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 Hodge-Mockو  BONسوال اول( مقایسه دو متدولوژی 

 

 متدولوژی شفاف و دقیق معیار اول( تعریف

با جزئیات مستندسازی شده باشد و  وبایستی به صورت شفاف، صریح، دقیق متدولوژی این معیار بیان می کند که 

 ه شده در آن را توضیح داده باشد.ها و فرایندهای استفادروش

 

 :BONمتدولوژی 

هایشان تعریف شده است. در این متدولوژی شامل سه فاز اصلی می باشد که به صورت دقیق هر سه فاز به همراه فعالیت

شوند. این ها از یک سری نمودارهای تولید شده استفاده شده و نمودارهای دیگر ساخته یا تکمیل میهر کدام از فعالیت

می کند که در هر قسمت از چرخه حیات تولید نرم افزار، با ابهام روبرو کار بسیار به استفاده کننده از متدولوژی کمک 

 نگردد. 

در متن مقاله می باشد. در متن  case studyیک نکته ی بسیار مهم درباره ی شفاف بودن این متدولوژی، بیان یک 

کمک می کند تا بتوانند در مقاله یک مثال از دنیای واقع مطرح شده است که بسیار به استفاده کنندگان از متدولوژی 

 به همراه نمودارهای متناظرشان در متن مقاله آمده است. case studyپروژه واقعی از آن استفاده نمایند. این 

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

برای پروژه شبیه سازی هوایی تعریف شد که بتواند حوابگوی پروژه ای در مقیاس بزرگ و با  Hodge-Mockمتدولوژی 

باال باشد. این متدولوژی دارای فازها و فعالیت های بسیار دقیق با محصوالت مشخص می باشد که در طی حساسیت 

چرخه حیات تولید نرم افزار به صورت مداوم تولید و تکمیل می گردند. محصوالت الزم برای هر فعالیت به صورت دقیق 

 شده اند.تشریح شده اند و شرایط درست و کامل بودن آن ها در مقاله ذکر 

در متن مقاله نیز نمودارهای مختلف برای سیستم واقعی ترسیم شده اند تا تیم استفاده کننده از متدولوژی دچار ابهام 

 نگردد.

 

 

 



 تجویز شده مورد نیاز در مستند  معیارهای

فاکتورهای موجود 

 در متدولوژی

 Hodge-Mockمتدولوژی  BONمتدولوژی 

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 

 های آن تعریف شده است.به همراه مدل

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 

 هامدل

در هر فاز به صورت دقیق مشخص می کند 

 ترسیم می گردد.چه مدل ها و نمودارهایی 

در این متدولوژی نیز در هر فاز نمودارهایی 

ترسیم می شود که به تدریح تصحیح و تکمیل 

 می گردند.

ی زبان مدلسازی مخصوص به این زبان دارا سازیزبان مدل

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 

 ERDشوند. برای مثال در فاز تحلیل نمودارهای 

ساخته می  ODمستندات و  IDو  ORDو 

بدین صورت نمودارهای دقیق و دارای  .شوند

 جزئیات کاملی تشکیل می شوند.

محصوالت این متدولوژی در هر فعالیت ذکر  محصوالت

با مثال نمودارهای تولید شده از هر شده اند و 

 فعالیت تشریح شده اند

تمامی محصوالت و نمودارها در هر فعالیت 

 گردند.تکمیل و دقیق تر می 

ها و تکنیک

 قوانین

تکنیک ها در هر فاز برای تولید نمودارها به 

 صورت شفاف و دقیق تشریح شده اند.

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.

های فعالیت

 چتری

این متدولوژی به فعالیت های چتری تولید  در

نرم افزار اشاره ای نشده است )که اکثر 

متدولوژی های نطفه ای این مشکل را داشته 

 اند(

این متدولوژی نیز به تشریح فعالیت های چتری 

 مهندسی نرم افزار نپرداخته است.

نحوه مستندسازی 

)یکی از سه حالت 

فرایند محور، 

نقش محور و 

 حور(محصول م

مستندسازی و تولید نمودارها به صورت 

متدولوژی ایجاد می فرایند محور در این 

 شوند.

دارای  BONاین متدولوژی نیز همانند 

مستندسازی فرایند محور می باشد که ذیل هر 

فعالیت مستندات و نمودارهای مرتبط با آن 

 ترسیم می شود.



 :Hodge-Mockبا  BONمقایسه 

از سه فاز اصلی تعریف سیستم، تشریح و طراحی تشکیل شده است. با تولید نمودارهای مختلف از  BONمتدولوژی 

فاز  ۵نیز از طریق  Hodge-Mockطراحی می گردند. متدولوژی  حنبه های گوناگون، کارکاردهای سیستم تشریح و

فازهای بیشتری است در  دارای BONنسبت به  Hodge-Mockاصلی به پیاده سازی سیستم می پردازد. متدولوژی 

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 

ترسیم می شوند دارای اشتراک  Hodge-Mockنمودارهایی که در متدولوژی می باشد. همچنین  BONنسبت به 

 ۱۰دارای  BON)که تکمیل و تجمیع شده نمودارهای قدیمی تر است( می باشد. متدولوژی  UMLبیشتری با استاندارد 

 نمودار مختلف است که به صورت دقیق تری می تواند مدلسازی نرم افزار را انجام دهد.

 

 

 

  



 افزارچرخه توسعه نرم ۱های عمومیدوم( پوشش فعالیتمعیار 

 :BONمتدولوژی 

و نیازمندی های  این متدولوژی دارای سه فاز اصلی است که در ابتدا مدلسازی اولیه از دامنه مسئله صورت می گیرد

ی این طسیستم در آن مشخص می گردد. سپس توسط نمودارهای مختلف به تحلیل و طراحی سیستم می پردازد. در 

بتدا نمودار اروند به تدریج نمودارهای مختلفی که سیستم را توصیف می کنند ترسیم شده و تکمیل می گردند. در 

ستم ها سیستم و زیرسی scopeکه دید کلی از سیستم مد نظر ترسیم می شود. در همین گام سیستم رسم می شود 

اج می استخر use caseر در این سیستم در قالب مشخص می شوند. همچنین نیازمندی های عملکردی از دید کارب

 گردند. 

وری شده و آبعد از مشخص شدن مرز سیستم مدنظر و نیازمندی های آن، لیستی از کالس های موجود در سیستم جمع 

در ادامه ردند. مدل می شوند. سپس روابط میان کالس ها شناسایی شده و به نمودارها اضافه می گ cluster chartsدر 

د. سپس به ر فعالیت تعریف کالس ها، جزئیات هر کالس اعم از حالت، رفتار و قوانین حاکم مدل سازی می گردد

ی شوند. در مستم پرداخته و در سناریو چارت ها، استفاده های مختلف از سیستم نمایش داده مدلسازی رفتاری سی

دد. ام های بین اشیای مختلف بیان می گرمی باشد، پی sequence diagramکه شبیه  object scenarioنمودار 

یان دو فعالیت پرداخته و روابط ارث بری بین کالس ها مشخص می گردند. در این م Generalizationدر انتها نیز به 

 مینه گردد.کبرای بررسی، مرور و بهبود نمودارها و مدلسازی ها قرار داده شده تا امکان وجود خطا در سیستم 

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

ت و مدنظر کاربر در این متدولوژی ابتدا نیازمندی ها و محدوده سیستم مشخص می گردد تا در فازهای آتی سیستم درس

ک سامانه سیستم از منظر یترسیم می شود و  ERDنمودار ساخته شود. در فاز اول نیازمندی ها استخراج شده، 

stimulus response machine ود. این مدلسازی می گردد. در فاز بعد کالسهای طراحی به نمودارها افزوده می ش

حی تفصیلی نرم افزار نمودارها هم شامل نمودارهای رفتاری هستند و هم واسط های استفاده از اشیا. در فاز سوم که طرا

سامانه ی طراحی  ز چهارم و پنجممی باشد، نمودارهای رفتاری و ساختاری از قبل ترسیم شده تکمیل می گردند. در فا

هیه شده بودند، تشده پیاده سازی و تست می گردد. در این دو فاز از سناریوهای ارزیابی سیستم که در فازهای قبل 

 آن انجام گردد. validationشود و هم اینکه  verifyاستفاده می شود تا سیستم هم 

 

 

                                                           
1 Generic 



 Hodge-Mockمتدولوژی  BONمتدولوژی  فعالیت

 problemمدلسازی 

domain 

مشخص سازی مرز  در این متدولوژی

صورت می گیرد و در همین  سیستم

 فعالیت دامنه مسئله تعریف می گردد.

در فعالیت دوم از فاز اول )تحلیل( به صورت 

دقیق بر مشخص سازی کالس ها در 

problem domain  تمرکز می شود. پس

مدلسازی و روابط بین کالس ها به صورت 

 دقیق در این پروژه پشتیبانی می گردد.

نیازمندی  use caseتوسط نمودارهای  استخراج نیازمندی

 های سیستم مشخص می گردد.

استخراج نیازمندی ها به صورت دقیق صورت 

می گیرد که این اولین فعالیت از فاز اول 

 ل( می باشد.متدولوژی )تحلی

این متدولوژی جزو متدولوژی های نطفه ای  متدولوژی فاقد این فعالیت است تحلیل امکان سنجی

می باشد و بر خالف اکثر متدولوژی های نسل 

سوم، تحلیل امکان سنجی در آن صورت نمی 

 گیرد.

طراحی نرم افزار در گام های مختلف انجام  طراحی معماری

شود که شامل شده و به تدریج کامل می 

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.

شامل مشخص سازی طراحی معماری 

مشخصات سخت افزاری، نیازمندی های غیر 

عملکردی و ... است که به صورت ناقص در 

 این متدولوژی پوشش داده شده است.

بله. طراحی معماری در فعالیت های  طراحی تفصیلی

مختلف ساخته و تکمیل می شود که در 

به مجموعه ای از  BONمتدولوژی 

نمودارهای مختلف برای طراحی معماری، 

 معماری استاتیک گفته می شود.

در فازهای تحلیل،  تفصیلی سیستمطراحی 

طراحی سیستم و طراحی نرم افزار با جزئیات 

 فراوان و نمودارهای مختلف صورت می گیرد.

، 2ERDبرخی از این نمودارها عبارتند از 
3ORD ،4OD ،۵OCR  6وID . 

خیر. این متدولوژی در مورد پیاده سازی  برنامه نویسی

 حرفی به میان نیاورده است 

ارمین فاز از این فاز پیاده سازی که چه

متدولوژی است، بر کدزنی و تست واحد 

 سامانه تمرکز می کند.

ی درباره تست نرم افزار فعالیتی در متدولوژ تست

 ذکر نشده است

این متدولوژی دو سطح از تست را توصیه 

کرده است. اول تست واحد که در فاز پیاده 

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



سازی انجام می شود و دوم تست در سطح 

 ارسنجی سیستم تولید شدهسیستم برای اعتب

ده فاز دیپلوی و قرارگیری نرم افزار تولید ش دیپلوی

 در محیط کاربر حرفی به میان نیامده است

فاز دیپلوی در این متدولوژی پوشش داده 

 نشده است

maintenance داری و رفع اشکاالت در فاز درباره نگه

maintenance  نیز فعالیتی تعریف نشده

 است

نیز در این متدولوژی  maintenanceفاز 

 بیان نشده است.

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

متدولوژی به خوبی فازهای استخراج نیازمندی، تحلیل و طراحی را پوشش می دهند و فعالیتهای گوناگونی )که در هر دو 

 7قرار داده اند. هرکدام با استفاده از نشانه گذاریباال ذکر گردید( را برای تکمیل نمودارها و اطمینان از صحت مدلسازی 

فعالیت های عمومی نرم افزار های مخصوص به خود به مدلسازی سیستم پرداخته است. همچنین در فازهای مختلف 

 ها صورت گیرد. گنجانده شده تا مرور و بهبود مدل

هند اما متدولوژی د نرم افزار را تشکیل می دتفاوت اصلی در فازهای پیاده سازی و تست است که دو بخش مهم از تولی

BON  ن طرف متدولوژی آاین دو فاز را در فازهای خود قرار نداده و فقط به تحلیل و طراحی سیستم پرداخته است. از

Hodge-Mock  .داری سیستم را ذکر های دیپلوی و نگههر دو متدولوژی فعالیتاین دو فاز را در خود گنجانده است

 نکرده اند. 

 

 

 

  

                                                           
7 notation 



 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت

 :BONمتدولوژی 

 verificationو  validationمکانیزم های دخیل کردن کاربر، معیار مدیریت ریسک در این متدولوژی از طریق 

از کاربران برای بازبینی و اعتبارسنجی مدل ها  ”لیست کردن کالس های کاندید“سیستم صورت گرفته است. در فعالیت 

همچنین در دو فعالیت در فاز می گردد.  validationکه این کار هم باعث دخیل کردن کاربر و هم  استفاده میشود

اعث کمتر شدن خطا می گردد اما این متدولوژی چون ذات طراحی، نمودارهای پیشین تکمیل و تصحیح می گردند که ب

iterative  .همچنین برخی از فعالیت هایی که به مدیریت ندارد، در مدیریت ریسک کار سخت تری خواهد داشت

 را ندارد. 8نمونه سازی، یکپارچه سازی پیوسته و مرور تکراری سنجی اولیه،امکان ریسک کمک می کنند مانند

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

هایی که به مدیریت ریسک کمک می کنند، ذکر شده است. فازهای مختلف پروژه به در این متدولوژی برخی از فعالیت

نشان داده شده است، Hodge-Mockفرایندهای متدولوژی  - 1شکل انجام می شوند و همانگونه در  iterativeصورت 

قابلیت بازگشت به فاز قبل و اصالح و تکمیل محصوالت آن فاز وجود دارد. این کار از دو منظر به مدیریت ریسک کمک 

دوم آنکه اگر اشتباهی رخ داده بود یا اول آنکه مدت زمان زیادی در ابتدای پروژه صرف مدلسازی نمی شود. می کند. 

با توجه به قابلیت برگشت به فازهای قبل و  یک نیازمندی از قلم افتاده بود، امکان اصالح و تکمیل وجود خواهد داشت.

در سه فاز اول این متدولوژی ریزی فازها باعث کم شدن ریسک می گردد. قابل اصالح بودن محصوالت آنها، برنامه

و  validationها می توان اعمال رزیابی سیستم تعریف می گردد که در فازهای بعد به وسیله آنسناریوهای ا

verification .9اما از امکان سنجی اولیه، نمونه سازی را انجام داد و همچنین سناریوهای تست برای سیستم تهیه نمود 

 که به مدیریت ریسک کمک می کنند، اشاره ای نشده است.  ۱۰و یکپارچه سازی پیوسته

وژه و مدیریت مدیریت پروژه یکی دیگر از فعالیت های چتری توسعه نرم افزار است که شامل زمان بندی، کنترل پر

 ای نشده است.های مدیریت پروژه اشارهاعضای تیم می باشد. در این متدولوژی به فعالیت

 گیرد.صورت میسیستم(  سناریوهای ارزیابی به وسیله یها )ولوژی از طریق ردیابی نیازمندیتضمین کیفیت در این متد

                                                           
8 Iterative review 
9 Prototyping 
10 Continuous integration 



 

 Hodge-Mockفرایندهای متدولوژی  - 1شکل 

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

های های نطفه ای دیگر، از مکانیزم این دو متدولوژی جزو متدولوژی های نطفه ای می باشند و همانند اکثر متدولوژی

ها مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت غنی ای برخوردار نیستند. متدولوژی های چابک بسیار در این زمینه

برای مثال مدیریت افراد  قوی تر هستند و به صورت مستمر در چرخه حیات نرم افزار، موارد کیفی را پایش می کنند.

