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 :EUPو UP  (USDP) متدولوژی با OOSEمقایسه متدولوژی  سوال اول(

 

 معیار اول( تعریف شفاف و دقیق متدولوژی

ده باشد و شصریح، دقیق و با جزئیات مستندسازی این معیار بیان می کند که متدولوژی بایستی به صورت شفاف، 

 را توضیح داده باشد. ها و فرایندهای استفاده شده در آنروش

 

 :OOSEمتدولوژی 

ارائه شد. ایشان برای ارائه متدولوژی خود کتابی به نام  199۲توسط آقای جیکابسن در سال  OOSEمتدولوژی 

Object Oriented Software Engineering A Use Case Driven Approach  تالیف نمود. متدولوژی فوق

تولید می شوند. دوم نیز تمامی فرایندها انجام شده و محصوالت  use caseدو نقطه قوت اصلی دارد. اول آنکه بر محور 

ل باشد. این متدولوژی از سه فاز اصلی تشکیافزار توسط این متدولوژی میهای چرخه تولید نرمپوشش تمامی فعالیت

شوند. همچنین مدلسازی می use caseها و تعامالت با سیستم از طریق نمودار شده است. در فاز طراحی ابتدا نیازمندی

های استخراج شده، مدل منطقی از  use caseشود. سپس با استفاده از اشیای دامنه مسئله و ارتباطشان مدلسازی می

 است. 1گردد که نام آن مدل طراحیشان در این مدل بیان میمالتشود که اشیای درون سیستم و تعاسیستم تولید می

گردند تا اشیای دامنه مسئله به آن اضافه گردد. های فاز قبل تکمیل میدر فاز دوم که ساخت سیستم اصلی است، مدل

دند. همچنین به گرسازی، ساختار زمان اجرا و تصمیمات معامارانه در این مرحله از تولید سیستم مشخص مینکات پیاده

رت مدلسازی پویا از سیستم صو state transition diagramو  Interaction diagramوسیله نمودارهای رفتاری 

گردد. فاز سوم که آخرین فاز از تولید سازی سیستم طراحی شده انجام میگیرد. همچنین در این فاز تولید کد و پیادهمی

سنجی سیستم به وسیله تیم دهد. در این فاز اعتبارسنجی و صحت ه رخ میسازی شدسیستم است، تست سیستم پیاده

های ریزدانه )در سطح کالس( های مختلف به بررسی ماژولها در سطحاین تستگیرد. تولید و کاربران سیستم انجام می

 پردازند. ( میuse caseدانه )در سطح و درشت

ژی در قالب کتاب ز مراحل مختلف برای تولید یک سیستم در این متدولوهمانگونه که مطرح شد، تعریفی جامع و کامل ا

های مدلسازی در متن افزار، واحدهای کاری، محصوالت و تکنیکهای چرخه تولید نرمصورت گرفته است. تمامی فعالیت

که مفهوم اصلی و  گرا دارداین متدولوژی بیان گردیده است. همچنین این متدولوژی تمرکز بسیار خوبی بر مدلسازی شی

 باشد.های کامپیوتری میسازی سیستماساسی در پیاده

                                                           
1 Analysis model 



 :UPمتدولوژی 

ارائه شد. این  RUPاز متدولوژی  ۲به صورت نسخه ای ساده شده و غیر اختصاصی 1999در سال  UPمتدولوژی 

ویژگی مهم دیگر این متدولوژی، استفاده از دهد. ها را انجام میفعالیت use caseبر محور  OOSEمتدولوژی همانند 

UML باشد. میUML  توسط سه نفر مبدعUP توان گفت ارتباط بسیار خوبی استانداردسازی شده است. درنتیجه می

شامل تمامی  UPاست( وجود دارد. متدولوژی  UMLبا محصوالت مدلسازی آن )که طبق استاندارد  UPمیان متدولوژی 

 گردد. افزار نیز میرخه نرمهای توسعه چفعالیت

و  inception ،elaboration ،constructionفاز اصلی تشکیل شده است. فازهای  ۴این متدولوژی از 

transition در فاز .inception  سنجی گردد. همچنین امکانتبیین میاهداف اصلی پروژه علی الخصوص هدف تجاری

های اساسی سیستم استخراج شده نیازمندی elaborationگیرد. در فاز اولیه از موفق یا ناموفق بودن پروژه صورت می

ریزی برای ساخت و انتشار سیستم در فازهای بعد انجام گردد. همچنین در این فاز برنامهو معماری سیستم طراحی می

گیرد. در انتها ورت میصنیز ساخت سیستم بر اساس معماری طراحی شده در فاز قبل  constructionاز گیرد. در فمی

 گیرد. و در فاز آخر تست بتا سیستم و انتشار آن به محیط کاربر انجام می

ارتند از ها عبشود. این فعالیتفعالیت به صورت تکراری و گردشی در فازهای مختلف انجام می 5در طول انجام پروژه 

ها در مراحل مختلف انجام پروژه سازی و تست. تمرکز بر هرکدام از فعالیتتشخیص نیازمندی، تحلیل، طراحی، پیاده

 متفاوت است. 

ها و محصوالت حاصل از انجام فعالیت را تمامی فعالیتبه صورت شفاف و صریح  UPلوژی وهمانگونه که بررسی شد، متد

نماید. به ک میبرای مدلسازی محصوالت بسیار به شفاف بودن مدلسازی کم UMLفاده از بیان نموده است. همچنین است

های بسیار زیادی از آن استفاده باشد و تیمها میاستاندارد اصلی در مدلسازی شی گرای سیستم UMLدلیل آنکه 

 نمایند. می

 

 :EUPمتدولوژی 

ارائه شد.  UPیعنی یک سال بعد از انتشار  ۲000در سال  Constantineو  Amblerتوسط آقایان  EUPمتدولوژی 

پشتیبانی از سیستم را تجویز  RUPبود.  RUPهدف اصلی از ساخت این متدولوژی، رفع کردن برخی نواقص موجود در 

ها با آن نداشت. به همین دلیل ای به اهداف و موارد در سطح سازمان و تطابق فعالیتنکرده بود. همچنین اشاره

 operationsفعالیت  ۲به مجموعه فازها و  retirementو  productionبا اضافه کردن دو فاز  EUPتدولوژی م

                                                           
2 non proprietary 



and support  وenterprise management  فعالیت چرخشی  9به مجموعهRUP یک متدولوژی با جزئیات ،

 بسیار بیشتر شد.

 retirementگیرد. در فاز سیستم جدید انجام میداری سیستم تا هنگام جایگزین شدن با نگه productionدر فاز 

 operations and supportگیرد. در فعالیت به منظور عدم وجود اشکال انجام میآوری دقیق سیستم جمع

 enterpriseشود. فاز گیری و پشتیبانی مشتری انجام میافزار، پشتیبانداری سیستم اعم از اجرای نرمهای نگهفعالیت

management  های داری مصنوعات سیستمگردد که برای ساخت، تکمیل و نگهفعالیت دیگر می 7نیز خود شامل

 باشد. مختلف سازمان می

 RUPتر نسبت به متدولوژی قبلی خود یعنی تر و دقیقهمانگونه که مشهود است، این متدولوژی بسیار مفصل

گردد های سازمان باعث میقت زیاد به دیگر محصوالت و سیستمنماید. همچنین دافزار را بیان میهای تولید نرمفعالیت

های مختلف باشد. این متدولوژی تمامی نقاط قوت این متدولوژی یکی از کاندیدهای اصلی برای استفاده در سطح سازمان

RUP یا  آوری سیستم وهای مختلف را حتی در زمان جمعرا داراست و همچنین به صریح و با دقت تمامی فعالیت

 آورد.های در سطح سازمان را بیان نموده است. درنتیجه نمره بسیار باالیی در این معیار به دست میفعالیت

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

ها و های چرخه تولید نرم افزار، فعالیتهمانگونه که بیان شد، هر دو متدولوژی به صورت بسیار دقیق و با پوشش فعالیت

باشد. همچنین باشند که نقطه مثبت برای هر دو میمی use caseنمایند. هر دو نیز بر محور محصوالت را توصیف می

دارای برخی نقاط متمایز کننده  UPتالیف شده اند. اما متدولوژی  های مختلفی در رابطه با هر دو متدولوژیکتاب

های مختلف دارای مدل UMLگیرد. استاندارد صورت می UMLباشد. اول آنکه در این متدولوژی مدلسازی به وسیله می

کته دوم آن دهد. نی مختلف را به تیم توسعه میهامندی است که توانایی مدلسازی جنبهساختاری، رفتاری و وظیفه

های چتری تولید گردد فعالیتدر طول زمان پروژه است که باعث می microهای دارای فعالیت UPاست که متدولوژی 

 افزار به خوبی صورت بپذیرند. نرم

تر نسبت به دسته تر و جامعگردد که بسیار کاملمحسوب می integratedهای جزو دسته متدولوژی UPمتدولوژی 

ای طول تولید های چرخهباشند. این موضوع در مدلسازی و فعالیتهای نسل اول و دوم مینی متدولوژیقبلی خود یع

ها و مقاالت ، کتابOOSEافزار بسیار مشهود است. همچنین به دلیل استفاده بیشتر از این متدولوژی نسبت به نرم

 بیشتری راجع به توضیحات جزئیات این متدولوژی در دسترس است.

