
 

 دانشگاه صنعتی شریف

 افزارگروه نرم -دانشکده مهندسی کامپیوتر 

 

 :موضوع

 FDDبا  DADهای ی متدولوژی مقایسه 

 

 گردآورنده:

 زادهآرمان مظلوم

 

 درس:

 افزارهای ایجاد نرممتدولوژی 

 

 :استاد

 رامسینرامان دکتر 

 

 

 1400زمستان  



1 

 

 فهرست 

 2 ................................................................................................................................................................ ی دو متدولوژ  ی ندیفرا یبررس 1

 2.............................................................................................................................................................................................  فیتعر 1-1

 4................................................................................................................................................... جادیا  کیژنر ی پوشش چرخه 2-1

 5.................................................................................................................................................  ی چتر ی هات ی از فعال یبانی پشت 3-1

 7............................................................................................................................................................... نداشتن درز و گذار نرم 4-1

 8.........................................................................................................................................................   ا به عنوان مبناه ی ازمندین 5-1

 9..................................................................................................... های ازمندین ی ر یپذی ابیبودن و رد، ملموسی ر یپذآزمون 6-1

 10.. .....................................................................................................................  کاربر به صورت فعال کردنر ی به درگ قیتشو 7-1

 10...................................................................................................................................................... و استفاده کارا ی ر یپذانجام  8-1

 12....................................................................................................................................................................  یدگیچی پ تیری مد 9-1

 13 ........................................................................................ ی ریپذانعطاف  /ی ریپذم یتنظ /ی ریپذاس یمق /ی ریپذگسترش  10-1

 14...........................................................................................................................................................................  کاربرد ی فضا 11-1

 15 ................................................................................................................................................ ی دو متدولوژ ی ساززبان مدل  یسربر  2

 15 ................................................................................. ابهامیو ب  قیبه صورت سازگار، دق گرایش  ی سازاز مدل  یبانیپشت 1-2

 15 ............................................... مدل  یدگیچی پ تیری مدل و مد ی مقابله با ناسازگار ی برا ییارائه راهکارها و ترفندها 2-2

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 متدولوژی دو یبررسی فرایند 1
  از  یکهربرای    یهای تحلیل   در قالبمطرح را    مواردازای معیارهای مختلف سنجش فرایند یک متدولوژی،  به  این بخش،در  

 .پردازیممقایسه آنها با یکدیگر می به سپس و  دهیممیارائه  DADو   FDDهای  متدولوژی 

 تعریف 1-1

کنیم که آیا متدولوژی به خوبی در مستندات شرح پردازیم و بررسی می در این معیار، به بررسی مستندات متدولوژی می

جزئیات  که با دقت باال و  هستیم  توضیحاتی واضح و جامع    به دنبال داده شده است یا خیر. برای این کار، در مستندات  

ی عمر و پوشش داده شود شامل چرخه   رود در مستنداتانتظار میمواردی که    تعریف کرده باشد.متدولوژی را    ،کافی

 باشد. میهای چتری  ها و قوانین و مسائل مربوط به فعالیت سازی، محصوالت، روشواحدهای کاری، تولیدکنندگان، زبان مدل 

  Productsو    Process-units  ،Peopleمطرح در فرایند؛ یعنی    pز سه حرف  توانند به مرکزیت هر یک ااین موارد می 

به کار گرفته شده   رود این نوع توصیفو عمدتا انتظار می  ترین آن به مرکزیت کارهای فرایندی استکه رایج  بیان شوند

این روش،باشد در  فرایند    ی کننده تداعی   مستنداتساختار    .  آن، دو  ساختار چرخه عمر  و در ذیل  یعنی   pاست  دیگر 

People    وProducts   توانند به عنوان  می هم  و محصول  به مرکزیت نقش    توصیفعالوه بر آن،    .شوندتوضیح داده می

 کننده ارائه شوند. تکمیل 

ارد مد نظر در معیار تعریف را پوشش  تا چه اندازه مو،  بررسیهای مورد  متدولوژی هریک از  کنیم که  بررسی میادامه  در   

 داده اند. 

 ی عمر و واحدهای کاریچرخه 

• FDD  :  برای تحقق زیرفرایند  دقیق  شود که هر یک شامل تعدادی گام  زیرفرایند تشکیل می  5فرایند اصلی از

 اینجا قوی عمل کرده است. FDDبنابراین  ا جزئیات کافی توضیح داده شده است.بنابراین چرخه عمر بهستند. 

• DAD  :  با توجه    خوبی و صراحتا شرح داده شده است.فاز تشکیل شده است که اهداف هر یک به   3به طور کلی از

،  هاچرخه عمر مختلف تشکیل شده است، مشخص شده است که در برخی از چرخه   6جدید از    DADبه اینکه  

به عنوان یک چرخه   Exploratoryفاز اصلی ممکن است به فعالیت تبدیل شوند.  همچنین در    3بعضی از این  

مشخص شده   workflowخاص، فاز تعریف نشده است و صرفا مراحل الزم برای انجام کار کاوش به صورت  

 قوی عمل کرده است. FDDنیز مانند  DADبنابراین   است.

 تولیدکنندگان 

• FDD:   شوند. تا درگیر می هایی  و در قالب چه تیم هایی  هر فعالیت، صراحتا اشاره شده است که چه نقش   برای

جایی که حتی اینکه هر کالس را چه کسی باید تغییر دهد نیز مشخص است. بنابراین در این زمینه بسیار قوی  

 عمل کرده است.
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• DAD  : ها در چرخه  های اصلی و پشتیبان داده شده است و همچنین ساختار تیم توضیحات مفصلی درمورد نقش

های هر نقش است که به وضوح مشخص شده  از جمله این توضیحات حقوق و مسئولیت عمرها داده شده است.  

سطح مهارتی باید داشته  گیرد و چه  است و عالوه بر آن، مواردی از جمله اینکه چه کسی هر نقش را بر عهده می 

تر از  العاده عمل کرده است و کاملدر این زمینه فوق   DADباشد را به طور کامل پوشش داده است. بنابراین  

FDD  ظاهر شده است؛ با اینکه خودFDD .نیز خیلی خوب عمل کرده است 

 سازیمدل زبان 

• FDD:   اختیاری برای مدل از نمودار فعالیت به صورت  از نمودارهای کالس و تعامل به صورت جدی و  سازی 

برای  Featureهمچنین، از  هستند و بنابراین کامال شناخته شده هستند. UMLشود که جزوی از  استفاده می 

خوبی شرح داده  ن مدل نیز بهایها و بیان ساختار آن،  به کمک مثال   شود کهها استفاده میسازی نیازمندی مدل 

 سازی خودش خوب عمل کرده است.در توضیح زبان مدل FDDشده است. بنابراین 

• DAD:   های مشخصی بیان نشده است و در اکثر موارد اختیار به  مدلPractitioner    ،داده شده است؛ برای مثال

باشند یا نه اجباری ندارد. با اینکه به   User Storyبه صورت    Agileی  ها باید در چرخه درمورد اینکه نیازمندی 

در این    DADبنابراین    پیش برده است.  User Storyبا فرض استفاده از    ها را بعضاشرح فعالیت   رسدنظر می 

 تر ظاهر شده است.قوی  FDDزمینه به نسبت ضعیف عمل کرده و  

 صوالت مح

• FDD  :.با اینکه این   اینکه با توجه به هدف هر فاز، چه محصولی باید تولید شود به خوبی مشخص شده است

 مجموعه حداقلی است، ولی ابهامی درمورد محصوالتی که باید تولید شوند وجود ندارد.

