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 USDP (UP)متدولوژی  -۱

که توسعه دهندگان متدولوژی های  Jacobsonو  Rambaugh  ،Boochتوسط  ۱۹۹۹در سال  UPمتدولوژی    

OMT  ،Booch  وOOSE  بودند، ساخته شد. این متدولوژی در واقع نسخه ساده شدهRUP 1است. چرخه عمر 

می باشد که در هرکدام از این  transitionو  inception ،elaboration  ،constructionفاز  ۴این متدولوژی حاوی 

، 3است که عبارتند از نیازمندی ها 2جریان کاری ۴شامل  iterationهایی انجام می شوند. هر  iterationفازها 

پروژه تعریف می شود.  9و توجیه اقتصادی 8م انداز، حوزه، چش inception. در فاز 7و تست 6، اجرا5، طراحی4تحلیل

تعریف می شود؛ و یک برنامه دقیق تر برای  10تعریف محصول، اصالح می شود؛ معماری مبنا elaborationدر فاز 

محصول تا حدی که قابل تحویل به کاربر باشد ساخته  constructionتوسعه و استقرار ایجاد می شود. در فاز 

آموزش و  ل،یشامل ساخت، تحو صورت می گیرد که کاربر محیطانتقال محصول به  transitionدر فاز  شود. ومی

 در ادامه به توضیح دقیق تر این فازها می پردازیم. .باشد یمحصول م یو نگهدار یبانیپشت یبرا یزیبرنامه ر

 inceptionفاز  -۱-۱

تکرار انجام   ۲یا  ۱چند هفته طول می کشد و کارها در  که نهایت در این فاز هدف این فاز شناخت مسئله است.  

 11، امکان سنجیو شناسایی ریسک ها technical prototyping ، roof of concept prototypingpبا  می شوند،

توجیه اقتصادی بررسی می شود. و نیازمندی های اساسی که حوزه سیستم را مشخص می کنند،  شود.انجام می

 د. شونشناسایی می

ای موجود هدر این فاز مقصود و اهداف پروژه، اینکه سیستم باید ساخته یا خریداری شود، از روی سیستم    

تصمیم ادامه  ساخته شود یا از صفر و تخمین هزینه ها و ریسک ها انجام می شود. در نتیجه در انتهای این فاز

 ام می شود.دیریت و برنامه ریزی پروژه نیز انجم inceptionدادن یا ندادن سیستم گرفته می شود. همچنین در 

 

                                                 
1 Life cycle 
2 workflow 
3 requirements 
4 analysis 
5 design 
6 implementation 
7 test 
8 scope 
9 Business case 
10 Baseline plan 
11 feasibility 
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 تولید می شوند: inceptionمحصوالتی که در فاز    

 12سند چشم انداز 

  مدلusecase اولیه 

 واژه نامه پروژه 

 اولیه 13پروژه طرح 

 14طرح توجیه اقتصادی 

 15سکیر یابیسند ارز 

 معماری اولیه 

 elaborationفاز  -۲-۱

ساخته می شود؛ ارزیابی ریسک  16معماری مبنا قابل اجراجواب است. در این فاز  هدف این فاز پیمایش قلمرو   

تراکم نقص قابل  و 17کشف نقصکه در فاز قبلی ساخته شده بود، اصالح می شود؛ معیار های کیفی مثل نرخ 

 کی درصد نیازمندی ها را پوشش دهند، ساخته می شوند. ۸۰ها بطوری که  use case، تعریف می شوند؛ 18قبول

 نهیکارکنان و هز زات،یشامل منابع، زمان، تجهایجاد می شود. پروپوزالی  constructionی فاز برا یلیتفص 19طرح

 تهیه می شود.

ی ها، حوزه اینگونه است که در جریان کاری نیازمند elaborationتمرکز روی جریان های کاری هر تکرار در    

یل، ذات سیستم هدف مشخص می شود؛ در طراحی، معماری سیستم و نیازمندی ها مشخص می شود؛ در تحل

 ی شود. پایدار ساخته می شود؛ در اجرا، معماری مبنا پیاده سازی می شود؛ و  در تست این معماری تست م

 تولید می شوند: elaborationمحصوالتی که در فاز    

 معماری مبنا قابل اجرا 

  مدل ایستاUML 

  مدل پویاUML 

                                                 
12 Vision document 
13 Project plan 
14 Business case 
15 Risk assessment document 
16 Executable architectural baseline 
17 Defect discovery rate 
18 Acceptable defect densities 
19 plan 
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  مدلusecase UML 

 سند چشم انداز 

 سند ارزیابی ریسک بروزرسانی شده 

 طرح توجیه اقتصادی بروزرسانی شده 

 طرح برنامه بروزرسانی شده 

 سند توافق 

 constructionفاز  -۳-۱

 جادیا ی مبناعمارماین فاز  ردر فازهای قبلی است. دشده  جادیا محصوالتارتقاء و تکامل مکرر  در این فازهدف    

 .می شود لیتبد یینها ستمیه سب فاز قبلشده در 

دی ها، اینگونه است که در جریان کاری نیازمن constructionتمرکز روی جریان های کاری هر تکرار در    

راحی مدل ط؛ در طراحی، مدل تحلیل کامل می شودد؛ در تحلیل، نمی شو نیازمندی های باقیمانده شناسایی

 تست می شود. نسخه هدف زی می شود؛ و  در تست پیاده سا نسخه هدف؛ در اجرا، کامل می شود 

 تولید می شوند: constructionمحصوالتی که در فاز  

 محصول نرم افزاری 

  مدلUML 
 Test suite 
 User manuals 
  توضیحات نسخه ساخته شده 

 طرح پروژه 

 transitionفاز  -۴-۱

، تست 21، تست بتا20تست آلفا. در این فاز تاس فاز قبلیشده در  دینرم افزار تول ییاستقرار نها این فازهدف   

در محیط کاربر انجام می شوند و مشکالت برطرف می شوند. بستر سخت افزاری و  23و تست پذیرش 22سیستم

                                                 
20 Alpha testing 
21 Beta testing 
22 System testing 
23 Acceptance testing 
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کار  کاربر محیط اینکه در یبرا تغییراتی نرم افزاردر . شوندنرم افزاری محیط کاربر برای نرم افزار جدید آماده می 

 .شودانجام می mortem-postمثل  24پس از پروژه یبررس .آماده شود مشاوره به کاربریم برای ت .می شود کند، داده

کاری ی ها، اینگونه است که در جریان کاری نیازمند transitionتمرکز روی جریان های کاری هر تکرار در     

ز مشکل در در صورت بروحی، می شود؛ در طرا در صورت نیاز، مدل تحلیل بروزرسانیمی شود؛ در تحلیل، انجام ن

ود و مشکالت شنرم افزار برای اجرا در محیط کاربر آماده می ؛ در اجرا، هنگام تست، مدل طراحی اصالح می شود

ط در محی تست سیستم و تست پذیرش ،، تست آلفا، تست بتادر تست و ؛کشف شده در تست، برطرف می شوند

  کاربر انجام می شود.

 تولید می شوند: transition محصوالتی که در فاز  

 محصول نرم افزاری 

 کاربر 25طرح ساپورت 

 User manual های بروزرسانی شده 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Post-project review 
25 Support plan 
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 Boochمتدولوژی  -۲

معرفی شد. در نسخه اول تنها به  Boochتوسط  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۱در دو نسخه در سال های  Boochمتدولوژی    

ه در نسخه بعدی تحلیل نیز اضافه شد. این متدولوژی عنوان یک روش طراحی در قلمرو جواب بود در حالی ک

 است. 26افزایشی-اولین متدولوژی تکراری

سطح چرخه  در یتکرار ندیافر کیدر تکرار شونده  ندیافر کیگرا را به عنوان  یءش یطراح Boochمتدولوژی    

 macro process  فی شدند.معر macro processو  micro processکه این دو به عنوان  کرده است. یمدلساز عمر

،  macro processتعریف شده است، یعنی با استفاده از  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای 

micro process .را مدیریت می کنیم. در ادامه به توضیح جزئی تر این دو می پردازیم 

۱-۲- macro process 

نابراین می باشد، ب micro processرچوب کنترلی و مدیریتی برای یک چا macro processهمانطور که ذکر شد    

 ت.کد و مستندات اس مرور ت،یفیک نیمانند تضم یافزار اساسنرم تیریمد بیشتر بخش هایش فعالیت های

ن و کامل بود ت،یفیمانند ک یموارد یها برا آن یو خواسته ها انیبر مشتر شتریب macro processهمچنین 

 هفته ها تا ماه ها است. اسیدر مقدر این بخش توسعه  میت یها تیفعال .مرکز می کند، تیبندزمان

    macro process  مشاهده می کنید. ۱را در شکل 

 

 

  macro process  -1شکل 

 

                                                 
26 iterative-incremental 
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 micro فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  macro processمشاهده می کنید،  ۱همانطور که در شکل    

process :بصورت تکراری انجام می شود. فاز ها عبارتند از 

 .استخراج می شوندنرم افزار  یاصل مفهوم سازی: نیازمندی های .1

 .می شود جادیا ستمیمدل از رفتار مطلوب س کتحلیل: ی .2

 ی ایجاد می شود.ساز ادهیپ یبرا یمعمار کطراحی: ی .3

 .دپیدا می کنتکامل  یساز ادهیپتکامل:  .4

 .می شود تیریمد 27لیتکامل پس از تحو ری:نگهدا .5

۲-۲- micro process 

چکی از فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزار به صورت روزانه توسط فرد یا گروه کو micro processدر    

 macro processکه از  یو مشخصات معمار وهایسنار بر اساس micro processدهندگان انجام می شوند. توسعه

    شود. یم انجام ،ندیآ یم دیپد

 micro process  مشاهده می کنید. ۲را در شکل 

 

 

 micro process -2شکل 

رت تکراری مرحله تشکیل شده است که بصو ۴از  micro processمشاهده می کنید،  ۲همانطور که در شکل    

 در یک حلقه انجام می شوند. 

 

                                                 
27 post-delivery 
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 این مراحل عبارتند از:

 شناسایی کالس ها و شیء ها: .1

مسئله،  قلمرودر  28انتزاعات افتنیو مسئله، محدود کردن مسئله  یمرزها نییتع قیاز طرکالس ها و اشیاء    

 مسئله قلمروعمدتاً به  شوند،یم ییشناسا macro process هیکه در مراحل اول ییهاکالسشناسایی می شوند. 

متعلق  یسازادهیپقلمرو معموالً به  شوند،یاضافه م یکه در طول طراح ییهاکه کالس یتعلق دارند، در حال

 .هستند

تولید می شود که همه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم را نگه  29در این مرحله دیکشنری داده   

 دارد. همچنین دیکشنری داده ممکن است در طول توسعه تغییر کند.می

 یء ها:کالس ها و ش 30شناسایی معناشناسی .2

برای ایجاد معانی کالس ها و اشیاء شناسایی شده در مرحله قبل، جنبه رفتاری آن ها بررسی می شود.    

و انتزاعات است، ایجاد می شوند  شده ییشناسا ی که در مرحله قبلهر انتزاع یها 31یژگیرفتار و وبرای اینکار 

هر کالس  یشده براذکر  33اتیشوند و عمل یاضافه م هاها به انتزاع  32تیمسئولهمچنین د. نشویم اصالح

  شود. یم جادیا

های ساخته می شوند. نمودار 36و نمودار های تعامل 35، نمودار های شیء34در این مرحله نمودار های حالت   

نمودار های شیء و تعامل در واقع همریخت  شود. یم دیتول دارند، ایرفتار پو یی کهکالس هاحالت برای 

 نیب ستایبر روابط ابا این تفاوت که نمودار شیء  .ندکش یم ریرا به تصو اءیاش نیتعامل ب یالگوهاهستند و 

 یءش ینمودارهاهمچنین  دارد. دیتاک اءیاش نیتعامالت ب یبر توال، در حالی که نمودار تعامل دارد دیتاک اءیاش

 هستند. دیمفز نی ءایاش نیب ینشان دادن روابط ساختار یبرا macro process هیدر مراحل اول

 

 

                                                 
28abstractions 
29data dictionary 
30 semantic 
31 attribute 
32 responsibility 
33 operation 
34state diagrams 
35object diagrams 
36interaction diagrams 
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 شناسایی روابط کالس ها و شیء ها: .3

شود. به طور دقیق مشخص می ستمیدر س اینحوه تعامل اشبرای نشان دادن روابط بین کالس ها و اشیاء،    

جستجو  ،دندهیرا م کالسساختار  یمجدد و ساده ساز یکه اجازه سازمانده موجود درکالس ها یها37الگو

 شود. یمگرفته  38دید ماتیتصم و دنشو یم

 ینمودارها نمودار های شیء ایجاد می شوند.و  40نمودار های ماژول، 39کالس ینمودارهادر این مرحله    

 یهایو وابستگ یکیزیف یماژول ها، ماژول ینمودارها و دنده یرا نشان مها  کالس ها و روابط آن ،کالس

معموالً در مراحل  د. این نمودارکشن یم ریصورا به ت ستمیس یکیزیف یمعمار را نشان می دهند و ها آن نیب

  .دشو یساخته م macro process یبعد

 و شیء ها: کالس ها یساز ادهیو پ 41رابطشناسایی  .4

ها السکشود.  یگرفته م یطراح ماتیتصماند،  شده ییشناسا ئی که تاکنونایکالس ها و اش شینمابرای   

همچنین شوند. یداده م صیماژول ها به پردازنده ها تخص نیا یساز ادهیپ یندهایابه ماژول ها و فر اءیو اش

 اضافه می شود. اتیماژول جزئ ینمودارهابه 

ها دستگاه ،پردازنده ها دنیکش ریبا به تصو این نمودار شوند. یم دیتول 42ندیافردر این مرحله نمودار های    

دهد که کدام ینشان م نیدهد. همچن ینشان مرا  ستمیس یپلتفرم سخت افزار یمعمار ،ها و اتصاالت آن

 به هر پردازنده اختصاص داده شده است. ندهایافر

 

 

 

 

 

                                                 
37pattern 
38visibility 
39class diagrams  
40module diagrams 
41interface 
42process diagram 
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 OMT  (Object Modeling Technique)متدولوژی  -۳

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

 می گویند. 43سپس روشی برای ترکیب آن ها ارائه می کند. از همین جهت به این متدولوژی ترکیبی و وظیفه ای استفاده می کند و

 سه مدلی که به آن ها اشاره شد عبارتند از:   

 Object Model (OM) سیستم را نشان می دهد. کالس های اشیاء و ارتباط بینشان را  44: ساختار ایستا

 نمایش می دهد. Class Diagramتوسط 

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

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

Event-Trace Diagram  و تراکنش های رفتاری را به شکل جریان های رویداد ها نشان می دهدState 

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

event اینکه هر کالس از زمان تشکیل شئ هایش چه  های بیرونی نشان می دهد؛ همچنین گویاء

   هایی را می گذراند نیز می باشد.حالت

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

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

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

 فاز دارد: OMT ۵فرایند 

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

 

  45تحلیل  -۳-۱

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

 Object Model .را می سازیم 

                                                 
43 combinative 
44 static 
45 analysis 
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 Dynamic Model .را می سازیم 

 Functional Model .را می سازیم 

 یم.این سه مدل را صحت سنجی، تکرار و اصالح می کن 

 46طراحی سیستم -۳-۲

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

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

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

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

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

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

 47طراحی شیء -۳-۳

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

 شود. در واقع جزئیات برای تعیین نحوه پیاده سازی مشخص می شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 System Design 
47 Object Design 
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 OMT و Boochبا دو متدولوژی  USDP (UP)متدولوژی مقایسه  -۴

 معیار های فرایندی -۱-۴

 تعریف -۴-۱-۱

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

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

 :چرخه عمر و واحد های کاری 

و  inception  ،elaboration  ،constructionفاز  ۴چرخه عمر این متدولوژی حاوی  : UPمتدولوژی 

transition  می باشد که در هرکدام از این فاز هاiteration  هایی انجام می شوند. هرiteration  جریان  ۵شامل

از، حوزه و چشم اند inceptionزمندی ها، تحلیل، طراحی، اجرا و تست. در فاز کاری است که عبارتند از نیا

مبنا  تعریف محصول، اصالح می شود؛ معماری elaborationتوجیه اقتصادی پروژه تعریف می شود. در فاز 

ل تا محصو constructionتعریف می شود؛ و یک برنامه دقیق تر برای توسعه و استقرار ایجاد می شود. در فاز 

 اربرک محیطانتقال محصول به  transitionحدی که قابل تحویل به کاربر باشد ساخته می شود. و در فاز 

 .باشدیمحصول م یو نگهدار یبانیپشت یبرا یزیآموزش و برنامه ر ل،یشامل ساخت، تحو صورت می گیرد که

ی کاری خود چرخه عمر و واحدها UPجزئیات هر فاز بطور کامل در متدولوژی آمده است. بنابراین متدولوژی 

  را با جزئیات بیان کرده است.