تر در های مرتبط با مدیریت ریسک بسیار جامعها و فعالیتزی و زمان بندی، ردیابی نیازمندیتیم، برنامه ری

را برتر دانست. زیرا  Hodge-Mockاما از بین این دو متدولوژی می توان متدولوژی  های چابک بیان شده اند.متدولوژی

قابلیت  ۱۱به وسیله ی سناریوهای ارزیابی سیستماوال دارای چرخه های تکراری برای تصحیح و تکمیل نمودارهاست. دوما 

ها را فراهم می کند )که در نتیجه کیفیت بیشتری را حاصل می کند( و همچنین به صورت تکراری ردیابی نیازمندی

در  Hodge-Mockتست نیز موردی دیگر است که در متدولوژی ها را چک کرده و پایش می کند. ها و نیازمندیقابلیت

 .از آن بهره نبرده است BONاما متدولوژی  نه انجام می گیرد و باعث تاثیر مهم بر افزایش کیفیت می گرددفازی جداگا

تری نسبت نقاط بر design by contractنیز در فعالیت های دخیل کردن کاربر و استفاده از مفهوم  BONمتدولوژی 

پوشش بهتری در  Hodge-Mockدارد ولی در کل به خاطر موارد بیشتر، متدولوژی  Hodge-Mockبه متدولوژی 

  افزار داراست.های چتری مهندسی نرمفعالیت

 

  

                                                           
11 System Evaluation Scenarios 



 معیار چهارم( بی درزی و همواری

 :BONمتدولوژی 

ذکر شده است، این متدولوژی از مفاهیم شی گرایی استفاده کرده که برخالف  BONهمانگونه که در ابتدای مقاله 

و  ۱2های این متدولوژی به دو دسته کلی ایستامدل .درزی بسیار بیشتری خواهد بودتر دارای بیهای قدیمیمتدولوژی

ها ند و در فاز طراحی، مدلگردگذاری میها ساخته و پایهآوری و تشریح، مدلشوند. طی دو فاز جمعتقسیم می ۱3پویا

شود از نمودارهای قبلی در این میان هر نموداری که ساخته می گردد.ها افزوده میبری به آنتر شده و روابط ارثدقیق

، در نمودار ای از سیستم را که ذکر نشده بودکند و جنبهتر کردن آنها نموداری جدید تولید میاستفاده کرده و با کامل

های قبل پیدا و تعریف شده بودند هایی که در فعالیتاز کالس ”هاتعریف کالس“ماید. برای مثال در فعالیت نبیان می

به دلیل اینکه ترسیم و بیان نمودارها استفاده می شود تا حالت و رفتار به آنها اضافه شود و در نمودار کالس ترسیم شود. 

همچنین  گردد.درز محسوب میاست، این متدولوژی یک متدولوژی بی های استخراج شده در فاز اولی نیازمندیبرپایه

گردند، شود و نمودارها تکمیل میهای ایستا و پویا کار میای یکسان از مدلچون در فازهای مختلف بر روی مجموعه

 را نیز داراست. ۱4درنتیجه این متدولوژی خاصیت همواری

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

شی گرایی قرار گرفته است و نمودارهایی که در فازهای مختلف رسم می شود، ادامه ی نمودارهای  این متدولوژی برپایه

های برپایه شی گرایی دارای خاصیت بی درزی هستند و نمودارها طی متدولوژی قبلی و تکمیل کننده ی آن ها است.

مشاهده می Hodge-Mockفرایندهای متدولوژی  - 1شکل همانگونه که در  پردازند.مراحل مختلف به تکمیل یکدیگر می

شود، محصوالت فاز تحلیل برای ترسیم محصوالت فاز طراحی استفاده می شوند. همچنین محصوالت فاز طراحی برای 

و  ERDاز روی نمودار  ORDتر می توان گفت نمودار کدزنی و ساخت سیستم به کار می روند. برای مثال دقیق

این  iterative incrementalین با توجه به ذات ترسیم می شوند. همچن ORDاز روی نمودارهای  ODمستندات 

تر می شوند و در هر فازی می توان به فاز قبل برگشت و نمودارها را تصحیح متدولوژی، نمودارها به آرامی تکمیل و دقیق

واری تعدادی نمودار جدید تولید می کند که در نتیجه از هم بین فازهای تحلیل و طراحی سیستماما این متدولوژی کرد. 

 .)این نمودارها بین دو فاز طراحی سیستم و طراحی نرم افزار یکسان هستند( متدولوژی می کاهد

 

 

                                                           
12 Static 
13 Dynamic 
14 Smoothness 



 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

ها بر های شی گرا هستند. به دلیل آنکه تمامی نمودارها و فعالیتمتدولوژی Hodge-Mockو  BONهر دو متدولوژی 

تواند انواع مختلف نمودارهای پویا و ایستا و همچنین رفتارهای سیستم را گرایی میگرا استوار است و شیمدلسازی شی

درزی خواهد بود. بدین ای ویژگی بیرو متدولوژی دارنمایش دهد، درنتیجه نیاز به پارادایم دیگری نخواهد بود و از این

 باشند. درزی میدیگر دارای خاصیت بیتوان گفت هر دو متدولوژی تا حد باالیی مانند همصورت می

نمودارهایی حذف و  Hodge-Mockدر ویژگی همواری، به دلیل آنکه بین فازهای تحلیل و طراحی در متدولوژی 

از شروط همواری نقض گردیده)شرط نبود مصنوعات جدید در فازهای  شوند، یک شرطنمودارهایی جدید تولید می

تمامی نمودارها در دو مدل پویا و ایستا  BONدر  خواهد بود. BONمختلف( و درنتیجه همواری این متدولوژی کمتر از 

گیرد و درنتیجه همواری در سطح باالتری ها کار صورت میشوند که در هر سه فاز برروی این دو نوع از مدلگنجانده می

 خواهد بود.

  



 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

 سازی شده و محوریت در تحلیل و طراحیی به صورت: زود، مدلاستخراج نیازمندی های عملکردی و غیرعملکرد

 

 :BONمتدولوژی 

هایی داخل گردد که چه نیازمندیدر این متدولوژی در اولین فعالیت از فاز اول پروژه، محدوده و مرز سیستم مشخص می

ها از دید یه می شود، نیازمندییکی از مواردی که در این فعالیت تهگیرند. ها جزو سیستم قرار نمیسیستم است و کدام

های سیستم مشخص شده و فرایندهای بعدی انجام شوند. سپس با استفاده از این اطالعات کالسکاربر استخراج می

های این متدولوژی توانایی مدلسازی تاکید بر آن شده است که یکی از قابلیت BONدر ابتدای مقاله شوند. می

 های غیرعملکردی دیگر صحبتی به میان نیاورده است.رباره نیازمندیاما د پذیر سیستم است.مقیاس

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

شود. سپس تیم توسعه ها از سوی کاربر فراهم میای اولیه از نیازمندیدر این متدولوژی فرض بر این است که مجموعه

افزار کند که در سراسر چرخه تولید نرمها استخراج میای از نیازمندیتر کردن و رفع ابهامات، مجموعهنرم افزار با دقیق

های بعدی دو استفاده اصلی ها سپس در فعالیتآن بسنجند. این نیازمندیدر دسترس باشد و محصوالت را به وسیله 

های حوزه مسئله و دوم برای تعیین سازی محدوده سیستم و درآوردن کالسخواهند داشت: اول برای مشخص

شود یهای عملکردی و غیرعملکردی از زبان کاربر سیستم استخراج مسناریوهای ارزیابی سیستم. بدین صورت نیازمندی

سازی سیستم ها، تحلیل و طراحی و پیادهها بر اساس آن صورت گرفته و با محور قرار دادن این نیازمندیسازیو مدل

 شود. انجام می

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه متدولوژی 

ردد های عملکردی و غیرعملکردی سیستم تعیین می گدر فعالیتی جدا تمامی نیازمندی Hodge-Mockدر متدولوژی 

ها ها، تحلیل و طراحی صورت می گیرد و در تمامی فعالیتهای بعدی با استفاده از این نیازمندیو سپس در فعالیت

های استخراج شده استفاده سازی سیستم از نیازمندیشود. در آخر نیز در مستندها سنجیده میانطباق با نیازمندی

های بعدی بر مختلف را استخراج می نماید و هم در تمامی فعالیتهای پس این متدولوژی هم زود نیازمندی .شودمی

دهد. بدین صورت که تری این کار را انجام میبه صورت ناقص BONها تاکید دارد. اما متدولوژی تطابق کامل با نیازمندی

یر عملکردی از قلم های غشوند و در تحلیل و طراحی سیستم استفاده می گردد ولی نیازمندیها استخراج مینیازمندی



ها صحبتی به میان شان با نیازمندیهای مختلف، حرفی از پایش محصوالت و تطابقافتاده اند و همچنین در فعالیت

  نیامده است.

 

  



 معیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها

 :BONمتدولوژی 

درنتیجه تعداد نمودار ایستا و پویا است که از جنبه های مختلف سیستم را مدل می کنند.  ۱۰این متدولوژی دارای 

باشند و برای رو قابل فهم میاین نمودارها مدلسازی مفاهیم شی گرا انجام می دهند و از اینباشد. نمودارهای آن کم نمی

قابل استفاده می باشد. این مصنوعات در  برای کاربر نهایی سیستم هاارتو سناریو چ use caseمثال نمودارهایی مانند 

مودارها به آنها وجود دارد. اما وابستگی بین این ن های بعدی امکان تصحیح و تکمیلهر گام تکمیل می شوند و در فعالیت

 دلیل اینکه هرکدام در ادامه دیگری رسم و تکمیل می شود، باالست.

استفاده می شود،   Eiffelکه در زبان  Design by contractمتدولوژی دارد این است که از مفهوم نکته خوبی که این 

 assertionپذیری را به متدولوژی افزوده است. این مفهوم با استفاده از الگو برداری کرده و در نتیجه قابلیت تست

 کند.ها را چک میشرط

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

نمودار  7افزار نیز شود. در دو فاز طراحی سیستم و نرمنمودار و مستند تولید می 6در این متدولوژی در فاز تحلیل حدود 

ی یکدیگر هستند و این نمودارها در ادامهشود. در نتیجه تعداد مصنوعات این متدولوژی زیاد است. و مستند تولید می

 یکدیگر را تکمیل می کنند. 

باشد که به نوعی تعامالت معمولی کاربر با سیستم است. در این متدولوژی سناریوهای ارزیابی سیستم مینکته ی مهم 

نماید. بعد از تولید هر محصولی با استفاده از این ها را فراهم میاین مجموعه باعث قابلیت ردیابی محصوالت به نیازمندی

همچنین در آخرین فعالیت از فاز انجام دهد و فراهم سازد.  گردد تا کار مدنظر راسناریوها سیستم اعتبارسنجی می

 شوند که کاربر نحوه استفاده از سیستم را آموزش ببیند.طراحی سیستم، مستندات راهنمای کاربری تولید می

 

 قابل تست بودن مصنوعات

 Hodge-Mockمتدولوژی  BONمتدولوژی  ویژگی

از حد  نمودار مختلف که کمی بیش ۱۰تعداد  تعداد کم

 است.

 باشد.نمودار که زیاد می ۱3تعداد 

 خوب خوب ساده

 خوب خوب قابل فهم

 خوب خوب وابستگی کم



تکمیل کردن مصنوعات 

 دیگر

 بله بله

 

 ملموس بودن

 Hodge-Mockمتدولوژی  BONمتدولوژی  ویژگی

قابل فهم بودن برای 

 کاربر

های مختلف از کاربر نهایی بله. در فعالیت

شود تا محصوالت دقیقا گرفته میفیدبک 

های وی باشند. درنتیجه منطبق با نیازمندی

 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

وسیله مستندات نیازمندی ها و سناریوهای  به کم

 ارزیابی سیستم

مفید بودن برای 

 برنامه نویس

هدف هر سه فاز اصلی این متدولوژی تولید 

باشد. البته مستندات برای کدزنی سیستم می

سازی روشی این متدولوژی برای فاز پیاده

ارائه نکرده اما تمامی نمودارها برای استفاده 

 گردند.زی تولید میسادر فاز پیاده

سازی وجود زیاد. در این متدولوژی فاز پیاده

های آن محصوالت تولید شده دارد که ورودی

نویس بر مبنای باشد. برنامهدر فاز طراحی می

 دهد. افزار را انجام میاین نمودارها توسعه نرم

 

 قابل ردیابی

 Hodge-Mockمتدولوژی  BONمتدولوژی  ویژگی

مستقیم یا به صورت 

غیرمستقیم با 

نیازمندی در ارتباط 

 باشد

ها استخراج شده و در گام ابتدایی نیازمندی

های بعدی به نوعی سپس نمودارهای فعالیت

باشد. ها میسازی همان نیازمندیمدل

ها به صورت غیرمستقیم با درنتیجه مدل

 ها در ارتباط هستند.نیازمندی

اسبی گذاشته در فاز اول از متدولوژی، وقت من

های نادقیق از سمت نیازمندیشود تا می

شده تولید شود کاربر به صورت مستند و دقیق

تا تمامی کارهای آتی از جمله تولید نمودار و 

ها ی نیازمندیارزیابی نمودارها به وسیله

 صورت بگیرد

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

های کاربر گرفته شده و به بت وجود دارد که در ابتدای آن تمام نیازمندییک نکته مث Hodge-Mockدر متدولوژی 

ها بر مبنای این گیرد. سپس در فازهای بعد تمامی فعالیتها انجام میسازی آنصورت دقیق مستندسازی ومدل

 BONتدولوژی شوند. در ممی های استخراج شده تولیدگیرند و محصوالت بعدی طبق نیازمندیها صورت مینیازمندی



یک سری سناریوهای ارزیابی سیستم تولید می کند که  Hodge-Mockگیرد اما متدولوژی نیز این کار صورت می

های بعدی به صورت بدین صورت تمامی فعالیتتمامی فازهای بعدی و محصوالتشان بایستی طبق آن تولید شده باشند. 

گردند. همچنین این مجموعه از مستندات برای کاربر شده و ارزیابی می ها انجاممستقیم و غیر مستقیم طبق نیازمندی

گیرد نیز در هر گام از کاربر فیدبک می BONبسیار قابل فهم و استفاده خواهد بود و به وی کمک خواهد نمود. از طرفی 

توان هر دو متدولوژی را در این معیار قوی معرفی کرد ولی ها و محصوالتشان اعتبارسنجی گردد. درنتیجه میا فعالیتت

 جلوتر خواهد بود. Hodge-Mockاگر بخواهیم به صورت دقیق یک متدولوژی را انتخاب کنیم، از نظر بنده متدولوژی 

 

  



 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

 :BONمتدولوژی 

کردن محصوالت مختلف، از کاربر نهایی کمک گرفته و به  validateهای گوناگون برای در فعالیت BONمتدولوژی 

سازی مرزهای سیستم، لیست های مشخصدهد. علی الخصوص در فعالیتهمراه وی اعتبارسنجی مدل ها را انجام می

های بعدی دهد و سپس فعالیتبر نهایی تایید را میها و ترسیم رفتار سیستم کارهای کاندید، طراحی کالسکردن کالس

 شوند.انجام می

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

گیری( به صراحت ذکر شده است، سیستم بایستی در فازهای مختلف همانگونه که در متن مقاله )قسمت نتیجه

validate در ها بوده و تایید کاربر نهایی گرفته شود. سازی شده طبق نیازمندیشود که موارد تحلیل، طراحی و پیاده

 نتیجه این متدولوژی نیز مشارکت فعال مشتری را فراهم می کند.