• DAD  :  درمورد محصوالتی که باید در هر گام تولید شود، توضیحات کافی آورده شده است. این شامل مرحله

شود و تا تولید کد و مستندات مورد نیاز  در فاز ابتدایی می   Business Caseو    Visionتولید مستنداتی مانند  

 زمینه قوی ظاهر شده است.   در این FDDنیز مانند   DADبنابراین یابد. برای انجام پشتیبانی ادامه می 

 ها و قوانینروش 

• FDD  :  روش انجام کار درFDD    ذکر  سازی و تست  ها تا پیاده سازی کالس و در مراحل مختلف از مدل مرتبا

توجه ها در نظر گرفته شده است که قابل  Noteهایی برای ثبت علت تصمیمات به کمک  شده است و حتی روش 

 است. 

• DAD  :  روش انجام کار درDAD    به دقت شرح داده شده است و تمامی مالحظات مورد نیاز نیز آورده شده

است که آن را در این    DADهای خاص  های الزم برای انتخاب چرخه عمر مورد نیاز هم از ویژگی توصیهاست.  

 . در اینجا بهتر ظاهر شده است  FDD  ،DADتوان گفت با وجود قوی بودن  زمینه خاص کرده است. بنابراین می

 های چتری فعالیت مسائل مربوط به 
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• FDD  :  درFDD   های چتری صحبتی نشده است. هرچند توضیحاتی که در مواردی مستقیما درمورد فعالیت

توان آورده شده است را می   continues integrationسازی تکراری، انجام تست مداوم و  مانند تکرارها و مدل 

از فعالیت به این زمینه    FDDبنابراین    ای چتری منظور کرد.هنوعی یک توصیف غیرمستقیم  به طور کلی در 

 عملکرد خوبی ندارد. 

• DAD:    های چتری از قبیل مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و تضمین  فعالیت در طول انجام چرخه عمر، همواره

ها  راهنمایی،  ها  milestoneیی تعریف کرده است که در کنار  هاها و حتی تیماست و نقش  داشتهرا در نظر  کیفیت  

این موارد به صورت مفصل و با  های چتری را به شکل مطلوبی محقق کنند.  انجام فعالیت   ،های سازمانیراه و نقشه

در این زمینه قوی عمل کرده است و   DADای در این متدلوژی شرح داده شده اند. بنابراین  العادهجزئیات فوق 

 ظاهر شده است.  FDDبهتر از  

 ایجاد ژنریکی پوشش چرخه 1-2

که شامل سه بخش تعریف،  افزار  با فرایند عمومی ایجاد نرم فرایند  آن  ساختار  برای سنجش پوشش فرایند یک متدولوژی،  

 خوبی پوشش دهد.رود این سه بخش را به شود و انتظار می مقایسه میاست، ایجاد و نگهداری 

اینکه    متدولوژی بخش  برای  بهتعریف  یک  پوشش دهد،  را  دامنه خوبی  است که  و  نیاز  کاوش شود  به خوبی  مساله  ی 

ها را  که به نوعی تحلیل مقدماتی است و ریسک   سنجی انجام شودها و تحلیل امکان، استخراج نیازمندی دامنهسازی  مدل 

 حاصل شود. راه  ادامهتا اطمینان الزم برای  دهدمورد بررسی قرار می 

ایجاد،   پوشش  بررسی  در خصوص  شامل  فرایند  رود  انتظار می برای  معماری،  توضیحات الزم  در سطح  طراحی  طراحی 

 نویسی، تست و استقرار باشد.تفصیلی، برنامه 

های مختص آن  فعالیت ریزی و  برنامهو  نگهداری پرداخته شود    ی مرحلهرود به  انتظار می پوشش نگهداری نیز،    حصولبرای  

 در نظر گرفته شود.

 دهیم. قرار می ارزیابی مورد های مورد بحث متدولوژی فرایند در  ،مورد 3را به تفکیک این   ژنریک در ادامه پوشش چرخه  

 ، ایجاد و نگهداری تعریف

• FDD  :  سازی در  های پس از پیاده تحلیل مقدماتی و فعالیتبه طور کلیFDD   ها مغفول مانده اند. این فعالیت

امکان انجام  ریسک،  شامل  مدیریت  و  سنجش  ،  System Verification  ،System Validationسنجی، 

Deployment    وMaintenance  که در    شودمیFDD    .اما در مورد مواردی که پوشش  پوشش داده نشده اند

ی شود و سپس به وسیلهانجام می   Class Diagramشناسایی دامنه به کمک    تعریف،بخش    درده است،  دا

Feature  زمان در طول  و  ثبت   ،refine  می ،  هم  ایجادبخش  در  شود.  می اهمیت خاصی  معماری  و  به  دهد 

سازی و این ای فاصله بین پیاده گونهبه ؛  کندنیز بسیار با جزئیات و کامل عمل میتفصیلی  همچنین در طراحی  

در سطوح   unit-testingو بر انجام    خوبی پوشش داده شده است و تست هم بهسازی  پیاده .  مرحله بسیار کم است
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بنابراین   .بخش نگهداری نیز همانطور که در نواقص اشاره شد، پوششی وجود ندارد  برای    . مختلف تاکید شده است

به وجود آمده است، اما ذکر این مورد   Feature-Drivenی  با هدف توسعه یک هسته   FDDدانیم  با اینکه می 

در این زمینه ضعیف عمل کرده است و پوشش آن ناقص بوده   Coreبه عنوان یک    FDDهم الزم است که خود  

 است.

• DAD  :  در چرخه عمر کلیDAD  ،فاز    با شروع ازInception سنجی  های شناسایی دامنه مساله، امکان، فعالیت

همچنین  ها به طور کامل در این فاز پوشش داده شده اند و تمام جزئیات الزم ذکر شده اند.  و استخراج نیازمندی 

در تکرارهای اول معماری اولیه بدست آمده از  ،  Constructionدر فاز  آید.  می   در این فاز یک معماری اولیه در

می کامل  قبلی  و  فاز  می  Proven Architectureشود  میشود.  محقق  در  همچنین  ایجاد  مرحله  که  دانیم 

DAD    صورت است.    Design-basedبه  شده  داده  پوشش  نیز  تفصیلی  تحلیل  بنابراین  و  درمورد  است 

های مطرح در استقرار نیز پرداخته است؛ مانند  خوبی به دغدغه بهسازی و تست نیز صحبت شده است و  پیاده 

CI/CD  .  همچنین در معرفی چهار چرخه عمر اصلی خود، همواره به نگهداری اشاره کرده است و حتی تغییراتی

فازکه   این  نیازمندی   با درخواست  بنابراین    شوند به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.ها اعمال می به 

DAD  جدید در این زمینه کامل ظاهر شده است و خیلی بهتر ازFDD  .است 

 های چتریپشتیبانی از فعالیت 1-3

هایی نیز وجود دارند که ناظر به این  شوند، فعالیت های محصول نهایی تعریف می هایی برای ایجاد تکه همانطورکه فعالیت 

 دهند.آنها را مورد ارزیابی و کنترل قرار می ها هستند و فعالیت 

ارزیابی و کاهش ریسک در چرخه عمر متدولوژی   دهد کهگوییم یک متدولوژی مدیریت ریسک را پوشش میزمانی می

ریزی بر اساس برنامهسنجی،  تحلیل مقدماتی امکانشوند عبارتند از:  هایی که برای این کار ارائه میروش دخالت داده شود.  

