژی  OMTو  OOSEقابلیت مقیاسپذیری به پروژههای بزرگ را دارا هستند .از طریق
زیرسیستم درست کردن برای بخش های مختلف میتوان سیستم های بزرگتر را به زیرسیستم ها تقسیم کرده و تحلیل،
طراحی و پیادهسازی را انجام داد.

معیار یازدهم) حوزه کاربرد
این متدولوژی ( )OMTفاقد مکانیزمهای فرمالیزم است و برای سیستمهای با سطح بحرانیت باال قابل استفاده نمیباشد.
اما به دلیل آنکه سیستم را از جنبههای مختلف ساختاری ،رفتاری و وظیفهمندی مدل میکند میتوان برای ساخت انواع
سیستمهای اطالعاتی نیز استفاده نمود .همچنین این متدولوژی همانند  OOSEدارای فاز جداگانه تست است که تمامی

سناریوهای سیستم تست میگردد تا اعتبارسنجی آن انجام گیرد .پس میتوان گفت حوزه کاربرد هر دو تا حد بسیار
زیادی شبیه یکدیگر است و بنابر پروژه تعریف شده امکان استفاده از هر دو وجود خواهد داشت ولی بدیهی است که نیاز
به سنجش معیارهای قبلی برای انتخاب قطعی یکی از آن دو است.

مقایسه  OOSEبا متدولوژی Fusion
معیار اول) تعریف شفاف و دقیق متدولوژی
هر دو متدولوژی به صورت کامل و دقیق شامل فعالیتهای مختلف توسعه نرمافزار میباشند .در متدولوژی  fusionسه
فاز اصلی تحلیل ،طراحی و پیادهسازی داریم .در فاز اول مشخصاتی سیستم و نیازمندیهای آن به دست میآید .در این
فاز سیستم از دید کاربر توصیف میگردد .در این فاز سه مدل اصلی تولید میگردد .سپس برپایه مشخصات بهدست آمده
در فاز تحلیل ،فعالیتهای فاز طراحی آغاز میگردند .در این فاز بنابر مشخصات سیستم ،نقشهای از پیادهسازی سیستم
طرح میگردد .در این فاز نحوه تعامالت اشیا ،روابط میانشان ،ارثبری و ویژگیها و متدها بیان میگردد .در فاز آخر که
فاز پیادهسازی و تولید سیستم میباشد ،کدزنی و ساخت سیستم انجام میگیرد .از نمودارهای ترسیم شده در فاز قبل
استفاده میشود و کالسها به صورت کدهای زبان برنامهنویسی انتخاب شده پیاده میشوند.
در هر دو متدولوژی فازهای اصلی و فعالیتهای کاری تشکیل دهنده آنها به خوبی و با جزئیات بیان شده اند .همچنین
نمودارهایی که مصنوعات هر فاز میباشند نیز با جزئیات بیان شده اند .اما هر دو متدولوژی فاقد فعالیتهای چتری
هستند و اشارهای به این فعالیتها در طول چرخه حیات ندارند.

معیار دوم) پوشش فعالیتهای عمومی چرخه توسعه نرمافزار
در متدولوژی  Fusionبرخی از فعالیتهای عمومی چرخه توسعه نرمافزار از قلم افتادهاند .از این فعالیتها میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
استخراج نیازمندیها (متدولوژی فرض مینماید که در ابتدا مجموعهای از نیازمندیها اماده است و کالسها و مدل
سیستم از روی آن به دست میآیند) ،تحلیل امکان سنجی ،معماری فیزیکی ،تست ،دیپلوی و نگهداری سیستم.
متدولوژی  OOSEبه نسبت  Fusionفعالیتهای بیشتری را پوشش میدهد در نتیجه در این معیار بسیار بهتر میباشد.
متدولوژی  OOSEاستخراج نیازمندیها را توسط  use caseبه صورت محوری انجام میدهد .همچنین معماری فیزیکی
و تست نیز در این متدولوژی پوشش داده میشود.

معیار سوم) پشتیبانی از فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار

هر دو متدولوژی  OOSEو  Fusionبه صورت کلی فاقد فعالیتهای چتری توسعه نرم افزار میگردند .در متدولوژی
 Fusionحرفی از فعالیتهای مدیریت ریسک ،مدیریت پروژه (برنامهریزی و زمانبندی) و تضمین کیفیت به میان
نیامده است.
هر دو متدولوژی اکثر وقت و تمرکز خود را بر روی مدلسازی سیستم گذاشته اند .در ابتدا سیستم را تحلیل کرده و
موجودیتها و رفتار سیستم را در دامنه مسئله به دست میآورند .سپس مشخصات و موجودیتهای الزم برای
پیادهسازی نرمافزاری سیستم را به آن اضافه میکنند.
میتوان گفت هر دو متدولوژی نمره پایینی در این معیار به دست میآورند ولی با توجه به اینکه در  OOSEفاز و
فعالیتهای مرتبط با تست وجود دارد ،تضمین کیفیت به صورت بهتری صورت میگیرد.