 کیرا به عنوان  افزایشی است که در آن فرایند-یک متدولوژی تکراری این متدولوژی:  Boochمتدولوژی 

 یمدلساز (macro processعمر )در سطح چرخه  یتکرار ندیافر کیدر  (micro process) تکرار شونده ندیافر

 macroتعریف شده است.  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای  macro process کرده است.

process  فاز تشکیل شده است. در هر فاز  ۵ازmicro process  .فاز آن  ۵بصورت تکراری انجام می شود

از  micro process(. خود ۲-۱بخش سازی، تحلیل، طراحی، تکامل و نگهداری )جزئیات در عبارتند از مفهوم

مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می شوند. این مرحله ها عبارتند از شناسایی کالس ها  ۴

 48رابطو شیء ها، شناسایی معناشناسی کالس ها و شیء ها، شناسایی روابط کالس ها و شیء ها و شناسایی 

واحد های کاری و چرخه عمر  Booch(. بنابراین در ۲-۲بخش )جزئیات در  هاو شیء هاکالس  یسازادهیو پ

 آن توضیح داده شده است. 

                                                 
48interface 
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چرخه ی عمر و واحد های کاری کامال توضیح داده شده اند. به این در این متدولوژی  : OMTمتدولوژی 

حلیل، طراحی سیستم، طراحی شیء، کد و تست می باشد. در فاز تحلیل هدف فاز ت ۵شامل  OMTصورت که 

این است که یک مدل صحیح از دنیای واقع بسازیم، در همین جهت سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای به طور 

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

یا همان طراحی معماری، ساختار سطح باالی سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود. سیستم 

شود. در واقع های قلمرو جواب و روابط بینشان به سه مدلی که ساختیم اضافه میدر فاز طراحی شیء، کالس

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

شود. جزئیات بیشتر در مورد کار ها در فاز تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء نیز بیان شده است می

 مشاهده می کنید. ۳شکل (. یک نموداری هم برای فرایند آن آورده شده است که در ۱بخش )

 

 

 OMTتدولوژی م -3شکل 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

ی، تست و استقرار افزایشی دارند. هر دو فاز های تحلیل، طراحی، پیاده ساز-هر دو متدولوژی فرایند تکراری   

م شود در هر دو را با نام های مختلف دارند. جزئیات کارهایی که باید در هر فاز و فعالیت های تکراری انجا

 لوژی آمده است.متدو

 



15 
 

 تفاوت ها:    

ر نظر فازی جداگانه برای آن د UPدارای فاز نگهداری است در حالی که متدولوژی  Boochمتدولوژی    

 تند.نگرفته است. فعالیت های تکراری که در فازهای این دو متدولوژی تعریف شده اند با هم متفاو

 مقایسه: 

 UPولوژی لیل اینکه فاز نگهداری تعریف کرده است نسبت به متدبه د Boochمی توان گفت که متدولوژی    

ر نظر نگرفته نیز فعالیت های جداگانه برای فاز نگهداری د Boochدر این قسمت برتری دارد. گرچه متدولوژی 

یشتری از جزئیات ب UPاست. هر دو متدولوژی جزئیات واحدهای کاری خود را بیان کردند اما متدولوژی 

براین می توان ست و برای مثال در هر فاز شرایط تحقق و محصوالت را به خوبی تعریف می کند. بنابرخوردار ا

 برتری دارد. Boochگفت که از نظر جزئیات از متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

زئیات کارهایی رند. جو تست را با نام های مختلف دا هر دو متدولوژی فاز های تحلیل، طراحی، پیاده سازی   

 که باید در هر فاز و فعالیت های تکراری انجام شود در هر دو متدولوژی آمده است.

 تفاوت ها:    

 UPلوژی اینطور نیست. متدو OMTافزایشی است در حالی که در متدولوژی -تکراری UPفرایند متدولوژی    

 ای آن در نظر نگرفته است. فازی بر OMTدارای فاز استقرار است در حالی که متدولوژی 

 مقایسه: 

فزایشی است ا-با جزئیات بیشتری واحدهای کاری خود را بیان کرده است. فرایند آن تکراری UPمتدولوژی    

ین نظر ها اآن را مشاهده نمی کنیم. بنابراین از  OMTو همچنین دارای فاز استقرار است که در متدولوژی 

 رد.برتری دا OMTنسبت به متدولوژی 

 

 

 



16 
 

 :تولیدکنندگان 

قش نبیان کرده است و  role-centeredاین متدولوژی در یک حالت متدولوژی را بصورت  : UPمتدولوژی 

  افراد در کارها مشخص شده است.

  اشاره ای به افراد و نقششان در فعالیت ها نشده است. در این متدولوژی:  Boochمتدولوژی 

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

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها: 

ای به افراد اشاره Boochافراد و نقش هایشان را مشخص کرده است در حالی که متدولوژی  UPمتدولوژی    

 و نقششان نکرده است.

 مقایسه: 

 برتری دارد. Boochلیدکنندگان نسبت به متدولوژی در تعریف تو UPمتدولوژی    

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها:    

ای به افراد اشاره OMTافراد و نقش هایشان را مشخص کرده است در حالی که متدولوژی  UPمتدولوژی    

 و نقششان نکرده است.

 مقایسه: 

 برتری دارد. OMTن نسبت به متدولوژی در تعریف تولیدکنندگا UPمتدولوژی    
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 :زبان مدلسازی 

  ساخته شده است. UMLاین متدولوژی بر مبنای زبان مدلسازی :  UPمتدولوژی 

ت این متدولوژی از زبان مدلسازی مخصوص به خود برای مدلسازی و ایجاد محصوال : Booch متدولوژی

  شده است.استفاده کرده است که توضیحات آن در متدولوژی بیان 

اری، برای نشان دادن جنبه های ساختسه مدل شیء، پویا و وظیفه ای این متدولوژی   :OMT  متدولوژی

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

Diagram توسط  را سیستم نمایش می دهد؛ در مدل پویا رفتارEvent-Trace Diagrams و                     

State Transition Diagrams دار و در مدل وظیفه ای، وظیفه مندی سیستم را با نمو .کشد می تصویر به

DFD  .که شیء گرا نیست( نشان می دهند( 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها: 

ازی زبان مدلس Boochرده است در حالی که متدولوژی استفاده ک UMLاز زبان مدلسازی  UPمتدولوژی    

 مخصوص به خود را تعریف کرده است.

 مقایسه: 

ی برتر Boochاست که از این لحاظ نسبت به متدولوژی  UMLزبان غنی  UPزبان مدلسازی متدولوژی    

 دارد.

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها:   

ل مد ۳دارای  OMTاستفاده کرده است در حالی که متدولوژی  UMLن مدلسازی از زبا UPمتدولوژی    

همچنین  شیء، پویا و وظیفه ای است که دیدگاه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را نشان می دهند.

  استفاده کرده است که شیء گرا نیست. DFDدر مدل وظیفه ای خود از 
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 مقایسه: 

ی برتر Boochاست که از این لحاظ نسبت به متدولوژی  UMLزبان غنی  UPزبان مدلسازی متدولوژی    

ت. بنابراین انجام می شود که گاهی اوقات کافی نیس use caseمدلسازی وظیفه ای تنها با  UMLدارد. اما در 

 باشد. UPمی تواند در بعضی موارد برتری آن نسبت به متدولوژی  OMTدر متدولوژی  DFDوجود 

 

 :محصوالت 

، سند inceptionدر این متدولوژی محصوالت متعددی در طی فازها ایجاد می شوند. در فاز :  UPدولوژی مت

 یابیسند ارز، 49طرح توجیه اقتصادی، اولیه project plan، واژه نامه پروژه، اولیه case useمدل ، اندازچشم

، UMLمبنا قابل اجرا، مدل ایستا ، معماری elaboration، تولید می شوند. در فاز معماری اولیهو  50سکیر

، سند چشم انداز، سند ارزیابی ریسک بروزرسانی شده، طرح توجیه use case UML، مدل UMLمدل پویا 

، constructionاقتصادی بروزرسانی شده، طرح برنامه بروزرسانی شده و سند توافق، تولید می شوند. در فاز 

 project planها، توضیحات نسخه ساخته شده و  UML ،test suite ،user manualمحصول نرم افزاری، مدل 

های  user manualکاربر و  51، محصول نرم افزاری، برنامه ساپورتtransition، تولید می شوند. و در فاز 

  بروزرسانی شده، تولید می شوند.

اد نرم افزار انجام که فعالیت های ریزدانه ایج micro processدر این متدولوژی در   : Booch متدولوژی

شوند محصوالتی تولید می شوند. در مرحله اول که کالس ها و اشیاء شناسایی می شوند، دیکشنری داده می

 52دارد. در مرحله دوم که معناشناسیتولید می شود که همه کالس ها و اشیاء در طول توسعه سیستم را نگه می

،برای  53رفتاری صورت می گیرد، نمودار های حالت کالس ها و اشیاء مشخص می شود و در واقع مدلسازی

تعامل  یالگوها، برای نشان دادن  55و نمودار های تعامل 54دارند، و نمودار های شیء ایرفتار پو یی کهکالس ها

ساخته می شوند. نمودار های شیء و تعامل در واقع همریخت هستند با این تفاوت که نمودار شیء  ،اءیاش نیب

. در دارد دیتاک اءیاش نیتعامالت ب یبر توال، در حالی که نمودار تعامل دارد دیتاک اءیاش نیب ستایبر روابط ا

شود، شوند و در واقع مدلسازی ساختاری سیستم انجام میمرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء شناسایی می

                                                 
49 Business case 
50 Risk assessment document 
51 Support plan 
52 semantic 
53state diagrams 
54object diagrams 
55interaction diagrams 
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، برای نشان دادن  57ماژولنمودار های ، ها آن بین کالس ها و روابط، برای نشان دادن 56کالس ینمودارها

نمودار های شیء، ایجاد می شوند. و در مرحله آخر که و  ها آن نیب یهایو وابستگ یکیزیف یماژول ها

 ریبه تصو، برای  59ندیافرنمودار های ها شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می شوند، 58رابط

   شوند. یم دیتول ،اه ها و اتصاالت آندستگاه ،هاپردازنده دنیکش

طور محصوالتی که در هر گام تولید می شوند مشخص شده اند. هماندر این متدولوژی  : OMT متدولوژی

ی اولیه در فاز تحلیل مدل های شیء، پویا و وظیفه امی بینید خروجی هر فاز مشخص است.  ۳شکل که در 

دل مدر  data dictionaryو class diagram ساخته می شوند که در هر کدام محصوالتی که تولید می شوند 

در مدل  DFDدر مدل پویا و نمودارهای  State Transition Diagrams و Event-Trace Diagramsشیء، 

ه مدل ذکر شده ب ۳در فاز طراحی یک معماری در سطح سیستم ساخته می شود و  باشند.وظیفه ای می

ار هایشان فاز طراحی شیء مدل های ذکر شده به همراه نمودهایشان بروزرسانی می شوند. در همراه نمودار

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

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

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

دو متدولوژی محصوالت به خوبی تعریف شده اند. محصوالتی مثل نمودار کالس، نمودار شیء، نمودار  در هر   

 هستند.  UML 60ماژول و نمودار حالت از نظر مفهوم شبیه نمودار های کالس، شیء، پکیج و انتقال حالت

 تفاوت ها: 

اتی مثل مستند UPن در متدولوژی همچنی به جز محصوالت باال سایر محصوالت با یکدیگر متفاوت هستند.   

ها ری از آنخب Boochسند چشم انداز، توجیه اقتصادی، ارزیابی ریسک و ... تولید می شوند که در متدولوژی 

 نیست.

 

                                                 
56class diagrams  
57module diagrams 
58interface 
59process diagram 
60 State transition diagram 
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 مقایسه: 

ین در محصوالت بهتری تولید می کند و همچن UML  به دلیل استفاده از زبان مدلسازی UPمتدولوژی    

مل بودن آن از نظر کیفیت محصوالت و کا UPیز ایجاد می کند. بنابراین متدولوژی کنار آن ها مستنداتی ن

 بهتر عمل می کند. Boochها از متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 در هر دو متدولوژی دیده می شود. state transition diagramو  class diagramمحصوالت    

 تفاوت ها:    

ه عنوان مستنداتی نیز ب UPحصوالت این دو متدولوژی با هم متفاوتند. همچنین در متدولوژی سایر م   

 دیده نمی شود. OMTمحصول تولید می شوند که در متدولوژی 

 مقایسه:

ند و محصوالت بهتر و جامع تری تولید می ک UMLبه دلیل استفاده از زبان مدلسازی  UPمتدولوژی    

ن محصوالت از از نظر کامل بود UPستنداتی نیز ایجاد می کند. بنابراین متدولوژی همچنین در کنار آن ها م

 بهتر عمل می کند. OMTمتدولوژی 

 

  .تکنیک ها و قوانین: تکنیک درواقع به چگونگی انجام کار ها اشاره دارد 

 ۵از ها فین فاز تشکیل شده که در هر کدام از ا ۴همانطور که ذکر شد این متدولوژی از :  UPمتدولوژی 

شوند. و در یمجریان کاری با تمرکز های مختلف متناسب با فازی که در آن قرار داریم، بصورت تکراری اجرا 

  هر فاز برای تحقق اهداف آن فاز به تکنیک ها و قوانین انجام کارها اشاره شده است.

افزایشی است که در -رییک متدولوژی تکرا Boochمتدولوژی همانطور که ذکر شد،  : Booch متدولوژی

 Macro processتعریف شده است.  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای  macro processآن 

که  کد و مستندات است مرور ت،یفیک نیمانند تضم یافزار اساسنرم تیریمد بیشتر بخش هایش فعالیت های

فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم  micro processر در مقیاس هفته ها و ماه ها انجام می شود در حالی که د

، به صورت روزانه توسط ندیآ یم دیپد macro processکه از  یو مشخصات معمار وهایسنار افزار، بر اساس
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مراحلی دارند که  micro processو  Macro processدهندگان انجام می شوند. فرد یا گروه کوچکی از توسعه

  تکنیک ها و قوانین را مشخص کرده است. Boochمتدولوژی ذکر شده است. بنابراین  چگونگی انجام آن ها در

، ز تحلیل، طراحی سیستم، طراحی شیءفا ۵همانطور که ذکر شد، حاوی این متدولوژی  : OMT متدولوژی

)به  کد و تست است و چگونگی انجام مراحل تحلیل، طراحی سیستم و طراحی شیء توضیح داده شده است

 .مراجعه کنید( ۳بخش 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هر دو متدولوژی تکنیک ها و قوانین مربوط به خود را تعریف کردند.   

 تفاوت ها:

 تکنیک ها و قوانین در این دو متدولوژی متفاوت است.   