تکراری  فرایند  کاربر،  -ریسک،  فعاالنه  درگیرشدن  زودهنگام،  افزایشی،  صحتانتشارهای  و  مداوم، اعتبارسنجی  سنجی 

این روش  .های مداومادغام مرورهای تکراری و   از  را پوشش  ها استفاده کند،  مادامی که یک متدولوژی  مدیریت ریسک 

 دهد. می

اینکه فعالیت  باید روش برای  برنامههای مدیریت پروژه در یک متدولوژی دیده شود،  بندی و کنترل در  ریزی، زمان های 

ها باید به صورت تکراری مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرند.  بندی ها و زمانهمچنین برنامه .  ور داشته باشندفرایند حض

 تیمی بهبود داده شود. تیمی و بین های درون که تعامالت و همکاری طوری ای به مدیریت تیم شود به در آخر باید توجه ویژه 

سنجی  مرورهای تکنیکی تکراری، طراحی با قرارداد، اعتبارسنجی و صحت های ارزیابی و بهبود کیفیت شامل  حضور روش 

تواند به صورت کارا منجر به پوشش تضمین کیفیت در یک متدولوژی میها  پذیری نیازمندی های بهبود ردیابیو روش   مداوم

 شود.

های چتری مورد بررسی قرار  فعالیت درمورد مهمترین  را در    ی مورد بحثها در این بخش، عملکرد هریک از متدولوژی  

 دهیم. می
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 مدیریت ریسک

• FDD  :ئن هستیم که کار قابل  درصد خوبی مطمبا  لذا  است و  تی انجام گرفته  فرض شده است که تحلیل مقدما

این یک ضعف  بنابراین  تحلیل مقدماتی است،  ها در  مهمی از بررسی ریسک   به اینکه بخشبا توجه  .  انجام است

کمک شایانی به است که خود    iterative-incrementalفرایند  اما    در این زمینه است.  FDDبرای  ه  قابل توج

و با توجه شده است  مطرح  در آن    Continuous Integration  کند.یجاد می فرایند ایسک در طول  مدیریت ر

، کاربر باید  جریان ایجاددر  مد نظر بوده است و    تلویحاًکاربر نیز  االنه  رسد دخالت فع، به نظر می2002نسخه سال  

 Continuousمورد  در  وجود دارد.  تلویحاًهم    Continuous Validation؛ پس  ید کندببیند و تایمحصول را  

Verification  ایجاد  م  ه بر  تاکید  پوش  اجرای   وها    unit-testبا  حدی  تا  آنها،  دارد.مداوم  وجود  سایر    ش 

مرورهای    ،حورریسک می  برنامه  ،prototypeایجاد  سنجی،  مکانتحلیل امانند  در مدیریت ریسک    های موثرروش 

  سنجی اولیه امکانا توجه به عدم انجام  خصوصا بو  بنابراین    یده نشده است.د  FDDدر  م  تحویل زودهنگا تکراری و  

 در این مورد چندن قوی ظاهر نشده است.  FDD، تهپیوس و نبود مرورهای 

• DAD  :  فاز  آن، در  در شکل کلیInception    ،مواردی که  است. در    جیسنمکان اانجام  یکی از موارد مهم مطرح

از   باشد،  که  ده  استفاتوان  می  prototypingنیاز  تاجایی  در  کرد؛  اصلی  از  مرحله  عمرچرخه یکی  ،  های 

prototyping    .دائمی به تر و توجه  ریسک   با اولویت دادن به کارهای پرریزی بر اساس ریسک را  برنامه است

سازمان،  نقشه است.امکانراه  کرده  موفرایند    پذیر  چرخه دو  از  صورتاصلی    مرع  های رد  به  -iterative  آن 

incremental  کاربر  عال  دخالت فکند.  بررسی ریسک در وجوه مختلف را در زمان کم فراهم می که امکان    است

  Inceptionدن بخش  کرتحویل زودهنگام به دلیل سبک   ولوژی مورد تاکید است.متد   همواره و به صراحت در این

به   پذیر    UPنسبت  است.امکان  کاربر،    به  شده  فعال  دخالت  و  صرا   Continuous Validationکمک  حتا 

ایی که یک  ج؛ تاشودح دیده میضوها به و اجرای مداوم تست بر  تاکید    FDDدر    .گیردشکل مطلوبی انجام می به

کمکن به  تا  است  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  کمکی  سیستست  اجرای   قش   Continuousتمی،  های 

Verification .ست و دیده شده اهمواره  نیز  های مداوم ور مر را محقق کندContinuous Integration   نیز

 قبولی در نظر گرفته شده است.مطلوب و در سایرین به شکل قابل به شکل CDهای در چرخه 

 مدیریت پروژه

• FDD  :  مدیریت پروژه درFDD  ای هفته  2بندی طول تکرارها است که  تنها مورد قابل ذکر، زمان  .ضعیف است

آن، صاحبان    ه بهو با توج  سازی شوندهای مشخصی پیاده   Feature  شود کهی میریز ه در این مدت برنام  هست و

درکالس جمله  ر  موثدیگر    های فعالیتشوند.  میگیر  ها  از  زمینه  این  زمانبرنامهدر  و  ان ریزی  برای  جام  بندی 

بازبینی  ها،  تحویل  و  برمرور  تیم  و مدیری  هانامه تکراری  تیمیت  بین  تعامالت  نشده است.   FDDدر    در   دیده 

 در این زمینه ضعیف عمل کرده است.  FDDبنابراین 
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• DAD  :  ز  تمرک با توجه به اینکهDAD   های متنوعی برای آن در نظر گرفته  فعالیتها است،  ده در سازماناستفا

ها مرتبا  جود دارد، برنامه ریزی وبندی و برنامه نظارت بر زمان برای    از سمت سازمانزیادی  های کنترلی  روش  .ستا

  ( Team Lead  ه)برای نمون  برای مدیریت افرادی مورد نیاز  هاعریف دقیق نقش با تو    گیرندینی قرار میبمورد باز

در    DADبنابراین    هم کرده است. به شکل مطلوبی فراها را نیز  تیم  مکان مدیریتف، اا و سطوح مختلهدر تیم 

  است.  FDDاین زمینه بسیار کامل عمل کرده است و بهتر از 

 تضمین کیفیت

• FDD  :  ستقیما از روی  های مدلیل اینکه همه فعالیت بهFeature  بدست   ها هستند انگر نیازمندی یی که نمایها

یحی به صورت تلو  نیز  Continuous Validationایجاد شده است.  ها  پذیری مستقیم نیازمندی ردیابی آیند،  می

است شده  گرفته  نظر  تست همچنین،  .  در  کمک  حداقلیبه  مختلف  های  سطوح   Continuous،  در 

Verification    شود مرتب احساس می های فنی  ی مرورجای خالاما همچنان  ست.  انیز تا حدی برآورده شده .