 

 



 :EUPبا  OOSEیسه مقا

دانست. این متدولوژی دارای فازهای بیشتر و  RUPی متدولوژی توان نسخه توسعه یافتهرا می EUPمتدولوژی 

بسیار  OOSEو همچنین  UPاز  EUPتوان گفت می باشد. به همین دلیل می RUPتر نسبت به دقیقهای فعالیت

آوری سیستم یکی از شاهدهای این داری و جمعها و محصوالت را بیان نموده است. فازهای نگهتر فعالیتتر و جزئیدقیق

 باشد. ادعا می

یک نسخه دیگر  ۲005اند. همچنین در سال ها و مقاالت متعددی نیز در رابطه با این متدولوژی به چاپ رسیدهکتاب

 که تغییراتی در نسخه قبل آن داده شده است.  توسط امبلر به چاپ رسید

 

 

 

  



 افزارهای عمومی چرخه توسعه نرممعیار دوم( پوشش فعالیت
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ها در این دهد. اما برخی فعالیتافزار را پوشش میهای چرخه تولید نرمکند که تمامی فعالیتبیان می OOSEمتدولوژی 

باشد را پوشش های تعریف پروژه میسنجی را که ذیل فعالیتمتدولوژی بیان نشده است. این متدولوژی تحلیل امکان

ی بیان شده است. در فعالیت طراحی این دهد. همچنین طراحی معماری در این متدولوژی به صورت ضعیفنمی

گردند اما این سطح سازی مانند پایگاه داده انتخابی و زبان برنامه نویسی مشخص میهای محیط پیادهمتدولوژی، ویژگی

داری در این متدولوژی بیان نشده است. این متدولوژی پس باشد. همچنین فاز نگهاز جزئیات برای یک سیستم کافی نمی

 داند.ان فاز تست، فعالیت دیگری را در ادامه نخواهد داشت و چرخه تولید نرم افزار را اتمام شده میاز پای

 

 :UPمتدولوژی 

است، اهداف پروژه  inceptionباشد. در فاز اول که افزار میهای سنگین وزن تولید نرمیکی از متدولوژی UPمتدولوژی 

های مرتبط با شود. فعالیتسازی فضای مسئله نیز در این فاز انجام میگیرد. همچنین مدلسنجی آن صورت میو امکان

باشد نیز به صورت کامل در فازهای سازی، تست و دیپلوی میافزار که شامل طراحی معماری، پیادهتولید نرم

elaboration  وconstruction شود. در فاز بیان میelaboration د افزار به صورت کامل تولیمعماری نرم

شود، به صورت دقیق های تحلیل و طراحی که به صورت تکراری در طول پروژه انجام میگردد. همچنین در فعالیتمی

همچنین به دلیل طراحی این متدولوژی به صورت گردد. افزاری سیستم تحلیل و طراحی میمعماری فیزیکی و نرم

فاز اصلی پروژه، این متدولوژی  ۴هستند( در  boochی در متدولوژ microهای های تکراری )که شبیه فعالیتفعالیت

 دهد. های خود پوشش میافزار را هم در فازها و هم فعالیتهای تولید نرمفعالیت

افزار در آن بیان نشده است. تیم تولید با شروع یک داری نرمهای نگهباشد که فعالیتتنها نقطه منفی در این معیار آن می

 را به متدولوژی اضافه نمایند. توانند خود به صورت دستی این فعالیتپروژه می transitionفرآیند در فاز 

 

 :EUPمتدولوژی 

ها دانست. این متدولوژی افزار یکی از برترین متدولوژیهای تولید نرمتوان از منظر پوشش فعالیترا می EUPمتدولوژی 

های تکراری در طول پروژه، بسیار پوشش خوبی در لیت به فعالیتفعا 8فاز اصلی و همچنین  ۴با اضافه سازی دو فاز به 

ها استخراج شده، نیازمندی elaborationو  inceptionنماید. در فازهای افزار ایجاد میهای تولید نرمفعالیت



مانند  افزارهای توسعه نرمدهد. همچنین فعالیتگیرد و مدلسازی فضای مسئله رخ میسنجی پروژه انجام میامکان

به صورت دقیق بیان شده اند. برای  constructionو  elaborationسازی و تست در دو فاز طراحی معماری، پیاده

و  productionدر نظر گرفته شده است. همچنین با اضافه سازی دو فاز  transitionدیپلوی کردن فاز 

retirement  به متدولوژیRUP داری سیستم به خوبی پوشش داده شده اند.فعالیت های نگه 

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

افزاری داری سیستم نرمسنجی، طراحی معماری، دیپلوی و نگهدر تحلیل امکان OOSEهمانگونه که بیان شد، متدولوژی 

افزار نمره بسیار باالتری تولید نرم هایتر فعالیتبا پوشش بسیار بهتر و کامل UPفعالیتی تجویز ننموده است. متدولوژی 

شود و توضیحات کاملی وزن حساب میهای سنگینجزو دسته متدولوژی UPمتدولوژی کند. می در این معیار دریافت

 افزار ارائه نموده است.های مختلف توسعه نرمدرباره فعالیت

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

امل پوشش داده است و عالوه بر آن، پشتیبانی از محصوالت مختلف در ها را به صورت کتمامی فعالیت EUPمتدولوژی 

این متدولوژی بسیار از داری را به صورت کاملی بیان نموده است. آوری و نگههایی همچون جمعسطح سازمان و فعالیت

تر است و حتی امکان مقایسه بین این دو در این معیار وجود ندارد. کامل OOSEهای نسل اول و دوم مانند متدولوژی

های مختلف را هم در باشد که تمامی فعالیتفاز اصلی پروژه می ۶موجود در  disciplineفعالیت یا  17دلیل نیز 

discipline .ها و هم در فازهای اصلی مورد توجه قرار داده است 

 

 

  



 های چتری توسعه نرم افزارفعالیتمعیار سوم( پشتیبانی از 

 

 :OOSEمتدولوژی 

های چتری توسعه ها تمرکز خوبی بر فعالیتای است. این دسته متدولوژیهای نطفهجزو متدولوژی OOSEمتدولوژی 

هایی است که تا شامل فعالیت OOSEریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت ندارند. متدولوژی افزار مانند مدینرم

بودن و اعتبارسنجی در انتهای  iterative incrementalنماید. این متدولوژی به دلیل حدودی به این موارد کمک می

ادن نمودارها دبودن آن، با تطابق  use case drivenپروژه، تا حدودی سعی در مدیریت ریسک دارد. همچنین به دلیل 

گیرد. اما به صورت کلی به دلیل نبودن های استخراج شده، تضمین کیفیت در آن صورت می use caseو محصوالت به 

 گیرد.ر آن به خوبی صورت نمیهای کنترلی، مدیریت پروژه دمریزی و مکانیزبرنامه

 

 :UPمتدولوژی 

باشد. در زمینه مدیریت ریسک، به دلیل افزار بسیار قوی میهای چتری مهندسی نرماز لحاظ فعالیت UPمتدولوژی 

طول  تکراری در discipline 5وجود ، inceptionسازی در فاز مونهنسنجی در دو فاز اول پروژه، انجام تحلیل امکان

ها مدیریت شده و ارزیابی بسیار خوب ریسک بودن کارها و بررسی هدف تجاری، iterativeپروژه و همچنین ماهیت 

باشد تا در صورت ارزیابی، یا پروژه لغو سنجی میشان توجیه اقتصادی و تحلیل امکانشوند. دو فاز اول نیز هدف اصلیمی

 گردد و یا با قدرت ادامه یابد. 

باشد. باهت با آن بسیار قوی میو ش RUPدر زمینه مدیریت پروژه، این متدولوژی به دلیل نشات گرفتن از متدولوژی 

وجود دارد. مدیریت  5و مدیریت محیط ۴، مدیریت تغییر3های مدیریت پروژهبه نام disciplineسه  RUPدانیم که در می

نیز از تمامی این  UPتوان گفت متدولوژی باشد. درنتیجه میبندی و کنترل میریزی، زمانهای برنامهپروژه شامل فعالیت

این متدولوژی و  iterativeدر مدیریت پروژه برخوردار است. در معیار تضمین کیفیت به دلیل ماهیت  نقاط مثبت

 گیرد.های مختلف آن انجام میتضمین کیفیت در گام use caseمبتنی بودن بر 
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 :EUPمتدولوژی 

 disciplineدر کند. ها استفاده میهای چتری اهمیت داده و از آنبسیار به فعالیت UPو  RUPهمانند  EUPمتدولوژی 

شود. به دلیل اینکه این های مختلف این متدولوژی تاکید زیادی بر مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت می

شد، نکات مربوط به فازها و  است و در قسمت قبل توضیحات مربوط به آن شرح داده RUPمتدولوژی توسعه یافته از 

 کنیم.فعالیت های اضافی را در این بخش بررسی می

شوند، مدیریت کارها و پروژه در زمان انتقال به محیط میدر انتها انجام  که retirementو  productionدر فازهای 

ها و محصوالت سازمان سامانهبه تضمین کیفیت دیگر  retirementشود. علی الخصوص در فاز کاربر به خوبی انجام می

های اضافه شده هستند،  disciplineشود. همچنین در مدیریت سازمان و پشتیبانی سیستم که به خوبی توجه می

توان گفت عالوه بر نقاط قوت شوند. پس میمی مدیریت پروژه در سطح سازمان و تضمین کیفیت به خوبی انجام

داری و همچنین پشتیبانی از سازمان، هر سه های برای زمان نگهزها و فعالیتبه دلیل اضافه سازی فا RUPمتدولوژی 

 گیرد.فعالیت مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین کیفیت در سطح باالتر صورت می

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

نیز  OOSEپوشاند. تمرکز اصلی های چتری را میبه صورت جزئی و ناقص برخی فعالیت OOSEهمانگونه که مطرح شد، 

های  disciplineدر های چتری به دلیل پشتیبانی از فعالیت UPباشد. اما متدولوژی گرا سیستم میبر مدلسازی شی

 elaborationو  inceptionی کند. همچنین در دو فاز ابتدایی یعنهای چتری تمرکز میخود، بسیار بهتر بر فعالیت

تمرکز خوبی بر مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل امکان سنجی و مدیریت پروژه به وسیله برنامه ریزی برای فازهای 

 باشد.توان گفت در این معیار تفاوت بسیار زیادی بین دو متدولوژی میدهد. درنتیجه میآتی رخ می

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

این متدولوژی نیز تمرکز بسیار خوبی در سه فعالیت مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و تضمین  UPژی همانند متدولو

در این متدولوژی وجود دارد و همچنین با  UPو  OOSEتوان گفت همه نقاط مثبت متدولوژی کیفیت دارد. در کل می

داری سیستم ازمان و هم در زمان نگهبه آن باعث مدیریت بهتر حتی در سطح س discipline 8سازی دو فاز و اضافه

 گردد.می

 

  



 معیار چهارم( بی درزی و همواری

 

 :OOSEمتدولوژی 

گردد. سپس ترسیم می use caseبه وسیله نمودار  ۶وجود دارد. در ابتدا مدل نیازمندی OOSEدرزی در متدولوژی بی

باشد، در گام بعد که مدل منطقی از مسئله می 7گیرد. مدل تحلیلهای آتی صورت میبر مبنای این مدل، مدلسازی