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه متدولوژی 

نمایند. اما افزار بسیار تاکید میید نرمهای چابک در دخیل کردن کاربر نهایی و مشتری در فرایند تولمتدولوژی

های مختلف از کاربر در انتهای فعالیت BONاند. در متدولوژی دادهتر کمتر به این مورد بها میهای قدیمیمتدولوژی

های مختلف به در قسمت Hodge-Mockهای بعدی آغاز شوند و در متدولوژی شود تا فعالیتنهایی فیدبک گرفته می

کرده اند. بنابراین این دو متدولوژی تا حد افزار دخیل میعتبارسنجی سیستم ساخته شده، کاربر را در تولید نرما وسیله

 های چابک در این معیار مهم دارند.زیادی تا متدولوژی زیادی شبیه هم هستند ولی فاصله

 

  



 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

 :BONمتدولوژی 

ها و نمودارهای ترسیم شده ارائه این متدولوژی پیچیده نیستند. در هر فعالیت توضیحاتی مفصل درباره مدلفرایندهای 

های کوچک و بزرگ از فرایندها برای مدلسازی سیستم استفاده نمود. های با مقیاستوان در پروژهشده است و می

توان گفت این شوند. درنتیجه میه مرور تکمیل میهمچنین بین فرایندهای مختلف به آرامی حرکت کرده و نمودارها ب

 باشد. می  practicableمتدولوژی یک متدولوژی

شوند. این متدولوژی فرایندهای با پیچیدگی کم دارد و نمودارها به تدریح از نمودارهای قبل ساخته و تکمیل می

ها برپایه نیازمندی ساخته مدلطول پروژه، ها در ابتدای پروژه و بهبود آن در همچنین به دلیل استخراج نیازمندی

های مدیریت پروژه و جلسات مدیریت تیم در این متدولوژی مشهود است. با این وجود به شوند. اما ضعف نبود مکانیزممی

 شود.آن می practicalityهای پروژه و گرفتن بازخورد از وی، باعث بهبود دلیل دخیل کردن کاربر در انتهای فعالیت

 

 :Hodge-Mockتدولوژی م

های پیچیده همانند اتوماسیون هدف اصلی از ابداع این متدولوژی، به وجود آوردن متدولوژی ای برای استفاده در پروژه

آمدند و به همین دلیل این متدولوژی ارائه های بزرگ برنمیهای قبلی از پس پروژهکنترل ترافیک هوایی بود. متدولوژی

های های مبتنی بر زبانین متدولوژی دارای پیچیدگی زیاد نیستند و قابلیت استفاده در انواع پروژهگردید. فرایندهای ا

های مختلف با سازی و ارتباط محصوالت فعالیتگرایی را دارند. با توجه به بیان دقیق جزئیات نحوه مدلسازی و پیادهشی

همچنین در مقایسه با رگ بدون مشکل خواهد بود. های کوچک و بزیکدیگر، استفاده از این متدولوژی در پروژه

 باشد. تر و محدودتری میاین متدولوژی دارای فرایندهای ساده EUPو  RUPتر مانند های بسیار سنگینمتدولوژی

ها دارای نقاط قوت است. ها این متدولوژی دارای ضعف است و در برخی جنبهدر برخی جنبه practicalityدر معیار 

ها گردد. مدلهای بالاستفاده مشغول نمیبرای مثال پیچیدگی فرایندها در این متدولوژی کم بوده و کاربر به فعالیت

اما شود. های با احتمال شکست استفاده نمیتژیشوند و از استراهای استخراج شده در فاز اول ترسیم میبرپایه نیازمندی

داری های متدولوژی صحبتی از جلسات مدیریت تیم به میان نیامده است و همچنین نیاز به ابزارهایی برای نگهدر فعالیت

 باالست.  practicalityتوان گفت این متدولوژی دارای مستندات مختلف سیستم نیاز است. در مجموع می

 

 

 

 



 :Hodge-Mockو  BONمتدولوژی  دو مقایسه

ارائه  ضمنگیرند. هر دو بودن نمره قابل قبول می practicableو  practicalاین دو متدولوژی در دو فاکتور 

رضروری و غیرمرتبط پرهیز دهند که از انجام کارهای غیفرایندهای غیرپیچیده به توسعه دهندگان این امکان را می

 نمایند.

های باشد، امکان پشتیبانی از پروژهتجمیعی از چند متدولوژی قبل از خود می Hodge-Mockبا توجه به اینکه 

دهد و از باشد و فازهای پیاده سازی و تست را نیز پوشش میلوژی دارای فازهای بیشتر میبیشتری را داراست. این متدو

سازی ین جزئیات در مدیریت تیم در فاز پیادهآورد. ااین جهت در عمل فواید بیشتری برای تیم توسعه دهنده به بار می

 دهد.بودن را افزایش می practicableو  practicalityکمک کرده و در کل میزان 

 

  



 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

 :BONمتدولوژی 

افزار را به سه فاز اصلی تقسیم کرده است. در هر فاز نیز سه فعالیت داریم کل چرخه حیات تولید نرم BONمتدولوژی 

گردد. بدین صورت با استفاده از تکنیک ای از مفاهیم به سیستم اضافه شده و نمودارهای مربوطه ترسیم میکه مجموعه

 creation chartدارها و مفاهیم است. برای مثال در ای خاص از نموبندی در هر فاز تمرکز به مدلسازی مجموعهبخش

گردد که باعث ها بیان مینحوه ارتباط اشیا و پاس دادن پیغام object scenarioی ساخت اشیا بیان شده و در نحوه

همچنین تکنیک دیگری که استفاده شده است، توصیف ایستا و پویای سیستم با  شود.سادگی بیان مفاهیم مختلف می

ها و معماری ایستا در مدل ایستا مفاهیم ساختاری سیستم مانند نحوه ارتباط کالسباشد. های مختلف میفاده از مدلاست

 classگردد. با استفاده از نمودار شود و در مدل پویا رفتار سیستم در هنگام اجرای سیستم بیان میبیان می

interfaces  ۱۵به نحوی خاصیتDIP  ۱6وOCP فراهم آمدن که باعث  فراهم می گرددseparation of concern 

کند، مفهوم دیگری که در این متدولوژی به سادگی کمک میآید. گردد و درنتیجه سادگی سیستم به ارمغان میمی

تنیدگی کند تا از پیچیدگی و درهمهایی تقسیم میاست که سیستم را به زیرسیستم cluster chartsاستفاده از 

 های مختلف بتوانند بر روی توسعه هر زیرسیستم به صورت مجزا کار کنند.تیمسیستم بکاهد و 

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

د قسمت اصلی تقسیم شده است. در هر فاز تمرکز بر مدلسازی یک دی ۵افزار به در این متدولوژی چرخه حیات تولید نرم

این کار بسیار به مدیریت پیچیدگی شویم. سازی میهای عملیاتی و پیادهارد قسمتوباشد و به تدریج از سیستم می

بودن و بازگشت به فازهای قبلی  iterative. همچنین قابلیت دهدنماید و ریسک انجام پروژه را کاهش میکمک می

ها را ها و تحلیلگردد که انرژی بیش از حد در فازهای ابتدایی خرج نشود و در آینده توانایی تکمیل نیازمندیباعث می

  شود.داشته باشیم. بدین صورت از صرف وقت و انرژی بسیار زیاد برای مدلسازی اولیه سیستم کاسته می

گرایی است. در نمودارهای مختلف ترسیم ی مهم دیگر این متدولوژی برای مدیریت پیچیدگی استفاده از مفایم شینکته

شود. این گرایی استفاده میهای شیبه خوبی از تکنیک IDو   ERD  ،ORD  ،OD ،OCRشده در این متدولوژی مانند 

-Clientآورد. همچنین در نمودارهای و توسعه را به ارمغان می سازیشده و آسانی در پیاده reuseکار باعث افزایش 

Server  وObject-Interface ها از طریق های مختلف و ارتباط قسمتبندی سیستم به قسمتبا استفاده از بخش

 شود.کاسته می separation of concernشان، پیچیدگی از طریق مفهوم  ۱7واسط
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 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

های ساختاربندی و مکانیزمپذیری، که در مقاله آن ذکر شده است مسئله مقیاس BONهدف اصلی متدولوژی سه 

بندی به باشد. بدین صورت این متدولوژی حتما در مدیریت پیچیدگی با استفاده از تکنیک بخشمی ۱8مدیریت اجزا

وسیله طراحی معماری توزیع شده و استفاده از فازهای مختلف گرایی بهمفاهیم شی نماید. همچنینخوبی عمل می

سازی های سیستم به خوبی مدیریت شده و به راحتی قابل پیادهگردند پیچیدگیسازی باعث میتحلیل، طراحی و پیاده

ازهای مختلف و استفاده از افزار به فنیز از طریق فازبندی چرخه حیات تولید نرم Hodge-Mockمتدولوژی  گردند.

گردد. این متدولوژی قادر به پشتیبانی از تر شدن توسعه سیستم میگرایی گوناگون باعث سادهنمودارهای شی

 ترین دالیل ارائه و ابداع آن است.باشد و این یکی از مهمهای بزرگ و پیچیده میسیستم
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 خصی سازی / انعطاف پذیریمعیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت ش

 :BONمتدولوژی 

هایی مانند های آن تبیین شده است. برخالف متدولوژیشامل سه فاز اصلی است و ذیل هر فاز فعالیت BONمتدولوژی 

RUP سازی شود، این متدولوژی از این امکان های زیادی دارد و حتما بایستی برای استفاده شخصیکه تعداد فعالیت

)در حین  2۱و انعطاف پذیری 2۰سازی، شخصی۱9پذیریهای گسترشدارای ویژگی BONبهره است. متدولوژی بی

که در متن مقاله بر روی آن مانور داده شده است، ترین اهداف این متدولوژی همانگونه باشد. اما یکی از مهمتصویب( نمی

شده توان به صورت توزیعگرایی میگرایی است. در شیوسیله استفاده از مفهوم شیپذیری آن بهامکان مقیاس

باشد. پذیر میباال وجود دارد. در نتیجه این متدولوژی مقیاس reusabilityسازی کرد و امکان ها را پیادهنیازمندی

ها دهد. اما این فیدبکهای انجام شده میهای مختلف کاربر دخیل شده و فیدبک راجع به مدلسازینین در فعالیتهمچ

 ها وجود ندارد.سازی فرایندها و فعالیتباشد و امکان تغییر و شخصیها میبیشتر راجع به مدلسازی

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

ه طبق آن . در ذیل هر فاز چندین فعالیت ثابت مشخص شده است کفاز اصلی تعریف شده است ۵این متدولوژی در 

های آن نقاطی گردد. درنتیجه این متدولوژی قابلیت گسترش ندارد و در فعالیتمکانیزم، نمودارهای سیستم ترسیم می

ندارد.  سازی و اضافه و کم کردن فعالیت به این متدولوژی وجودبرای گسترش ذکر نشده است. همچنین قابلیت شخصی

بهره است. اما پذیری بیسازی و انعطافتوان گفت این متدولوژی از خواص قابلیت گسترش، قابلیت شخصیبنابراین می

دارای  وپذیر بودن در این متدولوژی به خوبی موجود است. این متدولوژی در ابتدا برای سیستم بزرگ خاصیت مقیاس

دقیق انجام  هایتوان مدلسازیمقیاس پروژه میته به های مختلف بسلیتوجود آمد. در فعابه life criticalحساسیت 

ی مثبت دیگر در این متدولوژی دخیل نکته نین حساسیت زیاد را پشتیبانی نمود.های با حجم باال و همچداد تا پروژه

 باشد و با بازگشت به فازهای قبلی نمودارها را تصحیح و تکمیل کرد.های کاربر برای اصالح سیستم مینمودن فیدبک

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

پذیری هستند. سازی و انعطافصیشخپذیری، های گسترشهمانگونه که در قبل بیان شد، هر دو متدولوژی فاقد قابلیت

های مختلف در این دو متدولوژی، قابلیت گرایی و همچنین ساخت زیرسیستماما با توجه به استفاده از مفاهیم شی
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پذیری خوبی در هر دو وجود دارد. هر دو متدولوژی این قابلیت را یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده و مقیاس

 اند.های کوچکتر ارائه دادههای مقیاس بزرگ تا پروژهاز پروژه روشهایی برای پشتیبانی

  



 (Application scopeمعیار یازدهم( حوزه کاربرد )

 :BONمتدولوژی 

هایی که نیاز به یکی از موارد زیر داشته گرایی ارائه شده است. طبق متن مقاله در پروژهاین متدولوژی برپایه مفاهیم شی

 این متدولوژی بهره برد:توان از باشند، می

 پذیری باالمقیاس 

 پشتیبانی از مهندسی معکوس 

 مستندسازی 

 های ساختاربندیمکانیزم 

 پشتیبانی از طراحی سیستماتیک 

 پشتیبانی از مدیریت اجزا 

 ود.سازی نمپیاده نیز توان با استفاده از این متدولوژی تحلیل، طراحی و سپسهای اطالعاتی را میدرنتیجه اغلب سیستم

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

شد برای طراحی و ساخت یک سامانه حساس مانند های ارائه شده در آن زمان نمیبا توجه به اینکه از متدولوژی

سازی کنترل هوایی استفاده کرد، مبدعان این متدولوژی آن را ارائه دادند. این متدولوژی اما قادر به پشتیبانی از شبیه

گرایی بنا این متدولوژی نیز بر مفاهیم شی بحرانی. باالتراشد. چه با سطح بحرانیت پایین و چه با سطوح بها میانواع پروژه

 سازی نمود.توان با آن پیادههای اطالعاتی را میشده است و درنتیجه انواع سیستم

 

 :Hodge-Mockو  BONه دو متدولوژی مقایس

داشتن فازهای  Hodge-Mockدهند اما یک نقطه مزیت افزار را پوشش میهر دو متدولوژی فازهای مختلف توسعه نرم

تواند گذاری های ارائه شده توسط خود، مینیز با استفاده از عالمت BONباشد. متدولوژی افزار میسازی و تست نرمپیاده

امکان  design by contractهای د. همچنین با وجود مکانیزمبه خوبی تحلیل و طراحی یک سامانه را انجام ده

های مختلف باتوجه به نیازهای توان از هر دو متدولوژی در توسعه سیستمدهد. پس میفرمالیسم را به تیم توسعه می

 موجود استفاده کرد.