 است. قبول قابلدر این زمینه  FDDبه طور کلی عملکرد   ،بنابراین

• DAD:    مداوم دارای فنی  و    مرورهای  همراه  Continuous Validationاست   Continuousبه 

Verification   .مواردی  در قالب  شوند  ابتدا مدل می در  ها  ه اینکه نیازمندی با توجه ب  به شدت مورد تاکید اند

سازی آنها به وظایف، پیاده و با تجزیه    گیردمی ها انجام  مبتنی بر آنزی  ریبرنامه دامه  و در ا  User Storyمانند  

به شکلی ن کیفیت  بحث تضمی   DADدر    بنابراین  راهم شده است.فها  پذیری به نیازمندی ردیابی گیرد،  انجام می 

 ظاهر شده است.  FDDتر از هبدر این زمینه گرفته شده است و جدی در نظر 

 نرم  گذارو  نداشتن درز 1-4

گوییم این متدولوژی های یک متدولوژی، تغییر پارادایم وجود نداشته باشد، میسازی و فعالیت ی مدله در زنجیره ک  مانیز

تمرکز    ،ایجادفرایند  برای ایجادکنندگان در طول    باید  درز باشد،بیای اینکه یک متدولوژی  به عبارت دیگر بر  درز است.بی

یک    ،گرا باشندیک متدولوژی همگی شی   محصوالتاینکه  برای نمونه،    ایجاد حول آن انجام گیرد.  کند تا فرایندایجاد  کافی  

ی محصوالت و وظایف  بیان همهدرزی،  حلی برای ایجاد بیبه عنوان راهشود.  تمرکز برای تیم محسوب می  تجمیععامل  

به عنوان   کاربرد بیان شوند.همه محصوالت بر اساس نیازمندی یا مورد اینکه  ؛ مثال  شودروی یک بیان مشترک مطرح می

سطح تنها   ،فرایندهای فعالیت و با گذار در  مشخص استفاده شودمدل  از  سطوح از روند ایجاد ی اگر در همه حلی دیگر، راه 

بنابراین   شود؛ مشابه چیزی که در متدولوژی کریستال داریم.منجر به ایجاد تمرکز می   ،تغییر کندآن مدل  دانگی  درشت 

ایجاد    عاملی مهم درتواند  می  ،انجام شودها درحال بهبود باشند و فرایند ایجاد حول آن  مدل ای مشخص از  اینکه مجموعه 

 .باشد برای تیم  تمرکز 

ترین عاملی اصلی.  شودمطرح میبرای متدولوژی  دیگری تحت عنوان »گذار نرم«    معیار،  نباشددرز باشد یا  چه متدولوژی بی

فرایند ایجاد از روی محصوالت قبلی در جریان  کلی جدید  تولید یک محصول بهتواند گذار نرم را به خطر بیندازد،  که می

 ت. اس
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 پردازیم.مورد بررسی می  های درزی و گذار نرم در متدولوژی در ادامه به بررسی بی

 بدون درز 

• FDD  :  با توجه به اینکه همه چیز درFDD  و بر مبنای    شی گرا استFeatureدر آن وجود   دایما ، تغییر پار

 در این زمینه عالی عمل کرده است.  FDDبنابراین  ندارد و قویا بدون درز است.

• DAD  :با این حال،  شود.  به کمک تثبیت معماری در تکرار های اول، تمرکز خیلی خوبی برای تیم ایجاد می

ها بیان نیازمندی   برای مثال،  وجود خواهد داشت.  درزشوند و کمی  همه محصوالت با یک پارادایم بیان نمی

از روی آن ایجاد    گرامحصوالت شیطول ایجاد،  در    هعملکردی است در حالی کو    User Storyبه صورت  

 بهتر عمل کرده است. FDDین در این مورد  بنابرا شوند.می

 نرم گذار 

• FDD  :  عالوه بر اینکه موتورFDD   با ذات سازی نیز  افزایشی است، کارهایی مانند مدل -به صورت تکراری

شود و بنابراین تولید محصوالت به صورت پیوسته و با گذارهای  مداوم ساخته می   refinementتکراری و با  

می  انجام  جزئیات    گیرد.نرم  و  است  توجه  مورد  خوبی  بسیار  میزان  به  طراحی  اینکه  دلیل  به  همچنین 

ه در این زمین  FDDشود، پرشی از طراحی به کد نداریم. بنابراین  سازی تا حد زیادی در آن مشخص می پیاده 

 بسیار خوبی عمل کرده است.

• DAD  : در    و افزایشی   شود و محصوالت به صورت پیوستهکلی جدیدی تولید نمی به دلیل اینکه محصول به

 DADرسد عملکرد  بنابراین به نظر می   گذار نرم در مراحل مختلف آن خواهیم داشت.حال تولید هستند،  

 خوب است. FDDدر این زمینه مانند 

 به عنوان مبنا هانیازمندی 1-5

متدولوژی،  اینکه   فرایند جمع نیازمندی در یک  ابتدای  در  با مدل ها  و  آوری شوند،  هایی مخصوص خودشان مدل شوند 

ها مبنایش نیازمندی متدولوژی  این  دهد که  نشان می  مورد استفاده قرار گیرند،سازی  عنوان معیاری برای طراحی و پیاده به

 فیزیک منتقل شود.  سطحبه    سطح منطقتواند از  ییر میاین تغها در آینده،  بنابراین با تغییر احتمالی نیازمندی   بوده است.