شود که حل ساخته میات دامنه راهتحلیل رسم شده با اضافه سازی جزئیبراساس مدل  8شود. مدل طراحیساخته می

که  9سازیبرای مدلسازی رفتاری سیستم است. در انتها مدل پیاده state transitionو  interactionشامل نمودار 

گرایی به صورت هموار و آرام به شود، برپایه شیشود. همینگونه که مشاهده میستندسازی است، ساخته میشامل کد و م

در نیازمندی است که بعد از آن  use caseگردند. تنها نکته منفی استفاده از شود و تکمیل میها ساخته میترتیب مدل

 گردیم.  میگرایی، دچار شیفت در پارادایم با تغییر به پارادایم شی

 

 :UPمتدولوژی 

را  UMLگرایی است. این متدولوژی استفاده از نمودارهای های خود مبتنی بر پارادایم شیدر فعالیت UPمتدولوژی 

های ساختاری، گرای سیستم از جنبهسازی شیبرای مدل UMLدانیم، نمودارهای نماید. همانگونه که میتجویز می

شود. اما این متدولوژی نیز همانند مندی است. در نتیجه وجود درز در این متدولوژی مشاهده نمیرفتاری و وظیفه

OOSE  به دلیل استفاده ازuse case آید. از سوی دیگر به دلیل ذات درزی آن به وجود میکمی اشکال در بی

iterative incremental  این متدولوژی، همواری در آن بسیار قوی است. وجودdiscipline صورت  های مختلف به

 گردد که به صورت مداوم امکان تغییر و تکمیل نمودارها وجود داشته باشد.تکراری باعث می

 

 :EUPمتدولوژی 

دولوژی به صورت اجباری به تیم توسعه باشد. اما این متدرزی و همواری میاز جنبه بی UPمشابه  EUPمتدولوژی 

در  دهد.را می 10DFDرا تجویز نکرده است. همچنین برای مدلسازی کسب و کار اجازه استفاده از  UMLاستفاده از 

  وجود آمدن درز خواهد بود.گرایی استفاده نکند، امکان بهنتیجه در صورتی که تیم توسعه از نمودارهای مبتنی بر شی
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 :UPبا  OOSEمقایسه 

 use caseدرزی و همواری هستند. نکته منفی موجود در هر دو استفاده از هر دو متدولوژی در سطح خوبی از بی

به  UPشویم. نکته مثبت در متدولوژی گرایی، دچار پارادایم شیفت میباشد که پس از استفاده از نمودارهای شیمی

شود همواری بسیار افزایش باشد. این کار باعث میمی  iterativeهای به صورت  disciplineوجود  OOSEنسبت 

 روتر است.پیش OOSEدر این معیار از متدولوژی  UPتوان گفت یابد. در نتیجه می

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

دست  EUPتوان نظر قطعی داد. تجویز خاصی راجع به نمودارها نکرده است نمی EUPدر این مقایسه با توجه به اینکه 

یا غیر آن باز گذاشته است. به همین دلیل امکان وقوع درز و ناهمواری در  UMLتیم توسعه را در استفاده از نمودارهای 

به صورت دقیق و شفاف  OOSEنیز نقطه ضعف دیگر آن است. اما  DFDآن وجود خواهد داشت. همچنین استفاده از 

 گردد.درزی و همواری در آن میزایش بیمراحل و نمودارها را بیان نموده است که باعث اف

 

 

  



 معیار پنجم( محوریت بر نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی

 سازی شده و محوریت در تحلیل و طراحیاستخراج نیازمندی های عملکردی و غیرعملکردی به صورت: زود، مدل

 

 :OOSEمتدولوژی 

سازد. بخش اصلی این مدل شامل در فعالیت اول از اولین فاز توسعه سیستم، مدل نیازمندی را می OOSEمتدولوژی 

عملیات ساخت محصوالت و کدزنی  use case drivenشود. بعد از آن این متدولوژی به صورت می use caseنمودار 

ها به صورت شود و این نیازمندیازی میسهای عملکردی در ابتدای فرایند مدلدهد. در نتیجه نیازمندیرا انجام می

گیرد. تنها نقطه ضعف این است توان گفت این متدولوژی در این معیار نمره باالیی میدرنتیجه میگیرند. محور قرار می

 گیرند. های غیرعملکردی مورد تجزیه و تحلیل قرار نمیکه نیازمندی

 

 :UPمتدولوژی 

درصد  80شوند و در فاز دوم تا حد ها در فاز اول به صورت اولیه مشخص میدینیازمن OOSEهمانند  UPدر متدولوژی 

باشد. نکته ی مثبت در این متدولوژی می use caseها در این متدولوژی نیز گردند. قالب بیان نیازمندیتکمیل می

ئیات معمارانه در فاز های غیرعملکردی در ابتدای پروژه است. بدین منظور معماری اولیه و جزتوجه به نیازمندی

inception  و سپس درelaboration های گردد. این کار به معنی در نظر گرفتن نیازمندیبا دقت زیادی طرح می

 useها در این متدولوژی بسیار باالست و به صورت توان گفت توجه به نیازمندیدر نتیجه میباشد. غیرعملکردی می

case driven شود.میهای آن انجام فعالیت 

 

 :EUPمتدولوژی 

های محور بر نیازمندی را داراست. همچنین در فازهای مختلف امکان ویژگی UPاین متدولوژی نیز دقیقا همانند 

در طول انجام پروژه صورت  disciplineدهد که این کار با قرارگیری یک تر شدن نیازمندی را به تیم توسعه میتکمیل

های این گرفته است. در نتیجه نمره این متدولوژی در این معیار بسیار باال خواهد بود. همانگونه که اشاره شد فعالیت

 کنیم. است و از تکرار توضیحات خودداری می UPها دقیقا مانند متدولوژی در زمینه مدلسازی نیازمندی

 

 



 :UPبا  OOSEمقایسه 

با وسواس بیشتر و با  UPها دارند. اما متدولوژی دولوژی شباهت بسیار زیادی از جنبه مدلسازی نیازمندیهر دو مت

یک فعالیت با نام نیازمندی در  UPکند. متدولوژی های بیشتر به آن، نمره باالتری را دریافت میاختصاص فعالیت

iteration دهد. همچنین در فاز اول تنها ر فازهای مختلف را میها دهای مختلف دارد که امکان تکمیل شدن نیازمندی

 گردد. ها قطعی میدرصد نیازمندی 80شود و در فاز دوم تا ها مشخص میدرصد نیازمندی ۲0

گردد های غیرعملکردی هستند، باعث میهمچنین توجه خوب به معماری و تصمیمات معمارانه که ناشی از نیازمندی

 صورت گیرد. OOSEتر نسبت به ر قویها بسیامدلسازی نیازمندی

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

به استخراج و مدلسازی  iterationبا اختصاص یک فعالیت جداگانه در هر  UPنیز همانند  EUPمتدولوژی 

دهد. این متدولوژی همچنین با اضافه کردن اعتبارسنجی نیازمندی به فاز بسیار به این معیار اهمیت میها، نیازمندی

های مختلف معماری در ، یک قدم بیشتر از دیگر متدولوژی های مشابه برداشته است. همچنین با قرار دادن فعالیتتست

توان گفت هر دو نماید. در کل میهای غیرعملکردی نیز میطول چرخه حیات خود، تمرکز مناسبی بر نیازمندی

 انتخاب اول خواهد بود. EUPشده، متدولوژی متدولوژی در این معیار خوب هستند اما با توجه به موارد ذکر 

 

  



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

 

 :OOSEمتدولوژی 

، use caseمحصوالت تولید شده در این نمودار به نسبت تعداد کم و محدودی دارند. محصوالت اصلی عبارتند از نمودار 

های ها و کد. البته مصنوعات دیگر همانند مجموعه تست state transitionو  interactionکالس دیاگرام، نمودار 

توان گفت محصوالت ساده، کم و قابل فهم شده نیز وجود دارد که ذیل نمودارها بیان نکردیم. به صورت کلی میزده

مندی همدیگر را تاری، رفتاری و وظیفههای گوناگون از سیستم اعم از ساخباشند و از طرفی به دلیل مدلسازی جنبهمی

یابد. در کل بودن، قابلیت تست محصوالت بسیار افزایش می use case drivenتکمیل کرده. همچنین به دلیل 

 توان گفت قابل تست بودن محصوالت در این متدولوژی رعایت شده است. می

برای کاربر نمی توانند مفید باشند اما تیم توسعه استفاده زیادی در توسعه، کدزنی  use caseاین نمودارها به جز نمودار 

 گردد.نماید. در نتیجه تا حدودی معیار ملموس بودن محصوالت برقرار میها میو تست از آن

ها مندیدانیم که مبتنی بودن متدولوژی بر نیازاست و می use case drivenهمانگونه که بیان شد این متدولوژی 

ها را ها را تا حد زیادی برقرار کند. درنتیجه این متدولوژی قابلیت ردیابی به نیازمندیتواند قابلیت ردیابی به نیازمندیمی

 نیز داراست.

 

 :UPمتدولوژی 

های بزرگ و حساس را های زیاد و حجیم از طرفی قابلیت پشتیبانی از پروژهبه دلیل استفاده از مدل UPمتدولوژی 

ها زند. دلیل آن است که تعداد زیاد محصوالت پیچیدگی آناراست. اما از طرفی این به خاصیت قابلیت تست ضربه مید

 گردد.ل قابلیت تست دچار مشکل میآورد. به همین دلیرا زیاد نموده و قابلیت فهم را پایین می

شود که کمی توسعه به دلیل حجم باال باعث می شود و از طرفیاین نمودارها از طرفی باعث راحتی کار توسعه دهنده می

 دهنده را گیج نماید. در نتیجه کمی به معیار ملموس بودن محصوالت ضربه وارد خواهد شد.