 

  



 هاممعیار اول زبان مدلسازی( پشتیبانی از مدلسازی شی گرای سازگار، دقیق و بدون اب

 باشند:موارد مورد بررسی در هر دو متدولوژی شامل موارد زیر می

 دیدهای مدلسازی مختلف: ساختاری، رفتاری و وظیفه مندی 

 مدلسازی منطقی تا فیزیکی: فرایندهای کسب و کار، دامنه مسئله و راه حل، پیاده سازی 

 :پکیج، میان اشیاسازمان، سیستم، زیرسیستم و  سطوح مختلف انتزاع و درشت دانگی 

 مدلسازی فرمال و غیر فرمال 

 

 :BONمتدولوژی 

باشد. دسته اول کند. این متدولوژی دارای دو دسته کلی مدل میگرا استفاده میاز مدلسازی شی BONمتدولوژی 

نمودار  باشد. همچنین به دلیل استفاده ازایستا میمدلسازی پویا یا همان مدلسازی رفتاری است و دسته دوم مدلسازی 

use caseباشد. در نتیجه این متدولوژی دیدهای مختلف مدلسازی را شامل مندی نیز می، دارای مدلسازی وظیفه

های هفتم )پاالیش و تصفیه سیستم( و نهم دهد. در فعالیتهای مختلف را به صورت کامل پوشش میشود و جنبهمی

ها و موارد بلی وجود دارد. به همین دلیل ابهامهای قتر کردن طراحی)تکمیل و بازبینی سیستم( امکان بازبینی و دقیق

های رود. این متدولوژی مدلسازی منطقی را از جنبهها بسیار باال میمدلرود و سازگاری بین ها از بین مینادقیق طراحی

منطقی از  واسط کالس و ... مدلسازیهای رخداد، ساخت شی، کالس، دهد. برای مثال در نمودارمختلف پوشش می

حل در این متدولوژی به خوبی در گام اول از فاز اول انجام گیرد. همچنین مدلسازی دامنه مسئله و راهسیستم صورت می

 سازی حرفی به میان نیامده است.شود. اما از مدلسازی فیزیکی، فرایندهای کسب و کار و پیادهمی

نماید و درنتیجه سطح ستم را مدلسازی میهای مختلف سیها و بخشزیرسیستم 22این متدولوژی در نمودار خوشه

شرط و که مفاهیم پیش Design by contractدهد. همچنین به دلیل استفاده از مفهوم مختلف از انتزاع را پوشش می

 دهد.شود، سطوحی از مدلسازی فرمال را پوشش میشرط را شامل میپس

  

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

نماید. نمودارهای مختلف در فازهای طراحی سیستم و ی در مدلسازی استفاده میگرایاین متدولوژی از مفاهیم شی

این متدولوژی، امکان  iterativeپردازند. به دلیل ماهیت گرایی میدلسازی از دید شیمافزار همگی به طراحی نرم

کردن نمودارها  یت تکمیلبازگشت به فازهای قبلی و تکمیل و دقیق کردن نمودارها وجود دارد. از طرفی به خاطر ماه

 شود. افزار میها در طول چرخه حیات تولید نرمتوسط یکدیگر، این کار باعث دقیقتر شدن مدل

                                                           
22 Cluster chart 



 system behavior scriptباشد. برای مثال نمودارهای های رفتاری و ساختاری متفاوت میاین متدولوژی دارای مدل

به مدلسازی رفتاری سیستم پرداخته و  object processing diagramو  object behavior diagramو 

 پردازند. می و ... به مدلسازی ساختاری سیستم client serverو  object interfaceنمودارهای 

شود. همچنین در فاز چهارم و پنجم ها و دامنه مسئله انجام میباشد، مدلسازی نیازمندیدر فاز اول که فاز طراحی می

گیرند. درنتیجه مدلسازی منطقی و فیزیکی ه سازی و تست هستند، پیاده سازی واقعی سیستم صورت میکه پیاد

های مختلف و نحوه زیرسیستم client serverگیرد. در نمودارهایی مانند سیستم به صورت بسیار خوبی صورت می

 میان نیامده است. گردد. اما در این متدولوژی حرفی از مدلسازی فرمال بهارتباطشان مشخص می

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

هایی برای دقیق و بدون ابهام بودن نمودارها وجود دارد. گرا هستند و مکانیزمهر دو متدولوزی دارای مدلسازی شی

 Hodge-Mockدیدهای مختلف ساختاری و رفتاری و وظیفه مندی در هر دو متدولوژی بیان شده است. اما متدولوژی 

هایی برای باشد. در ابتدای هر دو متدولوژی فعالیتدارای نمودارهای بهتر و غنی تر برای مدلسازی مسئله و راه حل می

در دو  deployment diagramمدلسازی فیزیکی مانند  ها و مرز سیستم قرار داده شده است.مدلسازی نیازمندی

دهندگان متدولوژی بیشتر در فازهای تحلیل و طراحی به کمک توسعهمدلسازی دارای نقایص زیادی است و این دو 

 اندازی سیستم نمی کنند.های مربوط به استقرار و راهآیند و صحبت زیادی از فعالیتمی

-Hodgeاز متدولوژی  design by contractبه دلیل استفاده از مفهوم  BONدر باب استفاده از فرمالیزم، متدولوژی 

Mock باشد.تر میجلوتر و غنی 

 

 

 

  



 مقابله با ناسازگاری مدل و مدیریت پیچیدگی مدلمعیار دوم زبان مدلسازی( تهیه استراتژی ها و تکنیک هایی برای 

 این معیار به دو مورد اصلی اشاره دارد که توضیحی مختصر از هرکدام در زیر آمده است:

 سهیل نماید به وسیله مفاهیمی که وابستگی و محدودیت های زبان مدلسازی می تواند چک کردن سازگاری را ت

 (OPMمدل را تعریف می کند )مثل مدل 

  مدیریت پیچیدگی را تسهیل کند )مثل نمودار پکیج و زبان مدلسازی بایستی دارای ساختارهایی باشند که

 نمودار مولفه(

 

 :BONمتدولوژی 

کنند و از روی نمودارهای قبلی ترسیم می شوند. های مختلف نمودارها یکدیگر را تکمیل میدر این متدولوژی در گام

همچنین به دلیل تکمیل شدن نمودارها به صورت آرام و قدم به قدم، این امکان به وجود می اید تا ناسازگاری ها به 

متدولوژی به وسیله بازبینی و دقیق سازی نمودارهای قبلی امکان رفع حداقل برسند. از طرفی در گام های هفتم و نهم از 

 ناسازگاری ها برای توسعه دهندگان به وجود آمده است.

ها را بندی و ساخت زیرسیستمبه نوعی پکیج static architectureو  cluster chartدر این متدولوژی دو نمودار 

 شود.پیچیدگی تا حد خوبی جلوگیری می نمایند. در نتیجه از به وجود آمدنتسهیل می

 

 :Hodge-Mockمتدولوژی 

گردد. این کار هم باعث تکمیل بودن گرایی مدلسازی میهای گوناگون شیدر این متدولوژی سیستم مدنظر از جنبه

گردد. اما از جهتی دیگر این های سیستم مشخص میها و زوایای مختلف ویژگیشود و هم اینکه از جنبهمدلسازی می

بیان شده باشد و در نموداری دیگر به صورت متفاوت. برای  آید که مفهومی در یک نمودار به صورتیامکان به وجود می

رفع این مشکل چندین راه حل در این متدولوژی دیده شده است. مورد اول آن است که در هر فاز امکان برگشت به فاز 

ینده قبلی و تصحیح و تکمیل نمودارهای ترسیم شده وجود دارد. به همین دلیل در صورت تکمیل شدن یک نمودار، در آ

 caseامکان تصحیح آن وجود خواهد داشت. پس ناسازگاری قابل رفع خواهد بود. مورد دیگر آنکه با استفاده از ابزارهای 

)مانند ترسیم برخی نمودارها(. همچنین در این متدولوژی های این متدولوژی را انجام دادتوان برخی از فعالیتمی

ها سناریوهای ارزیابی سیستم قرار داده شده است که در فازهای مختلف محور اصلی قرار گرفته و اعتبارسنجی مدل

های استخراج شده بیان شده اند، پس تمامی برپایه نیازمندی گیرد. به دلیل اینکه این سناریوهاتوسط آن صورت می

 ها را برآورده کنند و درنتیجه ناسازگاری بین آنها به حداقل خواهد رسید.نمودارها بایستی نیازمندی



صورت  2۵نمودار واسط شی، 24، نمودار کالینت سرور 23بری مدیریت پیچیدگی مدل در این متدولوژی توسط نمودار ارث

ای کنند و هرکدام دارای وظیفهرد. با شکستن سیستم به اشیای مختلف که با یکدیگر همکاری و مشارکت میگیمی

 شود.خاص هستند، مشکل پیچیدگی رفع می

 

 :Hodge-Mockو  BONمقایسه دو متدولوژی 

جود دارد. همانطور که دیریت ناسازگاری و کاستن از پیچیدگی ومهای مختلف برای ها و گامدر هر دو متدولوژی مکانیزم

ارد. ددر بخش های قبل بیان شد، نمودارهای مختلفی برای بخش بندی سیستم به زیرسیستم های مختلف وجود 

های مختلف برای دقیق تر کردن سیستم، امکان وجود ناسازگاری نیز به همچنین به دلیل قرار دادن فعالیت ها و گام

 حداقل می رسد. 

تواند پیچیدگی را در سیستم  به دلیل وجود نمودارهای غنی تر بهتر می Hodge-Mockاز دید پیچیدگی متدولوژی 

قبلی را تصحیح  بودن این متدولوژی می توان در هر گامی نمودارهای iterativeمدیریت کند. همچنین به دلیل ماهیت 

 کرد تا ناسازگاری از بین برود.
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 Fusionو  RDD ،Booch ،OMTهای با متدولوژی OOSEولوژی سوال دوم( مقایسه متد

 

 

 

 

 

  



 :RDDبا متدولوژی  OOSEمقایسه 

 

 شفاف و دقیق متدولوژی معیار اول( تعریف

باشد. با این حال دارای فازهای کمتری می OOSEبه نسبت تنها از دو فاز اصلی تشکیل شده است و  RDDمتدولوژی 

ها به خوبی بیان شده است. دو فاز اصلی این ترسیم آنها و نحوه توضیحات این متدولوژی شامل نمودارها، فعالیت

، و فاز تحلیل. در هر کدام از فازها سه فعالیت اصلی بایستی صورت بگیرند و ترتیب 26متدولوژی عبارتند از فاز اکتشافی

ی تولید هرکدام از ها به خوبی بیان شده است. همچنین توضیحات درباره نحوهی انجام هر کدام از فعالیتو نحوه ارتبط

برای به دست  27CRCهای ی قوت این متدولوژی استفاده از کارتترین نقطهها بیان شده است. مهممحصوالت فعالیت

دست آوردن این موارد ذکر گردیده کامل جزئیات بهباشد که به صورت می ها و ارتباط هایشانمسئولیت ها،آوردن کالس

 ها را بیان نموده است.مدلسازی و نحوه تولید آن خوب و شفاف محصوالت، زبان یاست. در نتیجه این متدولوژی به صورت

گیرد. انجام می از سه فاز اصلی تشکیل شده است که به ترتیب کارهای تحلیل، ساخت و تست سامانه OOSEمتدولوژی 

، مدلسازی دامنه مسئله و تحلیل 28ها، طراحی واسط کاربریباشد، نحوه استخراج نیازمندیدر فاز اول که فاز تحلیل می

های مذکور زبان مدلسازی آن بیان شده است که گیرد. برای هر محصول تولید شده در فعالیتصورت می 29نیرومندی

باشد، در قاز دوم نحوه ساخت سیستم که شامل طراحی فیزیکی و سپس کدزنی میباشد. شامل نحوه استفاده از آن می

بیان شده است. همچنین نمودارهای الزم برای تولید کد به توسعه دهندگان ارائه شده تا فرایند پیاده سازی سیستم به 

و مشخصات  3۰امه تستباشد نیز مدل تست که شامل برنتر صورت بگیرد. در فاز آخر که تست سیستم میصورت دقیق

 باشد، ارائه شده تا فرایند تولید تست ها و سپس اجرای آن ها برای توسعه دهندگان فراهم شده باشد.می 3۱تست

الت بیشتر در و وجود نمودارها و محصو OOSEبا توجه به پوشش بیشتر چرخه حیات تولید نرم افزار توسط متدولوژی 

کاربر اطالعی از برخی کارهای  RDDباالتر است. در متدولوژی  RDDتر بودن نسبت به این متدولوژی، شفاف و دقیق

های ایجاد شده ندارد و به همین دلیل دچار ها و نحوه تولید کد از طراحی مهندسی نرم افزار مانند استخراج نیازمندی

باعث  RDDهای بیشتری خواهد گردید. همچنین کمتر بودن محصوالت و نمودارها در متدولوژی دشواری ابهامات و

ریف متدولوژی وجود برخی ابهامات در تولید نمودارهای جدید خواهد شد که درنتیجه باعث کم شدن میزان کیفیت تع

 خواهد شد.
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 افزارچرخه توسعه نرم های عمومیمعیار دوم( پوشش فعالیت

آوری شده و آماده هستند. های اولیه جمعنماید در ابتدای چرخه توسعه نرم افزار، نیازمندیفرض می RDDتدولوژی م

برد. درنتیجه این متدولوژی دارای فاز تعریف حوزه و ها مراحل تحلیل و طراحی را جلو میسپس بر اساس این نیازمندی

آوری و نحوه جمع use caseی نمودارهای به وسیله OOSEتدولوژی باشد. اما در مهای سیستم نمیاستخراج نیازمندی

همچنین نحوه مدلسازی سیستم در دامنه مسئله در این متدولوژی های کاربر بیان گردیده است. مدلسازی نیازمندی

د سیستم سنجی پروژه برای شروع کردن تولیآمده است. اما هیچکدام از این دو متدولوژی حرفی راجع به تحلیل امکان

باشد که هر دو ها میاند. فعالیت اصلی بعدی در چرخه توسعه نرم افزار، تحلیل در دامنه مسئله و استخراج موجودیتنزده

 باشند. متدولوژی شامل این فاز می

د. اندازی و پشتیبانی از سیستم صورت بپذیرسازی، تست، راهدر فازهای بعدی الزم است طراحی منطقی و فیزیکی، پیاده

های تولید و یابد و درنتیجه بسیاری از فعالیتتا فاز طراحی منطقی سیستم ادامه می RDDچرخه حیات متدولوژی 

های دیگر برای این فازها گردد. درنتیجه توسعه دهندگان نیازمند استفاده از متدولوژیاستفاده از سیستم را شامل نمی

های مرتبط با طراحی تمامی فعالیت OOSEد. اما در متدولوژی کنن باشند یا آنکه خود یک متدولوژی طراحیمی

سازی فاز جداگانه قرار داده های تست و پیادهفیزیکی، ساخت و تست سیستم بیان شده است. برای هر کدام از فعالیت

شد آن است که باای که بسیار حائز اهمیت میگردند. نکتهها محصوالت مورد نیاز تولید میشده است که در این فعالیت

باشند که بدین صورت نقطه ضعف برای هر دو داری از سیستم میهای پشتیبانی و نگههر دو متدولوژی فاقد فعالیت

 شود. محسوب می

های عام چرخه تولید تا حد بسیار زیاد و خوبی فعالیت OOSEتوان گفت با توجه به اینکه متدولوژی بندی میبرای جمع

 جلوتر است. RDDدهد، این متدولوژی در این معیار بسیار از متدولوژی نرم افزار را پوشش می