معیار چهارم) بی درزی و همواری
هر دو متدولوژی در معیار بیدرزی و همواری نمره باالیی کسب میکنند .متدلوژی  Fusionبه آرامی در فاز اول
کالسها و اشیای مد نظر در دامنه مسئله را پیدا میکند و ارتباطات میانشان را مدل میکند .سپس رفتارهای سیستم را
بین اشیا پخش مینماید و ترتیب میان عملیاتها را مشخص مینماید.
در فاز دوم یعنی طراحی سیستم ،نحوه همکاری میان اشیا برای برآورده کردن رفتارهای سیستم به نمودارها اضافه
میگردد .در این فاز  interaction graphو  visibility graphو  inheritance graphساخته میشود که
مدلسازی سیستم را از جنبه های دیگر تکمیل مینماید .این نمودارها همگی دارای پارادایم شیگرایی میباشند و به
همین دلیل متدولوژی بیدرز میباشد .اما به دلیل آنکه چندین نمودار جدید در فاز طراحی اضافه شده است ،مقداری از
همواری متدولوژی کاسته میشود .این مشکل در همواری متدولوژی  OOSEنیز وجود دارد.
در کل میتوان گفت همواری این دو متدولوژی در سطح یکدیگر می باشد ولی چون  OOSEاز مفهوم  use caseدر
مدلسازی نیازمندی ها استفاده میکند ،از بیدرزی آن میکاهد و  Fusionدارای بیدرزی بیشتری خواهد بود.

معیار پنجم) محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی
در متدولوژی  Fusionمدلسازیهای اولیه بر اساس نیازمندیها صورت می گیرند .این کار باعث میشود که تمامی
فعالیتها و نمودارهای مراحل بعدی به صورت غیر مستقیم به نیازمندیها مرتبط میگردند .اما در متدولوژی OOSE
تمامی کارها و فعالیتها بر محوریت  use caseهای اولیه در فاز اول صورت میگیرند .متدولوژی  OOSEاز دو جهت بر
 Fusionدر این معیار برتری دارد .اول آنکه در  OOSEدر فاز اول به صورت صریح و دقیق نیازمندیها مدل میگردند و

دقیق میشوند .این فعالیت در  Fusionوجود ندارد و تنها از نیازمندیهای کاربر استفاده میشود .دومین نکته آن است
که در  OOSEتمامی کارهای بعدی بر محوریت نیازمندیها صورت میگیرد و تطابق و اعتبارسنجی با آنها رخ میدهد.
نکته منفی درباره هر دو متدولوژی آن است که نیازمندیهای غیرعملکردی لحاظ نمیشوند و مدلسازی صورت
نمیگیرد .به همین دلیل در پیاده سازی سیستم نیز لحاظ نمیشوند.

معیار ششم) قابل تست بودن ،ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها
محصوالت تولید شده در هر دو متدولوژی ویژگیهای قابل تست بودن و ملموس بودن را دارا هستند .اکثر نمودارهای
این دو متدولوژی دارای متناظرهایی در مجموعه نمودارهای  UMLهستند .درنتیجه میتوان نتیجه گرفت که
نمودارهایی مفید و پرکاربرد در هر دو متدولوژی استفاده میگردد.
اما در معیار قابلیت ردیابی به نیازمندیها ،متدولوژی  OOSEبسیار برتر است .در این متدولوژی ابتدا تمامی نیازمندیها
به صورت  use caseمدل میگردند و سپس باقی نمودارها بر محوریت آن ترسیم میشود .اما  Fusionفاقد این قابلیت
است.

معیار هفتم) مشارکت فعال مشتری
در هر دو متدولوژی مشارکت مشتری در متدولوزی لحاظ نشده است و توصیه یا فعالیتی برای آن تجویز نشده است .اما
با توجه به ذات متدولوژی  OOSEکه بر محوریت نیازمندیها و  use caseمیباشد ،میتوان از این قابلیت استفاده
کرده و کاربر را در جریان توسعه قرار داده و فیدبکهای وی گرفته شود.