 ها هستند.مورد بررسی تا چه اندازه بر مبنای نیازمندی  های کنیم که متدولوژی بررسی میدر ادامه 

• FDD  :  فرایند ابتدای  کمکمدل با  در  به  دامنه  از  مجموعه ها،    class diagram  سازی  کلی  بسیار  ای 

مینیازمندی  ثبت  کارکردی  غیر  و  کارکردی  مدل،شوند.  های  این  مبنای  بر   functionalسپس 

decomposition   شود و  انجام میFeature   های عملکردی که بیشتر نمود نیازمندی   شوندها حاصل می

رسد تضمینی برای در نظر گرفتن کند، به نظر میبه معماری کلی بسنده می   FDDهستند. با توجه به اینکه  

. در  شوندخوبی پوشش داده میها به ولی عملکردی   های غیرعملکردی در نظر گرفته نشده استنیازمندی  
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یک    FDDها خواهد بود. بنابراین    Featureشوند بر مبنای این  ام می هایی که انجکلیه فعالیت   نیز  ادامه

 رود.ها پیش می و تا حد زیادی بر مبنای نیازمندی است  Feature-Drivenمتدولوژی  

• DAD  :  در قالب فازInception ای به های غیروظیفه شوند و نیازمندی دقت استخراج می   ها به، نیازمندی

واهند کرد. از طرفی این معماری در تکرارهای ابتدایی فاز بعدی تثبیت خواهد شکل خوبی در معماری بروز خ 

ها و معماری های آینده مطابق این نیازمندی شد و به عنوان معیار قرار خواهد گرفت. همچنین تمام فعالیت

ینه در این زم  DADانجام خواهد شد و کنترل شدیدی نیز بدین منظور در نظر گرفته شده است. بنابراین  

از   بهتر  گفت  بتوان  شاید  حتی  و  است  شده  ظاهر  نیازمندی   FDDقوی  بهتر  پوشش  دلیل  های )به 

 . ای(غیروظیفه 

 هایازمند ین یریپذ یابیبودن و ردملموس ،یریپذ آزمون 1-6

باشند و وابستگی کمی به یکدیگر داشته    فهمو قابل   ها سادهها کم باشد و یا مدل تعداد مدل   در یک متدولوژی،  که  زمانی

 پذیریآزمونهاست که  دیگر افزایش ناسازگاری بین مدل عبارت ؛ به خوبی دارد  آزمون  قابلیتگوییم آن متدولوژی  باشند، می 

  کند.کمرنگ می  را

برای آن نقش ها،  یک از نقشدر متدولوژی داشته باشیم، باید محصوالت تولیدی برای    را  بودنملموسبرای اینکه خاصیت  

ها نسبت به متدولوژی و فرایند  هر یک از نقش   ممکن است  ،صورت  این  در غیر  فهم باشد و کاربردش مشخص باشد.قابل

   شود آن را جدی نگیرند.آن درک درستی پیدا نکنند که باعث می 

پذیری در  ؛ در غیر این صورت ردیابیمحصول باید مستقیم یا غیرمستقیم تحقق یک نیازمندی باشد  در یک متدولوژی، هر

و حتما نیاز به تست بر اساس سناریوهای سنجش تحقق نیازمندی خواهد بود که کار دشواری نیز    آن ضعیف خواهد بود

ای نیست، ولی ها اتفاق افتاده است و نیاز به کار اضافه پذیری در فعالیت پذیری مستقیم باشد، ردیابیحال اگر ردیابی   هست.

 یری وجود خواهد داشت.پذ، نیاز به استفاده از ماتریس ردیابیاگر غیر مستقیم باشد

 .پردازیمبا توجه به این سه معیار می  های مورد بررسی متدولوژی به ارزیابی در ادامه 

 پذیریآزمون 

• FDD  :  درFDD   ولی به یکدیگر وابسته هستند؛ چرا که همگی    ها باید حداقلی باشندتاکید شده است که مدل

شود. اما به  ها و بر اساس آنها هستند. بنابراین تغییر هر یک منجر به تغییر دیگری می   Featureدر حال تحقق  

 در این زمینه عملکرد خوبی دارد.  FDDهای اندک، دلیل تعداد مدل توان گفت بهطور کلی می

• DAD  :  با اینکهDAD   چندانی   وابسته همهای بهکند، ولی در طول فرایند مدل سازی توصیه می افراد را به مدل

در این    FDDنیز مانند    DADها چندان مورد بحث نیست. پس  نخواهیم داشت. بنابراین ناسازگاری بین مدل 

 زمینه عملکرد خوبی دارد.  

 بودن ملموس
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• FDD  :به است  آن  تولیدکننده  که  نقشی  برای  محصول  هر  بنابراین  کاربرد  و  است  شده  مشخص  خوبی 

 در این زمینه خوب است. FDDکرد لصوالت تولیدی هست. پس عمی به خوبی متوجه اهمیت مح تولیدکننده 

• DAD  :  ،عالوه بر اینکه هدف تولید هر محصول مشخص استmilestone    هایی نیز مشخص شده است که در

در این زمینه خوب عمل    FDDنیز مانند    DADسطح کالن نشانگر اهمیت محصوالت تولیدی هستند. بنابراین  

 کرده است. 

 ها نیازمندی   پذیری ردیابی 

• FDD:    متدولوژی بر  است  Feature-drivenاین  چیز  همه  مستقیم    و  بنابراین    است  Featureمبنای  و 

 شود. بنابراین در این زمینه عالی عمل کرده است.ها در آن به صورت مستقیم انجام می پذیری نیازمندی ردیابی 

• DAD  :  با اینکهrequirement-based   ها به صورت مستقیم قابل ردیابی نیستند و باید است، ولی نیازمندی

 در این زمینه بهتر عمل کرده است. FDDپذیری برای ردیابی آن استفاده کرد. بنابراین از ماتریس ردیابی

 کردن کاربر به صورت فعال تشویق به درگیر  1-7

؛ تاجایی که توصیه  رد مداوم از کاربر ضروری است، گرفتن بازخودر یک متدولوژی   برای مدیریت ریسک و تضمین کیفیت

 ریزی و مرور محصول کاربر درگیر شود.  شود در جلسات مرور برنامه می

 دهیم. های مورد بررسی مورد ارزیابی قرار می در ادامه میزان تشویق به درگیر کردن کاربر را در متدولوژی 

• FDD  :آن، اشاره    2002ی از آنجایی که در نسخه جدید  دخالت فعاالنه کاربر مستقیما ذکر نشده است. ول

توان گفت این شده است که محصول باید مرتبا به کاربر نشان داده شود و باید تایید کاربر حاصل شود، می

 قبول است.در این زمینه قابل FDDلحاظ شده است. بنابراین عملکرد    تلویحاًمورد 

• DAD:    قوت نقاط  از  زمینه DADیکی  فراهم کردن  تعریف  ،  به کمک  ایجاد  فرایند  در  کاربر  ی دخالت 

Milestone   های سازمان به همراه  راه ها و نقشهها و دخالت دادن راهنماییVision    .عالوه بر همه آن است

و گرفتن بازخورد مورد تاکید شدید است. بنابراین   Demoی اصلی آن، مبحث  چرخه   4اینها، همواره در  

DAD این زمینه عالی ظاهر شده است و بهتر از  درFDD  .عمل کرده است 

 استفاده کاراو  پذیریانجام 1-8

ت و یا اینکه ها میسر نیسکلی امکان اجرای آن برای برخی پروژه گاهی پیچیدگی فرایند متدولوژی اینقدر زیاد است که به 

 است.  ضعیفهایی  چنین متدولوژی   لیت انجامقابحالت،  در هر دو های خاصی طراحی شده است.منحصرا برای استفاده 

از جمله مواردی  رویم.  باشد، به سراغ بررسی معیار »استفاده کارا« می  پذیرانجام که یک متدولوژی برای یک پروژه    زمانی