 

 

 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت

های این دسته جزو د. به دلیل اینکه متدولوژیگیرنای قرار میهای نطفهاین دو متدولوژی هر دو در دسته متدولوژی

ها قرار داشتند،  وجود آمدن متدولوژیها و مراحل اولیه بهگرایی بودند و هنوز در سالهای پیشرو در شیاولین متدولوژی

رابطه با  ها اکثرا درافزار بودند. برای مثال این متدولوژیهای جانبی تولید نرمبدین صورت دارای نواقصی در فعالیت

افزار مانند مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و مدیریت کیفیت صحبتی به میان نیاورده اند. های چتری توسعه نرمفعالیت

افزار تاکید های چتری توسعه نرمهای چابک بسیار بر فعالیتالخصوص متدولوژیهای تجمیع شده و علیدر متدولوژی

 شوند.می ها به صورت مشخص لیستگیرد و ریسککان سنجی اولیه صورت میشود. برای مثال در ابتدای پروژه اممی



افزار های چتری توسعه نرمهایی )هر چند ناقص( برای پوشش فعالیتحال با این تفاسیر این دو متدولوژی شامل فعالیت

ین صورت باشد. بددر چرخه حیات خود می iterative incrementalدارای خاصیت  OOSEهستند. متدولوژی 

افزار را به صورت به وجود خواهد آمد. همچنین این متدولوژی چرخه حیات تولید نرمامکان مدیریت ریسک در پروژه 

بندی بهتری برای پروژه صورت بگیرد. همچنین فاز تست شود تا مدیریت و زماندهد که باعث میتری پوشش میکامل

های گوناگون های مختلف در سطحفیت پروژه تاثیر گذار خواهد بود. تستافزار در انتهای پروژه بسیار در تضمین کینرم

 iterativeهای نیز دارای فعالیت RDDباعث افزایش اعتماد به سیستم خواهند شد. در طرف مقابل متدولوژی 

incremental ای هیابد. اما صحبتی از فعالیتدر فازهای خود است. بدین صورت امکان مدیریت ریسک بهبود می

توان گفت در این معیار درنتیجه به صورت کلی میسازی و تست نکرده است. مدیریت افراد تیم، کنترل کیفیت، پیاده

 است. RDDدارای برتری نسبی به متدولوژی  OOSEافزار، متدولوژی های چتری تولید نرمیعنی پشتیبانی از فعالیت

 

 

 معیار چهارم( بی درزی و همواری

سازی وجود دارد. گرایی در مدلسازی و پیادهتا حد خوبی به خاطر استفاده از مفهوم شی OOSE متدولوژیدرزی در بی

گیرد و به همین های مختلف، گذار به آرامی صورت میها در گاملگرایی و تکمیل مدبه خاطر استفاده از مفاهیم شی

و استفاده از آن  use caseی ها به وسیلهنیازمندی. اما به دلیل مدلسازی شودمی درزیبی دارایدلیل متدولوژی 

به جز این مورد در باقی موارد متدولوژی بدون پارادایم شیفت در چرخه ید. آدرزی در متدولوژی به وجود میبیمقداری 

های سکند و با اضافه کردن کالتولید شده در فاز تحلیل استفاده میهای رود. این متدولوژی از کالستولید جلو می

ها حول به دلیل آنکه تمامی کارها و فعالیت RDDدر متدولوژی سازد. سازی را میها، مدل پیادهحل به آنحوزه راه

شکل  use caseمتدولوژی بر محور  2۰۰2رود و همچنین در نسخه سال شود و جلو میایجاد می CRCهای کارت

 درز خواهد بود.گیرد، در نتیجه یک متدولوژی کامال بیمی

به دلیل آنکه از نمودارهای فاز  OOSEهمواری در هر دو متدولوژی به صورت بسیار خوبی وجود دارد. در متدولوژی 

. اما جایی رویمشود، در نتیجه به صورت هموار در متدولوژی جلو میتحلیل در ساخت نمودارهای فاز ساخت استفاده می

شوند، به دلیل تولید محصول تولید می state transition diagramو  Interaction diagramکه نمودارهای 

شوند و تنها تکمیل می CRCبه دلیل آنکه فقط نمودارهای   RDD شود. در متدولوژیجدید، کمی از همواری کاسته می

 OOSEس متدولوژی بسیار هموار خواهد بود و درنتیجه به نسبت شوند، پشدن و پاالیش میاین نمودارها مشمول دقیق

 دارای همواری بیشتری خواهد بود.

 

 



 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

ها از قبل وجود دارند و توسط ایجاد شد، فرض بر این بود که نیازمندی 9۰که در سال  RDDدر نسخه اولیه متدولوژی 

شدند. این متدولوژی ها انجام میهای بعدی با استفاده از نیازمندیستخراج شده اند. برپایه این فرض، فعالیتروشی ا

توان ها خبری نبود، پس نمیو مدلسازی نیازمندی use caseگیرد اما به دلیل اینکه از ها صورت میبرپایه نیازمندی

در ابتدای پروژه یک فاز تحلیل وجود دارد که  OOSEمتدولوژی از سویی دیگر در نیز هست.  32گفت که نیازمندی محور

ها بر مبنای این مدل انجام شوند. سپس تمامی کارها و فعالیتمدلسازی می use caseهای سیستم به وسیله نیازمندی

یار بس RDDبه نسبت  OOSEتوان گفت که یک متدولوژی نیازمندی محور است. پس متدولوژی شوند و درنتیجه میمی

 گیرد که درنتیجه امکان ساخت محصول اشتباه به حداقل ممکن خواهد رسید.بیشتر بر محوریت نیازمندی شکل می

کنند و درنتیجه های غیرعملکردی را مدل نمیی مهم درباره این دو متدولوژی آن است که هیچکدام نیازمندینکته

 دارای ضعف و عیب در این مورد هستند.

 

 تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی هامعیار ششم( قابل 

تعداد نمودارها محدود است و مورد اصلی  RDDدر معیار قابل تست بودن محصوالت به دلیل آنکه در متدولوژی 

شوند. همچنین نمودارهایی تر میتر، کمتر و قابل فهماست، درنتیجه محصوالت بسیار ساده CRCهای کارت

هستند که باعث  CRCهای که در این متدولوژی رسم می شوند، برای تکمیل کارت  collaboration graphمانند

ها و مدلسازی  use caseبعد از ساخت  OOSEگردند. در متدولوژی بیشتر می 33تسهیل بیشتر و قابلیت بازاستفاده

توان تمامی محصوالت و نمودارهای از آن می گردد که با استفادهرفتارهای کاربر با سیستم، یک مدل محوری تولید می

سازی همگی برای تکمیل یکدیگر به کار های طراحی و پیادهدیگر را تست نمود. همچنین نمودارهای مختلف در فعالیت

 گیرد.روند. در نتیجه این متدولوژی نیز در قابل تست بودن محصوالت خود نمره باالیی میمی

های وعی مسئولیتاست که به ن CRCهای دارای کارت RDDالت برای کاربر، متدولوژی برای معیار ملموس بودن محصو

 OOSEباشد. اما در متدولوژی  تواند مفید و قابل فهمها حتی برای کاربر نیز مینماید. این کارتهر کالس را بیان می

گردند که برای کاربر یترسیم م state transition diagramو  interaction diagramنمودارهایی مانند 

ی سیستم بسیار مفید خواهند تواند قابل استفاده و ملموس باشد. اما از رویی دیگر برای برنامه نویس تولید کنندهنمی

تواند به وی در تولید محصول شود، بسیار میبود. همچنین باقی نمودارهایی که در فاز ساخت برای برنامه نویس تولید می

 ستند.. پس هر دو متدولوژی در برخی جوانب ملموس بودن محصوالت قوی و در برخی ضعیف هنهایی کمک نماید

                                                           
32 Requirements driven 
33 Reusability  



ها در فاز اول وقت مفصلی برای مدلسازی نیازمندی OOSEمتدولوژی ها، برای معیار قابلیت ردیابی به نیازمندی

گردد که تمامی گذارد. این کار باعث میها را بر پایه و قابل ردیابی بودن به آن میگذارد تا در آینده تمامی فعالیتمی

ها و های اولیه کالسبا نیازمندی RDDی ها قابل ردیابی باشند. اما در متدولوژی محصوالت به صورت مستقیم به نیازمند

ها محصوالت تولید و تکمیل های بعدی برپایه این کالسکند و سپس در فعالیتهایشان را مشخص میمسئولیت

توان گفت متدولوژی ها وجود خواهد داشت. در کل میه صورت غیر مستقیم قابلیت ردیابی به نیازمندیشوند. پس بمی

OOSE رود.ها جلو میبه صورت دقیقتر و بهتری برپایه نیازمندی 

 

 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

اند. متدولوژی م به میان نیاوردههر دو متدولوژی صحبتی از مشارکت مشتری برای بازبینی محصوالت و روند تولید سیست

هیچکدام از دو تکنیک کاربر شود. های چابک در این کار و فعالیت بسیار قوی هستند و از نقاط مزیت ایشان حساب می

 اند. سفیر و جلسات بازبینی به همراه کاربر نهایی در این دو متدولوژی صحبتی نکرده

 

 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

بودن به این معنی است که فرایندها قابل استفاده باشند و پیچیدگی زیادی نداشته باشند.  practicableقابلیت 

بخش به دیگر الهام CRCهای باشد و توانست که به وسیله کارتدر این قابلیت بسیار قوی می RDDمتدولوژی 

کنند و دارای ها بسیار کار تولید کننده سیستم را آسان میرتها باشد و استفاده از آن را رواج دهد. این کامتدولوژی

های میانی و گذار آرام بین حوزه مسئله و نیز به وسیله فعالیت OOSEباشند. متدولوژی مفهومی زیبا و پر استفاده می

مدلی که در فاز ساخت و آورد که قابلیت استفاده از این متدولوژی بسیار افزایش یابد. هر حل این امکان را پدید میراه

سازی به های مورد نیاز برای فاز پیادههای قبلی است و تنها مفاهیم و کالسی مدلشود برپایهفعالیت طراحی ساخته می

آورد که پیچیدگی کاهش بندی این امکان را به وجود میگردد. همچنین استفاده از نمودارهایی مانند پکیجآن اضافه می

 تفاده افزایش یابد.یابد و قابلیت اس

هایی که امکان خطا و گردد که پیچیدگی واحدهای کاری کم باشد و از تکنیکبه این بر می practicalityقابلیت 

رود و به مرور جلو می CRCهای برپایه کارت RDDها کم است، استفاده نشده باشد. متدولوژی غیرموفق بودن آن

کند. این کار ریسک بسیار پایینی دارد و مبتنی بر ابزار خاص یا تکنیک ار میها و روابط جدید میان ایشان برقرکالس

های های مختلف کالسنیز به مرور و در گام OOSEخاصی نیست که امکان وقوع اشکال وجود داشته باشد. متدولوژی 

متدولوژی  practicalityبه  کند. این کارها نیزسازی را دخیل میکند و سپس جزئیات فاز پیادهمورد نیاز را اضافه می

زنند. اما برخی مواقع برای ترسیم نمودارها و مدیریت ایشان نیاز به ابزارهای مصورسازی داریم که با توجه به ای نمیضربه

ها و پیشرفت کنونی این گونه از ابزارها، مشکلی به وجود نخواهد آمد. در فاز تست نیاز به ابزاری برای مستندسازی تست



توان گفت هر دو شوند. در کل میایشان وجود دارد که امروزه ابزارهای تست گوناگون نیز به وفور یافت مینتایج 

 باشند.متدولوژی در این دو قابلیت بسیار خوب و قوی می

 

 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

داریم. در  شوند که در هر فاز نیز سه فعالیتهای مختلف به دو فاز اصلی تقسیم میکارها و فعالیت RDDدر متدولوژی 

شان و ارتباط این کارها به خوبی بیان شده است. در نتیجه ها کارهای مورد نیاز و طریقه انجامهر کدام از فعالیت

سازی نیز در فعالیت اول و دوم از فاز تحلیل، رسد. در بحث مدلپیچیدگی انجام این کارها به میزان حداقل می

سازی تر گردند. همچنین مشخصتر و قابل فهمنمودارها بسیار سادهشود که ها باعث میبری کالسبندی و ارثخوشه

 گردد.تر شدن نمودارها میهای مختلف باعث سادهسرور بین کالس-روابط کالینت

های مرتبط به مدلسازی دامنه های مختلف و جداسازی فعالیتا به فعالیتنیز به وسیله شکستن کاره OOSEمتدولوژی 

های هر کالس و سازی واسطکند. همچنین به وسیله مشخصحل، انجام کارها را بسیار تسهیل میمسئله از دامنه راه

سازی و تست های پیادهیتیابد. در این متدولوژی فعالها بسیار افزایش میتقسیم اشیا به انواع مختلف، قابلیت فهم مدل

های الزم برای تولید نیز به خوبی تشریح شده است تا فرد گردد و محصوالت و مدلنیز با جزئیات مختلف بیان می

 ها پرهیز کند.استفاده کننده از متدولوژی از پیچیدگی

 

 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

ای پذیری است. این متدولوژی مجموعهسازی و انعطافپذیری، قابلیت شخصیهای گسترشفاقد قابلیت RDDی متدولوژ

گردند. هیچ مکانیزم و مفهومی ها ارائه داده است که هنگام تحلیل و طراحی سیستم انجام میفیکس از فازها و فعالیت

اند. حلی ارائه ندادهمبدعان آن برای اینجور مسائل راهسازی متدولوژی در آن ارائه نشده است و جهت گسترش و شخصی

این قابلیت را دارند که به وسیله نمودارهای خوشه بندی، قابلیت  CRCهای اما شاید بتوان گفت مفهوم و تکنیک کارت

 های پیچیده را فراهم نمایند.های بزرگ و سیستمپشتیبانی از پروژه

سازی و انعطاف پذیری ای به قابلیت گسترش، قابلیت شخصیهای خود اشارهیتها و فعالنیز در گام OOSEمتدولوژی 

افزار را شامل آن است که به دلیل اینکه تمام چرخه تولید نرم RDDارائه نکرده است. اما مزیت این متدولوژی نسبت به 

در اختیار داشته باشند و بتوانند های بیشتری ها و گامدهد که فعالیتکنندگان این امکان را میگردد، به استفادهمی

های بیشتر، پشتیبانی بهتری از مدلسازی و ساخت سیستم سازی کنند. این متدولوژی با داشتن فعالیتکارها را شخصی

 آورد. تر را فراهم میهای بزرگپذیری برای توسعه سیستمکند. همچنین قابلیت مقیاسمی



ها و جزئیات ها، گاماند اما با توجه به فعالیتها ننمودهای به این نیازمندیهدر کل هر دو متدولوژی به صورت صریح اشار

سازی انجام داد و شود که بتوان مقدار بیشتری شخصیاین امکان فراهم می RDDنسبت به  OOSEبیشتر متدولوژی 

 های با مقیاس بزرگتر را به وسیله آن انجام داد. پروژه

 

 

 معیار یازدهم( حوزه کاربرد

های اطالعاتی و تجاری را دارا هستند. با توجه به اینکه در هر دو متدولوژی قابلیت استفاده برای ساخت سیستم

تر های پیچیدهتواند سیستمشوند، این متدولوژی میطراحی می  use caseدر ابتدای آن نمودارهای  OOSEمتدولوژی 