 در این متدولوژی نیز وجود دارد. use caseها به دلیل محوریت بر قابلیت ردیابی به نیازمندی

 

 

 



 :EUPمتدولوژی 

 8باشد. دلیل آن نیز وجود دو فاز بیشتر و دارای محصوالت و مصنوعات می UP بیشتر از متدولوژی EUPمتدولوژی 

discipline های در حد سازمان پشتیبانی صورت گیرد، باشد. با توجه به اینکه بایستی از محصوالت و سیستمدیگر می

ت از بین برود و قابلیت فهم گردد که سادگی محصوالشود. این مسئله از طرفی باعث میتعداد محصوالت بسیار بیشتر می

 تر گردد.آن بسیار سخت

بزرگ و سازمانی را پدید های ملموس بودن محصوالت به خاطر تعداد زیاد نمودارها از طرفی قابلیت پشتیبانی پروژه

محصوالت دهندگان آسان گردد. از طرفی زیاد بودن های بزرگ برای توسعهگردد که کار توسعه پروژهآورد و باعث میمی

 دهد.قابلیت فهم آن برای کاربر را کاهش می

یابد. این کار به صورت ها افزایش می، قابلیت ردیابی به نیازمندیuse caseها از طریق به دلیل محور بودن نیازمندی

 دهد.به صورت مداوم در طول پروژه رخ می disciplineیک 

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

به دلیل تعداد مصنوعات کمتر، از  OOSEدولوژی را برتر از دیگری دانست. متدولوژی توان یک متبه صورت کلی نمی

دانیم که شود. اما میهای کوچک مییابد. تعداد زیاد مصنوعات باعث سخت شدن کار در پروژهرجحان می UPجهاتی بر 

نیز به دلیل اختصاص یک فعالیت  UPاصال قابلیت انجام را نخواهند داشت. متدولوژی  OOSEوسیله های بزرگ بهپروژه

ها داشته باشد و آورد که پشتیبانی خوب از نیازمندیها این قابلیت را پدید میافزار برای نیازمندیدر چرخه تولید نرم

 ها را فراهم نماید. قابلیت ردیابی به آن

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

یابد. در نتیجه در این دو معیار های تست و ملموس بودن کاهش می، قابلیتEUPبه دلیل تعداد زیاد نمودارها در 

قابلیت  EUPمجزا در  disciplineها در یک گیرد. از طرفی به دلیل تمرکز بر نیازمندیپیشی می OOSEمتدولوژی 

 آید. ها در این متدولوژی به خوبی به وجود میردیابی به نیازمندی

تواند از پس آن بربیاید اما های بزرگ بسیار قابل استفاده است و به خوبی میپروژهبرای  EUPنکته مهم آن است که 

OOSE تر باشد.تواند در این معیار بسیار موفقمی های کوچکدر پروژه 

 

  



 معیار هفتم( مشارکت فعال مشتری

 

 :OOSEمتدولوژی 

های خود صحبتی راجع به مشارکت مشتری و به صورت مستقیم در هیچکدام از فازها و فعالیت OOSEمتدولوژی 

سازی براساس این گرا و سپس پیادهگرفتن فیدبک از وی ندارد. این متدولوژی تمرکز خود را بر طراحی و مدلسازی شی

ها نداشته ریسک و درآوردن نیازمندیها گذاشته است. در این بین اما صحبتی از دخیل کردن کاربر برای کاهش مدل

باشد. در این فاز تست است. تنها قسمتی که امکان حضور کاربر و گرفتن نظرات او وجود دارد، در فاز تست سیستم می

 تواند اعتبارسنجی سیستم مدنظر خود را انجام دهد.گیرد و در نتیجه کاربر میدر سطح سیستم انجام می

 

 :UPمتدولوژی 

سنجی اولیه از پروژه تحلیل و امکان inceptionدر فاز اول یعنی ای طراحی شده است که به گونه UPمتدولوژی 

گیرد تا هم تخمینی از ریسک بدست آید هایی از سیستم صورت میسازی از قسمتمشخص گردد. در همین حین نمونه

ال کمتر از یک ماه زمان نیاز دارد، و هم میزان کار و سختی پروژه مشخص گردد. بعد از گذشت این فاز که معمو

شود که آیا ادامه پروژه به صرفه و منطقی هست یا خیر. در صورتی که این امکان وجود داشت، با گیری میتصمیم

پردازند. درنتیجه در انتهای فاز اول امکان گرفتن نظر مشتری و زنی و گرفتن نظرات مشتری به ادامه کار میرای

 آن وجود خواهد داشت.  گیری براساس تصمیم

 

 :EUPمتدولوژی 

گیری اولیه از تصمیم inceptionباشد. پس از فاز اول یعنی می UPنیز از این معیار بسیار شبیه به  EUPمتدولوژی 

در این معیار پیشی  UPاز متدولوژی  EUPشود. اما شود که در ارتباط با مشتری این کار انجام میادامه کار گرفته می

باشد. در این دو می operations and supportو فعالیت  productionاست. دلیل نیز اضافه شدن فاز گرفته 

یابد تا هم آموزش سیستم صورت گیرد و هم مستندات آموزشی و استفاده آماده فعالیت ارتباط با مشتری افزایش می

 گردد. 

 

 

 



 :UPبا  OOSEمقایسه 

ها هستند که در ارتباط با ها، چابکهر دو متدولوژی در این معیار ضعف عمده و زیادی دارند. برخالف این متدولوژی

کنند. اما اگر بخواهیم یکی از این دو متدولوژی را در این معیار برگزینیم، متدولوژی مشتری بسیار قوی و فعال عمل می

UP است که این متدولوژی در فازهای  در رتبه باالتر خواهد بود. دلیل نیز آنinception  وtransition  ارتباط

 های مناسب را انجام دهد. نزدیکی با کاربر خواهد داشت تا نظرات را از وی گرفته و عملیات

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

ارائه شده  OOSE بعد از EUPدانیم از لحاظ زمانی برتر است. همانگونه که می OOSEدر این معیار از  EUPمتدولوژی 

و  transitionو  inceptionها به خوبی استفاده شده است. این متدولوژی در فازهای است و در آن از تجربیات قبلی

production سازی در اهداف کند تا هم نظرات وی را در کار دخیل کند و هم شفافارتباط خوبی با مشتری برقرار می

ی الزمی برای این امر قرار نداده است. تنها موردی که تا حدی نظرات کاربر را دخیل هافعالیت OOSEپروژه رخ دهد. اما 

سنجی را کند، وجود فعالیت تست سیستمی از فاز تست می باشد. در این فعالیت کاربر می تواند اعتبارسنجی و صحتمی

 انجام داده و بازخوردها را ذکر کند.

 

  



 بودن  practicalو practicableمعیار هشتم( 

 

 :OOSEمتدولوژی 

است و همچنین تمامی نیازهای یک تیم توسعه اعم از نیازمندی،  full lifecycleاز آن جهت که  OOSEمتدولوژی 

های کند، بسیار قابلیت استفاده باالیی در تیمسازی و تست را پوشش داده و محصولی تجویز میتحلیل، طراحی، پیاده

اما در کل به خاطر گردد. های چتری مانند مدیریت پروژه در آن، یک نقص محسوب میافزاری دارد. البته نبود فعالیتنرم

گردد. همچنین مندی در آن، یک متدولوژی کامل و جامع محسوب میمدلسازی های مختلف ساختاری، رفتاری و وظیفه

شود، پیچیدگی و تعداد زیادی ندارند. در فعالیت طراحی نیز تولید محصوالت نمودارها و محصوالتی که در آن ساخته می

های ساده، تر گردند. نتیجه گیری کلی آن است که به دلیل فعالیتسازی کارها راحتدهگردد که در پیامعمارانه باعث می

و  practicalityهای با مقیاس باال و محصوالت پراستفاده این متدولوژی در هر دو معیار پشتیبانی از پروژه

practicability کند.نمره بسیار خوبی دریافت می 

 

 :UPمتدولوژی 

افزار های چتری مهندسی نرمهای مشخص، محصوالت گوناگون و پشتیبانی از فعالیتفعالیت این متدولوژی دارای

فاز اصلی آن، پیچیدگی بسیار زیاد و تولید  ۴های مختلف در اما از جهتی به دلیل تعداد زیاد محصوالت و گامباشد. می

های بسیار بزرگ را دارد. به ی از پروژهمحصول زیاد خواهد داشت. دلیل نیز آن است که این متدولوژی قصد پشتیبان

ها گردد. درنتیجه این متدولوژی سازی گردد و متناسب با فعالیتهمین دلیل نیاز است که این متدولوژی در ابتدا شخصی

های به دلیل تولید محصوالت بدون کاربرد و فعالیت practicabilityو  practicalityهای کوچک در معیار در پروژه

 criticalityهای بزرگ چون میزان پیچیده و مدلسازی بیش از حد، امتیاز باالیی نخواهد گرفت. از طرفی دیگر در پروژه

در  باشد. پسکنند، این حجم از فعالیت و محصوالت الزم میباالست و تعداد افراد زیادی در تولید پروژه شرکت می

 گیرند.امتیاز باالیی می practicabilityو  practicalityمعیارهای 

 

 :EUPمتدولوژی 

های توسعه تیم گردد حجم زیادی از فعالیتباشد. این باعث میفاز اضافه می ۲فعالیت اضافه و  8دارای  EUPمتدولوژی 

اه و ناسازگاری در نمودارها افزایش یابد. گردد میزان اشتببه تکمیل محصوالت و نمودارها بگذرد. این کار باعث می

های با همچنین رسیدن به محصول ابتدایی و نهایی زمان بسیار زیادی الزم داشته باشد. پس به همین دلیل در پروژه



های نمره پایینی دریافت خواهد کرد. اما در پروژه practicabilityو  practicalityمقیاس کوچک و متوسط در معیار 

 رسد.و یا استفاده از این متدولوژی در سطح سازمان، این حجم نمودار و فعالیت الزم به نظر می سازمانی

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

ها میزان به دلیل حجم کمتر و سادگی فعالیتباشد. جلوتر می UPبه صورت کلی در این معیار از  OOSEمتدولوژی 

های بزرگ با میزان حساسیت باال برویم، ذات پروژه وقتی که سراغ پروژه یابد. اماقابلیت استفاده از متدولوژی افزایش می

های مختلف استفاده گردد. همچنین به دلیل مدیریت تیم کند که از متدولوژی با تعداد نمودار باال و مدلسازیایجاب می

 د داشت.در پروژه های بزرگ بیشتر قابلیت استفاده خواه UPو وجود معماری نرم افزاری متدولوژی 

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

های بزرگ و در سطح باشد. در صورت استفاده در پروژهنیز دالیل مشابه بخش قبل می EUPبا  OOSEدر مقایسه 

را افزایش دهد. اما در  practicabilityو  practicalityهای مختلف میزان تواند به دلیل فعالیتمی EUPسازمان، 