حذف  و    های کاری یک فرایندپیچیدگی واحد عدم  دهند عبارتند از:  ی کارا از یک متدولوژی را افزایش می که امکان استفاده

)مانند جلسات مدیریت هایی مخصوص ایجاد تمرکز  تعریف فعالیت   ،هابودن محصوالت و فعالیت ملموس،  از آنها  موارد زاید 

  پرهیز از برخی موارد مانند همچنین    .بر اساس معماری سیستم  اهو تولید مدل   هاپذیری مستقیم نیازمندی ردیابی ،  تیم(
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های بزرگ خطاخیز )مانند تاکیدی که اجایل ها بر ارتباطات حضوری دارند که در پروژه   های خطاخیزوابستگی به روش

و عدم پشتیبانی خوب   سازی(به عنوان تنها ابزار مدل  UMLخاص )مانند وابستگی به    و ابزار  هاوابستگی به روش ،  است(

 سبب قوی شدن متدولوژی در این معیار خواهد شد. ،های مربوط به مدیریت پروژهاز فعالیت 

 دهیم.و استفاده کارا مورد ارزیابی قرار می  پذیری انجام مورد بررسی را در  های متدولوژی در ادامه، 

 پذیری انجام 

• FDD:    با توجه به اینکهFDD   سازی محدودی نیز دارد، یک  دارای جزئیات کافی در هر مرحله است و مدل

 پذیری باالیی دارد.متدولوژی حداقلی است و بنابراین انجام 

• DAD  : های عمر در  چرخهDAD  شود طیف وسیعی به خوبی شرح داده شده اند و مجموعه آنها باعث می

 DADبنابراین    دگی و زوائد حداقلی به سرانجام برسند.ها به کمک آن قابل انجام باشند و با پیچیاز پروژه 

 ظاهر شده است. FDDدر این زمینه بهتر از 

 استفاده کارا

• FDD:    هدف از تولید هر محصول و فعالیت مشخص و ملموس واحدهای کاری ساده و مشخص هستند و 

های مدیریت پروژه نیز در آن جلسات مرور و بازبینی و مدیریت تیم در آن تعریف نشده است و فعالیتاست.  

و   است   Feature-Drivenها به صورت مستقیم خواهد بود؛ چراکه  پذیری نیازمندی ردیابیضعیف است.  

هم تمرکز خوبی   شود کهای میبه معماری توجه ویژه   شود.ساخته می  Featureهمه چیز مستقیما از روی  

های خطاخیز نیست؛ متکی به روش   کند.ها بر اساس معماری را ممکن میدهد و هم تولید مدلبه تیم می 

، این اختیار داده شده است که از مدل دلخواه استفاده شود، Object Modelبه عنوان مثال برای ساخت  

های مدیریت گ آن عدم پشتیبانی از فعالیت اما ضعف بزر  با این شرط که شان استفاده از آن ذکر شده باشد.

  FDDها با چالش روبرو خواهد کرد. بنابراین پروژه است که امکان استفاده کارا از آن را در بسیاری از پروژه 

 در این زمینه خوب ظاهر شده است ولی عالی نیست.

• DAD  :  ،دارد وجود  عمر  انتخاب چرخه  توانایی  اینکه  به  توجه  استفادهبا  متدولوژی   احتمال  این  از  کارا 

می فوق افزایش  نیز،  العاده  معیارها  نظر  از  شناخته یابد.  و  مشخص  کاری  در  شدهواحدهای  که  دارد  ای 

که موارد زائد از آنها حذف شده است و موارد مورد   استفاده شده اند  Scrumهای مشهوری مانند  متدولوژی 

ها مبنای نیازمندی   تر شوند.ها ملموستا تمرکزها بهتر ایجاد شوند و محصوالت و فعالیت   نیاز اضافه شده است

پذیری مستقیم ها مدل شوند ولی ردیابی  User Storyتوانند در قالب  انجام مرحله ایجاد هستند که می

ندارد.   نرم به  وجود  تولید  اصلی  معیار  عنوان  به  معماری  از  اینکه  می دلیل  استفاده  ابتدای افزار  در  و  شود 

Construction  همچنین دست    ها بر اساس معماری خواهند بود.مدلشود،  نهایی میPractitioner   ها

نیاز به ابزاری   درموردهای خطاخیز نداشته باشیم.  ها باز گذاشته است تا وابستگی به روشرا در انتخاب مدل 

توان گفت به علت اینکه امروزه این ابزار به طور  های عمر هم می برای اجرای برخی چرخه   CI/CDهای  
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های مدیریت همچنین از فعالیتکند.  ایجاد نمی   خطاخیزی های مختلف در دسترس است،  گسترده در پلتفورم 

در این   DADکند. بنابراین  را برای آن فراهم میکند و موارد الزم  پروژه با تاکید بسیار زیادی پشتیبانی می 

 است.  FDDالعاده ظاهر شده است و بهتر از  زمینه فوق 

 مدیریت پیچیدگی  1-9

این    شود.بندی و یا از ترکیبی از این دو استفاده میبندی و الیه از دو روش جزء ها،  برای مدیریت پیچیدگی در متدولوژی 

ها اهمیت  که به ویژه برای فعالیت   هاها و نقششود و هم برای فعالیت مدیریت پیچیدگی هم برای محصوالت مطرح می

برخی های کالس بزرگ،  شود؛ مثال در نمودار بندی در یک سطح مشخص انجام میبندی تقسیمدر جزء ای دارد.  العاده فوق

ها را تبدیل به  حاال اگر همین بسته و بدین ترتیب پیچیدگی نمودار را کم کرد.  درآورد    1توان در قالب بستهها را می بخش 

ایم که باز به مدیریت پیچیدگی کمک  انجام داده   2به صورت پایین به باال بندی را  الیه   کار  ،های سطح باالتری بکنیمنمودار 

که در یک متدولوژی،    مثال زمانی  ؛استفاده شودتوانند  ها نیز می همانطور که گفته شد، این روش برای فعالیت   رد.خواهد ک 

تعدادی فاز تعریف شده است که هر یک دارای تعدادی مرحله است و هر مرحله نیز خود دارای تعدادی وظیفه به عنوان  

 .ها استفاده شده استبندی در مدیریت پیچیدگی فعالیت خوبی از روش الیه بهکاری است،  ترین واحدریزدانه 

 گیرند. های مورد بررسی در مدیریت پیچیدگی مورد ارزیابی قرار میادامه متدولوژی در 

• FDD:  گیرد. انجام می  بندی با روش الیه   مدیریت پیچیدگی نیازمندی ها به شکل مطلوبی و در سه سطح 

اندازه کافی می  UMLهای مدیریت پیچیدگی  در مورد سایر محصوالت از روش توان استفاده کرد که به 

ها نیز در درشت دانگی های مختلف مطرح شده اند و بنابرین مدیریت پیچیدگی در  فعالیت   خوب هستند. 