توان در کارهایی که های فرمالیزم هستند و به همین دلیل نمیسازی کند. هر دو متدولوژی فاقد مکانیزمرا نیز پیاده

فاز تست و شامل  OOSEسطح بحرانیت جان وجود دارد، از ایشان استفاده نمود. اما با توجه به اینکه متدولوژی 

 RDDباالتر را پشتیبانی نماید. متدولوژی  criticalityتر با های پیچیدهتواند سیستمباشد، میاعتبارسنجی سیستم می

باشد، دارای نواقص زیاد در نمی full lifecycleها مورد توجه قرار گرفته است و چون کارت CRCبیشتر به خاطر مفهوم 

دارای حوزه کاربرد بزرگتری  OOSEبزرگ خواهد بود. به همین دلیل متدولوژی  های پیچیده وسازی سیستمپیاده

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

  



  Boochبا متدولوژی  OOSEمقایسه 

 شفاف و دقیق متدولوژی معیار اول( تعریف

دانه های درشتاز فعالیت macroتشکیل شده است. بخش  macroو  microاز دو بخش اصلی  Boochمتدولوژی 

که از چند هفته تا چند ماه زمان برای اجرا نیاز دارند، تشکیل شده است. در این بخش کارهایی مانند تضمین کیفیت، 

های استخراج گیرد. این بخش به پنج زیربخش اصلی به نامریزی انجام میمستندسازی، تکامل سیستم و برنامه

به صورت تکراری در هرکدام از  microشود. بخش می داری شکستهمل و نگهنیازمندی، تحلیل، طراحی، تکا

ها، ترسیم نمودارهای مشخص کننده گیرد. در این بخش کارهایی اعم از تشخیص کالسانجام می macroهای زیربخش

افزار کامال رمبدین صورت تیم توسعه نگیرد. های هر کالس انجام میها و واسطوظیفه هر کالس، روابط میان کالس

های اولیه داند که در هر فاز اصلی از پروژه نیاز به انجام چه سطح و با چه هدف از کارها را دارد. برای مثال در گاممی

ها به رویم جنس فعالیتباشد و به مرور که پیش میها به صورت انتزاعی و در دامنه مسئله میفعالیت macroچرخه 

مدلسازی، محصوالت، قوانین و  گردد. در نتیجه چرخه تولید نرم افزار، کارها، زبانحل میراهسازی و دامنه صورت پیاده

 اند.قواعد به صورت دقیق و مناسب در این متدولوژی بیان گردیده

های چتری تولید باشد که توضیحات مرتبط با فعالیتآن می OOSEی قوت این متدولوژی به نسبت متدولوژی نقطه

های ریزدانه در از بیان صریح و شفاف فعالیت OOSEاند. اما در متدولوژی نیز در این متدولوژی بیان گردیدهافزار نرم

های مرتبط با پیکربندی آن است که فعالیت OOSEمقیاس روزانه و هفتگی خبری نیست. یک نقطه قوت متدولوژی 

است. در کل هر دو متدولوژی به صورت  یان نمودهتر و جزئی تر بفیزیکی و تعیین مشخصات معماری را به صورت صریح

 اند. افزار پرداختهها و محصوالت مورد نیاز در هر کدام از فازهای چرخه تولید نرمکامل، دقیق و صریح به بیان فعالیت

 

 افزارچرخه توسعه نرم های عمومیمعیار دوم( پوشش فعالیت

گام اصلی داریم که عبارتند از استخراج  Booch ۵از متدولوژی  macroهمانگونه که در بخش قبل بیان شد، در چرخه 

 داری نرم افزار. ها، تحلیل، طراحی معماری، برنامه نویسی و نگهو مدلسازی نیازمندی

اند و در گردند اما برخی را نیز از قلم انداختههای اصلی و کلی چرخه تولید نرم افزار را شامل میهر دو متدولوژی فعالیت

 اند. متدولوژی ذکر نکرده

ها اعم باشد. اما باقی فعالیتافزار میسنجی، تست و دیپلوی کردن نرمهای تحلیل امکانفاقد فعالیت Boochمتدولوژی 

گردد. داری و پشتیبانی را شامل مینویسی و نگهازی فضای مسئله، استخراح نیازمندی، طراحی معماری، برنامهاز مدلس

سازی ها و روابطشان مشخص گردد و همچنین پیادهگردد که کالساجرا می microدر هر کدام از این فعالیت ها چرخه 

 سیستم صورت پذیرد.



افزار را از قلم انداخته است و فعالیتی برای این داری نرمسنجی، دیپلوی و نگهانهای تحلیل امکفعالیت OOSEمتدولوژی 

توان گفت که هر دو متدولوژی تا حد بسیار خوب و قابل قبولی از چرخه تولید کارها تعریف نکرده است. در کل می

افزار دنبال روش هایی به ید کننده نرمباشند که نیاز است تیم تولاند اما دارای نواقصی نیز میافزار را پوشش دادهنرم

 صورت جداگانه بگردد و این خال ها را پر نماید.

 

 

 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت

 macroتشکیل شده است. در بخش  microو  macroاز دو بخش اصلی  Boochهمانگونه که اشاره شد، متدولوژی 

ها یک بخش اصلی تضمین کیفیت، مستندسازی، ارزیابی میزان گیرند. در این فعالیتدانه تر انجام میهای درشتفعالیت

شوند گردند و باعث میافزار محسوب میهای چتری تولید نرمها جزو فعالیتباشد. این فعالیتریزی میپیشروی و برنامه

گردد این متدولوژی باعث می iterative incrementalذات کاربر برسد. تر به دست پروژه با دقت باالتر و مطمئن

روی بندی باعث پیشهای مدیریتی مانند برنامه ریزی و زمانمدیریت ریسک بسیار بهتر صورت بگیرد. همچنین فعالیت

افی بر روی این نوع از تمرکز ک OOSEنماید. اما متدولوژی گردد و در انتها کیفیت باالتری را تضمین میبهتر پروژه می

گیرند و کارها به صورت متوالی جهت مدلسازی و ساخت سیستم انجام می OOSEها نداشته است. در متدولوژی فعالیت

 iterativeاما ذات گیرد. ریزی و تضمین کیفیت کارها صورت نمیمتاسفانه فعالیتی جداگانه برای برنامه

incremental افزار که در آن نماید. همچنین فاز تست نرمبودن این متدولوژی نیز به مدیریت ریسک در آن کمک می

 گیرد باعث کیفیت باالتر سیستم خواهد شد.اعتبارسنجی صورت می

از کارهای چتری بیشتر و تمرکز بیشتر بر آن در چرخه  Boochتوان گفت با توجه به استفاده متدولوژی در مجموع می

macro .تولید نرم افزار، این متدولوژی در این معیار نمره باالتری دریاخت خواهد کرد 

 

 

 معیار چهارم( بی درزی و همواری

رود، به صورت گرایی بنا شده اند. در این دو متدولوژی به ترتیبی که پروژه جلو میهر دو متدولوژی برپایه مفاهیم شی

، class diagram  ،state chartنمودارهای  Booch. در متدولوژی گردندآرام و تکاملی نمودارها تکمیل می

object diagram ،interaction diagram،  module diagram  وprocess diagram  به ترتیب ساخته و

سازی و دامنه جلوتر می رویم این نمودارها دارای توصیفات پیاده macroهای گردند. به مرور که در فعالیتتکمیل می



درزی و همواری های بیشود. در نتیجه این متدولوژی به صورت کامل ویژگیگردند و از سطح انتزاع کاسته میحل میهرا

 گردند.کند. به این دلیل که این مجموعه از نمودارها از ابتدا ساخته شده و به تدریج کامل میرا برآورده می

می باشد. اول آنکه از  Boochارای دو نقطه منفی به نسبت نیز بر همین مبنا بنا شده است اما د OOSEمتدولوژی 

گرایی خواهیم داشت. دوم آنکه برای نیازمندی استفاده کرده است و یک پارادایم شیفت جزئی به شی use caseنمودار 

ولوژی گردد مقداری از همواری متدگردند که باعث میسازی( ترسیم میبرخی نمودارها در فاز ساخت )طراحی و پیاده

 کاسته شود. 

تر توانسته به صورت دقیق Boochدرزی و همواری هستند ولی متدولوژی های بیدر کل هر دو متدولوژی دارای ویژگی

 و بهتر این دو معیار را برآورده سازد.

 

 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

باشد. این باعث ها و مدلسازی سیستم در دامنه مسئله میسازی نیازمندیفاز ابتدایی در هر دو متدولوژی مشخص

ها و ها مشخص و مدل شوند و سپس تحلیلافزار به صورت مفصل نیازمندیگردد که در ابتدای چرخه تولید نرممی

آن است که در ابتدا  Boochبه نسبت  OOSEصورت گیرند. مزیت متدولوژی ها ها بر طبق نیازمندیطراحی

شوند و این نمودارها نقش محوری در ادامه کار را خواهند مدلسازی می use caseها به وسیله نمودارهای نیازمندی

پذیرد. در متدولوژی صورت می use caseداشت. سپس اعتبارسنجی و جک کردن هر محصول توسط این نمودار 

Booch شوند. برای تشخیص کالسها از ها و اشیا مشخص میشخص شده و بر طبق آن کالسها منیز نیازمندی

شود و نمودارهای بعدی و های مشخص شده استفاده میشود. سپس از این کالسنیز استفاده می CRCهای کارت

توان گفت که می گیرد در نتیجههای کاربر قرار نمیگیرند. اما چون محوریت بر نیازمندیهای آتی انجام میفعالیت

در این معیار پیشرو است. نقطه منفی برای هر دو متدولوژی آن است که نیازمندی های غیرعملکردی  OOSEمتدولوژی 

 گردند.تر میپذیری و ... کم اهمیتشوند و درنتیجه مواردی مهم مانند امنیت، سرعت، تستمدلسازی نمی

 

 

 بل ردیابی به نیازمندی هامعیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قا

معیار قابل تست بودن مصنوعات و نمودارها: تعداد مصنوعات هر دو متدولوژی نه کم و نه زیاد است. هر دو متدولوژی 

ای رفتاری یا ساختاری از سیستم را مدلسازی می کنند. این نمودارها اکثرا در نمودارهای مختلفی دارند که هرکدام جنبه

ای هستند. این نمودارها همچنین ساده و قابل فهم می نیز وجود دارند و نمودارهای مهم و پر استفاده UMLاستاندارد 



 useبه دلیل آنکه از  OOSEالخصوص در متدولوژی پذیری خوبی خواهند داشت. علیباشند که در نتیجه قابلیت تست

case  توان تطابق با شود، میبه عنوان محور استفاده میuse case .را یک روش بسیار خوب دانست 

حل نمودارهای ترسیم شده در این دو متدولوژی به نوعی مدلسازی دامنه مسئله و راهمعیار ملموس بودن مصنوعات: 

های فیزیکی و منطقی سیستم باشد و جنبهدهندگان مفید و قابل استفاده میباشد. این نمودارها همگی برای توسعه می

نمایند. اما این نمودارها برای کاربر سازی بسیار آسان میدهنده را در فاز کدزنی و پیادهار توسعهدهند و کرا پوشش می

که قابل استفاده برای کاربر نیز  OOSEدر متدولوژی  use caseباشند. به جز نمودار سیستم فاقد ارزش و استفاده می

باشند که این مستندات راهنمای استفاده کاربر از سیستم نیز باشد. این دو متدولوژی دارای فعالیت مستندسازی میمی

  توانند باشند.می

ترین وریبه عنوان اولین نمودار و مح use caseنمودار  OOSEها: از آنجا که در متدولوژی معیار ردیابی به نیازمندی

ها اعتبارسنجی و تست نمود. توان برطبق نیازمندیهای بعدی را میگردد، تمامی مصنوعات و فعالیتنمودار ترسیم می

شود. ها بر طبق آن تشخیص داده میها مشخص شده و کالسنیز در فعالیت ابتدایی نیازمندی Boochدر متدولوژی 

 سازد.ها را فراهم میغیرمستقیم به نیازمندی پس این متدولوژی نیز قابلیت ردیابی به صورت

پذیری و ردیابی به های تستتوان گفت قابلیتمی OOSEدر متدولوژی  use caseدر مجموع به خاطر وجود نمودار 

 گیرد.نیز نمره قابل قبولی در این معیارها می Boochها در این متدولوژی بسیار بهتر وجود دارد. اما متدولوژی نیازمندی

 

 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

اند. افزار در نظر نگرفتهمتاسفانه هر دو متدولوژی فعالیتی جداگانه و مستقل جهت دخیل کردن کاربر در فرآیند تولید نرم

سازی افزار وجود داشته باشد و سیستم مدنظر کاربر پیادهسازی نرمشود امکان وجود اشتباه در پیادهاین مورد باعث می

باشد که در آن به صورت مستقیم تست و اعتبارسنجی سیستم افزار میدارای فاز تست نرم OOSEشود. اما متدولوژی ن

افزار صورت باشد ولی از آن جهت که در انتهای چرخه تولید نرممی پذیرد. این کار از جهتی مفید و مهمصورت می

توان گفت وعد از اشتباهات وجود نخواهد داشت. در مجموع می گیرد، مقداری دیر است و امکان جلوگیری زودتر از ممی

 کند.مقداری بهتر عمل می OOSEهر دو متدولوژی در این معیار ضعف دارند اما متدولوژی 

 

 

 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

بودن در سطح بسیار خوبی قرار دارند. مبدعان این دو متدولوژی  practicalو  practicableهر دو متدولوژی از منظر 

را بسازند. در  RUPبا یکدیگر جمع شده و از روی این سه متدولوژی بعدا توانستند متدولوژی  OMTبه همراه مبدع 



نفر افراد ها بسیار قابلیت استفاده در واقعیت باالیی دارند و این سه توان متوجه شد که این متدولوژینتیجه می

practical کرده اند.افزار و متدولوژی کار نمیهای مهندسی نرماند و تنها روی تئوریای بوده 

کنند که امروزه بعد از گذشت دو دهه از به وجود هایی استفاده میها و فعالیتاز تکنیک Boochو  OOSEدو متدولوژی 

گیرند. تنها نقطه ضعف این دو افزار مورد استفاده قرار میولید نرمها هنوز پابرجا هستند و در چرخه تآمدن این متدولوژی

های مدیریتی )مانند کنترل کیفیت و مدیریت افراد متدولوژی از این منظر آن است که در طول متدولوژی خود از فعالیت

 practicalو هم  practicableتوان گفت هر دو متدولوژی هم اند. ولی به طور کل میتیم( استفاده چندانی نکرده

 هستند.

 

 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

شود در دید کالن مدیریت اند. این باعث میبخش اصلی تقسیم کرده ۵هر دو متدولوژی فازهای اصلی خود را به 

تمامی  ترهای مختلفی تعریف شده است که به صورت ریزدانهفرآیندها به خوبی صورت پذیرد. همچنین در هر فاز فعالیت

پذیرند به اینکه تحلیل و طراحی در فازهای جداگانه صورت میمحصوالت مورد نیاز و نحوه ساخت ایشان بیان شود. 