تر های ساده و سرراستبه دلیل حجم کمتر و فعالیت OOSEصورتی که مقیاس پروژه بسیار بزرگ نباشد، متدولوژی 

در این معیار  OOSEهای با مقیاس کوچک و متوسط دهد که در پروژهتر به کد برسد. این نشان میتواند بسیار سریعمی

 کند.نمره باالتری اخذ می

 

  



 معیار نهم( قابلیت مدیریت پیچیدگی

 

 :OOSEمتدولوژی 

باشد، مدیریت پیچیدگی به خوبی توسط نمودارهای گرایی میبرمبنای مفاهیم شی OOSEبه طور کلی چون متدولوژی 

هایی در آن قرار داده شده است تا مدیریت پیچیدگی به صورت بهتری انجام گیرد. همچنین فعالیتمختلف انجام می

د دارد. در فعالیت طراحی ها وجوبندی کالسها و پکیجگیرد. در فعالیت تحلیل نیرومندی امکان درست کردن زیرسیستم

توان گفت پیچیدگی در زمان کدزنی سازی، میبه دلیل طراحی معماری کلی سیستم و دخیل کردن جزئیات محیط پیاده

 باشد، رسیده است.کمتر خواهد شد. در نتیجه این متدولوژی به یکی از اهداف خود که مدیریت پیچیدگی می

 

 :UPمتدولوژی 

هدف اصلی اش حذف ریسک  inceptionباشد. فاز ها میاین متدولوژی در مدیریت پیچیدگی یکی از بهترین متدولوژی

تر از نیز معماری دقیق elaborationو درآوردن معماری کلی برای کاهش پیچیدگی فازهای بعدی است. در فاز 

های مرتبط با مدیریت پروژه باعث جود فعالیتنماید. همچنین وها را مشخص میسیستم و نحوه ارتباط زیرسیستم

بندی و نیز یکی از اهداف اصلی شان الیه UMLتر گردد. نمودارهای موجود در گردد مدیریت تیم بسیار راحتمی

باشد. نمودارهایی مانند پکیج و کامپوننت در همین راستا به وجود بندی نمودارها برای کاهش پیچیدگی موجود میپکیج

 د.آمده ان

 

 :EUPمتدولوژی 

توان گفت به دلیل وجود را داراست که در بخش قبل ذکر شد. عالوه بر آنها می UPنقاط قوت همانند  EUPمتدولوژی 

discipline هایی قرار داده شده تا پیچیدگی زیاد موجود در سطح سازمان کاهش یابد. به نام مدیریت سازمان، فعالیت

پیچیدگی در سطح سازمان آورد که های مدلسازی گوناگون این امکان را پدید میتولید نمودارهای مختلف با جنبه

های بسیار بزرگ این متدولوژی از پس پیچیدگی زیاد برآمده و کار را برای تیم راحت مدیریت گردد. پس در پروژه

 کند.می

 

 

 



 :UPبا  OOSEمقایسه 

های چتری و همچنین به دلیل وجود فعالیت UP. اما کنندهر دو متدولوژی در مدیریت پیچیدگی بسیار خوب عمل می

تواند به تیم کمک بیشتری نماید. همچنین درآوردن باشند، میمی UMLتر در مدلسازی که نمودارهای نمودارهای غنی

گردد تا مدیریت پیچیدگی به صورت باعث می UPسازی در سازی معماری سیستم و جزئیات محیط پیادهو مشخص

 صورت گیرد. بسیار خوبی

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

باشد. استفاده از فعالیت های های بسیار بزرگ بسیار خوب و کارا میبرای مدیریت پیچیدگی در پروژه EUPمتدولوژی 

گردد که پیچیدگی به صورت بسیار خوبی مدیریت مدیریت سازمان، معماری سیستم و نمودارهای مختلف باعث می

با  OOSEباشد، متدولوژی نمیکار اضافی های با مقیاس کوچک و متوسط که نیاز به این حجم از گردد. اما در پروژه

 تواند به نتیجه خوب برسد. حجم کمتر کار می

 

  



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

 

 :OOSEمتدولوژی 

که دارای یک هسته  ای نبوده استقابلیت گسترش در این متدولوژی وجود ندارد. چونکه طراحی این متدولوژی به گونه

باشد. اما از های مختلف برای تولید سیستم مدنظر میقابل گسترش باشد. این متدولوژی به صورت یکپارچه دارای فعالیت

پذیری در آن وجود دارد. دلیل نیز اول استفاده های موجود در این متدولوژی قابلیت مقیاسطرف دیگر با توجه به قابلیت

های توان در پروژهباشد. به این دلیل میمی های مختلف برای مدیریت پیچیدگیدوم تعبیه قابلیتگرا و های شیاز روش

از آن استفاده کرد.  life criticalهای توان در سیستمبزرگ در آن استفاده نمود. البته به دلیل نبودن فرمالیزم نمی

توان در باشد و نمیشده میها مشخص و تصریحتسازی در این متدولوژی تعبیه نگردیده است. فعالیقابلیت شخصی

سازی مدنظر را به صورت صریح اعمال نمود. انعطاف پذیری نیز همانند دو معیار قابلیت گسترش و قابلیت جایی شخصی

 سازی در این متدولوژی دیده نشده است.شخصی

 

 :UPمتدولوژی 

باشد. همانگونه سازی و انعطاف پذیری میپذیری، قابلیت شخصیاین متدولوژی دارای معیارهای قابلیت گسترش، مقیاس

 RMCبا ابزاری به نام  RUPباشد. در می RUPی متدولوژی تر شدهبه نوعی ساده UPکه در کالس درس مطرح شد، 

در کنار هم قرار دادن این اجزا به یک متدولوژی کامل مخصوص  توان اجزای مدنظر از متدولوژی را انتخاب نموده و بامی

پذیری را برای تیم توسعه به سازی و انعطافبه پروژه رسید. این مطلب هر سه معیار قابلیت گسترش، قابلیت شخصی

یری در آن پذهای غنی و مختلف در این متدلوژی، قابلیت مقیاسارمغان خواهد آورد. همچنین به دلیل استفاده از مدل

پذیری کمک افزاری، وجود فازهای مختلف و ... به وجود قابلیت مقیاسبه صورت ویژه دیده شده است. وجود معماری نرم

 اند.نموده

 

 :EUPمتدولوژی 

باشد. همانگونه که در بخش قبل توضیح مبسوط می RUPیک متدولوژی گسترش یافته از متدولوژی  EUPمتدولوژی 

وجود دارد. به  RUPپذیری در متدولوژی سازی و انعطافپذیری، قابلیت شخصیداده شد، هر سه معیار قابلیت گسترش

وجود دارد. اصال اگر این سه وجود نداشتند به صورت  EUPتوان گفت که این سه معیار به خوبی در همین دلیل می

پذیری نیز شد. قابلیت مقیاسها و نمودارها منتفی میمکان استفاده از این متدولوژی با توجه به حجم زیاد فعالیتبدیهی ا

 در این متدولوژی وجود دارد. UPبه دلیل مشابه با 



 :UPبا  OOSEمقایسه 

نیز با  OOSEبا داشتن هر چهار قابلیت، در این معیار برتر است. اما  UPهمانگونه که بحث و بررسی شد متدولوژی 

 باشد.سازی میهایی برای شخصیباشد. اما فاقد مکانیزمپذیری، متدولوژی خوبی در این معیار میداشتن قابلیت مقیاس

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

باشد که آیا حجم تری است. تنها موضوع این میدارای بر OOSEنیز با داشتن هر چهار قابلیت به نسبت  EUPمتدولوژی 

های برویم یا خیر. در صورت بزرگ بودن پروژه نیاز به قابلیت EUPو سایز پروژه آنقدری بزرگ است که به سراغ 

 OOSEتواند انتخاب خیلی خوبی باشد. در غیر اینصورت استفاده از می EUPپذیری هستیم که سازی و انعطافشخصی

 شد.بامنطقی می

 

  



 (Application scopeمعیار یازدهم( حوزه کاربرد )

 

 :OOSEمتدولوژی 

باشد. به دلیل نبود فرمالیزم در آن، قابلیت استفاده در یک متدولوژی پرکاربرد و با اهمیت می OOSEمتدولوژی 

که شامل  data intensiveهای و با حجم بزرگ را نخواهد داشت. اما برای استفاده در سیستم life criticalهای پروژه

های موجود در این متدولوژی این قابلیت را تواند انتخاب خوبی باشد. مدلسازیشود، میهای تجاری پرکاربرد میسیستم

 فراهم خواهند ساخت.

 

 :UPمتدولوژی 

های با سطح پروژهباشد. به همین دلیل قابلیت استفاده در یک متدولوژی با حجم باال و کارهای فراوان می UPمتدولوژی 

توان از فرمالیزم استفاده نمود. به همین دلیل یک انتخاب خوب برای بحرانیت باال را داراست. در این متدولوژی می

تر نیز های کوچکسازی را داراست و درنتیجه در پروژهاین متدولوژی قابلیت شخصیباشد. می life criticalهای پروژه

 اشت.قابلیت استفاده را خواهد د

 

 :EUPمتدولوژی 

های مختلف سازمان ها و سیستمیک انتخاب بسیار خوب برای استفاده در سطح سازمان برای پروژه EUPمتدولوژی 

های را با اضافه سازی فرمالیزم به آن وجود دارد. همچنین مدلسازی life criticalهای قابلیت استفاده در پروژهباشد. می

های سخت و آوری، پس از تحویل سیستم و ... این امکان را دارد که پروژهغنی و زیاد در سطح سازمان، در هنگام جمع

های چابک در متدولوژیهای کوچک که سازی نمود. اما این متدولوژی انتخاب مناسبی برای پروژهپیچیده را با آن پیاده

 کنند، نخواهد بود.آن خوب کار می

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

های متوسط در باشد. حتی در پروژههای بزرگ بسیار مناسب میبرای استفاده در پروژه UPهمانگونه که مطرح شد، 

های بدون سطح نیز در پروژه OOSEتوان از این متدولوژی به خوبی استفاده نمود. متدولوژی ماهه میسطح چند

توان گفت هر دو تواند مفید و موثر باشد. اما در سطح بحرانیت باال جوابگو نخواهد بود. در کل میبحرانیت باال می