 مقایسه: 

ف کرده اند شان تکنیک ها و قوانین خاص خود را تعریهای فعالیت و ا فاز هاهر دو متدولوژی متناسب ب   

 بنابراین از این نظر نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هر دو متدولوژی تکنیک ها و قوانین مربوط به خود را تعریف کردند.   

 تفاوت ها:    

 در این دو متدولوژی متفاوت است.تکنیک ها و قوانین    

 مقایسه:

ین از این نظر تکنیک ها و قوانین خاص خود را تعریف کرده اند بنابرا ر دو متدولوژی متناسب با فاز ها ه

 نسبت به یکدیگر برتری ندارند.
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 :دغدغه های مربوط به فعالیت های چتری 

توضیح داده شده اند، اما به طور مختصر به فعالیت هایی  ۴-۱-۳بخش فعالیت های چتری به طور کامل در    

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

 صورت می گیرند.

کیفیت  پروژه و تضمیناین متدولوژی فعالیت های چتری که برای مدیریت ریسک، مدیریت :  UPمتدولوژی 

 انجام می شوند را پوشش می دهد. 

 اد برای مدیریت ریسک، فعالیت هایی مثل تحلیل امکان سنجی، برنامه ریزی مبتنی بر ریسک، ایج

prototype  ،کاربر فعال مشارکتهای اولیه،V&V انجام می شوند مداوم سازی یکپارچه مستمر و .

 کند. فزایشی است که به مدیریت ریسک کمک میا-همچنین فرایند این متدولوژی تکراری

  برای مدیریت پروژه در فازinception های گانت، های برنامه ریزی و مدیریت پروژه شامل نمودارفعالیت

های  iterationای برنامه دقیق بر elaborationبرنامه ها، بودجه ها و غیره، انجام می شوند. در انتهای فاز 

ول این فاز ها در طiterationشود و برنامه ریزی مابقی ، ایجاد میconstructionفاز  اولیه فاز بعدی یعنی

د نظر قرار می کامل می شود. بنابراین این برنامه ریزی ها بطور مکرر در طی فازها مورد بازبینی و تجدی

خوبی انجام می  بهگیرند. البته این متدولوژی به مدیریت افراد اشاره ای نکرده است اما مدیریت پروژه را 

 دهد.

  ،برای تضمین کیفیتV&V ردیابی به نیازمندی ها صورت می گیرد. همچنین در فاز  مستمر و

elaboration  یفیت کمعیار های کیفی مثل نرخ کشف نقص و تراکم نقص قابل قبول، تعریف می شوند که

  ت را تضمین کرد.کد را نشان می دهند و با پایین نگه داشتن این معیار ها می توان کیفی

 

، نکرده اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شونداین متدولوژی   : Boochمتدولوژی 

ه یک ، ک macro processدر هر فاز  .افزایشی است-تکراری یندفرایند این متدولوژی، یک فرا اما .است

ریت بصورت تکراری انجام می شود و این مدی micro processاست،  macro processچارچوب مدیریتی برای 

 ریسک را در صورت بروز آن ساده تر می کند.

هایی مثل  انجام می شوند. برای مثال فعالیت macro processدر این متدولوژی فعالیت های مدیریتی در    

ریزی، مه، برنا macro processتضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند. همچنین در 

اما در کل  اشاره ای به مدیریت اعضای تیم نکرده است.  Boochزمانبندی و کنترل نیز انجام می شود. اما 

 مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.
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ت در همانطور که ذکر شد، فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندا Boochدر متدولوژی    

macro process .مد نظر  بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنین کیفیت انجام می شوند

 کاربر چک می شود. بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد. 

کرده ناشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، این متدولوژی  : OMT متدولوژی

ه کتحلیل سه مدل شیء، پویا و وظیفه ای پس از ساخته شدن، صحت سنجی می شوند  است. اما در فاز

 تواند کمی به مدیریت ریسک کمک کند.می

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

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

 طراحی ،61تکراری فنی حاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرور OMTفعالیت ها در    

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

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

 کمی به تضمین کیفیت کمک کند.

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 یز در نافزایشی دارند که به مدیریت ریسک کمک می کند. هر دو -هر دو متدولوژی فرایند تکراری

 .مستمر انجام می شود V&Vفعالیت های تکراریشان تست انجام می دهند که در آن 

 ین مدیریت هر دو متدولوژی فعالیت های برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را انجام می دهند بنابرا

 پروژه صورت می گیرد اما در هیچ یک به مدیریت افراد درگیر پروژه اشاره نشده است.

 ست.هر دو متدولوژی فعالیت هایی برای تضمین کیفیت انجام می دهند و سطح آن در هر دو باال 

 ت ها: تفاو

  متدولوژیUP  بر مبتنی ریزیبرنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان تحلیلاز تکنیک های 

ی که که برای مدیریت ریسک مفید هستند، استفاده می کند. در حال کاربر فعال مشارکت و ریسک

 از هیچ کدام از آن ها استفاده نمی کند. Boochمتدولوژی 

                                                 
61 iterative technical reviews 
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  در متدولوژیUP ،plan  طور مستمر مورد مرور و بازنگری قرار می گیرد در حالی که در متدولوژی به

Booch  .اشاره ای به آن نشده است 

  متدولوژیUP رای سنجش ردیابی به نیازمندی ها را بطور مستقیم دارد و همچنین معیار هایی نیز ب

 این ها را ندارد. Boochکیفیت تعریف کرده است. در حالی که متدولوژی 

  ه:مقایس

برتری  Boochکامال مدیریت ریسک را انجام می دهد و از این جهت نسبت به متدولوژی  UPمتدولوژی    

هایی لیل تفاوتبه د UPدارد. هر دو متدولوژی مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را انجام می دهند اما متدولوژی 

 .برتری دارد Boochکه ذکر شد بهتر عمل می کند و نسبت به متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها:    

  متدولوژیUP  بر مبتنی ریزیبرنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان تحلیلاز تکنیک های 

ید که برای مدیریت ریسک مف مداوم سازی یکپارچه مستمر و V&V، کاربر فعال مشارکت ، ریسک

 د.از هیچ یک از آن ها استفاده نمی کن OMTکه متدولوژی کند. در حالی هستند، استفاده می

  متدولوژیUP  دیریت پروژه مفعالیت های برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را انجام می دهند بنابراین

 به طور مستمر مورد مرور و بازنگری قرار می گیرد. planگیرد. همچنین در آن صورت می

  متدولوژیUP ،V&V ر هایی ه نیازمندی ها را بطور مستقیم دارد و همچنین معیامستمر و ردیابی ب

ام تنها کاری که انج OMTنیز برای سنجش کیفیت تعریف کرده است. در حالی که در متدولوژی 

می شود صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای و همچنین فاز تست است که می تواند 

 کمی به تضمین کیفیت کمک کند. 

 مقایسه:

یت به خوبی از فعالیت های چتری یعنی مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیف UPدولوژی مت   

ای متدولوژی هیچ یک از آن ها را ندارد و این یکی از برتری ه OMTپشتیبانی می کند در حالی که متدولوژی 

UP .نسبت به آن است 
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 پوشش چرخه عمر عمومی ایجاد نرم افزار -۴-۱-۲

تشکیل شده است که هر کدام زیر  64و نگهداری 63، توسعه62بخش اصلی تعریف ۳نرم افزار از چرخه عمومی    

 هایی دارند.بخش

 تعریف 

 کاوش قلمرو مسئله و مدلسازی .1

ل تشکی transitionو  inception  ،elaboration  ،constructionفاز  ۴این متدولوژی از  : UPمتدولوژی 

اخت مسئله هدف شن inceptionهایی انجام می شوند. در فاز  iterationا شده است که در هرکدام از این فاز ه

با استخراج  است، از این رو در این فاز جریان های کاری نیازمندی ها و تحلیل پررنگ تر انجام می شوند.

سازی قلمرو مسئله تا حدی مدل inceptionنیازمندی ها، حوزه سیستم مشخص می شود. بنابراین در فاز 

ه ایجاد با شناخت بیشتر مسئله مدلسازی ساختاری و رفتاری قلمرو مسئل elaborationد. سپس در فاز شومی

ایی که در ها می باشند، کامل تر می شوند و نیازمندی ه use caseو مدلسازی وظیفه ای که در واقع همان 

ه شامل زی قلمرو مسئلاین فاز استخراج شدند به آن ها اضافه می شوند. مدلسازی ساختاری برای مدلسا

class diagram  ،object diagram   وpackage diagram  ئله تحلیل می باشند. مدلسازی رفتاری قلمرو مس

برای کالس هایی که رفتار  state transition diagramو  activity diagram  ،sequence diagramشامل 

 وابسته به حالت دارند، می شود.

 کیان را به عنو افزایشی است که در آن فرایند-متدولوژی یک متدولوژی تکراری این : Booch متدولوژی

 یسازمدل (macro processعمر )در سطح چرخه  یتکرار ندیافر کیدر  (micro process) شوندهتکرار ندیافر

 macroتعریف شده است.  micro processبه عنوان یک چارچوب کنترلی برای  macro process کرده است.

process  مراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵ازmicro process در فاز بصورت تکراری انجام می شود .

دل از رفتار ماول بنام مفهوم سازی، نیازمندی های هسته استخراج می شوند و در فاز بعدی یعنی تحلیل، یک 

قلمرو  شخص می شود و در تحلیل،مطلوب سیستم ایجاد می شود. با استخراج نیازمندی ها قلمرو مسئله م

وند. در فاز بصورت تکراری اجرا می ش micro processمسئله مدل می شود. در هر کدام از این فاز ها، مراحل 

ء در قلمرو تحلیل، با فعالیت های شناسایی کالس ها و اشیاء در قلمرو مسئله، شناسایی نحوه تعامل اشیا

 شیاء در قلمرو مسئله،  قلمرو مسئله مدل می شود. مسئله و شناسایی ساختار کالس ها و ا

                                                 
62 definition 
63 development 
64 maintenance 
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ئله با توجه فاز است. در فاز اول یعنی فاز تحلیل ابتدا قلمرو مس ۵دارای این متدولوژی  : OMT متدولوژی

 ریبه صورت تکرا مدل شیء، پویا و وظیفه ای در قلمرو مسئله ۳ها مشخص می شود، سپس به نیازمندی

د. در ل در واقع وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای سیستم را مدل می کننمد ۳این ساخته می شوند. 

 مدل تکمیل می شوند و کالس های قلمرو جواب به آن ها اضافه می شوند. ۳های بعدی این فاز

 استخراج نیازمندی ها .2

که حدود  ، نیازمندی های اساسی را ،inceptionدر فاز  UPهمانطور که ذکر شد، متدولوژی  : UPمتدولوژی 

از درصد کل نیازمندی ها می شوند، استخراج می کند و حوزه سیستم را مشخص می کند. سپس در ف ۲۰

elaboration  قابل استخراج  درصد نیازمندی ها استخراج می شوند و مابقی نیازمندی ها که تا این مرحله ۸۰تا

-use-caseکر کرد که این متدولوژی هم باید ذ استخراج می شوند. این را constructionنیستند، در فاز 

driven  است و همه کارها بر مبنایuse case  .ها انجام می شوندUse case  وری که طها نیز در هر مرحله

     همه نیازمندی های استخراج شده را پوشش دهند، ساخته می شوند.

مندی و در فاز اول آن نیاز macro processدر همانطور که گفته شد، این متدولوژی  : Boochمتدولوژی 

  ه می شوند.های هسته را استخراج می کند. باقی نیازمندی ها در طول فرایند کم کم پیدا می شوند و اضاف

یل، فاز است و در فاز اول یعنی تحل ۵همانطور که گفته شد، دارای  این متدولوژی : OMT متدولوژی

فاز جدا برای  با توجه به نیازمندی ها مدل می کند اما نیازمندی ها را استخراج می کند و قلمرو مسئله را

 استخراج نیازمندی ها در نظر نگرفته است و مهندسی نیازمندی ها انجام نمی دهد.  

 تحلیل امکانپذیری .3

که در  به تحلیل امکانپذیری می پردازد. به این صورت inceptionاین متدولوژی در فاز :  UPمتدولوژی 

اری طراحی، بررسی می شود که امکانپذیری وجود دارد یا نه. در همین جهت در جریان کجریان کاری تحلیل، 

technical prototyping  برای بررسی اینکه تکنولوژی مورد نیاز موجود هست یا خیر، و ،                        

proof of concept prototyping درک  اربر به درستی، برای سنجش نیازمندی ها و بررسی اینکه خواسته ک

شوند. ها پیاده سازی می prototype، طراحی می شوند. سپس در جریان کاری اجرا، این شده است یا خیر

یری امکانپذ elaborationریسک های مهم نیز شناسایی می شوند. سپس در فاز  inceptionهمچنین در فاز 

یل به خوبی به تحل UPیجه متدولوژی کامال مشخص می شود و همه ریسک ها شناسایی می شوند. در نت

 امکانپذیری می پردازد.    

  به تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده است.این متدولوژی  : Booch متدولوژی
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 ست.ابه تحلیل امکانپذیری در هیچ یک از فاز هایش اشاره نکرده  این متدولوژی : OMT متدولوژی      

 توسعه   

 معماری طراحی .1

یک معماری اولیه سطح باال تولید می شود تا قابل انجام  inceptionدر این متدولوژی در فاز  : UPمتدولوژی 

معماری کامل و تثبیت می شود که از این پس مبنا  elaborationبودن پروژه مشخص شود، سپس در فاز 

همچنین این معماری توسط ذی نفعان  د.قابل اجرا می گوین 65کارها می باشد. به این معماری، معماری مبنا

 طراحی معماری را بصورت کامل انجام می دهد. UPبنابراین متدولوژی  نیز باید تایید شود.

 microمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  macro processدر این متدولوژی،  : Booch متدولوژی

process اد آن یعنی طراحی، یک معماری برای سیستم ایج بصورت تکراری انجام می شود. در فاز سوم

حی شود. در واقع در این بخش وارد قلمرو جواب می شویم و هم طراحی معماری و هم بخشی از طرامی

  تفضیلی سیستم انجام می شوند.

فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی  ۵دارای  این متدولوژی : OMT متدولوژی

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

. )توضیحات و طراحی معماری را به عنوان یک مرحله جدا از طراحی تفضیلی تعریف کرده است گیردصورت می

 (۳-۲خش ببیشتر در 

 ر این بخش اجزاء سیستم و رفتار هایشان با جزئیات مشخص می شود و چگونگید: طراحی تفضیلی .2

 تعامل شیء ها با هم برای تحقق نیازمندی ها نشان داده می شود.

لی در جریان کاری طراحی، کمی وارد طراحی تفضی elaborationاین متدولوژی در فاز :  UPمتدولوژی 

را و های ریسکی اضافه می شود و در جریان کاری اج use caseشود، در حدی که جزئیات پیاده سازی یم

ر فاز دها پیاده سازی و تست می شوند. مابقی و در واقع بخش اصلی طراحی تفضیلی  use caseتست، این 

construction هایشان با و در جریان کاری طراحی، انجام و تکمیل می شود؛ بطوری که اجزاء سیستم و رفتار

 د و جزئیات پیاده سازی به آن ها اضافه می شود. جزئیات مشخص می شو
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یلی ، طراحی تفض macro processدر این متدولوژی همانطور که ذکر شد، در فاز سوم  : Booch متدولوژی

ا مشخص شود و کالس ها و اشیائی که در قلمرو جواب هستند اضافه می شوند و نحوه تعامل آن هشروع می

 ام یعنی تکامل، انجام می شود. ۴ی در فاز شود. مابقی طراحی تفضیلمی

فاز تشکیل شده است که در فاز سوم یعنی طراحی شیء، طراحی  ۵از این متدولوژی  : OMT متدولوژی

ها، آن 66تفضیلی انجام می دهد. به این صورت که در این فاز تمام جزئیات کالس ها، روابط بین آن ها، خواص

داده و یی که طراحی شده است، مشخص می شود. همچنین ساختار های هایشان با توجه به معمار 67عملکرد

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

 فاز مشخص شود.