های دیگر استفاده کرد و دوم های فاز تحلیل در کارها و پروژهتوان از خروجیمزیت اصلی خواهد داشت. اول آنکه می

 شود. همراه قابلیت مدیریت پیچیدگی میآنکه این کار باعث سهولت و سادگی بیشتر به 

در  OOSEهایی برای مدیریت پیچیدگی مصنوعات نیز تعریف شده اند. در متدولوژی در این دو متدولوژی مکانیزم

شوند تا امکان سادگی بیشتر فراهم شود. همچنین در بخش ها تعریف میها و پکیجفعالیت تحلیل نیرومندی زیرسیستم

پذیرد تا اشیای مختلف که وظایف گوناگون دارند در زیرسیستم مخصوص به خود قرار ندی صورت میبطراحی نیز پکیج

توان زیرسیستم های مختلف می module diagramبه وسیله  microدر فعالیت های  Boochدر متدولوژی  بگیرند.

ای مخصوص دارند و سیستم را به چندین بخش که از طریق واسط به یکدیگر متصل را تعریف نمود که هر کدام وظیفه

 شوند، تقسیم نماید.می

 

 

 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

شود. هایی تشکیل شده اند که در طول آن سیستم اصلی ساخته میهر دو متدولوژی به صورت ثابت از فازها و فعالیت

پذیری، شخصی سازی و انعطاف پذیری باشند و همچنین امکانات مقیاساین دو متدولوژی فاقد هسته قابل گسترش می

های به صورت دو بخش کلی فعالیت Boochد متدولوژی به صورت مستقیم در آنها مطرح نشده است. اما با این وجو

macro  وmicro های تعریف شده است که فعالیتmicro های در طول اجرای هرکدام از بخشmacro  اجرا



سازی توان با شخصیافزار تعریف گردد. بنابراین میشود به صورت انتزاعی چرخه تولید نرمگردند. این کار باعث میمی

پروژه امکانات مدنظر را به متدولوژی اضافه نمود. همچنین به دلیل اینکه این متدولوژی بیشتر ماهیت  microبخش 

iterative incremental توان گفت در این معیار از متدولوژی دارد، میOOSE باشد.تر میکمی بهتر و قوی 

 

 معیار یازدهم( حوزه کاربرد

های با سطح بحرانیت باال از ایشان استفاده توان در پروژههمین دلیل نمی هر دو متدولوژی فاقد فرمالیزم هستند و به

های بودن هر دو و اینکه امکان توسعه و تکمیل پروژه در گام iterative incrementalکرد. اما به دلیل ماهیت 

نمود. همچنین سیستم  های گوناگون از مقیاس کوچک تا بزرگ از این دو استفادهتوان در پروژهمختلف وجود دارد، می

 توان توسط هر کدام از این دو متدولوژی توسعه یابد. های اطالعاتی به صورت یک سیستم عام منظوره می

تواند کیفیت و درستی را فراهم سازد. متدولوژی این متدولوژی بهتر می OOSEبه دلیل فاز تست در آخر متدولوژی 

Booch از طرفی دیگر کیفیت را بهبود دهد و در تواند های چتری در کل پروژه میبا توجه به داشتن فعالیت

 های تجاری مختلف مورد استفاده قرار گیرد.سیستم

 

 

  



 OMTبا متدولوژی  OOSEمقایسه 

 

 شفاف و دقیق متدولوژی معیار اول( تعریف

باشد. در این متدولوژی سه مدل اصلی وجود دارد سنتی می SA/SDیک متدولوژی تجمیعی مشابه با  OMTمتدولوژی 

باشد که از نوع اولین مدل، مدل شی میگردند. سه مدل به همراه یکدیگر کامل می ها به مرور اینکه در طی فازها و گام

رفتار اشیا و  دل پویا است کهمشود. دومین مدل، ها و روابط شان در آن نمایش داده میباشد و کالسمدل ساختاری می

ها برای  DFDمندی است که مجموعه ای از گردد. سومین و آخرین مدل نیز مدل وظیفهتغییر حالت شان مدلسازی می

ی گردند. این سه مدل در طی پنج فاز اصلی متدولوژی که عبارتند از تحلیل، طراحفرایندهای درونی سیستم ترسیم می

گردند که در نهایت منجر به ساخت سیستم خواهند ر ساخته و تکمیل میسیستم، طراحی اشیا، کدزنی و تست به مرو

 شد. 

های ذیل هر گام به های کاری و فعالیتفاز اصلی است و واحد ۵افزار شامل در این متدولوژی چرخه حیات تولید نرم

شود و در آخرین فعالیت ترسیم می 36FMو  34OM ،3۵DMهای خوبی تشریح شده است. در فاز تحلیل به ترتیب مدل

تر های قبلی دقیقگردند. در فاز طراحی سیستم و طراحی اشیا، مدلها چک شده و نواقص برطرف میسازگاری این مدل

شان ارائه میشود. در فازهای چهارم و پنجم نیز حلسازی سیستم گرفته شده و راهشده و تصمیمات معمارانه برای پیاده

 گردد.های آن انجام میسازی شده و تستسیستم پیاده

گردند. است که خود از نمودارهایی تشکیل می FMو  OM ،DMزبان مدلسازی این سیستم شامل سه مدل اصلی 

یده است. ی تولید هرکدام به همراه قوانین و ارتباط میان شان به صورت کامل در متدولوژی بیان گردمحصوالت و نحوه

 ای نداشته است، در این مورد دچار ضعف و نقص است.های چتری اشارهدلیل اینکه به فعالیتاما این متدولوژی به 

سازی و ها به سیستم پیادهبه خوبی و با جزئیات فازهای رسیدن از نیازمندی OOSEو  OMTهر دو متدولوژی 

هایی میان این دو اند. البته تفاوتها و محصوالتشان را بیان نمودهلی ارتباط میان مدشده را تشریح نموده و نحوهتست

دو  OMTباشد. برای مثال در حل مبدعان این دو متدولوژی میدر فازبندی کارهایشان وجود دارد که نشات گرفته از راه

ظر گرفته یک فعالیت در فاز ساخت برای طراحی سیستم در ن OOSEفاز برای طراحی در نظر گرفته شده است و در 

 باشد.ها نمیین مورد دلیلی بر نقص یا قوت این متدولوژیشده است. البته ا
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 افزارچرخه توسعه نرم های عمومیمعیار دوم( پوشش فعالیت

های از جمله در فاز تعریف مسأله، فعالیتپوشاند. افزار را نمیهای چرخه تولید نرمتمام فعالیت OMTمتدولوژی 

سنجی وجود ندارند. همچنین در ساخت سیستم فازهای دیپلوی کردن در محیط استخراج نیازمندی و تحلیل امکان

گردد. از این رو این متدولوژی یک متدولوژی با پوشش کامل چرخه توسعه داری از سیستم را شامل نمیکاربر و نگه

داری سنجی، دیپلوی و نگههای تحلیل امکاننیز دارای گام OOSEگردد. از طرفی متدولوژی میافزار محسوب ننرم

باشند اما با توجه به اینکه در باشد. در کل این دو متدولوژی در این معیار شبیه یکدیگر و در یک سطح میسیستم نمی

به صورت کامل و با جزئیات پوشش داده شده  use caseفعالیت استخراج نیازمندی به وسیله نمودار  OOSEمتدولوژی 

 توان این متدولوژی را در این معیار بهتر قلمداد کرد.است، در نتیجه می

 

 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت

ا شامل مدیریت هاند. این فعالیتافزار صحبتی به میان نیاوردههای چتری توسعه نرمهر دو متدولوژی درباره فعالیت

باشد. این دو متدولوژی اکثر تمرکز خود را بر فازهای نیازمندی، تحلیل، ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت می

های چتری که نقش مهمی در موفقیت پروژه دارند را بدون صحبت رها طراحی، پیاده سازی و تست گذاشته اند و فعالیت

 باشند. تر و پیشروتر میهای چابک در این مورد بسیار قویولوژیدانیم متداند. همانگونه که مینموده

پذیرد و درنتیجه ها صورت میکردن مدل verifyدارای یک فعالیت آخر فاز تحلیل است که در آن  OMTمتدولوژی 

ثل های الزم برای مدیریت پروژه )مباعث بهبود مدیریت ریسک و کیفیت میشود. اما در این متدولوژی از تکنیک

همین مشکالت را نیز  OOSEریزی( و تضمین کیفیت صحبتی به میان نیامده است. متدولوژی بندی و برنامهزمان

شود مدیریت ریسک و شوند، باعث میها انجام میها بر محور نیازمندیداراست. در این متدولوژی اما چونکه فعالیت

افزار هنوز وجود خواهد های چتری توسعه نرمحال نیاز به فعالیتتضمین کیفیت تا حدودی بهتر انجام پذیرد. ولی با این 

توان گفت که هر دو متدولوژی نمره قابل قبولی در این ای نشده است. در مجموع میداشت که در این متدولوژی اشاره

 کنند.معیار کسب نمی

 

 معیار چهارم( بی درزی و همواری

باشد. این می FMو  DMو  OMهای شامل سه مدل اصلی به نام OMTهمانگونه که در معیار اول بیان شد، متدولوژی 

یابند. در طول فازهای طراحی سیستم و طراحی اشیا نیز سه مدل به صورت آرام و پیوسته تکمیل شده و بهبود می

نویسان را پیدا کند. در نتیجه سازی توسط برنامهابلیت پیادهشود تا قها اضافه میحل نیز به این مدلجزئیات دامنه راه

برای  DFDاز نمودارهای  FMدرزی را داراست. اما به دلیل آنکه در مدل این متدولوژی یکی از دو ویژکی اصلی بی

درزی دچار جه بیگرایی پارادایم یکسانی ندارند، در نتیشود و این نمودار با مفاهیم شیمندی استفاده میمدلسازی وظیفه



کردند. پس هر دو متدولوژی درزی نقص وارد میبه بی use caseنیز نمودارهای  OOSEگردد. در متدولوژی مشکل می

درز محسوب نمود. در کل شاید نتوان یکی از این دو را به عنوان متدولوژی بهتر های کامال بیتوان جزو متدولوژیرا نمی

 درزی انتخاب نمود.در بی

کند و در سه فاز کند. این متدولوژی سه مدل اصلی تعریف میبسیار عالی کار می OMTمعیار همواری، متدولوژی در 

حل را وارد اهتحلیل، طراحی سیستم و طراحی اشیا به صورت پیوسته این سه مدل را تکمیل کرده و جزئیات دامنه ر

کند و درنتیجه به هموار بودن یم میارهای جدید را ترسدر برخی فازها محصوالت و نمود OOSEکند. اما متدولوژی می

 دارای همواری بیشتری است. متدولوژی OOSEبه نسبت  OMTتوان گفت شود. پس میآن خدشه وارد می

 

 

 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

ها وجود ندارد. فرض بر این است که در فاز تحلیل فعالیت و فاز جداگانه برای استخراج نیازمندی OMTدر متدولوژی 

ها و جزئیات برای مدلسازی آن تولید و شود و سپس در فازهای بعدی کالسیک مدل از دنیای واقع سیستم تولید می

توانند بر محور ها نمیفازهای بعد فعالیتها، در درنتیجه به دلیل نبود مدلی واحد از نیازمندیشود. تکمیل می

سازی نمودارها و کدها وجود خواهد داشت. از آن طرف ها شکل بگیرند و امکان وجود ابهام و اشتباه در پیادهنیازمندی

کند که شامل تولید می 37پردازد و یک مدل نیازمندیها میدر فاز اول خود به تحلیل نیازمندی OOSEمتدولوژی 

گیرند. در این متدولوژی های بعدی حول محوریت آن شکل میها و گاماست و تمامی فعالیت use caseنمودار 

ها به صورت بسیار ها است و درنتیجه امکان ردیابی به نیازمندی use caseهای موجود در محوریت حول نیازمندی

ها در این معیار است( از متدولوژی )که یکی از برترین متدولوژی OOSEخوبی وجود خواهد داشت. پس متدولوژی 

OMT .امتیاز بسیار باالتری در این معیار کسب خواهد کرد 

 

 معیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها

و  OMهای کم نیست. هر کدام از مدل OOSEتعداد مصنوعات همانند  OMTمعیار قابل تست بودن: در متدولوژی 

DM  وFM مندی سیستم را مدل های ساختاری، رفتاری و وظیفهدارای نمودارهای مختلف هستند که جنبه ای از جنبه

ی بسیار خوب در این متدولوژی آن است که ارجاع بین نمودارهای مدل های مختلف ساختاری و کنند. اما نکتهمی

و رخدادی توانایی مدلسازی توسط  کنند و هر پدیدهیمندی وجود دارد. این نمودارها یکدیگر را تکمیل مرفتاری و وظیفه
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نیز این ویژگی وجود دارد و نمودارهای مختلف ساده و قابل فهم بوده  OOSEچند نمودار را خواهد داشت. در متدولوژی 

 کنند.و یکدیگر را تکمیل می

ن ویژگی را دارند که برای ای OMTهای تولید شده در متدولوژی معیار ملموس بودن: نمودارهای رسم شده و مدل

سازی و تست به کار آمده باشند. این نمودارها در مرحله پیاده نویس تولید کننده سیستم بسیار مفید و کارساز میبرنامه

آن است که امکان استفاده از هیچ نموداری  OOSEگیرند. اما نکته منفی نسبت به متدولوژی و مورد استفاده قرار می

شوند که توسط کاربر قابل تولید می use caseنمودارهای  OOSEد نخواهد داشت. در متدولوژی برای کاربر وجو

کمی از متدولوژی  OOSEگیرد. درنتیجه متدولوژی استفاده است و اعتبارسنجی سیستم با استفاده از آن صورت می

OMT .در این معیار برتر است 

شوند. بلکه تنها مدلی از سیستم در ها مدل نمینیازمندی OMTژی ها: در متدولومعیار قابلیت ردیابی به نیازمندی

درنتیجه هیچ روشی گیرند. شود و بر آن اساس نمودارهای بعدی تکمیل شده و فازهای بعد انجام میدنیای واقع تولید می

دارای این ویژگی  OOSEها وجود نخواهد داشت. در مقابل متدولوژی ها و محصوالت به نیازمندیبرای ردیابی فعالیت

ها به شود قابلیت ردیابی به نیازمندیدهند. این کار باعث میرخ می use caseاست که تمامی کارها بر محوریت نمودار 

 در این معیار امتیاز به مراتب باالتری را کسب نماید. OOSEصورت بسیار خوبی وجود داشته باشد. درنتیجه متدولوژی 

 

 مشتری معیار هفتم( مشارکت فعال

هر دو متدولوژی فاقد فعالیت و راهکاری برای مشارکت فعال مشتری در فرایند تولید نرم افزار هستند. اما به دلیل آنکه 

گیرد، امکان مشارکت دادن مشتری توسط تیم ها صورت میتمامی کارها با محوریت نیازمندی OOSEدر متدولوژی 

به کاربر نمایش داده  use caseهای مدل شده توسط ت که نیازمندیطراحی و توسعه وجود خواهد داشت. به این صور

توان شود تا تایید از او گرفته شود. پس میهای کاربری به وی نشان داده میشده و محصوالت پیاده سازی شده و واسط

 دخیل نمود. افزاروسیله آن بتوان کاربر را در امر توسعه نرمراهکاری ارائه داد تا به OOSEبرای متدولوژی 

 

 

 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

بیان شد، متدولوژی  RDDو  Boochهای با متدولوژی OOSEهای قبلی برای مقایسه متدولوژی همانگونه که در بخش

OOSE  .در هر دو معیار فوق قوی و دارای امتیاز باالست 

. این متدولوژی در این دو معیار practicabilityو  practicalityدر مورد معیارهای  OMTی متدولوژی اما درباره

نمره خوبی کسب خواهد کرد اما یک استثنا وجود دارد. همانگونه که در قبل اشاره شد، این متدولوژی برای مدلسازی 



لید کد با مفاهیم و دانیم که این نمودار برای استفاده در توکند. امروزه میاستفاده می DFDمندی از نمودارهای وظیفه

گرایی از ارزش پایینی برخوردار است و در انتهای تولید این نمودارها، استفاده چندانی صورت نخواهد گرفت. پارادایم شی

خواهد گردید. اما این  practicabilityو  practicalityدرنتیجه این نمودار باعث ضربه زدن و کاستن از معیارهای 

دلسازی فرایندهای کسب و کار و مدلسازی واحدهای موجود درون یک سازمان استفاده کرد که توان در منمودار را می

 بسیار کارا و موثر خواهند بود. 