 باشند.های تجاری فعلی که مرسوم هستند میمتدولوژی پرکاربرد و قابل استفاده در سیستم



 :EUPبا  OOSEمقایسه 

EUP های بزرگ را خواهد داشت. همچنین سطح بحرانیت های زیاد و غنی قابلیت استفاده در سازمانبه دلیل مدلسازی

های کوچک و سطح بحرانیت کم نخواهد بود. متدولوژی مناسبی برای پروژه OOSEباال را پوشش خواهد داد. اما برعکس 

توان متدولوژی دارند و با ارزیابی اولیه در ابتدای پروژه می توان گفت هر کدام مورد استفاده خاص خود رادر مجموع می

 تر را انتخاب نمود.مناسب

 

 

 

  



 معیار اول زبان مدلسازی( پشتیبانی از مدلسازی شی گرای سازگار، دقیق و بدون ابهام

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

 رفتاری و وظیفه مندیدیدهای مدلسازی مختلف: ساختاری ، 

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

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

 مدلسازی فرمال و غیر فرمال 

 

 :OOSEمتدولوژی 

عصر و گذشته خود(. های همگیرد )در مقایسه با متدولوژیبی انجام میمدلسازی در این متدولوژی در سطح بسیار خو

 use caseگیرد. مدل مندی در این متدولوژی صورت میهای مدلسازی مختلف یعنی ساختاری، رفتاری و وظیفهدید

مصداق رفتاری و نمودار کالس مصداقی از  state transitionو  interactionمندی، نمودار مصداق مدلسازی وظیفه

 robustnessباشند که در فعالیت های منطقی میها هم شامل مدلباشد. این مدلسازیمدلسازی ساختاری می

analysis  حل )در فعالیت طراحی از فاز دهند و هم مدلسازی دامنه مسئله )در فعالیت تحلیل نیازمندی( و راهرخ می

گیرند. همچنین روابط ها در فعالیت تحلیل نیرومندی صورت میها و پکیجاین متدولوژی زیرسیستم باشد. درمیساخت( 

دانگی در توان گفت سطوح مختلف انتزاع و درشتگیرند. پس میهای رفتاری ذکر شده صورت میمیان اشیا با مدلسازی

گیرد که یکی از موارد متدولوژی صورت نمی شود )به جز در سطح سازمان(. مدلسازی فرمال در اینمدلسازی دیده می

 باشد.نقص این متدولوژی می

 

 :UPمتدولوژی 

توان به صورت کلی گفت تمام موارد موجود در این معیار را باشد. میدر سطح باالیی از مدلسازی می UPمتدولوژی 

لف در این متدولوژی صورت دهد که به صورت خالصه در این بخش گفته خواهد شد. دیدهای مدلسازی مختپوشش می

گیرد. همچنین نمودارهای مندی است در این متدولوژی انجام میکه مدلی وظیفه use caseگیرند. مدلسازی می

های کسب و شوند. مدلسازی فرایندوجود دارند، در این متدولوژی استفاده می UMLمختلف ساختاری و رفتاری که در 

معماری فیزیکی و معماری  elaborationگیرد. همچنین در فاز ولوژی صورت میاز این متد inceptionکار در فاز 

گردند. سطوح مختلف انتزاع و ریزدانگی در این متدولوژی به وسیله تمامی سیستم به صورت کامل مشخص می

 گردد.تواند در این متدولوژی استفاده شوند. مدلسازی فرمال نیز میپوشش داده می UMLنمودارهای موجود در 

 



 :EUPمتدولوژی 

توان به صورت کلی گفت تمام موارد موجود در این معیار را باشد. میدر سطح باالیی از مدلسازی می EUPمتدولوژی 

دهد که به صورت خالصه در این بخش گفته خواهد شد. دیدهای مدلسازی مختلف در این متدولوژی صورت پوشش می

گیرد. همچنین نمودارهای مندی است در این متدولوژی انجام میکه مدلی وظیفه use caseگیرند. مدلسازی می

های کسب و شوند. مدلسازی فرایندوجود دارند، در این متدولوژی استفاده می UMLمختلف ساختاری و رفتاری که در 

معماری فیزیکی و معماری  elaborationگیرد. همچنین در فاز از این متدولوژی صورت می inceptionکار در فاز 

گردند. سطوح مختلف انتزاع و ریزدانگی در این متدولوژی به وسیله تمامی سیستم به صورت کامل مشخص می

 تواند در این متدولوژی استفاده گردد.شوند. مدلسازی فرمال نیز میپوشش داده می UMLنمودارهای موجود در 

اضافه شده در این  discipline 7کند. سیار قوی و دقیق عمل میدر مدلسازی در سطح سازمان ب EUPمتدولوژی 

 دهند. متدولوژی این کار را به صورت بسیار دقیق و منظمی انجام می

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

گردد در مدلسازی از استاندارد نماید. این کار باعث میبرای مدلسازی استفاده می UMLاز  UPهمانگونه که مطرح شد 

کسب و دارای مدلسازی  OOSE اگر بخواهیم به تفاوت ها اشاره کنیم،برخوردار باشد.  OOSEتری نسبت به بسیار باال

سازد. برآورده نمی UPکار و در سطح سازمان نمی باشد. همچنین معماری سیستم را به صورت کامل و دقیق در حد 

 گردد که مدلسازی آن دارای نقص دیگری شود.باعث می OOSEنبود فرمالیزم در 

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

OOSE  در مقایسه باEUP های جداگانه توضیح داده شد، باشد. همانگونه که در بخشتر میدر مدلسازی بسیار عقب

را در حد خوبی  پردازد. همچنین معماریدر سطوح مختلف و با فرمالیزم به مدلسازی سیستم می EUPتوان گفت می

ها دارای اشکال در برخی از این موارد حرفی به میان نیاورده است و در این مدلسازی OOSEنماید. اما مشخص می

 خواهد بود. 

 DFDبا مدلسازی در سطح سازمان و کسب و کار، بسیار عملکرد خوبی خواهد داشت. این متدولوژی از  EUPهمچنین 

 نماید.میبرای مدلسازی سازمان استفاده 

 

  



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

 پیچیدگی مدل

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

 له مفاهیمی که وابستگی و محدودیت های زبان مدلسازی می تواند چک کردن سازگاری را تسهیل نماید به وسی

 (OPMمدل را تعریف می کند )مثل مدل 

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

 نمودار مولفه(

 

 :OOSEمتدولوژی 

باشد. همچنین با به دلیل حجم کمتر نمودارها امکان وجود ناسازگاری و پیچیدگی کم می OOSEدر متدولوژی 

ها از روی یکدیگر ساخته و تکمیل گردد. این مدلپیچیدگی تا حدی مدیریت میها در آن، مدلسازی زیرسیستم

 ها بسیار بیشتر می نماید.گردند که سازگاری را بین آنمی

ها به وجود خواهد آمد. مدیریت بودن این متدولوژی، همبستگی خوبی بین مدل use case drivenهمچنین به دلیل 

 گردد.بندی در فاز تحلیل نیرومندی تا حدی برقرار میپیچیدگی نیز با پکیج

 

 :UPمتدولوژی 

برای جلوگیری از ناسازگاری و مدیریت پیچیدگی کار سختی دارد. در این متدولوژی نمودارهای زیاد و  UPمتدولوژی 

هایی در این میان به وجود آید. برای این کار ها و تناقضگردد که این کار باعث میشود برخی ناسازگاریمتعددی رسم می

مپوننت برای این کار به وجود آمده اند. همچنین با به اندیشیده شده است. نمودار پکیج و کا UMLبرخی تمهیدات در 

 توان تا حدی پیچیدگی را مدیریت نمود. های درون آن میدست آوردن معماری سیستم و زیرسیستم

 

 :EUPمتدولوژی 

در این متدولوژی نیز  UPباشد. در نتیجه موارد گفته شده برای می UPدر این معیار بسیار شبیه به  EUPمتدولوژی 

 کند. صدق می



باشد که نمودارها ومحصوالت در سطح سازمان میبرای مدیریت  discipline 7اما نکته جالب برای این متدولوژی وجود 

برای مدیریت پیچیدگی و ناسازگاری  EUPتوان گفت گردد ناسازگاری تا حد امکان جلوگیری شود. پس میباعث می

 باشد.ی از این موارد واقعا ناگریز میتمهیدات خوبی اندیشیده است. اما وجود برخ

 

 :UPبا  OOSEمقایسه 

OOSE تواند پیچیدگی را مدیریت نماید. اما دارای نواقصی با توجه به تعداد کم نمودارها و محصوالت بسیار بهتر می

 داشت. باشد. همچنین حمایت و پشتیبانی خوبی از تعداد نمودار باال نخواهدمانند مدیریت ناکامل پیچیدگی می

UP اما ناسازگاری به نسبت تعداد بیشتری از نمودارها را کنترل نماید.  و تواند حجممیOOSE .بیشتر رخ خواهد داد 

سیستم بایستی با مطالعه یکی از دو  criticalityدر مجموع نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و با توجه به حوزه و 

 متدولوژی را در این معیار انتخاب نمود.

 

 :EUPبا  OOSEمقایسه 

و بسیاری متدولوژی های دیگر، وجود پشتیبانی از حجم زیاد نمودارها در سطح  OOSEنسبت به  EUPمزیت اصلی 

همچنین در ت خوبی مد نظر داشته باشد. شود که این مورد را به صورباشد. کمتر متدولوژی ای پیدا میسازمان می

EUP باشد. چون های بیشتری برای کنترل پیچیدگی و ناسازگاری اندیشیده است که این مورد بسیار منطقی میمکانیزم

 ها نباشند، عمال استفاده از متدولوژی بی معنی خواهد شد.اگر این مکانیزم

OOSE های با ی و ناسازگاری را بهتر مدیریت خواهد کرد اما در پروژهاما با توجه به حجم کمتر نمودارهایش پیچیدگ

 حجم باال امکان عدم استفاده از آن وجود دارد.

 بدین صورت نمی توان یکی را انتخاب کرد و بهتر است با حجم پروژه تصمیم گیری انجام گیرد.