 برنامه نویسی .3

ین فاز ای شود. در انجام م constructionدر این متدولوژی بخش عمده پیاده سازی در فاز  : UPمتدولوژی 

 elaboration ها پیاده سازی می شوند و معماری مبنا قابل اجرا که در فاز use caseافزایشی -بصورت تکراری

نیز کمی پیاده  ساخته شده بود، تکامل پیدا می کند و به سیستم نهایی تبدیل می شود. البته در فازهای دیگر

ی شوند. هایی برای تحلیل امکانپذیری پیاده سازی م inception  ،prototypeسازی صورت می گیرد. در فاز 

های ریسکی  use case، معماری مبنا قابل اجرا پیاده سازی می شود. همچنین در این فاز  elaborationدر فاز 

ن ها، تولید آبرای نشان دادن امکانپذیری پیاده سازی  proof-of-conceptنیز باید پیاده سازی بشوند یا کد 

اشد، در شود ممکن است ایراداتی داشته ب، سیستم که در محیط کاربر اجرا می transitionو در فاز  شود.

  شود.همین جهت برای برطرف کردن ایرادات کمی پیاده سازی انجام می

 microمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  macro processدر این متدولوژی،  : Booch متدولوژی

process  ی شوند.مام پیاده سازی، تست و استقرار سیستم انجام  ۴بصورت تکراری انجام می شود. در فاز  

که  ی باشدمفاز دارد که فاز چهارم، فاز کد زدن یا همان برنامه نویسی  ۵ این متدولوژی : OMT متدولوژی

 .سورس کد را تولید می کند

 تست .4

پررنگ تر می باشد، اما در  transitionو  constructionدر این متدولوژی تست در فازهای  : UPمتدولوژی 

، معماری مبنا قابل اجرا بعد از طراحی  elaborationنیز کمی تست انجام می شود. در فاز  elaborationفاز 
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نسخه ای که تا این فاز کامل . پیاده سازی شده است، در  constructionو پیاده سازی، تست می شود. در فاز 

نسخه ای از نرم افزار که در فاز قبلی ساخته شده بود، به محیط  transitionتست می شود. در فاز  محیط اجرا

کاربر منتقل می شود و در آن جا روی آن تست آلفا، تست بتا، تست سیستم و تست پذیرش نهایی انجام می 

اده سازی، طراحی و شود و در صورت بروز مشکل، برای برطرف کردن آن ها کمی وارد جریان های کاری پی

در صورت نیاز تحلیل می شویم. در تست آلفا، یک محیط شبیه سازی شده از محیط کاربر در محیط اجرا 

ساخته می شود و کاربر آن را اجرا می کند و فیدبک می دهد. در تست بتا نرم افزار برای مشتریان بالقوه 

دهند. در تست سیستم، تست های یدبک میفرستاده می شود و کاربران در محیط خود نصب می کنند و ف

شوند. و تست پذیرش در نهایت که سیستم سیستمی یکبار در محیط اجرا و یکبار در محیط کاربر انجام می

 بطور کامل در محیط کاربر نصب شد، انجام می شود. 

ا در فعالیت ه،  macro processام  ۴در این متدولوژی همانطور که ذکر شد، در فاز  : Booch متدولوژی

 راستای تست سیستم انجام می شوند.

ر آن که سناریو های تست د فاز دارد که فاز آخر آن، تست می باشد ۵ این متدولوژی : OMT متدولوژی

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

 حیط کاربر می باشد.استقرار به معنی قرار دادن محصول در م: 68استقرار .5

ر نظر ، د RUPدر این متدولوژی با اینکه استقرار به عنوان یک جریان کاری جدا، مثل  : UPمتدولوژی 

 constructionدر انتهای فاز گرفته نشده است، اما در طی جریان های کاری اجرا و تست انجام می شود. 

فزار آماده ، محیط کاربر برای نصب نرم ا transitionدر فاز تمهیدات الزم برای استقرار صورت می گیرد و 

گیرد. و  شود، روی نرم افزار تغییراتی در جهت آماده سازی آن برای انتقال به محیط کاربر صورت میمی

  درنهایت نرم افزار بطور کامل به محیط کاربر منتقل می شود.

یاده سازی ، عالوه بر پ macro process ام ۴این متدولوژی همانطور که ذکر شد، در فاز  : Booch متدولوژی

 و تست، سیستم در محیط کاربر قرار می گیرد.

 می باشد. فاقد مرحله ی استقرار یا قرار دادن نرم افزار در محیط کاربر این متدولوژی : OMT متدولوژی
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 ره کرد.اشا 72و اجتنابی 71، تطبیقی70، تکمیلی69از انواع آن می توان به نگهداری تصحیحی: نگهداری   

، transitionفاز  در این متدولوژی فازی جدا برای نگهداری در نظر گرفته نشده است اما در انتهای : UPمتدولوژی 

مهیدات تباید تیم نگهداری شکل بگیرد، آموزش به آن ها صورت گیرد و فرایند نگهداری مشخص شود. همچنین 

وزش ببیند. سپس انجام شود و تیم ساپورت برای اینکار آم الزم برای ساپورت سیستم و مشاوره دادن به کاربر نیز

ای بعدی هاگر ساخت سیستم تمام شده بود وارد مرحله نگهداری می شویم و در صورتی که قرار بر ساخت نسخه 

 شوند.سیستم بود، فعالیت های توسعه نسخه جدید و نگهداری نسخه های قبلی بطور موازی انجام می

ری همان تکرار ه این متدولوژی خود فرایندی برای نگهداری تعریف نکرده است و برای نگهداباید اشاره کرد ک   

تی که در نگهداری . اما می دانیم که ماهیت مشکالها و جریان های کاری موجود در هر فاز را پیشنهاد داده استفاز

فاده کنیم و باید ی این متدولوژی استبینی است، بنابراین نمی توانیم از فرایند تکرارپیش می آیند غیر قابل پیش

 د. مرحله نگهداری را پوشش نمی ده  UPفرایند دیگری برای نگهداری تعریف شود. در نتیجه متدولوژی 

 microفاز تشکیل شده است. در هر فاز مراحل  ۵از  macro processاین متدولوژی،  در:  Booch متدولوژی

process ی شوند.ام فعالیت های مربوط به نگهداری سیستم انجام م ۵ر فاز بصورت تکراری انجام می شود. د  

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

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

ریف، و بخش ها از بخش تع هر دو متدولوژی فعالیت های کاوش و مدلسازی قلمرو مسئله و استخراج نیازمندی   

دهند.   توسعه به طور کامل یعنی طراحی معماری، طراحی تفضیلی، پیاده سازی، تست و استقرار را پوشش می

 بنابراین هیچ یک چرخه عمر عمومی نرم افزار را بطور کامل پوشش نمی دهند.

 تفاوت ها: 

آن را  Boochی دهد در حالی که متدولوژی فعالیت تحلیل امکانپذیری از تعریف را پوشش م UPمتدولوژی    

 آن را ندارد.  UPفاز نگهداری را پوشش می دهد، در حالی که متدولوژی  Boochندارد. متدولوژی 
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 مقایسه: 

سبت به ناز لحاظ داشتن فعالیت تحلیل امکانپذیری  UPهمانطور که در بخش تفاوت ها ذکر شد متدولوژی    

برتری  UPبه دلیل داشتن فاز نگهداری نسبت به متدولوژی  Boochمتدولوژی  برتری دارد و Boochمتدولوژی 

 دارد.

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

ریف، و طراحی هر دو متدولوژی فعالیت های کاوش و مدلسازی قلمرو مسئله و استخراج نیازمندی ها از بخش تع   

وژی فازی ش توسعه را پوشش می دهند. هیچ یک از دو متدولمعماری، طراحی تفضیلی، پیاده سازی و تست از بخ

 وشش نمی دهند.پبرای نگهداری در نظر نگرفته اند.  بنابراین هیچ یک چرخه عمر عمومی نرم افزار را بطور کامل 

 تفاوت ها:  

دهد در ی مفعالیت های تحلیل امکانپذیری از بخش تعریف و استقرار از بخش توسعه را پوشش  UPمتدولوژی    

ج می کند با اینکه نیازمندی ها را استخرا  OMTها را ندارد. همچنین متدولوژی  آن OMTحالی که متدولوژی 

 اما در فازی جداگانه به آن نمی پردازد.

 مقایسه:

 OMT. متدولوژی پوشش می دهد OMTچرخه عمر عمومی نرم افزار را بهتر از متدولوژی  UPمتدولوژی    

 رد.  آن ها را دا UPامکانپذیری و استقرار را پوشش نمی دهد در حالی که متدولوژی  فعالیت های تحلیل

 یچتر یها تیاز فعال یبانیپشت -۴-۱-۳

یت ریسک، فعالیت های چتری به فعالیت هایی گفته می شود که در کل طول چرخه عمر نرم افزار برای مدیر   

 مدیریت پروژه و تضمین کیفیت صورت می گیرند. 

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

کار ها را از ابتدا بررسی کنیم و کارهایی که ریسک پذیر هستند را در ابتدا انجام  73یعنی امکان پذیری

 ریزیبرنامه ،75اولیه سازی نمونه ،74اولیه سنجی امکان تحلیل(. تکنیک های based planning-riskدهیم )
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 V&V ،79زودهنگام انتشار ،78کاربر فعال مشارکت ،77یشافزای-تکراری فرآیند ،76ریسک بر مبتنی

(80validation&  
81

verification،برای مدیریت  83مداوم سازی یکپارچه و ،82تکراری های بررسی ( مداوم

 ریسک مفید هستند.

 :مکرر طور بهاید بباید انجام شوند؛ برنامه ها  کنترل و بندی زمان ریزی، برنامه های تکنیک مدیریت پروژه 

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

 تیم توجه شود.

 فنی مرور هایتکنیکباشند.  بهبود های تکنیک و کیفیت ارزیابی تضمین کیفیت: فعالیت ها شامل 

 را 85هانیازمندی ردیابی قابلیت که هاییتکنیک مستمر و V&Vقرارداد،  اساس رب طراحی ،84تکراری

 دهند، مفید می باشند.می افزایش

باشد که می transitionو  inception  ،elaboration  ،constructionفاز  ۴دارای  UPمتدولوژی :  UPمتدولوژی 

مندی ها، تحلیل، جریان کاری نیاز ۵شامل  iteration. هر هایی انجام می شوند iterationدر هرکدام از این فاز ها 

 طراحی، اجرا و تست است.

  :مدیریت ریسک 

  در فازinception ود. ریسک های بحرانی شناسایی می شوند و تحلیل امکانپذیری انجام می ش

برای بررسی   proof of concept prototypingو  technical prototypingبه این صورت که 

ریختنی ها دور prototypeتکنولوژی مورد نیاز و سنجش نیازمندی ها، انجام می شوند. این  وجود

 هستند و برای سنجش امکانپذیری ساخته می شوند. 

  در فازinception  عالوه بر شناسایی ریسک های بحرانی، سند ارزیابی ریسک نیز توسط مدیر

 use caseابی ریسک اصالح می شود و برای سند ارزی elaborationپروژه تولید می شود. در فاز 

ها پیاده سازی و تست  use caseهای حاوی ریسک طراحی تفضیلی انجام می شود. همچین این 

برای بررسی  proof-of-conceptنیز می شوند. البته ممکن است به جای پیاده سازی کامل، کد 

                                                 
76 risk-based planning 
77iterative-incremental process  
78 active user involvement 
79 early release 
 اعتبار سنجی: سنجیدن اینکه سیستم مورد تایید کاربر هست یا خیر 80

 صحت سنجی: بررسی اینکه سیستم درست کار می کند یا خیر 81
82 iterative reviews  
83 continuous integration 
84 iterative technical reviews 
85 requirements traceability 
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این فاز ریسک ها باید بطور کامل  قابل پیاده سازی بودن آن ها تولید شود. در واقع در انتهای

 شناسایی شوند. 

  در طول اجراء فازها هرگاه کهproject plan هایی یریاصالح می شود، بررسی می شود که امکانپذ

 که مشخص شده است را نقض نکنند. 

  فرایند متدولوژیUP افزایشی است که به مدیریت ریسک کمک می کند.-تکراری 

 هر  تکراری در هر فاز انجام می شوند شامل تست نیز می باشد. جریان های کاری که بصورت

use case که  در هر فازی که تولید می شود، تست نیز می شود. همچنین در هر فاز محصوالتی

ان نشان ، طرح توجیه اقتصادی، معماری و ... به ذی نفع project planتولید می شوند، اعم از 

 V&Vهم  می شود. بنابراین هم کاربر مشارکت فعال دارد و داده می شود و تایید آن ها گرفته

 )اعتبار سنجی و صحت سنجی( بصورت مستمر انجام می شود.

 رت در جریان کاری تست که در هر فاز در تکرار ها انجام می شود، یکپارچه سازی نیز صو

 گیرد.می

  فرایند دینسخه های بع فاز ذکر شده، یک نسخه تولید می شود و برای تولید ۴در هر بار اجرای 

 اجرا می شود. inceptionدوباره از فاز 

 :مدیریت پروژه 

  در متدولوژیUP  جریان کاری مدیریت پروژه که در متدولوژیRUP  ،وجود داشت، حذف شده است

 inceptionاما این متدولوژی فعالیت های مدیریت پروژه را در طی فازها انجام می دهد. در فاز 

، بودجه ها و غیره، 87، برنامه ها86امه ریزی و مدیریت پروژه شامل نمودار های گانتهای برنفعالیت

را شامل شوند و  elaborationهای ابتدایی فاز  iterationانجام می شوند. البته برنامه ها می توانند 

فاز ، در طی این فاز کامل می شود. در انتهای elaborationهای فاز  iterationبرنامه ریزی مابقی 

elaboration  برنامه دقیق برایiteration  های اولیه فاز بعدی یعنی فازconstructionشود ، ایجاد می

ها در طول این فاز کامل می شود. بنابراین این برنامه ریزی ها بطور iterationو برنامه ریزی مابقی 

ن متدولوژی به مدیریت افراد مکرر در طی فازها مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرند. البته ای

 اشاره ای نکرده است اما مدیریت پروژه را به خوبی انجام می دهد.

 

 

                                                 
86 Gantt charts 
87 plans 
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 ضمین کیفیت: ت 

  همانطور که ذکر شد در متدولوژیUP وی در هر فاز جریان های کاری تکرار می شوند که حا

راری ر تکمستمر می شود، بطو V&Vجریان کاری تست می باشد. که عالوه بر اینکه موجب انجام 

 محصوالت بررسی می شوند و کیفیت آن ها تضمین می شود.  

  این متدولوژی مبتنی برuse case  است و همه فعالیت ها بر اساسuse case شوند.  ها انجام می

 بنابراین ردیابی به نیازمندی ها بطور مستقیم وجود دارد.

  در فازelaboration تعریف 89اکم نقص قابل قبولو تر 88معیار های کیفی مثل نرخ کشف نقص ،

می شوند که کیفیت کد را نشان می دهند و با پایین نگه داشتن این معیار ها می توان کیفیت 

  را تضمین کرد.

 : Booch متدولوژی

  متدولوژیBooch  .برای  اشاره ای به کارهایی که در جهت مدیریت ریسک انجام می شوند، نکرده است

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

-تکراری یندافرایند این متدولوژی، یک فر شوند. اماانجام نمی تکراری های بررسی و کاربر فعال مشارکت

است،  macro process، که یک چارچوب مدیریتی برای  macro processدر هر فاز  .افزایشی است

micro process  بصورت تکراری انجام می شود و همچنینV&V  مستمر صورت می گیرد و این ها

 کند.مدیریت ریسک را در صورت بروز آن ساده تر می

  در این متدولوژی فعالیت های مدیریتی درmacro process هایی  انجام می شوند. برای مثال فعالیت

،  macro processانجام می شوند. همچنین در مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش 

ی تیم نکرده اشاره ای به مدیریت اعضا  Boochبرنامه ریزی، زمانبندی و کنترل نیز انجام می شود. اما 

 است. اما در کل مدیریت پروژه در این متدولوژی در سطح خوبی قرار دارد.