 

 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

سازی سیستم هستند. این کار دارای فازهایی جداگانه برای تحلیل، طراحی و پیاده OMTو  OOSEهر دو متدولوژی 

همچنین در فاز دوم یعنی طراحی سیستم یک تر خواهد شد. باعث مدیریت پیچیدگی و شکستن کارها به واحدهای ساده

گیرند. یستم مربوطه قرار میها هرکدام در زیرسهای موجود شناسایی شده و کالسفعالیت وجود دارد که در آن زیرسیتم

نیز این مکانیزم به  OOSEشود که پیچیدگی سیستم توسعه داده شده تا حد خوبی مدیریت گردد. در این کار باعث می

اما انتظار مدیریت  طریق مشابه وجود دارد. پس هر دو متدولوژی در این معیار نمره قابل قبول کسب خواهند کرد.

های بزرگ را نخواهند داشت. برای آن پیچیدگی بهتر است از مثال استفاده در سازمانپیچیدگی بسیار باال برای 

 استفاده نمود. EUPتر مانند وزنهای سنگینمتدولوژی

 

 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

باشد. این متدولوژی فاقد هسته قابل گسترش می RDDو  OOSE ،Boochهای نیز همانند متدولوژی OMTمتدولوژی 

 هایی از آن اضافه یا کم نمود. توان بخشسازی در ابتدای استفاده را ندارد و نمیقابلیت شخصی

های بزرگ را دارا هستند. از طریق پذیری به پروژهقابلیت مقیاس OOSEو  OMTتوان گفت هر دو متدولوژی اما می

توان سیستم های بزرگتر را به زیرسیستم ها تقسیم کرده و تحلیل، ای بخش های مختلف میزیرسیستم درست کردن بر

 سازی را انجام داد.طراحی و پیاده

 

 

 معیار یازدهم( حوزه کاربرد

باشد. های با سطح بحرانیت باال قابل استفاده نمیهای فرمالیزم است و برای سیستم( فاقد مکانیزمOMTاین متدولوژی ) 

توان برای ساخت انواع کند میمندی مدل میهای مختلف ساختاری، رفتاری و وظیفهه دلیل آنکه سیستم را از جنبهاما ب

دارای فاز جداگانه تست است که تمامی  OOSEهای اطالعاتی نیز استفاده نمود. همچنین این متدولوژی همانند سیستم



توان گفت حوزه کاربرد هر دو تا حد بسیار م گیرد. پس میگردد تا اعتبارسنجی آن انجاسناریوهای سیستم تست می

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.

 

 

  



 Fusionبا متدولوژی  OOSEمقایسه 

 

 شفاف و دقیق متدولوژی معیار اول( تعریف

سه  fusionباشند. در متدولوژی افزار میهای مختلف توسعه نرمهر دو متدولوژی به صورت کامل و دقیق شامل فعالیت

آید. در این های آن به دست مییسازی داریم. در فاز اول مشخصاتی سیستم و نیازمندفاز اصلی تحلیل، طراحی و پیاده

دست آمده گردد. سپس برپایه مشخصات بهگردد. در این فاز سه مدل اصلی تولید مییستم از دید کاربر توصیف میفاز س

سازی سیستم ای از پیادهگردند. در این فاز بنابر مشخصات سیستم، نقشههای فاز طراحی آغاز میدر فاز تحلیل، فعالیت

گردد. در فاز آخر که ها و متدها بیان میبری و ویژگیبط میانشان، ارثگردد. در این فاز نحوه تعامالت اشیا، رواطرح می

گیرد. از نمودارهای ترسیم شده در فاز قبل باشد، کدزنی و ساخت سیستم انجام میسازی و تولید سیستم میفاز پیاده

 شوند.نویسی انتخاب شده پیاده میها به صورت کدهای زبان برنامهشود و کالساستفاده می

ها به خوبی و با جزئیات بیان شده اند. همچنین های کاری تشکیل دهنده آندر هر دو متدولوژی فازهای اصلی و فعالیت

های چتری باشند نیز با جزئیات بیان شده اند. اما هر دو متدولوژی فاقد فعالیتنمودارهایی که مصنوعات هر فاز می

 رخه حیات ندارند.ها در طول چای به این فعالیتهستند و اشاره

 

 افزارچرخه توسعه نرم های عمومیمعیار دوم( پوشش فعالیت

توان به ها میاند. از این فعالیتافزار از قلم افتادههای عمومی چرخه توسعه نرمبرخی از فعالیت Fusionدر متدولوژی 

 موارد زیر اشاره کرد:

ها و مدل ها اماده است و کالسای از نیازمندینماید که در ابتدا مجموعهها )متدولوژی فرض میاستخراج نیازمندی

 داری سیستم. آیند(، تحلیل امکان سنجی، معماری فیزیکی، تست، دیپلوی و نگهسیستم از روی آن به دست می

باشد. دهد در نتیجه در این معیار بسیار بهتر میش میهای بیشتری را پوشفعالیت Fusionبه نسبت  OOSEمتدولوژی 

دهد. همچنین معماری فیزیکی به صورت محوری انجام می use caseها را توسط استخراج نیازمندی OOSEمتدولوژی 

 شود. و تست نیز در این متدولوژی پوشش داده می

 

 

 های چتری توسعه نرم افزارمعیار سوم( پشتیبانی از فعالیت



گردند. در متدولوژی های چتری توسعه نرم افزار میبه صورت کلی فاقد فعالیت Fusionو  OOSEدو متدولوژی هر 

Fusion بندی( و تضمین کیفیت به میان ریزی و زمانهای مدیریت ریسک، مدیریت پروژه )برنامهحرفی از فعالیت

 نیامده است. 

مدلسازی سیستم گذاشته اند. در ابتدا سیستم را تحلیل کرده و هر دو متدولوژی اکثر وقت و تمرکز خود را بر روی 

های الزم برای آورند. سپس مشخصات و موجودیتمسئله به دست می ها و رفتار سیستم را در دامنهموجودیت

 کنند.افزاری سیستم را به آن اضافه میسازی نرمپیاده

فاز و  OOSEآورند ولی با توجه به اینکه در به دست می توان گفت هر دو متدولوژی نمره پایینی در این معیارمی

 گیرد.های مرتبط با تست وجود دارد، تضمین کیفیت به صورت بهتری صورت میفعالیت

 

 معیار چهارم( بی درزی و همواری

ول به آرامی در فاز ا Fusionکنند. متدلوژی درزی و همواری نمره باالیی کسب میهر دو متدولوژی در معیار بی

کند. سپس رفتارهای سیستم را کند و ارتباطات میانشان را مدل میها و اشیای مد نظر در دامنه مسئله را پیدا میکالس

 نماید. ها را مشخص مینماید و ترتیب میان عملیاتبین اشیا پخش می

ستم به نمودارها اضافه در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، نحوه همکاری میان اشیا برای برآورده کردن رفتارهای سی

شود که ساخته می inheritance graphو  visibility graphو  interaction graphدر این فاز گردد. می

باشند و به گرایی مینماید. این نمودارها همگی دارای پارادایم شیهای دیگر تکمیل میمدلسازی سیستم را از جنبه 

باشد. اما به دلیل آنکه چندین نمودار جدید در فاز طراحی اضافه شده است، مقداری از درز میهمین دلیل متدولوژی بی

 نیز وجود دارد.  OOSEشود. این مشکل در همواری متدولوژی همواری متدولوژی کاسته می

در  use caseاز مفهوم  OOSEتوان گفت همواری این دو متدولوژی در سطح یکدیگر می باشد ولی چون در کل می

 درزی بیشتری خواهد بود.دارای بی Fusionکاهد و درزی آن میکند، از بیمدلسازی نیازمندی ها استفاده می

 

 ر پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردیمعیا

شود که تمامی ها صورت می گیرند. این کار باعث میهای اولیه بر اساس نیازمندیمدلسازی Fusionدر متدولوژی 

 OOSEاما در متدولوژی گردند. ها مرتبط میها و نمودارهای مراحل بعدی به صورت غیر مستقیم به نیازمندیفعالیت

از دو جهت بر  OOSEگیرند. متدولوژی های اولیه در فاز اول صورت می use caseها بر محوریت تمامی کارها و فعالیت

Fusion  در این معیار برتری دارد. اول آنکه درOOSE گردند و ها مدل میدر فاز اول به صورت صریح و دقیق نیازمندی



شود. دومین نکته آن است های کاربر استفاده میارد و تنها از نیازمندیوجود ند Fusionشوند. این فعالیت در دقیق می

 دهد.ها رخ میگیرد و تطابق و اعتبارسنجی با آنها صورت میتمامی کارهای بعدی بر محوریت نیازمندی OOSEکه در 

مدلسازی صورت شوند و های غیرعملکردی لحاظ نمینکته منفی درباره هر دو متدولوژی آن است که نیازمندی

 شوند.گیرد. به همین دلیل در پیاده سازی سیستم نیز لحاظ نمینمی

 

 معیار ششم( قابل تست بودن، ملموس بودن و قابل ردیابی به نیازمندی ها

های قابل تست بودن و ملموس بودن را دارا هستند. اکثر نمودارهای محصوالت تولید شده در هر دو متدولوژی ویژگی

توان نتیجه گرفت که هستند. درنتیجه می UMLاین دو متدولوژی دارای متناظرهایی در مجموعه نمودارهای 

 د.گردنمودارهایی مفید و پرکاربرد در هر دو متدولوژی استفاده می

ها بسیار برتر است. در این متدولوژی ابتدا تمامی نیازمندی OOSEها، متدولوژی اما در معیار قابلیت ردیابی به نیازمندی

فاقد این قابلیت  Fusionشود. اما گردند و سپس باقی نمودارها بر محوریت آن ترسیم میمدل می use caseبه صورت 

 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 

توان از این قابلیت استفاده باشد، میمی use caseها و که بر محوریت نیازمندی OOSEبا توجه به ذات متدولوژی 

 های وی گرفته شود.کرده و کاربر را در جریان توسعه قرار داده و فیدبک

 

 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

کنند. این دو متدولوژی نمره قابل قبولی دریافت می practicabilityو  practicalityهای هر دو متدولوژی در ویژگی

مشکل نماید. با توجه به های پیچیده و یا نیاز به ابزاری خاص هستند که تولید نمودارها و محصوالت را دچار فاقد فعالیت

شود، سازی میها و کارها به فازهای مختلف شکسته شده و در هر کدام قسمتی از مسئله مدلسازی و پیادهاینکه فعالیت

 بسیار افزایش یابد.  practicabilityو  practicalityشود میزان این کار باعث می

مزیت را دارد که سطح پیچیدگی و سختی کارها به شدت پایین فاز به فاز انجام شدن کارها در این دو متدولوژی این 

 باشد.حل میاید و در یک فاز تمرکز بر مدلسازی در دامنه مسئله و در فازی دیگر تمرکز بر مدلسازی دامنه راهمی



گیرد و مشخصات صورت میآن است که فعالیت طراحی معماری فیزیکی در آن  OOSEیک نکته مثبت در متدلوژی 

سازی به صورت شود گذار از فاز طراحی به فاز پیادهآید. این کار باعث میافزاری و ابزارها به دست میافزاری، سختنرم

گردد که باعث می OOSEدر متدولوژی  use caseراحت تر و با پیچیدگی کمتر صورت پذیرد. همچنین وجود نمودار 

 بیفزاید. practicalityها بر محوریت نیازمندی صورت بگیرند و درنتیجه به معیار مدل

های مدیریت پروژه به خوبی و تفصیل باشد که استراتژییک نکته منفی که در هر دو متدولوژی قابل رویت است، این می

های مدیریت تیم متدولوژی بکاهد. همچنین فعالیت practicalityشود که مقداری از بیان نشده اند. این مورد باعث می

 مانند جلسات درون تیم در این دو متدولوژی بیان نشده اند.

 

 

 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

ها و فازهای مختلف در این دو متدولوژی کارها شکسته شده و در هر فاز تمرکز بر دامنه مسئله یا به دلیل وجود فعالیت

ها در این مورد حل خواهد بود. این موارد به صورت مفصل در معیار اول و نهم بیان شد و از توضیح مجدد آنه راهدامن

 کنیم. خودداری می

باشد. بودن متدولوژی می iterative incrementalکند، ذات نکته دیگری که در مدیریت پیچیدگی بسیار کمک می

کند تا از انجام کامل و دقیق و صرف وقت زیاد برای دارای این ویژگی است. این ویژگی کمک می OOSEمتدولوژی 

های جدید، ها و درخواستفازهای تحلیل و طراحی جلوگیری شود و در طی انجام پروژه به محض رسیدن نیازمندی

فاقد این خاصیت است که باعث  Fusionها را تغییر داده و محصوالت منطبق ایجاد کرد. اما متدولوژی بتوان مدل

 گردد حجم کارها و پیچیدگی انجامشان زیاد گردد.می

 

 

 معیار دهم( قابلیت گسترش / مقیاس پذیر / قابلیت شخصی سازی / انعطاف پذیری

 ها و فازهای هرسازی و انعطاف پذیری حرفی به میان نیاورده اند. فعالیتاین دو متدولوژی در قابلیت گسترش، شخصی

بندی شده اند و از هسته ی قابل گسترش خبری نیست. همچنین در ابتدای چرخه حیات، دو به صورت فیکس تقسیم

 سازی نمود.فعالیت و فازی تعریف نشده است که بتوان به کمک آن متدولوژی را شخصی 

های توانند برای سیستممیبا توجه به ماهیت مدلسازی موجود در این دو متدولوژی، هر دو  scalabilityاما از منظر 

های دیگر نیز فاز تحلیل در انجام پروژه توان از خروجیبزرگ و تجاری عظیم مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین می

 استفاده نمود.



 

 معیار یازدهم( حوزه کاربرد

باشد با این تفاوت که یهای هر دو شبیه همدیگر مباشند. همچنین ذات و فعالیتهر دو متدولوژی فاقد فرمالیزم می 

 باشد.برخی نمودارها و ترتیب تولید در هرکدام متفاوت می

 های کاربرد تا حدود زیادی یکسان دارند.به همین دلیل این دو متدولوزی حوزه

 های اطالعاتی را به عنوان استفاده عام برای هر دو متدولوژی متصور بود.میتوان سیستم

 