  



، 12، توالی11شامل نمودارهای کالس UMLبا نمودارهای  OPDی سوال دوم( مقایسه

 16و مورد کاربرد 15، دیپلوی14، مولفه13فعالیت

 

 با نمودار کالس OPDالف( مقایسه  

های مختلف مدلسازی ساختاری سیستم را دارد. بدین صورت که در آن یک سیستم به کالس نمودار کالس وظیفه

کند و بخش اری میدگهنها و اطالعاتی است که بخش اصلی است. بخش اول داده ۲شود. هر کالس دارای می شکسته

ای که در های مشخص شده با یکدیگر دارای رابطه هستند. رابطهدهد. کالسدوم عملیات و رفتارهایی است که انجام می

باشد. در این رابطه کالس فرزند، می generalization-specializationآن یک کالس فرزند دیگری است، به نام 

برد. رابطه ای که در آن ارتباط دو کالس با هم به نوعی مالکیت یا دسترسی می ها و رفتار کالس پدر را به ارثداده

تواند صاحب چندین ماشین باشد که این نوع رابطه را با می نامند. برای مثال یک شخص می aggregationباشد را می

aggregation تر رابطه دهند. نوع خاصنمایش میaggregation ام به نcomposition دارد که در آن با  وجود

( با نقطه shapeس شکل )شوند مانند رابطه کالهای فرعی متعلق به آن نیز حذف میحذف نمونه اصلی، نمونه

(point)ها به نام . یکی دیگر از انواع رابطهassociation کند. باشد که به نوعی کالس اول از کالس دوم استفاده میمی

 نماید.بری کارهای خود، استفاده میبرای پیش serverاز کالس  clientکه کالس  client-serverمانند رابطه 

را  objectوعی کالس به ن Objectشود. نمایش داده می objectی مفهوم به وسیله OPDاین مفهوم در نمودار 

 OPDطیل در نمودار نماید. این مفهوم را با یک مستنمایانگر است و این نام به نوعی کالس آن شی را مدلسازی می

 دهند. نمایش می

کنیم و جاهایی که یک مفهوم در دیگری وجود ندارد برای مقایسه این دو نمودار، نقاط ضعف و قوت هر دو را بررسی می

ها و رفتارها به سادگی و سرراستی نمودار کالس نیست. در نمودار مدلسازی داده OPDرا بیان می کنیم. در نمودار 

( protectedو  public ،privateها و رفتارهای هر کالس را مشخص کرده و سطح دسترسی )ویژگی توانکالس می

ها و رفتارهای زیاد یک کالس را مشخص نمود. رفتارها در توان تعداد ویژگیبه راحتی نمی OPDرا بیان نمود. اما در 

تواند هوا به وسیله اجرا شدن فرآیند سردسازی میشوند. مثال ویژگی دما از کالس با فرآیند نمایش داده می OPDنمودار 

های مختلف را های کالستوان تمام ویژگیتغییر کند. نقطه مثبت نمودار کالس آن است که به راحتی در یک نمودار می
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12 Sequence 
13 Activity 
14 Component 
15 Deployment 
16 Use case 



بیشتر تمرکز بر رفتارها و  OPDرفتارهای مختلف کالس در ذیل آن نوشته شده است. اما در مشاهده نمود. همچنین 

باشند و می aggregationو  gen-specو کالس دارای روابط  OPDباشد. اما هر دو نمودار دانه مییندهای درشتفرا

 قابلیت مدلسازی را دارند. 

( متصور بود. با انجام شدن یک فرایند، امکان تغییر حالت stateتوان برای هر کالس چندین حالت )می OPDدر نمودار 

مفید خواهد بود که نمودار کالس از آن بی بهره است و  real timeهای ن مفهوم در سیستمدر یک کالس وجود دارد. ای

 آن را مدل کرد. UMLدر  stateبایستی با نمودار 

ترسیم شده است، ذکر نمی گردد و با رابطه  objectویژگی ها و رفتارهای کالس در جایی که  UMLبرخالف نمودار 

exhibition-characterization گردد و این یکی از شوند که باعث بزرگ شدن و شلوغی نمودار مینمایش داده می

  باشد برای سادگی و فهم بیشتر.مزایای نمودار کالس می

این است که برای مثال هنگامی که برای جستجوی یک مفهوم  UMLبه نسبت نمودارهای  OPD اصلی نقطه قوتیک 

تر با نگاه تر و سریعبسیار راحت OPDررسی گردند، این کار در نمودارهای ب UMLالزم است چندین نمودار مختلف در 

این مورد در اکثر نمودارهای دیگر نیز وجود دارد که از تکرار دوباره آن در دیگر  گیرد.انداختن به یک نمودار انجام می

 کنیم.ها خودداری میبخش

 

 با نمودار توالی OPDب( مقایسه 

برای مدلسازی و بیان نحوه ارتباط چندین شی برای انجام یک  UMLدر  sequence diagram نمودار توالی یا همان

 توان بیان نمود:باشد. در نمودار توالی به صورت دقیق موارد زیر را میوظیفه می

 دانهکننده در اجرای یک مورد کاربرد یا یک فرایند درشتاشیای مشارکت .1

 بین اشیای مشارکت کنندههای صورت گرفته ها و فراخوانیپیام .۲

 هاترتیب اجرای این فعالیت .3

 های موجود در انجام یک فعالیتها و چرخهشرط .۴

 از ابتدای شروع تا انتهای انجام آن use caseبیان یک  .5

 use caseمدت زمان فعال بودن یک شی در انجام یک  .۶

گردند. این فرایندها باعث تغییر حالت یک شی ( بیان میprocessرفتارهای مختلف با مفهوم فرایند ) OPDدر نمودار 

توان نحوه ارتباط یک فرایند با یک کالس را برای توانند یک شی را ساخته یا پاک نمایند. در این نمودار میشده و می

 انجام آن فرایند نمایش داد. وجود رابطه بین دو فرایند به معنی فراخوانی یک فرایند توسط دیگری است. 



توان یک فرایند را مشخص نمود. این تنها به صورت سطح باال و کلی می OPDهمانگونه که مشهود است، در نمودار 

توان نحوه باشد. اما در نمودار توالی به صورت بسیار آسان میمی OPDمورد یکی از نقاط ضعف اصلی موجود در نمودار 

 OPDئیات فراوان نمایش داد. این مورد یکی از نقایص اصلی نمودار مشارکت اشیای مختلف برای انجام یک رفتار را با جز

انجام دهیم، با حجم باالی نمودار و پیچیدگی  OPDشود. در صورتی که بخواهیم این کار را با استفاده از محسوب می

 ها و فرایندها مواجه خواهیم گردید. زیاد بین کالس

بین دو فرایند است که در نمودار توالی  gen-specوجود ندارد، مفوم  UMLاما یک نکته بسیار جالب که مشابه آن در 

همچنین تغییر حالت در باشد. می OPDشود و این یک نقطه قوت نمودار مشاهده نمی UMLو دیگر نمودارهای رفتاری 

 اشد.بصورت انجام یک فرایند در این نمودار قابل نمایش است ولی در نمودار توالی این امکان میسر نمی

 

 نمودار فعالیتبا  OPDمقایسه نمودار ج( 

باشد. یک نمودار فعالیت شامل دانه میهای الزم در انجام یک فرایند درشتبرای بیان فعالیت UMLنمودار فعالیت در 

رسیم. نمودار دانه میها به نقطه انجام آن فعالیت درشتباشد که بعد از انجام این کنش( میactionچندین کنش )

 باشد با این تفاوت که امکان انجام موازی دو کنش در آن وجود دارد. عالیت بسیار مشابه فلوچارت میف

های مختلف گردد. سپس در طی مراحل بعدی، کنشدر نمودار فعالیت ابتدا از یک نقطه آغازین جریان برنامه شروع می

ای استفاده نمود تا در صورت برقرار بودن شرط، آن توان از دستورات شرطی و حلقهدهند. برای انجام کنش میرخ می

چند فرایند هم زمان را آغاز کرده و به صورت موازی آن دو  forkتور توان با استفاده از دسعمل انجام گیرد. همچنین می

جا به بعد فرایندها دوباره به صورت متوالی  گردند تا از آن mergeرا پیش برد. در انتها الزم است فرایندها با یکدیگر 

های منحصر به فردی را قابلیت باشد کهمی UMLترین و پراستفاده ترین نمودارهای انجام گیرند. این نمودار یکی از مهم

شان در گردد که رفتار اشیای مختلف و اعمالمحسوب می UMLنمودار فعالیت یکی از نمودارهای رفتاری در  داراست.

 کند. تحقق یک فعالیت را مدل می

یز بیان کردیم، بیان باشد. همانگونه که در نمودار توالی نمی فاقد قدرت و امکانات موجود در نمودار فعالیت OPDنمودار 

به راحتی قابل انجام نیست. برای مثال فرض کنید  OPDمفاهیم رفتاری که توالی بین کارها در آن وجود دارد، در نمودار 

برای این فعالیت بخواهیم یک نمودار فعالیت که برای خرید اینترنتی از یک فروشگاه اینترنتی است را مدل نماییم. 

 OPDسفارش تا رسیدن محصول به دست مشتری نیاز است. حال اگر بخواهیم این کار را با کنش از ارسال  ۲0حداقل 

باشد. چون که رفتارهای هر شی در شکل آن های همراهشان میفرایند به همراه کالس ۲0انجام دهیم، نیاز به نمایش 

باشد. این مورد از نقاط ضعف میشود، این کار سخت و تا حدودی غیر قابل انجام توسط این نمودار نمایش داده نمی

 باشد.است که بسیار معروف و شاخص می OPDاصلی 



این قابلیت وجود دارد که اشیای شرکت کننده در انجام یک فرایند با استفاده از یک خط و دایره  OPDاما از سویی در 

ط شان در این نمودار به خوبی قابل بری بین فرایندها و ارتباتوخالی متصل به آن نمایش داده شوند. همچنین نحوه ارث

 گردد.بیان است که از نقاط مثبت و قوت آن محسوب می

 

 با نمودار مولفه OPDد( مقایسه نمودار 

کند. مولفه در است که مفهوم جالبی را با خود منتقل می UMLترین نمودارهای نمودار کامپوننت یا مولفه یکی از جالب

شود که به صورت جداگانه قابل خریداری و نصب باشد. برای مثال یک مشتری افزاری به جزئی گفته میهای نرمسیستم

کردن برخی هایی از سیستم را استفاده کند یا کنار بگذارد. همچنین امکان آپدیت خواهان این قابلیت است که زیرسامانه

تر استفاده کند. نمودار مولفه این کار را با ها حتی با نسخه قدیمیها در هنگام نیاز است و از بقیه زیرسامانهزیرسامانه

( های دیگر interface) ای با استفاده از واسطدهد. هر زیرسامانهها انجام میبندی سامانه اصلی به زیرسامانهبخش

تواند ای میو مولفه دارد که اعمال مخصوص به خود را انجام دهد. حال بدین صورت هر زیرسامانه ها این قابلیت راسامانه

 سازی خاص خود و نسخه مدنظر را داشته باشد.پیاده

بندی سیستم را برای کم کردن پیچیدگی فراهم بندی و قسمتمفهوم پراهمیتی که امکان بخش OPDدر نمودار 

دیگر باشد که با  OPDتواند خود شامل یک یا چند می OPDهای می باشد. هر  OPDی از کند، وجود سلسله مراتبمی

شوند ها در یک نمودار اصلی و مرکزی قرار داده می OPDجزئیات بیشتر آن قسمت از سیستم را شرح داده است. این 

شود، قابل ها میفرایندبه داخل آن رفته و اجزای مختلف آن که شامل اشیا و  OPDکه سپس با زوم کردن در هر 

 مشاهده است. 