  در متدولوژیBooch ات ضمین کیفیت، مرور کد و مستندهمانطور که ذکر شد، فعالیت هایی مثل ت

ن کیفیت بنابراین مرور کد بصورت تکراری انجام می شود و همچنی انجام می شوند. macro processدر 

 مد نظر کاربر چک می شود. بنابراین این متدولوژی تضمین کیفیت دارد. 

 : OMT متدولوژی

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

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

                                                 
88 Defect discovery rate 
89 Acceptable defect densities 
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 سازی یکپارچه و تکراری، های بررسی انتشار زودهنگام، کاربر، فعال ، مشارکتشیافزای-تکراری فرآیند

سنجی و وظیفه ای پس از ساخته شدن و اصالح شدن، صحتپویا شوند. اما سه مدل شیء، مداوم انجام نمی

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

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

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

 ت ها در فعالیOMT بر راحیط تکراری، فنی حاوی ارزیابی کیفیت نمی باشند. از تکنیک هایی مثل مرور 

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

 واند کمیتنها کاری که صورت می گیرد صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای است که می ت

ه سازی به تضمین کیفیت کمک کند. البته این متدولوژی حاوی فاز تست نیز می باشد که بعد از پیاد

اده سازی سیستم انجام می شود که آن نیز کمک کننده است، اما تأثیری در تضمین کیفیت تا قبل از پی

 سیستم ندارد. 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 در  کمک می کند. هر دو نیزافزایشی دارند که به مدیریت ریسک -ی فرایند تکراریهر دو متدولوژ

 مستمر انجام می شود. V&Vهای تکراریشان تست انجام می دهند که در آن فعالیت

  دیریت پروژه مهر دو متدولوژی فعالیت های برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را انجام می دهند بنابراین

 در هیچ یک به مدیریت افراد درگیر پروژه اشاره نشده است. صورت می گیرد اما

 هر دو متدولوژی فعالیت هایی برای تضمین کیفیت انجام می دهند و سطح آن در هر دو باالست. 

 تفاوت ها: 

  متدولوژیUP  ریسک بر مبتنی ریزیبرنامه اولیه، سازی نمونه اولیه، سنجی امکان تحلیلاز تکنیک های 

ولوژی که برای مدیریت ریسک مفید هستند، استفاده می کند. در حالی که متد کاربر فعال مشارکت و

Booch .از هیچ کدام از آن ها استفاده نمی کند 

  در متدولوژیUP ،plan تدولوژی به طور مستمر مورد مرور و بازنگری قرار می گیرد در حالی که در م

Booch  .اشاره ای به آن نشده است 

  متدولوژیUP سنجش  ابی به نیازمندی ها را بطور مستقیم دارد و همچنین معیار هایی نیز برایردی

 این ها را ندارد. Boochکیفیت تعریف کرده است. در حالی که متدولوژی 
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  مقایسه:

ی دارد. برتر Boochکامال مدیریت ریسک را انجام می دهد و از این جهت نسبت به متدولوژی  UPمتدولوژی    

هایی که ذکر تبه دلیل تفاو UPژی مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را انجام می دهند اما متدولوژی هر دو متدولو

 برتری دارد. Boochشد بهتر عمل می کند و نسبت به متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 -شباهت ها: 

 تفاوت ها:    

  متدولوژیUP  ریسک بر مبتنی ریزیبرنامه اولیه، یساز نمونه اولیه، سنجی امکان تحلیلاز تکنیک های ، 

ستفاده اکه برای مدیریت ریسک مفید هستند،  مداوم سازی یکپارچه مستمر و V&V، کاربر فعال مشارکت

 از هیچ یک از آن ها استفاده نمی کند. OMTکند. در حالی که متدولوژی می

  متدولوژیUP ریت پروژه می دهند بنابراین مدی فعالیت های برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را انجام

 به طور مستمر مورد مرور و بازنگری قرار می گیرد. planگیرد. همچنین در آن صورت می

  متدولوژیUP ،V&V  ایی نیز همستمر و ردیابی به نیازمندی ها را بطور مستقیم دارد و همچنین معیار

ود تنها کاری که انجام می ش OMTبرای سنجش کیفیت تعریف کرده است. در حالی که در متدولوژی 

ن صحت سنجی مدل های شیء، پویا و وظیفه ای و همچنین فاز تست است که می تواند کمی به تضمی

 کیفیت کمک کند. 

 مقایسه:

شتیبانی پبه خوبی از فعالیت های چتری یعنی مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت  UPمتدولوژی    

نسبت  UP هیچ یک از آن ها را ندارد و این یکی از برتری های متدولوژی OMTلوژی می کند در حالی که متدو

 به آن است.
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 از یک محصول به محصول دیگر 91و همواری انتقال 90بی درزی -۴-۱-۴

تکنیک برای  ۲  نداشته باشیم. 92بی درزی به این معناست که در زنجیره ی مدلسازی و کارها تغییرات پارادایم   

پایه گذاری کنیم یا  مشترک مفهوم یک بر محصوالت را و وظایف همهدرز نداشته باشیم این است که  برای اینکه

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

انتقال هموار باشد. ساخت محصوالت جدید از روی محصوالت  94و وظیفه ها 93همچنین باید بین فاز ها،مرحله ها   

 ای همواری انتقال است.موجود تهدیدی بر

ا و هها پوشش داده می شوند و همه فعالیت  use caseدر این متدولوژی نیازمندی ها در  : UPمتدولوژی 

محصوالت  و وظایفاست و همه  use-case-drivenبنابراین این متدولوژی  محصوالت بر مبناء آن ها پیش می روند.

یر شیء یک نمودار غ use caseتیجه تا حدی بی درز است، اما  اند در نپایه گذاری شده مشترک مفهوم یک بر

، از  sequence diagramگراست درحالی که سایر محصوالت شیء گرا هستند. بنابراین ساخت محصوالت، مانند 

توان گفت  کمی خدشه وارد می کند و نمی UPو این به بی درز بودن  ها پارادایم ایجاد می کند use caseروی 

 ی درز است.کامال ب

-لوژی تکراریدر این متدولوژی جریان های کاری بصورت تکراری در فازها انجام می شوند و فرایند این متدو   

الت همچنین محصو افزایشی است. بنابراین فعالیت ها کم کم انجام می شوند و ناهمواری بین آن ها ایجاد نمی شود.

  د.فاز ها کامل می شوند و ناهمواری ایجاد نمی کننساخته می شوند که در طی  UMLبا زبان مدلسازی 

ان به عنو macro processافزایشی است که در آن -این متدولوژی یک متدولوژی تکراری : Booch متدولوژی

ر هر فاز تشکیل شده است. د ۵از  macro processتعریف شده است.  micro processیک چارچوب کنترلی برای 

تکامل و  سازی، تحلیل، طراحی،فاز آن عبارتند از مفهوم ۵ورت تکراری انجام می شود. بص micro processفاز 

راحل مشوند. در این مرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می ۴از  micro processنگهداری. خود 

ها اضافه  ی به آننمودارهایی بسته به سطح انتزاعی که هستیم تولید یا تکمیل می شوند و جزئیات پیاده ساز

تقال هموار شود. بنابراین به این دلیل که مدلسازی بصورت تدریجی و تکراری انجام می شود، بی درزی و انمی

غیر شیء گرا  بین فازها وجود دارد. البته باید ذکر کرد که ساخت مدل های شیء گرا از روی مستندات نیازمندی

  سیب می زدند.کند که به بی درزی آیک پارادایم ایجاد می

                                                 
90 seamlessness 
91 smoothness of transition 
92 paradigm shift 
93 stages 
94 tasks 
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ازد و در مدل شیء،پویا و وظیفه ای می س ۳در همان فاز اولش یعنی تحلیل، این متدولوژی  : OMT متدولوژی

حصوالت و ممدل عمل می کند و همان ها را تکمیل می کند. بنابراین همه ی  ۳بقیه ی فاز ها بر مبنای همین 

ظیفه ای ودر مدل  OMTکلی که وجود دارد این است که وظایف بر مبنای یک مفهوم بنا نهاده می شوند. اما مش

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

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

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

نابراین هر دو بافزایشی دارند و محصوالت به مرور ایجاد و تکمیل می شوند، -هر دو متدولوژی فرایند تکراری   

گرا صورت غیر شیءوی نیازمندی ها که بمتدولوژی انتقال هموار دارند و تا حدی بی درز هستند. اما در هر دو از ر

 زند.سیب میجاد می شوند، بنابراین یک پارادایم وجود دارد که به بی درزی آثبت شدند، مدل های شیء گرا ای

 تفاوت ها:

دی ها ها و در واقع نیازمن use caseاست یعنی همه مدل ها بر مبنای  UP  ،use-case-drivenمتدولوژی    

 نیست.   Booch ،requirements-drivenدر حالی که متدولوژی ساخته می شوند. 

 مقایسه: 

از است،  بودن و درنتیجه اینکه همه چیز برمبنای یک مفهوم ثابت use-case-drivenبه دلیل  UPمتدولوژی    

 عمل می کند. Boochلحاظ بی درزی بهتر از متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

ها مدل UPمتدولوژی  ال هموار دارند.هر دو متدولوژی مدل ها را به تدریج ایجاد و تکمیل می کنند بنابراین انتق   

کمیل می تمدلی که در ابتدا ساخته را  OMT ۳( می سازد و متدولوژی use caseرا بر پایه یک مفهوم مشترک )

یازمندی ها که کند. بنابراین هر دو تا حدی بی درز هستند، اما در هر دو متدولوژی مدل های شیء گرا از روی ن

بی درزی  یا مدل شدند، ساخته می شوند که این یک پارادایم ایجاد می کند و به بصورت غیر شیء گرا مستند

 آسیب می زند.
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 تفاوت ها:    

نیز  DFD، نمودار  OMTها، شیء گرا هستند اما در متدولوژی   use caseهمه مدل ها جز  UPدر متدولوژی    

 وجود دارد که یک پارادایم دیگر ایجاد می کند. 

 مقایسه:

یب در متدولوژی مانطور که گفته شد هر دو متدولوژی به بی درز بودنشان خدشه وارد شده است اما این آسه   

OMT  به دلیل وجود نمودارDFD  بیشتر است. بنابراین از این نظر متدولوژیUP .برتری دارد 

 مبتنی بر نیازمندی ها )وظیفه ای و غیر وظیفه ای( -۴-۱-۵

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

 مبنا برای طراحی و اجرا قرار گیرند.

ها ازمندیدرصد کل نی ۲۰ندی های اساسی، که حدود نیازم inceptionدر این متدولوژی در فاز  : UPمتدولوژی 

ها زمندیدرصد نیا ۸۰تا  elaborationسپس در فاز  دها مدل می شون use caseدر و  شوند، استخراج می هستند

استخراج  constructionاستخراج می شوند و مابقی نیازمندی ها که تا این مرحله قابل استخراج نیستند، در فاز 

نابراین این بها انجام می شوند.  use caseاست و همه کارها بر مبنای  use-case-drivenاین متدولوژی  د.می شون

داز تهیه یک سند چشم ان inceptionلوژی کامال مبتنی بر نیازمندی های وظیفه ای است. همچنین در فاز متدو

عیین تمی شود که شامل نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای و محدودیت هایی است که از سمت کاربر 

  ی باشد.بر مبنای نیازمندی های غیر وظیفه ای نیز م UPشوند. بنابراین متدولوژی می

 microمراحل  فاز تشکیل شده است. در هر فاز ۵از  macro processدر این متدولوژی،  : Booch متدولوژی

process می شوند.  بصورت تکراری انجام می شود. در فاز اول یعنی مفهوم سازی، نیازمندی های هسته استخراج

درصد  ۲۰تنها  گرفته شده است. البته در این بخش بنابراین یک فاز جداگانه برای استخراج نیازمندی ها در نظر

ه بر اساس نیازمندی توانند پیدا شوند و مابقی در طی اجرای فرایند نمود پیدا می کنند. قلمرو مسئلنیازمندی ها می

فاده نمی های اولیه مشخص می شود اما از آن پس از سناریو هایی برای بررسی مبتنی بر نیازمندی بودن است

 requrements-drivenچنین نیازمندی ها بطور مستقل مدلسازی نمی شوند. بنابراین این متدولوژی شود. هم

ر وظیفه ای نیست اما مبتنی بر نیازمندی های وظیفه ای می باشد. در این متدولوژی به همه نیازمندی های غی

مورد  macro processبندی در توجه نمی شود، اما نیازمندی های غیر وظیفه ای مثل کیفیت، کامل بودن و زمان

ی نیازمندی غیر تمرکز قرار می گیرد. همچنین این متدولوژی نیز در فازهای خود استقرار و نگهداری دارد که نوع

  وظیفه ای هستند.
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وسعه دهندگان تنیازمندی های کاربران،  ،فاز دارد که در فاز اول یعنی تحلیل ۵این متدولوژی  : OMT متدولوژی

ست و نیازمندی ها را استخراج می کند. اما با وجود این به تحلیل نیازمندی ها بطور واضح اشاره نشده او مدیران 

 OMTاما  د.بطور مستقل مدلسازی نمی شوند. بنابراین نمی توان گفت که کامال بر مبنای نیازمندی ها می باش

ه ای را عنی نیازمندی های غیر وظیفرا مشخص می کند که این ی trade-offدر فاز طراحی سیستم اولویت های 

 گیرد.در نظر می

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هر دو متدولوژی بر مبنای نیازمندی های وظیفه ای ساخته می شوند.   

 تفاوت ها:

ی نیست. همچنین در متدولوژ Boochاست در حالی که متدولوژی  UP  ،requirements-drivenمتدولوژی    

UP دولوژی نیازمندی های غیر وظیفه ای در قالب سند چشم انداز مورد توجه قرار می گیرد در حالی که مت

Booch .خیلی اشاره ای به نیازمندی های غیر وظیفه ای نکرده است 

 مقایسه:

و  ای دارد توجه بیشتری به نیازمندی های غیر وظیفه UPهمانطور که در بخش تفاوت ها ذکر شد، متدولوژی    

 برتری دارد. Boochاست و از این نظر ها نسبت به متدولوژی  requirements-drivenهمچنین 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هر دو متدولوژی بر مبنای نیازمندی های وظیفه ای و غیر وظیفه ای می باشند.   

 تفاوت ها:    

ا بطور جداگانه زمندی ها در نظر نگرفته است و نیازمندی ها رفازی جداگانه برای استخراج نیا OMTمتدولوژی    

 UPولوژی مدل نمی کند. بنابراین نمی توان گفت که به طور کامل مبتنی بر نیازمندی است. در حالی که متد

use-case-driven .است و همه چیز بر مبنای نیازمندی ها ساخته می شود 
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 مقایسه:

بت به متدولوژی کامال بر مبنای نیازمندی هاست و از این نظر نس UPمتدولوژی  با توجه به توضیحات ذکر شده،   

OMT  .برتری دارد 

 ها یازمندین به یابیردقابل ملموس بودن،  ،یریآزمون پذ -۴-۱-۶

 آزمون پذیری 

ابل فهم قآزمون پذیری محصوالت به پیچیدگی آن ها وابسته است بنابراین محصوالت باید ساده، کم و    

مل کنند نه ند و روابط بین آن ها حداقل باشد. همچنین محصوالت باید یکدیگر را در زمینه فرایند کاباش

 اینکه باعث پیچیده شدن یکدیگر بشوند. 