معیار هشتم)  practicableو  practicalبودن
هر دو متدولوژی در ویژگیهای  practicalityو  practicabilityنمره قابل قبولی دریافت میکنند .این دو متدولوژی
فاقد فعالیتهای پیچیده و یا نیاز به ابزاری خاص هستند که تولید نمودارها و محصوالت را دچار مشکل نماید .با توجه به
اینکه فعالیتها و کارها به فازهای مختلف شکسته شده و در هر کدام قسمتی از مسئله مدلسازی و پیادهسازی میشود،
این کار باعث میشود میزان  practicalityو  practicabilityبسیار افزایش یابد.
فاز به فاز انجام شدن کارها در این دو متدولوژی این مزیت را دارد که سطح پیچیدگی و سختی کارها به شدت پایین
می اید و در یک فاز تمرکز بر مدلسازی در دامنه مسئله و در فازی دیگر تمرکز بر مدلسازی دامنه راهحل میباشد.

یک نکته مثبت در متدلوژی  OOSEآن است که فعالیت طراحی معماری فیزیکی در آن صورت میگیرد و مشخصات
نرمافزاری ،سختافزاری و ابزارها به دست میآید .این کار باعث میشود گذار از فاز طراحی به فاز پیادهسازی به صورت
راحت تر و با پیچیدگی کمتر صورت پذیرد .همچنین وجود نمودار  use caseدر متدولوژی  OOSEباعث میگردد که
مدلها بر محوریت نیازمندی صورت بگیرند و درنتیجه به معیار  practicalityبیفزاید.
یک نکته منفی که در هر دو متدولوژی قابل رویت است ،این میباشد که استراتژیهای مدیریت پروژه به خوبی و تفصیل
بیان نشده اند .این مورد باعث میشود که مقداری از  practicalityمتدولوژی بکاهد .همچنین فعالیتهای مدیریت تیم
مانند جلسات درون تیم در این دو متدولوژی بیان نشده اند.

معیار نهم) قابلیت مدیریت پیچیدگی
به دلیل وجود فعالیت ها و فازهای مختلف در این دو متدولوژی کارها شکسته شده و در هر فاز تمرکز بر دامنه مسئله یا
دامنه راه حل خواهد بود .این موارد به صورت مفصل در معیار اول و نهم بیان شد و از توضیح مجدد آنها در این مورد
خودداری میکنیم.
نکته دیگری که در مدیریت پیچیدگی بسیار کمک میکند ،ذات  iterative incrementalبودن متدولوژی میباشد.
متدولوژی  OOSEدارای این ویژگی است .این ویژگی کمک میکند تا از انجام کامل و دقیق و صرف وقت زیاد برای
فازهای تحلیل و طراحی جلوگیری شود و در طی انجام پروژه به محض رسیدن نیازمندیها و درخواستهای جدید،
بتوان مدلها را تغییر داده و محصوالت منطبق ایجاد کرد .اما متدولوژی  Fusionفاقد این خاصیت است که باعث
میگردد حجم کارها و پیچیدگی انجامشان زیاد گردد.

معیار دهم) قابلیت گسترش  /مقیاس پذیر  /قابلیت شخصی سازی  /انعطاف پذیری
این دو متدولوژی در قابلیت گسترش ،شخصیسازی و انعطاف پذیری حرفی به میان نیاورده اند .فعالیتها و فازهای هر
دو به صورت فیکس تقسیمبندی شده اند و از هسته ی قابل گسترش خبری نیست .همچنین در ابتدای چرخه حیات،
فعالیت و فازی تعریف نشده است که بتوان به کمک آن متدولوژی را شخصی سازی نمود.
اما از منظر  scalabilityبا توجه به ماهیت مدلسازی موجود در این دو متدولوژی ،هر دو میتوانند برای سیستمهای
بزرگ و تجاری عظیم مورد استفاده قرار بگیرند .همچنین میتوان از خروجی فاز تحلیل در انجام پروژههای دیگر نیز
استفاده نمود.

معیار یازدهم) حوزه کاربرد
هر دو متدولوژی فاقد فرمالیزم میباشند .همچنین ذات و فعالیتهای هر دو شبیه همدیگر میباشد با این تفاوت که
برخی نمودارها و ترتیب تولید در هرکدام متفاوت میباشد.
به همین دلیل این دو متدولوزی حوزههای کاربرد تا حدود زیادی یکسان دارند.
میتوان سیستمهای اطالعاتی را به عنوان استفاده عام برای هر دو متدولوژی متصور بود.