، مدیر های  ها نیز سعی شده است با در نظر گرفتن نقشدرمورد نقش   .ها نیز انجام شده است.سطح فعالیت 

شود؛ های مدیریتی سطح باال احساس میکه البته جای خالی نقش  مدیریت شود  در سطح محدودی   پیچیدگی

ایجاد شده است و ممکن است به صورت همزمان درگیر  چراکه در مواردی پیچیدگی  هایی برای نقش ها 

در تمام جنبه ها مدیریت پیچیدگی را اعمال کرده است و به طور کلی    FDDبنابراین،    .وظایف زیادی شوند

 نظر خوب است.عملکرد آن از این 

• DAD  : های  در چرخه ها  مدیریت پیچیدگی نیازمندیLean      وCD-Lean  بندی آنها انجام شده  با اولویت

، مدیریت پیچیدگی کدها انجام code-baseو کار با    CI/CDدرمورد کد نیز با تعریف ساختار های  است.  

و به کمک تکرارهای داخلی مدیریت   ه اندخوبی در قالب فازها قرار گرفتبهنیز  ها  از طرفی فعالیت شوند.  می

های مدیریتی مورد های مختلف و با نقش ها به شکل جامعی در قالب تیم. همچنین نقش پیچیدگی شده اند

در این زمینه خیلی خوب ظاهر شده است و اندکی   DADبنابراین به طور کلی  نیاز شان قرار داده شده اند.  

 عمل کرده است.  FDDبهتر از  

 
1 Package 
2 Bottom-up 
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 یپذیرانعطاف /پذیریتنظیم /یپذیرمقیاس /پذیریگسترش 1-10

گوییم متدولوژی داد، می  شها متدولوژی را گسترزمانی که در یک متدولوژی نقاطی وجود داشته باشد که بتوان از آن محل 

یی را به آن  ها ؛ به عبارت دیگر متدولوژی باید خودش یک هسته باشد که بتوان برای هر پروژه، افزونه گسترش استقابل

اجرا نیستند و به  که خودشان قابل هستند  FDDو   Scrumگسترش،  های قابلچنین متدولوژی هایی از نمونه. اضافه کرد

 اند. شده صورت یک هسته ارائه 

متفاوت را  های های مختلف و با سطح حساسیت های با اندازه پذیر باشد، باید بتواند پروژه برای اینکه یک متدولوژی مقیاس

 توانند در پروژه مشارکت داشته باشند. ی پروژه یعنی حداکثر تعداد افرادی که میالزم به ذکر است که اندازه  پوشش دهد.

بتوان متدولوژی را پیکربندی کرد، تعبیه  متناسب با شرایط پروژه  در ابتدای پروژه و  ها، امکان اینکه  در برخی متدولوژی 

است.   متدشده  نمونه،  ابزار    RUPولوژی  برای  کمک  متدولوژی  RMCبه  همچنین  است.  کرده  فراهم  را  امکان  این   ،

Crystal Clear   این   پروژه تعریف شود.طول  های مورد نیاز در  دارای یک فعالیت است که در آن باید مجموعه فعالیت

 گوییم.پذیر می ها را تنظیم متدولوژی 

نوعی و به  تعبیه کرده باشددر خود  فرایند خود را در اواسط پروژه  و بازنگری در  ای که امکان تغییر پیکربندی  متدولوژی 

پذیری انعطاف ،  (Scrumدر    retrospective)مانند جلسات    در خود تعریف کرده باشددر فرایند  با بازنگری  برای  فعالیتی  

 باالیی خواهد داشت.

 پردازیم.ررسی میهای مورد بفاکتور در متدولوژی  4به بررسی این در ادامه، 

 پذیریگسترش 

• FDD  :  با توجه به اینکهFDD    به صورت یکcore   بودن توسعه داده شده است، گسترشو با هدف قابل

های مختلفی نیز بدین منظور برای آن ارائه شده است که قابل استفاده است. ی گسترش هست و افزونهآماده 

 العاده عمل کرده است. در این زمینه فوق   FDDبنابراین 

• DAD:    اینکه چرخه عمرهای داخلی در به  بر اساس متد  DADبا توجه  و   Kanbanهای  لوژی وعمدتا 

Scrum  ،ا  هستند است.فزونه در حال حاضر  ارائه شده  آنها  برای  نق  هایی  برای ولی صراحتا  اط مشخصی 

بهتر    FDDقبول نیست و  در این زمینه چندان قابل  DADفراهم نشده است. بنابراین عملکرد  گسترش  

 عمل کرده است.

 ی پذیرمقیاس 

• FDD:   ها،از قبیل مدیریت پیچیدگی در نیازمندی   ایی برجسته هابا وجود داشتن ویژگیContinuous 

Integration،   ای،  های مدیریت پروژه ها، اما به دلیل پشتیبانی ضعیف از فعالیت پذیری به نیازمندی ردیابی

در این   FDDبنابراین    های با تعداد نفرات زیاد یا سطح بحرانیت باال دارد.پروژه  اجرا در  برای نقص بزرگی  

 یف عمل کرده است.زمینه ضع 
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• DAD  :از فعالیت پشتیبانی فوق از یک طرف و فراهم العاده  کردن یک متدولوژی مخصوص  های مدیریتی 

، با وجود اجایل بودن این امکان را فراهم کرده است که از این  Programهای بزرگ به اسم  برای پروژه 

در این زمینه خوب عمل کرده است و    DADهای بزرگ استفاده شود. بنابراین  متدولوژی برای انجام پروژه 

 است. FDDکرد آن خیلی بهتر از  لعم

 پذیری تنظیم 

• FDD:   گام از  یکی  در  متدولوژی  باید  این  ک ها  تعیین  را  خود  به اجزای  را  امکان  این  بنابراین  و  ند 

Practitioner دهد که آن را تنظیم کند. پس  میFDD .در این زمینه خوب ظاهر شده است 

• DAD  :  عالوه بر امکان انتخاب بین چرخه عمرهای مختلف، یکی از مهمترین ارکان چرخه عمرهای موجود

چرخه را نیز فراهم کرده است. بنابراین است که امکان تنظیم برای هر    WoW  پرداختن بهدر این متدولوژی،  

 عمل کرده است.  FDDتر از در این زمینه کمی کامل DADتوان گفت می

 پذیر انعطاف 

• FDD:   ای به مرور و بازبینی نشده است. اما به دلیل ذات  در طول انجام اشارهiterative-incremental  ،

 این امکان وجود دارد که بازبینی انجام شود و بازخوردها اعمال شوند. بنابراین، 

• DAD  :  از طریق بهبود مداومWoWکه این کار در نتیجه برگزاری جلسات   شود، مرتبا فرایند پایش می

هتر از  یک فعالیت را برای آن در نظر گرفته است و بصراحتا    DADبنابراین    شود. مرور و بازنگری حاصل می 

FDD .ظاهر شده است 

 فضای کاربرد 1-11

های موجود برای یک پروژه را پوشش دهد. بنابراین انتظار  ای وجود ندارد که بتواند تمام دامنهدانیم که هیچ متدولوژی می

 هایی کارا است. مشخص کند برای چه نوع پروژه خود را مشخص کند؛ بدین معنی که    دهر متدولوژی فضای کاربررود  می