م نیست و در این متدولوژی با اینکه محصوالت خیلی پیچیدگی ندارند اما تعداد آن ها ک : UPمتدولوژی 

هم ریخت  communication diagramو  sequence diagramثال وابستگی بین آن ها زیاد است. برای م

 UPیم. در هستند و این باعث می شود که هر جا تغییری ایجاد می کنیم در آن یکی هم تغییر را منتشر کن

آزمون  UPهیچ تمهیدی برای تعدد محصوالت و وابستگی بین آن ها ایجاد نشده است. بنابراین متدولوژی 

  پذیر نیست.

ر انجام که فعالیت های ریزدانه ایجاد نرم افزا micro processدر این متدولوژی، در  : Booch وژیمتدول

نری داده شوند محصوالتی تولید می شوند. در مرحله اول که کالس ها و اشیاء شناسایی می شوند، دیکشمی

، دار های حالتتولید می شود. در مرحله دوم که معناشناسی کالس ها و اشیاء مشخص می شود، نمو

شناسایی  ساخته می شوند. در مرحله سوم که روابط کالس ها و اشیاء نمودارهای شیء و نمودارهای تعامل

آخر که  نمودار های شیء، ایجاد می شوند. و در مرحلهو  نمودار های ماژولکالس،  ینمودارهاشوند، می

این  شوند. یم دیتول ندیافرنمودارهای شوند، ها شناسایی می شوند و کالس ها و اشیاء پیاده سازی می رابط

گفت که  محصوالت ساده هستند و بطور تکراری در طی مراحل ساخته و تکمیل می شوند. بنابراین می توان

 این متدولوژی آزمون پذیر است.

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

در مدل  data dictionaryو class diagram که در هر کدام محصوالتی تولید می شوند)  ای ساخته می شوند

در مدل  DFDدر مدل پویا و نمودارهای  State Transition Diagrams و Event-Trace Diagramsشیء، 

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

مدل کامال از هم مستقل  ۳محصوالت ساده و قابل فهم هستند و همچنین تعداد آن ها نیز کم می باشد. این 
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دل ها صورت می گیرد. در نتیجه نیستند و وابستگی هایی دارند اما این وابستگی ها در راستای تکمیل م

 توان گفت این متدولوژی آزمون پذیر است.می

 موس بودنمل 

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

اید در فرایند، معنای آن ها برای کاربر قابل فهم باشد. از دید توسعه دهنده محصوالتی که ایجاد می شوند ب

 مفید باشند.

شوند لید میسند چشم انداز، طرح توجیه اقتصادی و ... تودر این متدولوژی محصوالتی مثل :  UPمتدولوژی 

شوند که اکثرا مدل می UMLکه فاقد پیچیدگی هستند و برای کاربر ملموس اند. نمودار ها با زبان مدلسازی 

 class diagramتحلیل برای کاربر ملموس است اما  class diagramپیچیدگی ندارند اما برای مثال با اینکه 

وس نیست. همچنین کاربرد اکثر محصوالت برای توسعه دهندگان مشخص است اما وجود طراحی ملم

دگان نمودارهای هم ریخت و تعدد نمودار ها ممکن است کمی از ملموس بودن آن ها از نظر توسعه دهن

 بکاهد. 

براین از ادر این متدولوژی همانطور که ذکر شد، محصوالت ساده و قابل فهم هستند، بن : Booch متدولوژی

ضافه کردن دید کاربر ملموس هستند. همچنین محصوالتی که تولید می شوند در راستای جلو بردن پروژه و ا

و درنتیجه  ها و اشیاء و تعامالت آن ها و مدلسازی ساختاری و رفتاری هستند. بنابراین مفید هستندکالس

 برای توسعه دهندگان نیز ملموس هستند.

ر مدل مدل وجود دارد که در هر یک نمودار هایی رسم می شوند. د ۳متدولوژی  این در : OMT متدولوژی

 state transition diagramو  event trace diagram، در مدل پویا data dictionaryو  class diagramشیء 

قابل  اربرکندارند و برای این نمودار ها خیلی پیچیدگی   ترسیم می شود. DFDو در مدل وظیفه ای نمودار 

و مفید  باشند. همچنین در هر مرحله مدل ها و نمودار ها با هدف پیشرفت پروژه تکمیل می شوندفهم می

توسعه  خیلی توجیهی ندارد بنابراین می تواند کمی متدولوژی را از دید DFDاما وجود نمودار  هستند.

 ملموس کند.نادهندگان 

 قابل ردیابی به نیازمندی ها 

 ناریوهایس از استفاده طریق یا از نیازمندی ها، غیرمستقیم یا مستقیم تحقق عنوان هب باید محصوالت   

 .باشند ردیابی نیازمندی ها قابل بر مبتنی ارزیابی
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                      این متدولوژیو  ها مدل می شوند use caseندی در نیازماین متدولوژی  در:  UPمتدولوژی 

use-case-driven ه کارها بر مبنای هم یعنی ،استuse case .دی ها قابل بنابراین نیازمن ها انجام می شوند

  ها هستند. use caseردیابی مستقیم بوسیله 

نوان یک فاز در این متدولوژی همانطور که ذکر شد، با اینکه استخراج نیازمندی ها به ع : Booch متدولوژی

مندی ها مدلسازی قلمرو مسئله با استفاده از نیازدر نظر گرفته شده است و  macro processجداگانه در 

ی شوند ها بطور مستقل مدل نمی شوند و همچنین سناریو های کاربرد ایجاد نمصورت می گیرد، نیازمندی

به نیازمندی ها را  تا بتوان از روی آن ها نیازمندی ها را ردیابی کرد. بنابراین این متدولوژی قابلیت ردیابی

  ندارد.

عالیتی با فبا اینکه در فاز تحلیل نیازمندی ها را استخراج می کند، اما این متدولوژی  : OMT یمتدولوژ

دل ها و معنوان تحلیل نیازمندی ها ندارد و نمی توان گفت کامال مبتنی بر نیازمندی است. همچنین در 

 DFDا از طریق هه نیازمندی و ردیابی ب نمودار ها چیزی که بتواند ما را به نیازمندی ها برساند وجود ندارد

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

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هر دو متدولوژی تا حدی ملموس هستند.   

 تفاوت ها:

ر حالی که ددن آن ها تا حدی آزمون پذیر است بدلیل تعداد محصوالت کمتر و قابل فهم بو Boochمتدولوژی    

به  UPوژی به دلیل تعداد باالی محصوالت و وجود وابستگی بین آن ها آزمون پذیر نیست. متدول UPمتدولوژی 

 Boochژی بودن، ردیابی به نیازمندی ها را بطور مستقیم دارد در حالی که در متدولو use-case-drivenدلیل 

خدشه  ، تعدد مدل ها ممکن است کمی به ملموس بودن UPها مشکل است. در متدولوژی ردیابی به نیازمندی 

 وارد کند.

 مقایسه: 

 Boochتدولوژی مبرتری دارد.  Boochاز نظر ردیابی به نیازمندی ها نسبت به متدولوژی  UPبنابراین متدولوژی    

 برتری دارد. UPدولوژی نیز از نظر آزمون پذیری و کمی هم از نظر ملموس بودن نسبت به مت
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 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

لموس مهر دو متدولوژی تا حدی  در هر دو متدولوژی محصوالت قابل فهم هستند و پیچیدگی کمی دارند.   

هندگان دهر دو متدولوژی تا حدی از نظر کاربران ملموس هستند و ملموس بودن آنان از نظر توسعه  هستند.

دلیل  به OMTبه دلیل تعدد مدل و وجود وابستگی و در متدولوژی  UPچار مشکل است. ) در متدولوژی کمی د

 ( DFDوجود نمودار 

 تفاوت ها:    

 UPوژی به دلیل ساده بودن و تعداد کم محصوالت آزمون پذیر است در حالی که در متدول OMTمتدولوژی    

با اینکه   OMTباعث می شود آزمون پذیر نباشد. در متدولوژی  تعداد مدل ها و وابستگی بینشان زیاد است که

نیازمندی ها رسید  مدل ها در ابتدا بر مبنا نیازمندی ها ساخته می شوند اما راهکاری برای اینکه بعداً بتوان به

است و  UP  ،requirements-drivenندارد و در نتیجه ردیابی به نیازمندی ها را ندارد. در حالی که متدولوژی 

 ردیابی به نیازمندی ها بصورت مستقیم وجود دارد.

 مقایسه:

از  OMTی برتری دارد. و متدولوژ OMTاز لحاظ ردیابی به نیازمندی ها نسبت به متدولوژی  UPمتدولوژی    

 برتری دارد. UPلحاظ آزمون پذیر بودن نسبت به متدولوژی 

 مشارکت فعال کاربران قیتشو -۴-۱-۷

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

 با کاربران مفید می باشد. 95برنامه ریزی و جلسات مرور وری است.یفیت ضرمدیریت ریسک و تضمین ک

نشان داده می شود و  به ذی نفعان در این متدولوژی در هر فاز محصوالتی که تولید می شوند : UPمتدولوژی 

، هدف پروژه، نیازمندی های اساسی و حوزه سیستم ، inceptionتایید آن ها گرفته می شود. برای مثال در فاز 

، در مورد طرح توجیه اقتصادی و elaborationتخمین هزینه و زمان، مورد توافق ذی نفعان قرار می گیرد. در فاز 

project plan ی رسند. در فاز با ذی نفعان به توافق مconstruction  محصول نهایی مورد توافق ذی نفعان قرار

تایید کاربران برای محصولی که در محیط آن ها نصب شده است، گرفته  transitionگیرد. و در نهایت در فاز می

                                                 
95 session review 
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بران عضو تیم می شود. بنابراین کاربران در این متدولوژی مشارکت فعال دارند. اما اینگونه نیست که عضوی از کار

  باشد.

 micro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  macro processدر این متدولوژی،  : Booch متدولوژی

چنین در کند و فعالیت هایی مثل تضمین کیفیت، مرور کد و مستندات در این بخش انجام می شوند. همعمل می

macro process ،ارها به کامل بودن و زمانبندی، توجه می شود. و این ک ، به مشتری و نیازهایش مثل کیفیت

ت با کاربران و صورت تکراری انجام می پذیرند. بنابراین با اینکه در این متدولوژی اشاره ای به برگزاری جلسا

 مل با کاربر وجودحضور فعال کاربر نشده است، اما برای تحقق فعالیت های مدیریتی ذکر شده در باال، احتماال تعا

 دارد. 

ی شود و از تنها در فاز اول یعنی تحلیل، نیازمندی های کاربر استخراج م این متدولوژیدر  : OMT متدولوژی

 آن پس تعامل و مشارکت فعال با کاربر صورت نمی گیرد.

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

نوان عضو تیم در هیچ یک از آن ها کاربر به ع در هر دو متدولوژی به نظر کاربران اهمیت داده می شود اما در   

 نظر گرفته نشده است.

 تفاوت ها:

ایید آن ها تاشاره شده است که در اخر هر فاز محصوالتی به کاربر نشان داده می شوند و  UPدر متدولوژی    

شود. رفته میبر گبصورت دقیق بیان نشده است که چگونه نظر و تایید کار Boochگرفته می شود اما در متدولوژی 

 روی کیفیت مد نظر کاربران است.   macro processاما ذکر شده است که تمرکز فعالیت های 

 مقایسه:

 شود.یمحسوب م Boochحضور فعال کاربران پررنگ تر است و یک مزیت نسبت به متدولوژی  UPدر متدولوژی    

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 دو متدولوژی کاربر به عنوان عضو تیم قرار ندارد. در هیچ یک از   
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 تفاوت ها:  

جز در  OMTوژی دائما نظر کاربر پرسیده می شود و از او تایید گرفته می شود اما در متدول UPدر متدولوژی    

   ابتدا هنگام استخراج نیازمندی ها، دیگر ارتباط با کاربر صورت نمی گیرد. 

 مقایسه:

ن این برتری اینگونه نیست. بنابرای OMTکاربر حضور فعال دارد در حالی که در متدولوژی  UPدر متدولوژی    

 می باشد. OMTنسبت به متدولوژی  UPمتدولوژی 

 97و قابلیت اجرا بصورت کارا 96قابلیت اجرا -۴-۱-۸

 روژه وابسته باشد.پهیت قابلیت اجرا یعنی بتوان یک فرایند را اجرا کرد. می تواند به پیچیدگی آن فرایند یا ما   

 تند:قابلیت اجرا به صورت کارا یعنی فرایند استفاده مؤثر داشته باشد. موارد زیر تاثیرگذار هس   

 یندفرا واحدهای پیچیدگی 

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

 های مدل تیم، مدیریت جلسات مانند هایی تکنیک از استفاده بامی توان . کند می مشغول غیرضروری

 .درک متمرکز را دهندگان توسعه سیستم، معماری و مندینیاز بر مبتنی

 خطا مستعد های استراتژی و ها تکنیک به وابستگی 

 خاص های فناوری و ابزار به وابستگی 

 کافی پروژه مدیریت استراتژی فقدان 

، inception ،elaborationفاز  ۴ژی فرایند پیچیده ای دارد. همانطور که گفته شد از این متدولو : UPمتدولوژی 

construction  وtransition  تشکیل شده است که در هرکدام از این فاز هاiteration ها، تحلیل، های نیازمندی

ا پیچیدگی ایا دارد امافزایشی آن خیلی مز-طراحی، اجرا و تست، انجام می شوند. درست است که ماهیت تکراری

باید آن را  UPز افازها را بیشتر هم کرده است. بنابراین کمی به قابلیت اجرا خدشه وارد می شود. برای استفاده 

ز متدولوژی کمتر ا UPمتناسب با پروژه شخصی سازی کنیم. البته شایان ذکر است که پیچیدگی فرایند متدولوژی 

RUP ز است و اجرا کردن آن ساده تر اRUP .است 

همانطور که گفتیم چون قابل اجرا بودن متدولوژی دچار خدشه است بنابراین صحبت از قابل اجرا بودن بصورت    

کارا مطرح نیست، اما نکات مثبت و منفی وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم. این متدولوژی مبتنی بر 
                                                 
96 practicability 
97 practicality 
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ا دارد که مبنای کارها قرار می گیرد، بنابراین این تکنیک ها نیازمندی هاست و همچنین معماری مبنا قابل اجر

توسعه دهندگان را متمرکز نگه می دارند. وابستگی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا وجود ندارد و 

انجام می شوند. اما ضعفی که  ( خیلی خوب۴-۱-۳بخش همچنین استراتژی های مدیریت پروژه )جزئیات در 

 است که در بعضی موارد دچار مشکل است و کافی نیست.  UMLوجود دارد تأکید آن روی استفاده از  

ان به عنو macro processافزایشی است که در آن -این متدولوژی یک متدولوژی تکراری : Booch متدولوژی

ر هر فاز تشکیل شده است. د ۵از  macro processست. تعریف شده ا micro processیک چارچوب کنترلی برای 

تکامل و  سازی، تحلیل، طراحی،فاز آن عبارتند از مفهوم ۵بصورت تکراری انجام می شود.  micro processفاز 

ن این شوند. بنابرایمرحله تشکیل شده است که بصورت تکراری انجام می ۴از  micro processنگهداری. خود 

 Boochت. در نتیجه افزایشی آن را ساده تر نیز کرده اس-ند پیچیده ای ندارد و اتفاقا ماهیت تکراریمتدولوژی فرای

  قابل اجراست.

 macroر فاز همانطور که ذکر شد، واحدهای فرایند پیچیدگی ندارند. نمودار هایی که در هاین متدولوژی در    

process  و در هر مرحلهmicro process ،ندگان را در راستای پیشبرد اهداف هستند و توسعه ده ایجاد می شوند

بسته نیست به کارهای غیرضروری مشغول نمی کنند. این متدولوژی به تکنیک ها و استراتژی های مستعد خطا وا

یتی عمل مثل یک چارچوب مدیر macro processو وابستگی به ابزار خاصی هم ندارد. همچنین در این متدولوژی 

ابلیت اجرا رد کار ها طوری که کیفیت تضمین شود را بررسی می کند. بنابراین این متدولوژی قمی کند و پیشب

  بصورت کارا را دارد.