باشد. در نمودار رسانند اما در برخی نقاط دچار ضعف میهای نمودار مولفه را میتا حدودی ویژگی OPDاین قابلیت در 

باشد. حال ها به صورت دقیق به همراه واسط استفاده از آن زیرسامانه میمولفه امکان شکستن یک سامانه به زیرسامانه

سازی کامال متفاوت جای آن تواند وجود داشته باشد یا برداشته شده و یک زیرسامانه دیگر با جزئیات پیادهامانه میهر س

یک تا این حد وجود ندارد. همچنین مفهوم واسط برای استفاده از  OPDدانیم این قابلیت در را بگیرد. همانگونه که می

OPD توان میانوجود ندارد. همچنین در نمودار مولفه می( افزارmiddleware های ) موجود برای ایجاد ارتباط بین

وجود ندارد و  OPDزیرسامانه ها را نمایش داد و ارتباط مولفه ها با یکدیگر را به وسیله آن بیان کرد. این مفهوم نیز در 

 سازی نمود.آن را شبیه objectبایستی به وسیله یک 

ر مولفه ایده جالبی وجود دارد که به صورت دقیق برای نمایش آن ایده نمودار توان گفت که پشت نمودادر مجموع می

سازی آن های مختلف مجبور به شبیهبه صورت مستقیم این مفهوم وجود ندارد و با تکنیک OPDشود. اما در استفاده می

 هستیم.

  



 با نمودار دیپلوی OPDه( مقایسه نمودار 

باشد. بدین صورت که هر بخش از سیستم به افزاری میافزاری و نرمی ارتباط بین اجزای سختکنندهنمودار دیپلوی بیان

گردد. هر گره در نمودار دیپلوی بیان کننده یک قطعه سخت افزاری صورت صریح بر کدام بخش سخت افزاری اجرا می

تواند یک سیستم عامل باشد نیز در . همچنین محیط اجرا که میاست که امکان اجرای یک سیستم نرم افزاری را دارد

باشد افزارهای استفاده کننده از آن را نمایش داد. هر گره شامل محصوالت میشود تا بتوان نرماین نمودار نمایش داده می

 باشد. های اجرایی میکه کدهای تولید شده و فایل

استفاده کرد که نحوه ( communication pathتوان از مسیرهای ارتباطی )ها میدر آخر برای نمایش ارتباط بین گره

 هاست. ها به یکدیگر و پروتکل ارتباطی بین آنمتصل شدن گره

باشد. هر افزار میافزاری هنگام اجرا بر روی سختهمانگونه که تشریح شد، این نمودار برای نمایش جزئیات محیط نرم

بر روی کدام سرور و محیط سخت افزاری قرار دارد و نحوه ارتباط بین سخت افزارهای  های متناظر آنتکه کد و فایل

این مورد بسیار به توسعه دهندگان هنگام دیپلوی سیستم برای مدلسازی سیستم سخت افزاری مختلف چگونه می باشد. 

یا و فرایندها برای انجام کارها تنها به مدلسازی اش OPDاز وجود این مورد بی بهره هستیم.  OPDکند. اما در کمک می

افزارهای مختلف و تکه کدهای نرم افزاری اجرا شونده بر روی آن ها را نخواهیم پردازد. یعنی قابلیت نمایش سختمی

داشت. نمودار دیپلوی به صورت صریح تنها از گراف گره های مختلف و نحوه ارتباط شان تشکیل شده است و تمرکز بر 

به دلیل طراحی نشدن برای این کار، مشکالت نیز این موارد را مدل نمود اما  OPDارد. شاید بتوان با مدلسازی فیزیکی د

همچنین نمایش جزئیات فنی سیستم عامل، پایگاه داده و ... در نمودار دیپلوی امکان پذیر مختلفی وجود خواهد داشت. 

 باشد.بهره میاز آن بی OPDاست اما 

 

 

 با نمودار مورد کاربرد OPDو( مقایسه نمودار 

های استفاده یتشود. اول اکتورها که نشان دهنده موجوداز دو موجودیت اصلی تشکیل می UMLنمودار مورد کاربرد در 

سیستم در این باشند. دوم مورد کاربر که نشاندهنده کارهای اصلی قابل انجام در سیستم می باشد. کننده از سیستم می

شود و اکتورها از شود که درون آن موارد کاربرد قابل انجام در سیستم نشان داده مین داده مینمودار با یک مرز نشا

 خارج سیستم با آن در ارتباط هستند.

ها و کارکردهای سیستم در این شود. تمام نیازمندیهای سیستم استفاده مینمودار مورد کاربرد برای تحلیل نیازمندی

مکانیزم دقیق برای بیان نیازمندی در آن وجود ندارد. تنها با  OPDدانیم نگونه که مینمودار نشان داده میشود. هما

توان نشان توان کارهای موجود در سیستم را نمایش داد. اما مورد محدود کننده آن است که نمیاستفاده از فرایندها می



گر آنکه اکتورهای خارجی را به صورت داد این کارها مخصوص اجزای داخلی سیستم هستند یا اجزای خارجی سیستم. م

گردد که نمودار در حد زیادی شلوغ شده و فهم آن را سخت کنند. این کار باعث میشی نشان داد که فرایندها را اجرا می

کند و کند. اما نمودار مورد کاربرد به صورت جداگانه و ایزوله شده تنها موارد کاربرد صورت گرفته در سیستم را مدل می

 پردازد. ها میتحلیل نیازمندی به

را نمایش دهند.  includeو  extends( داشته باشند و روابط relationتوانند با یکدیگر ارتباط )مورد کاربرد ها می

 قابل نمایش است.  OPDاین مورد توسط فرایندها و روابط شان در 

ورت دقیق هر مورد کاربرد را توصیف کرد. هر توان به صیک نکته قوت مورد کاربرد آن است که به وسیله جدول می

های انجام آن مورد شرطکنند، پیش شرط ها و پسجدول عبارت است از اکتورهایی که از آن مورد کاربرد استفاده می

کنند. بدین صورت برای ها کمک میهای رخ داده در آن مورد کاربرد. این موارد بسیار به زدودن ابهامکاربرد و گام

وجود دارد.  OPLنیز به وسیله  OPDرسند. این مورد در افزاری توسط تیم توسعه ابهامات به حداقل میسازی نرمپیاده

 باشد.که توضیحات متنی برای انجام هرکدام از فرایندها در سیستم می

 

 

  



 :OPDبا  UMLمقایسه کلی 

 معیار اول( پشتیبانی از مدلسازی دقیق، سازگار و بدون ابهام شی گرا

نیز وجود  OPDباشد. هر سه این موارد در مندی میهای ساختاری، رفتاری و وظیفهدارای جنبه UMLزبان مدلسازی 

تواند مدلسازی بهتر می UMLدارند. هر دو زبان به خوبی قابلیت مدلسازی فیزیکی و منطقی سیستم را دارند. البته 

نجام دهد. اما هر دو نمودار در مدلسازی کسب و کار و فضای مسئله فیزیکی را با استفاده از نمودارهای دیپلوی و مولفه ا

سازی را نیز تا فضای راه حل را پشتیبانی نمایند. هر دو نمودار به وسیله اجزای خود قابلیت پشتیبانی از فضای پیاده

 سازی را نیز داراست.قابلیت پشتیبانی از پیاده OPLبا استفاده از  OPDدارند. مثال 

های سازمان، سیستم، زیرسیستم، بین کالس و سازی در سطحدانه مدلزبان از سطوح مختلف ریزدانه و درشتهر دو 

 های پیشین بررسی گردید.درون کالس را دارا هستند. این موارد به صورت جزئی و دقیق در قسمت

های مخصوص به این کار ده از زبانپشتیبانی از مدلسازی فرمال توسط دو زبان با مشکالتی روبرو هست و نیاز به استفا

 را خواهیم داشت. Zمانند 

 

 

 هاهایی برای از بین بردن ناسازگاری بین مدل ها و پیچیدگی مدلمعیار دوم( وجود راهکارها و تکنیک

 به دلیل وجود تعداد نمودار بیشتر و تخصصی تر در هر UMLها در یکی از دو معیار فوق موفق هستند. هر کدام از زبان

به دلیل قاطی شدن مفاهیم و جنبه های گوناگون در یک  OPDتواند پیچیدگی را مدیریت کند. در حوزه، بهتر می

ها مدیریت پیچیدگی را انجام داد.  OPDتوان با استفاده از سلسله مراتب میان گردد. اما مینمودار، فهم آن سخت تر می

 گیرد.ی های رفتاری از ساختاری این کار صورت میبا نمودار پکیج و هم چنین جداسازی مدلساز UMLدر 

برای  OPDیکی از بهترین و پیشروترین ها است. به دلیل استفاده از یک مدل به نام  OPDدر معیار نبود ناسازگاری، 

د به دلیل استفاده از حدو UMLاما در  رسد.مدلسازی انواع و اقسام مختلف موارد، وجود ناسازگاری به حداقل ممکن می

پس برای های مختلف وجود خواهد داشت. ها و مفاهیم در مدلنمودار مختلف، امکان وجود ناسازگاری در بیان پدیده 10

 چک کردن سازگاری بایستی فرایندهایی تعریف شود تا به صورت مداوم سازگاری بین مدلها پایش شود.

 

 