توان بنابراین می  های اطالعاتی مناسب باشد.برای طراحی سیستم واند  رود هر متدولوژی بتولی در عین حال انتظار می

 ارزیابی قرار داد.  موردادعای متدولوژی،  و با توجه بههر متدولوژی را با این معیار حداقلی   دفضای کاربر

 دهیم.های مورد بررسی را مورد ارزیابی قرار می فضای کاربرد متدولوژی در ادامه 

• FDD:    شود. هرچند که با توجه  های تجاری به کار گرفته میقید شده است که برای توسعه سیستم صراحتا

بنابراین عملکرد   هایی به آن است. کردن افزونه های مدیریتی، استفاده از آن نیازمند اضافهبه فقدان فعالیت

FDD .در این زمینه عادی بوده است و درخشان نیست 

• DAD  : های سازمانی را داراست که طیف  ف و با کاربردهای مختلف و با تمرکز بر پروژه چند چرخه عمر مختل

های مشهوری مثل با توجه به اینکه در آن از متدولوژی ولی  گیرد.  های سازمانی را در بر میوسیعی از پروژه 

Scrum    وKanban  ر گرفته ای را نیز در نظ العاده های مدیریتی فوق و فعالیت   نیز بهره گرفته شده است
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پروژه است، می اغلب  برای  کلی  به طور  پروژه توان گفت  مگر  است؛  مناسب  موجود  پیچیدگی های  با  های 

  FDDدر این زمینه بهتر از    DADپذیری در سطح باال هستند. بنابراین  العاده زیاد که نیازمند مقیاسفوق

 و یک متدولوژی با فضای کاربرد گسترده ارائه کرده است.  است

 متدولوژی  دو سازیمدل سی زبان  ربر 2
را مورد   DADو    FDDدو متدولوژی    ،ی متدولوژ  کی  سازی زبان مدل   مطرح برای سنجش   دو معیار  ی ازابخش، به  ن یدر ا

 .می ده یقرار م سهی مورد مقا آنها راو سپس دهیم بررسی قرار می 

 بهام ابیگرا به صورت سازگار، دقیق و سازی شیپشتیبانی از مدل 2-1

ای و رفتاری تا حدی پوشش داده شود. های مختلف ساختاری، وظیفه سازی یک متدولوژی، دیدرود در زبان مدل انتظار می 

بتواند  عالوه بر این،    سازی برود.ی پیاده و دامنه کاری، به سمت فیزیک  و کسبی  دامنه سازی از سطح منطق و  همچنین مدل 

ارتباطات    ،هازیرسیستم  ،سیستم،  کل سازمانسازی  مدل بتوانند  ؛ یعنی  سازی انجام دهدمدل دانگی،  در سطوح مختلف درشت 

خوبی پشتیبانی سازی از فرمالیزم هم به در آخر اگر برای مدل  خوبی پوشش دهد. را به درون کالسی  ارتباطات  بین کالسی و  

 دهد. سازی ارائه میمدل توانیم بگوییم این متدولوژی، یک پشتیبانی قوی از کند، می

 پردازیم. های مورد نظر می سازی متدولوژی زبان مدل  در این فاکتورها در ادامه به بررسی

• FDD  : سازی دامنه مساله، سیستم، شود؛ شامل مدل دانگی مشاهده میسازی در سطوح مختلف درشت مدل

inter-object    وintra-object  .  به وسیله به   Object Modelدید ساختاری  رفتاری مشخصا  و دید 

به ها نیز تا حدی گویای دید عملکردی هستند اما    Featureآید.  بدست می   sequence diagramوسیله  

همچنین به فرمالیزم    توان گفت به اندازه رفتاری و ساختاری به عملکردی پرداخته نشده است.می طور کلی  

 زمینه خوب است.در این  FDDبنابراین عملکرد   نیز پرداخته نشده است.

• DAD  : در  مدل در  DADسازی  را  مختلف  وجوه  و  ست  تاکید  سطح می   بر  مورد  از  همچنین،  گیرد. 

یابد و بنابراین در سطوح مختلف از منطق به سمت فیزیک  ، تا سطح کد ادامه میInceptionدر  کاری  و کسب

ی از کل سازمان تا ارتباطات بین دانگسازی در سطوح مختلف درشت شود. عالوه بر آن، امکان مدلانجام می 

است. فراهم  کالسی  درون  و  اجایل  کالسی  بین  مشترک  یک ضعف  عنوان  نیز    DADها،  به  فرمالیزم  از 

 عمل کرده است. در این زمینه خوب   FDD  نیز مانند DADتوان گفت کند. بنابراین می پشتیبانی نمی

 ناسازگاری مدل و مدیریت پیچیدگی مدل هایی برای مقابله با ترفند راهکارها و ه ارائ 2-2

رود یک متدولوژی، راهکارهایی  بنابراین انتظار میها، بحث ناسازگاری و پیچیدگی مطرح بوده است.  همواره در تولید مدل 

سازی کنترل ناسازگاری در سطح زبان مدل اینکه  برای  ها و کنترل پیچیدگی ارائه دهد.  بین مدلبرای کنترل سازگاری  

 semanticدر قالب  ها،  های آن به سایر مدل های هر مدل به همراه وابستگی اده شود، نیاز است که محدودیت پوشش د

هایی برای کنترل  بخش فرایندی باید فعالیت   ناچار به که در غیر این صورت،    سازی تعریف شده باشددر زبان مدل هایی  
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هایی مانند بسته ابزار رود  انتظار میها،  کنترل پیچیدگی مدلپوشش  همچنین برای  ها در نظر بگیرد.  های مدل ناسازگاری 

مانند نمودار کالس را کنترل  نموداری  پیچیدگی  و  کند  کمک    بندی که جزءبندی و الیه تعریف شده باشند    UMLدر  

 کند.  مدیریت بتواند

 پردازیم. های مورد نظر می این راهکارها در متدولوژی در ادامه به بررسی 

• FDD  : مدل زبان  از  اینکه  به  توجه  مدیریت می   FDDدر    UMLسازی  با  بنابراین  شود،  استفاده  تواند 

مدیریت ،  نیز  ها استی نیازمندی دارنده برای مدیریت مدلی که نگهشود.  ها پوشش داده میپیچیدگی مدل 

باالیی ندارند، رفع ناسازگاری در آنها    semanticها  ولی چون این مدل پیچیدگی در نظر گرفته شده است.  

 عادی بوده است.در این زمینه  FDDلکرد بنابراین عمساده نخواهد بود. 

• DAD:    با توجه به اینکه امکان استفاده ازUML   های مناسبی برای مدیریت پیچیدگی فراهم است، روش

ضعف در   ،FDD، مانند  UMLدر    semanticبودن بخش  اما به دلیل ناقص   ها وجود خواهد داشت.مدل 

semantic  داشت نیست  خواهیم  ساده  ناسازگاری  کنترل  بنابراین  عملکرد  .  و  مانند    DADبنابراین  نیز 

FDD  .در این زمینه چندان درخشان نیست 

 