ستم، فاز تحلیل، طراحی سی ۵مدل شیء، پویا و وظیفه ای دارد که طی  ۳این متدولوژی  : OMT متدولوژی

قع ست که یک مدل صحیح از دنیای واهدف این ادر فاز تحلیل طراحی شیء، کد و تست، تکمیل می شوند. 

ح باالی ساختار سطشوند. در فاز طراحی سیستم، ، در همین جهت این سه مدل به طور تکراری ساخته میبسازیم

ینشان بهای قلمرو جواب و روابط کالس . در فاز طراحی شیء،سیستم و ویژگی های قلمرو جواب مشخص می شود

 جام می شود. در فاز کد و تست هم که پیاده سازی و آزمون نرم افزار اند. شواضافه می سه مدلی که ساختیمبه 

 بنابراین فرایند خیلی پیچیدگی ندارند. بنابراین این متدولوژی قابل اجرا است.

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

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

ن شیء ترسیم می شود که چو DFDو فناوری خاص می باشد. اما در این متدولوژی در مدل وظیفه ای نمودار 

ینکه به ا. و گرا نیست خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه دهندگان را به کار غیر ضروری مشغول می کند

 اشاره نشده است. OMTاستراتژیی در راستای مدیریت پروژه در 
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 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها:

ستفاده ادر هر دو متدولوژی به ساخت معماری سیستم که از تکنیک های حفظ تمرکز توسعه دهندگان است،    

ی های مدیریت نیستند و هر دو متدولوژی از استراتژمی شود. هیچ یک از این دو وابسته به تکنیک های خطا خیز 

 پروژه استفاده می کنند.

 تفاوت ها:  

 پیچیده است که این قابل اجرا بودن آن را مشکل می کند.  UPفرایند متدولوژی    

 مقایسه:

مواردی که  ه بهفرایند ساده ای دارد که این باعث می شود قابل اجرا باشد و همچنین با توج Boochمتدولوژی    

اجرا بودن آن  به دلیل پیچیده بودن فرایند آن قابل UPذکر شد قابل اجرا بصورت کارا نیز هست. اما متدولوژی 

ری متدولوژی دچار مشکل است و بنابراین قابلیت اجرا بصورت کارا نیز برای آن مطرح نیست. بنابراین این برت

Booch  نسبت به متدولوژیUP .است 

 : OMTو  UPی مقایسه متدولوژ

 شباهت ها: 

ستفاده ادر هر دو متدولوژی به ساخت معماری سیستم که از تکنیک های حفظ تمرکز توسعه دهندگان است،    

 می شود و هیچ یک از این دو وابسته به تکنیک های خطا خیز نیستند.

 تفاوت ها:      

در مدل  OMTدر متدولوژی ا مشکل می کند. پیچیده است که این قابل اجرا بودن آن ر UPفرایند متدولوژی    

دهندگان  ترسیم می شود که چون شیء گرا نیست خیلی کاربرد ندارد و بنابراین توسعه DFDوظیفه ای نمودار 

 ره نشده است.اشا OMTرا به کار غیر ضروری مشغول می کند. و اینکه به استراتژیی در راستای مدیریت پروژه در 

ای غیر ضروری مدیریت پروژه به خوبی انجام می شود و توسعه دهندگان نیز به کاره UPی در حالی که در متدولوژ

 مشغول نمی شوند.

   



49 
 

 مقایسه:

پیچیده است  UPبه دلیل ساده بودن فرایند آن قابل اجرا است در حالی که فرایند متدولوژی  OMTمتدولوژی    

ارا است کتا حدی قابل اجرا بصورت  OMTمتدولوژی که باعث می شود قابل اجرا بودن آن مشکل باشد. همچنین 

بنابراین یست. نبه دلیل قابل اجرا نبودن، قابل اجرا بودن بصورت کارا برای آن مطرح  UPدر حالی که متدولوژی 

 برتری دارد. UPدر این معیار نسبت به متدولوژی  OMTمتدولوژی 

 مدیریت پیچیدگی -۴-۱-۹

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

 از:

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

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

 و inception ،elaboration ،constructionفاز  ۴همانطور که گفته شد این متدولوژی از  : UPمتدولوژی 

transition  تشکیل شده است که در هرکدام از این فاز هاiteration ی، اجرا و ها، تحلیل، طراحهای نیازمندی

. همچنین دانست layeringتست، انجام می شوند. وجود فازهای مختلف در سطوح انتزاع مختلف را می توان نوعی 

است. بنابراین  partitioningجریان کاری انجام می شوند که نوعی  ۵ها فعالیت ها خود در  iterationدر هر فاز در 

مدیریت  افزایشی و اینکه کارها در بخش های کوچک انجام می شوند، از-این متدولوژی بدلیل ماهیت تکراری

   پیچیدگی خوبی برخوردار است. 

ات خود ذیشی است، بنابراین مدیریت پیچیدگی را در افزا-تکراریفرایند این متدولوژی   : Booch متدولوژی

 macro انجام می شوند و در هر فاز micro processو  macro processدارد چرا که فعالیت ها در دو فرایند 

process  مراحل ، micro process ح انتزاع بصورت تکراری اجرا می شوند. بنابراین نه تنها که کارها در سطو

ی شوند. نیز شکسته م micro processشکسته شده اند، در هر سطح انتزاع کار ها در  macro processمختلف در 

را انجام  استفاده می کند و مدیریت پیچیدگی partitioningو  layeringدر نتیجه این متدولوژی از تکنیک های 

  می دهد.

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

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

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

 گفت که از مدیریت پیچیدگی خوبی برخوردار است.

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

   شباهت ها:

طح انتزاع نیز سافزایشی دارند و کار ها را در سطوح انتزاع مختلف و در هر -هر دو متدولوژی فرایند تکراری   

د هر دو از استفاده می کنند که باعث می شو layeringو  partitioningنند. بنابراین هر دو از تکنیک های شکمی

 مدیریت پیچیدگی خوبی برخوردار باشند.

 -تفاوت ها: 

 -مقایسه: 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 ی دهند.دیریت پیچیدگی را انجام مهر دو متدولوژی کارها را به کارهای کوچکتر می شکنند بنابراین م   

 تفاوت ها:    

تلف و هم در افزایشی است که این باعث می شود کار ها هم در سطوح انتزاع مخ-تکراری UPفرایند متدولوژی    

 به مدیریت پیچیدگی می پردازد. OMTیک سطح انتزاع شکسته شوند بنابراین بهتر از متدولوژی 

 مقایسه:

 جام می دهد. مدیریت پیچیدگی را ان OMTافزایشی، بهتر از متدولوژی -لیل فرایند تکراریبه د UPمتدولوژی    

 یری/ انعطاف پذ یکربندی/ پ یریپذ اسی/ مق یریتوسعه پذ -۴-۱-۱۰

 یریتوسعه پذ 

 شده مشخص صراحت به آن های مکانیسم و گسترش نقاط که باشد پذیر توسعه هسته یک باید یندفرا

 .باشد
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یک هسته ی توسعه پذیر نیست و نقاط گسترش برای آن مشخص نشده این متدولوژی :  UPمتدولوژی 

  است. بنابراین این متدولوژی توسعه پذیر نیست.

د یک هسته فراین با اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند،در این متدولوژی  : Booch متدولوژی

 تیجه این متدولوژی توسعه پذیر نیست.ای با نقاط قابل گسترش مشخص نمی باشد. در ن

ک هسته یفرایند  با اینکه کار ها به تدریج انجام و تکمیل می شوند،این متدولوژی در  : OMT متدولوژی

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

 یریپذ اسیمق 

 .باشد اجرا قابل مختلف 98سطوح بحران و ها هانداز با هایی پروژه برای باید فرایند   

کات ن. همچنین از افزایشی دارد-این متدولوژی همانطور که ذکر شد یک فرایند تکراری:  UPمتدولوژی 

یفیت خوبی مثبت دیگری نیز برخوردار است که در نتیجه آن ها از مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین ک

همچنین  است و UML زبان غنی توان به زبان مدلسازی آن اشاره کرد که از دیگر مزایا می برخوردار است.

ی نگهداری در نظر فازی برا UPمی تواند سطوحی از فرمالیزم را ارائه دهد. البته باید اشاره کرد که متدولوژی 

 نگرفته است و در نگهداری دارای ضعف است.

ی توان از متدولوژی ات، مدیریت پروژه و مدلسازی قوی، مبنابراین با توجه به داشتن فرایند سنگین و با جزئی   

UP  حی از وز سطابدلیل برخوردار بود در پروژه های بزرگ با دخالت تیم های متعدد استفاده کرد.  همچنین

مقیاس  UPولوژی در نتیجه متد فرمالیزم می توان از آن در پروژه ها با سطح بحرانیت باال نیز استفاده کرد.

  البته بسته به نوع پروژه باید شخصی سازی شود. پذیر است.

کراری تافزایشی است در نتیجه کار ها به صورت -یک متدولوژی تکراریاین متدولوژی  : Booch متدولوژی

 micro processبه عنوان یک چارچوب مدیریتی برای  macro processو تدریجی انجام می شوند. همچنین 

را نیز انجام  ضمین می کند. بنابراین می توان پروژه هایی با سایز های بزرگعمل می کند و کیفیت را نیز ن

لت نداشتن به ع Boochداد. پروژه ها با سطوح مختلف بحرانیت نیز قابل اجرا با این متدولوژی هستند اما 

 مدلسازی فرمال، برای پروژه ها با سطوح بحرانیت باال مناسب نیست.

فاز است که در فاز دوم یعنی طراحی سیستم، سیستم را به زیر  ۵دارای  این متدولوژی : OMT متدولوژی

 یها می شکند و زیر سیستم ها را به کارها و پردازنده ها اختصاص می دهد. در نتیجه برای پروژه هاسیستم

                                                 
98 life critical - essential money critical - discretionary money critical - comfort critical 
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ز اما به دلیل استفاده نکردن ا می تواند زیر سیستم های بیشتری تعریف کند و به آن ها بپردازد. بزرگتر

 نمی توان از آن برای پروژه با سایز های باال استفاده کرد.  های مدیریت پروژهتکنیک

داشتن مرحله اما به دلیل نداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسک، نداشتن مدلسازی فرمال و همچنین ن   

ارند، مناسب دگهداری نگهداری، برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال و پروژه هایی که نیاز جدی به مرحله ن

 نیست.

 یکربندیپ 

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

  دارد. از این نظر قابلیت پیکربندی اولیه را ،است RUPاین متدولوژی نسخه ساده شده :  UPمتدولوژی 

 .نشده است با توجه به شرایط آن ربندی اولیه مسئلهاشاره ای به پیکدر این متدولوژی  : Booch متدولوژی

ور ثابت با طاشاره ای به پیکربندی اولیه مسئله نشده است و کار ها به این متدولوژی در  : OMT متدولوژی

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

 یریانعطاف پذ 

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

 بازخورد، مفید هستند. بر مبتنی

نگری قرار مورد بازproject plan  افزایشی دارد و در هر فاز-این متدولوژی فرایند تکراری:  UPمتدولوژی 

ان بازخورد اده می شوند و کاربرمی گیرد و اصالح می شود. همچنین محصوالت دیگر نیز به کاربران نشان د

  پذیر است.انعطاف UPمی دهند. بنابراین فرایند در حین اجرا قابل تنظیم است و می توان گفت متدولوژی 

 macroدر هر فاز  micro processهمانطور که ذکر شد، مراحل در این متدولوژی  : Booch متدولوژی

process  بصورت تکراری انجام می شوند وmacro process برای ن ها انجام می دهدکنترل مدیریتی روی آ .

ای اما چون اشاره شدتوان به مرور کد اشاره کرد. بنابراین فرایند می تواند در حین اجرا قابل تنظیم بامثال می

 به جلسات مرور فرایند نشده است نمی توان کامال آن را انعطاف پذیر دانست. 

تنی جلسات تکراری مرور فرایند تشکیل نمی دهد و تجدید نظر های مباین متدولوژی  : OMT متدولوژی

 ی ندارد.بر بازخورد ندارد چرا که با کاربر جز در ابتدای کار، تعامل ندارد. در نتیجه انعطاف پذیر
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 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها:  

 ذیر هستند.ا حدی مقیاس پذیر و انعطاف پهیچ یک از دو متدولوژی توسعه پذیر نیستند. هر دو متدولوژی ت   

 تفاوت ها:

تواند  می UPندارد. متدولوژی  Boochقابلیت پیکربندی اولیه دارد در حالی که متدولوژی  UPمتدولوژی    

ب باشد در حالی سطوحی از فرمالیزم داشته باشد که باعث می شود برای پروژه ها با سطوح بحرانیت باال نیز مناس

چنین فرایند هممدلسازی فرمال ندارد و برای پروژه ها با سطح بحرانیت باال مناسب نیست.  Boochی که متدولوژ

با سایز باال  سنگین تر است و جزئیات بیشتری دارد بنابراین بهتر می توان از آن برای پروژه ها UPمتدولوژی 

 استفاده کرد.

 مقایسه:

براین از این مقیاس پذیرتر است، بنا Boochنسبت به متدولوژی قابلیت پیکربندی اولیه دارد و  UPمتدولوژی    

 برتری دارد. Boochنظر ها نسبت به متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 هیچ یک از دو متدولوژی توسعه پذیر نیستند.   

 تفاوت ها:    

عالیت های فی است و خیلی جزئیات دارد، افزایش-، متدولوژی سنگینی است و فرایند آن تکراریUPمتدولوژی    

و از  چتری مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را به خوبی پوشش می دهد، مدلسازی آن قوی است

چ یک از هی OMTمقیاس پذیر است در حالی که متدولوژی  UPفرمالیزم پشتیبانی می کند. بنابراین متدولوژی 

 موارد گفته شده را ندارد.

توان فرایند را  افزایشی آن می-را می توان پیکربندی اولیه کرد و همچنین بدلیل فرایند تکراری UPدولوژی مت   

 بازنگری کرد و این متدولوژی انعطاف پذیر نیز هست.
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 مقایسه:

ه متدولوژی باز نظر داشتن قابلیت های مقیاس پذیری، پیکربندی اولیه و انعطاف پذیری نسبت  UPمتدولوژی    

OMT .برتری دارد 

 99حوزه کاربرد -۴-۱-۱۱

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

 پوشش داده شوند.

دیریت ریسک مافزایشی دارد که بسیار به -این متدولوژی همانطور که ذکر شد یک فرایند تکراری:  UPمتدولوژی 

ی انجام اینکه تحلیل امکان سنجک می کند. نکات مثبت دیگری که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از کم

ماری و همچنین برای انتخاب مع های ریسکی use caseهای دورریختنی برای پیاده سازی  prototypeدهد، می

ت ساخته شده بر را برای محصوالکار در هر فاز برای فاز بعدی برنامه ریزی می کند، در هر فاز تأیید سازد،می

شامل مرحله  تکرار می شوند، هر فاز که در گیرد، معیارهایی برای تضمین کیفیت دارد و در جریان های کاریمی

فیت تست است. همه این ها کمک می کنند که این متدولوژی از مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کی

دلسازی آن مهم می باشد. از دیگر مزایا می توان به زبان  requirement-drivenخوبی برخوردار باشد. از جهتی 

طوحی از است و همانطور که می دانیم زبان مدلسازی غنی می باشد و همچنین می تواند س UMLاشاره کرد که 

ت و برای فته اسفازی برای نگهداری در نظر نگر UPفرمالیزم را ارائه دهد. البته باید اشاره کرد که متدولوژی 

انیم که نمی توان دنگهداری همان تکرار فاز ها و جریان های کاری موجود در هر فاز را پیشنهاد داده است؛ اما می 

  عف است.از فعالیت های تکراری برای نگهداری استفاده کرد. بنابراین این متدولوژی در نگهداری دارای ض

سیستم های  هاز جملاین متدولوژی را برای اکثر سیستم ها، بنابراین با تمام این تفاسیر می توان گفت که    

ن در پروژه ها با حی از فرمالیزم می توان از آواطالعاتی، می توان بکار برد. مخصوصا بدلیل برخوردار بود از سط

  سطح بحرانیت باال نیز استفاده کرد.

مقیاس پذیری در پروژه ها با ذکر شد، دارای  بخش قبلدر همانطور که این متدولوژی  : Booch متدولوژی

افزایشی آن یک مزیت بزرگ محسوب می شود. همچنین چرخه -های مختلف می باشد. و خاصیت تکراریسایز

ان از پوشش می دهد. بنابراین می تو )بجز تحلیل امکانپذیری در فاز تعریف( افزار را تا حد خوبیعمر عمومی نرم

Booch ها استفاده کرد با این استثناء که به دلیل نداشتن مدلسازی فرمال، برای پروژه ها با سطح ژهدر اکثر پرو

   بحرانیت باال مناسب نیست.

                                                 
99 application scope 
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فه ای، وجوه به دلیل دارا بودن سه مدل شیء )ساختاری(، پویا )رفتاری( و وظی این متدولوژی : OMT متدولوژی

یاده سازی و و همچنین مراحل تحلیل، طراحی معماری، طراحی تفضیلی، پ ها را دارا هست اصلی مورد نیاز پروژه

اسا هم استفاده ن)برای مثال در  کرددر اکثر پروژه ها استفاده  از آن و می توان تست را به خوبی انجام می دهد

وژه، نداشتن ک و مدیریت پرنداشتن مکانیزم هایی برای مدیریت ریسشده است(. اما همانطور که گفته شد بدلیل 

و پروژه هایی  مدلسازی فرمال و همچنین نداشتن مرحله ی نگهداری، برای پروژه ها با سایز و سطح بحرانیت باال

 که نیاز جدی به مرحله نگهداری دارند، مناسب نیست.

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 ا سیستم های اطالعاتی قابل استفاده هستند. هر دو متدولوژی برای اکثر سیستم ها مخصوص   

 تفاوت ها:

اال استفاده با سطح بحرانیت برا به علت نداشتن مدلسازی فرمال نمی توان برای پروژه ها  Boochمتدولوژی    

متدولوژی  مچنینه .می توان در پروژه ها با سطح بحرانیت باال نیز استفاده کرد UPدر حالی که از متدولوژی  کرد

UP .سنگین تر است و برای پروژه ها با سایز باال مناسب تر است 

 مقایسه:

یک برتری  وسیع تر است برای سیستم های بزرگ و بحرانی نیز مناسب است و این UPحوزه کاربرد متدولوژی    

 محسوب می شود. Boochنسبت به متدولوژی 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

 برای اکثر سیستم ها مخصوصا سیستم های اطالعاتی قابل استفاده هستند.هر دو متدولوژی    

 تفاوت ها:    

فعالیت های چتری مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت را داراست در حالی که  UPمتدولوژی    

ات باالست افزایشی است و حاوی جزئی-تکراری UPآن ها را پوشش نمی دهد. فرایند متدولوژی  OMTمتدولوژی 

دارای مدلسازی فرمال نیز  UPترتیبی و ساده تر است. همچنین متدولوژی  OMTدر حالی که فرایند متدولوژی 
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برای پروژه ها با سایز باال و  UPمدلسازی فرمال ندارد. بنابراین متدولوژی  OMTهست در حالی که متدولوژی 

 سطوح بحرانیت باال نیز مناسب است.

 مقایسه:

 آن برتری دارد.  است و نسبت به OMTوسیع تر از متدولوژی  UPبه موارد باال، حوزه کاربرد متدولوژی  با توجه   

 معیار های زبان مدلسازی -۲-۴

 و بدون ابهام قیسازگار، دقمدلسازی شی گراء از  یبانیپشت -۴-۲-۱

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

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

 اجرا(. 

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

– inter-object – intra-object) . 

 مدلسازی  هوجوformal  وinformal .را داشته باشد 

 است.  UMLزبان مدلسازی این متدولوژی، :  UPمتدولوژی 

  زبان مدلسازیUML دلسازی هر سه وجه ساختاری، وظیفه ای و رفتاری را دارا می باشد. برای مثال م

و  class diagram  ،object diagram  ،package diagram  ،component diagramساختاری آن شامل 

deployment diagram  مدلسازی رفتاری آن شامل ،activity diagram  ،sequence diagram  ،state 

transition diagram  وcommunication diagram ای آن شامل و مدلسازی وظیفهuse case diagram 

 می باشد.

  مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را شامل می شود. برای مثال در تحلیلclass diagram  برای کالس های

قلمرو مسئله ایجاد می شود و در طراحی جزئیات قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود و ممکن است 

کالس های جدید قلمرو جواب هم به آن اضافه شود. و سپس همین کالس ها پیاده سازی می شوند. یا 

ها نشان می  use caseتحقق  تعامل بین اشیاء قلمرو مسئله را برای sequence diagramمثال در تحلیل 

دهد و در طراحی کالس ها و اشیاء قلمرو جواب نیز به آن اضافه می شود و نحوه تعامل آن ها نیز برای 

ها نمایش داده می شود. از دیگر مدل های قلمرو مسئله)مدل های منطقی( می توان به  use caseتحقق 

object diagram  ،package diagram  ،activity diagram  وstate transition diagram  اشاره کرد. از

 componentطراحی،  object diagramدیگر مدل های قلمرو جواب )مدل های فیزیکی( می توان به 
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diagram  ،deployment diagram  وstate transition diagram  .برای کالس های طراحی اشاره کرد

 ازی فیزیکی است که قلمرو جواب را مدل می کند.پیاده سازی هم در واقع نوع دیگری از مدلس

 .مدلسازی در سطوح مختلف انتزاع به جز در سطح سازمان، انجام می شود 

  مدلسازی فرمال درUML  با استفاده ازOCL .انجام می شود 

 این متدولوژی از زبان مدلسازی خاص خود استفاده می کند.:  Boochمتدولوژی 

  درmicro process می شوند. از  ت های ریزدانه ایجاد نرم افزار انجام می شوند محصوالتی تولیدکه فعالی

دهند، ام میجمله این محصوالت نمودار های حالت و نمودار های تعامل هستند که مدلسازی رفتاری را انج

  .دهندن مینمودار های شیء، نمودار های کالس و نمودار های ماژول هستند که مدلسازی ساختاری را نشا

  درmacro process  از تحلیل فاز ترتیبی است، ابتدا نیازمندی ها استخراج می شوند و در ف ۵که شامل

 وقلمرو مسئله مدل می شود)مدلسازی منطقی(. سپس در فاز طراحی معماری سیستم ایجاد می شود 

 یز مدلجزئیات قلمرو جواب مشخص می شود و به مدل ها اضافه می شود، بنابراین قلمرو جواب ن

گیرد،  شود)مدلسازی فیزیکی(. در فاز تکامل، طراحی تفضیلی کامل می شود و پیاده سازی صورت میمی

 بنابراین قلمرو اجرا نیز مدلسازی می شود)مدلسازی فیزیکی(.

  همانطور که ذکر شد در مراحلmicro process لید یا نمودارهایی بسته به سطح انتزاعی که هستیم تو

سطح  . برای مثال نمودار های کالس در سطوح انتزاع باالتر می توانند مدلسازی درشوندتکمیل می

هند و سیستم را نشان دهند، نمودار های ماژول، می توانند مدلسازی در سطح زیر سیستم ها نشان د

 را نشان می دهند.  inter-objectنمودار های شیء و تعامل، مدلسازی در سطح 

 مال ندارد.این متدولوژی مدلسازی فر .    

  : OMT متدولوژی   

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

 ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را پوشش می دهد.

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

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

در فاز بعدی یعنی طراحی سیستم، ساختار سطح باالی سیستم را مشخص می کند و وارد قلمرو جواب 

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

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

که در فاز تحلیل ساخته می شود  class diagramو برای مثال  مدلسازی از منطقی تا فیزیکی را دارد
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نرم افزاری می شود و جنبه فیزیکی به  منطقی است و در طی انجام فاز ها وابسته به پیاده سازی خاص

 .خود می گیرد

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

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

diagram تدا تعامل در سطح سیستم تعریف می شود و سپس داخل سیستم که در اب ترسیم می کند

نابراین ببررسی می شود که اشیاء چگونه با هم تعامل داشته باشند تا وظایف سیستمی را محقق کنند. 

ا به در فاز طراحی سیستم، سیستم رهمچنین . روابط درون و برون شیء ها را نمایش مشخص می شوند

 .       مدل می شودزیر سیستم  زیر سیستم ها می شکند و هر

  درOMT مدلسازی فرمال پوشش داده نمی شود. 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها:

از منطقی تا  هر دو متدولوژی وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را شامل می شوند. مدلسازی زبان مدلسازی   

 به جز در سطح سازمان را انجام می دهند. فیزیکی را دارند و مدلسازی در سطوح مختلف انتزاع 

 تفاوت ها:

 Booch دارد در حالی که متدولوژی OCLمدلسازی فرمال را با استفاده از  UPزبان مدلسازی متدولوژی    

 مدلسازی فرمال را پوشش نمی دهد. 

 مقایسه:

ان مدلسازی را بهتر از زب است که بسیار غنی است و دیدگاه های مختلف مدلسازی UP  ،UMLزبان متدولوژی    

Booch  پوشش می دهد. همچنین دارای مدلسازی فرمال است که برتری نسبت به متدولوژیBooch  محسوب

 می شود. 

 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

تا  از منطقی هر دو متدولوژی وجوه ساختاری، رفتاری و وظیفه ای را شامل می شوند. مدلسازی زبان مدلسازی   

 فیزیکی را دارند و مدلسازی در سطوح مختلف انتزاع به جز در سطح سازمان را انجام می دهند. 
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 تفاوت ها:    

لوژی مدلسازی فرمال را پوشش نمی دهد در حالی که زبان مدلسازی متدو OMTمتدولوژی  زبان مدلسازی   

UP  کهUML  است، مدلسازی فرمال را با استفاده ازOCL .دارد 

 سه:مقای

ین نظر این است و همچنین فرمالیزم را نیز ساپورت می کند، از ا UP ،UMLبه دلیل اینکه زبان متدولوژی    

 برتری دارد.  OMTمتدولوژی نسبت به متدولوژی 

 مدل یدگیچیپ تیریمدل و مد یمقابله با ناسازگار یبرا هاکیو تکن هایارائه استراتژ -۴-۲-۲

را تعریف کند،  102و وابستگی ها 101داشته باشند که محدودیت ها 100معناشناسیاگر زبان های مدل سازی    

 بررسی کردن ناسازگاری آسان تر خواهد بود.

 .باشند پیچیدگی مدیریت تسهیل برای UMLمانند پکیج های  هاییسازه شامل باید سازیمدل هایزبان   

  : UPمتدولوژی 

 ژی همانطور که گفته شد زبان مدلسازی این متدولوUML  دل ها ماست. تعداد مدل ها زیاد است و بین

مدلسازی  وابستگی وجود دارد و برای مدیریت این ها هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است. بنابراین زبان

  به مدیریت ناسازگاری نمی پردازد و برای مدیریت آن فرایند کمی کمک می کند. UPمتدولوژی 

  چنین از سطوح انتزاع مختلف نمودارهای مختلفی وجود دارد. همدر این متدولوژی برای وجوه مختلف و

ی متدولوژی برای الیه بندی و قطعه بندی مدل ها استفاده می کند. بنابراین زبان مدلساز UMLهای پکیج

UP  .به خوبی مدیریت پیچیدگی را انجام می دهد 

 : Boochمتدولوژی 

 شت، اما وابستگی هایی نیز به یکدیگر خواهند دا در این متدولوژی محصوالتی تولید می شوند که گاه

است و  زبان مدلسازی این متدولوژی تمهیداتی برای مدیریت ناسازگاری این محصوالت در نظر نگرفته

 مدیریت ناسازگاری در فرایند انجام می شود.

                                                 
100semantic 
101constraints 
102dependencies  
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 و  همانطور که ذکر شد مدل ها در سطوح انتزاع مختلف ایجاد می شوند و همچنین وجوه ساختاری

رفتاری سیستم در نمودار های جداگانه نمایش داده می شود. بنابراین مدیریت پیچیدگی تا حدی در 

  زبان مدلسازی هست اما از ساختار هایی برای مدیریت پیچیدگی استفاده نمی کند.

  : OMT متدولوژی

 ه دلیل کم بست، اما این متدولوژی مکانیزمی برای مدیریت ناسازگاری در زبان مدلسازی در نظر نگرفته ا

ن ساده تر بودن مدل ها و ساده بودن آن ها، ناسازگاری کمتر اتفاق می افتد و درصورت بروز مدیریت آ

 است.

  وند. شمدل شیء، پویا و وظیفه ای تشکیل شده است که در فاز تحلیل ساخته می  ۳از این متدولوژی

 در شیاءا بررسی رفتار با را سیستم رفتار، مدل پویا سیستم را نشان می دهد ساختار ایستامدل شیء 

 داخلی یندهایافرنشان می دهد و مدل وظیفه ای  اشیاء بین در رویدادها و کنترل جریان و زمان طول

عدی این بسپس در فازهای توصیف می کند.  یندهاافر این انجام نحوه مورد توضیحات در بدون را سیستم

 مدلسازی زبان قلمرو جواب به آن ها اضافه می شود. بنابراینمدل ها کم کم تکمیل می شوند و جزئیات 

OMT گی در مدیریت پیچید خاصی برای می تواند تا حدودی پیچیدگی را مدیریت کند، اما از سازوکار

 زبان مدلسازی استفاده نشده است. 

 : Boochو  UPمقایسه متدولوژی 

  شباهت ها:

سازی را در وجوه ی را در زبان مدلسازی ندارند. هر دو متدولوژی مدلهیچ یک از دو متدولوژی مدیریت ناسازگار   

 مختلف ساختاری، رفتاری و وظیفه ای و همچنین در سطوح انتزاع مختلف انجام می دهند.

 تفاوت ها:

متدولوژی  برای قطعه بندی و الیه بندی مدل ها نیز استفاده می کند اما UMLاز پکیج های  UPمتدولوژی    

Booch ساختار هایی برای مدیریت پیچیدگی استفاده نمی کند. از 

 مقایسه:

این برتری  انجام می دهد که Boochمدیریت پیچیدگی را بهتر از زبان مدلسازی  UPزبان مدلسازی متدولوژی    

 آن محسوب می شود.
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 : OMTو  UPمقایسه متدولوژی 

 شباهت ها: 

سازی را در وجوه ا در زبان مدلسازی ندارند. هر دو متدولوژی مدلهیچ یک از دو متدولوژی مدیریت ناسازگاری ر   

 مختلف ساختاری، رفتاری و وظیفه ای و همچنین در سطوح انتزاع مختلف انجام می دهند.

 تفاوت ها:    

ا وجود باز سازوکار خاصی برای مدیریت پیچیدگی استفاده نمی کند و مدیریت پیچیدگی آن  OMTمتدولوژی   

های از پکیجUP وجوه مختلف و سطح انتزاع مختلف در فاز ها صورت می گیرد در حالی که متدولوژی  مدل ها در

UML  .برای قطعه بندی و الیه بندی مدل ها نیز استفاده می کند 

 مقایسه:      

را  یچیدگیپبرای قطعه بندی و الیه بندی مدل ها، مدیریت  UMLبدلیل استفاده از پکیج های  UPمتدولوژی    

 انجام می دهد.  OMTبهتر از متدولوژی 

 

 


