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 ٘شْ افضاس ٔذِؼبصی سؿٙبَ سص( 1
IBM Rational Rose Enterprise   

 :اص عشیك ِیٙه صیش داّ٘ٛد وٙیذ

https://soft98.ir/ 
 
اص عشیك ِیٙه صیش داّ٘ٛد   Visual Studio 2012٘شْ افضاس ( 2

 :وٙیذ
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ 

.ir/software/programming.html98softhttps:// 
 

 
 

 داّ٘ٛد ٚ ٘لت اثضاسٞبی ٔٛسد ٘یبص  

https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://soft98.ir/software/engineering/3538-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%86%D9%80%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2.html
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/


 :تخص اٍل
 هٌْذسی ًزم افشار 

 ٍ هذل ّای فزآیٌذ تَلیذ ٍ تَسؼِ ًزم افشار



 فصل اٍل
 ًزم افشار ٍ هٌْذسی ًزم افشار



  
 

 ًزم افشار1.

 خصَصیات ًزم افشارٍ سخت افشار2.

 داهٌِ ّای کارتزد ًزم افشار3.

 تحزاى ًزم افشار4.

 هٌْذسی ًزم افشار5.

  تفاٍت هٌْذسی ًزم افشار ٍ ػلَم کاهپیَتز6.

  تفاٍت هٌْذسی ًزم افشار ٍ هٌْذسی سیستن7.

 الیِ ّای هٌْذسی ًزم افشار8.

 



 ، وٙٙذ ٔی تِٛیذ ٚ عشاحی  سا آٖ افضاس ٘شْ ٟٔٙذػیٗ وٝ اػت ٔحلِٛی•
 : ؿبُٔ

 .ؿٛ٘ذ ٔی اخشا ػبختبسی ٚ ا٘ذاصٜ ٞش ثب وبٔپیٛتش یه دس وٝ اػت دػتٛساتی–
  ٚ ٚیذئٛیی ، تلٛیشی اعالػبت ٚ ٔتٗ ٚ اػذاد  اص تشویجی ؿبُٔ اػت ٞبیی دادٜ–

 كٛتی
 ٞب فشْ ٚ ٞب ٔتٗ حبٚی اػت ٔؼتٙذاتی–

  ٔی ... ٚ كٙؼت فشًٞٙ، تدبست، دس وٝ اػت تبثیشی آٖ إٞیت دِیُ•
 .ٌزاسد

  ٟٔٙذػی ؿیٜٛ یه ثٝ ٘یبص تبثیشی چٙیٗ ثب ٔحلِٛی چٙیٗ ػبخت ثشای•
 .ٌٛیٙذ ٔی افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی آٖ ثٝ وٝ اػت

 کاهپیَتز افشار ًزم-1



 

 ساختِ کالسیك هفَْم تِ اها ضَد، هی طزاحی یا یاتذ هی تَسؼِ افشار ًزم1.
 .ضَد ًوی

 دس ػبخت ٔشحّٝ أب ثٛد، خٛاٞذ خٛة عشاحی حبكُ ثبال ویفیت آٟ٘ب دٚ ٞش دس  
  افضاس ٘شْ ٔٛسد دس وٝ ثبؿذ داؿتٝ ویفی ٔـىالت ػشی یه تٛا٘ذ ٔی افضاس ػخت ٔٛسد
 .ثبؿٙذ حُ لبثُ ساحتی ثٝ یب ٘ذاسد ٚخٛد

 ٔتفبٚتٙذ ٞب سٚؽ أب ٞؼتٙذ ٔحلَٛ یه ػبختٗ ٔؼتّضْ دٚ ٞش.                      

2-  خصَصیات ًزم فشار ٍ سخت افشار 

٘شْ افضاس ثیـتش یه ػٙلش ٔٙغمی اػت تب یه ػیؼتٓ فیضیىی ثٙبثشایٗ داسای ٚیظٌی  
.ٞبیی اػت وٝ تب حذ صیبدی اص ٔـخلٝ ٞبی یه ػخت افضاس ٔتفبٚت اػت   



  ٚ دٞذ ٔی دػت اص سا خٛد وبسایی ٔذتی اص ثؼذ افضاس ػخت2.
  سا خٛد ویفیت أب ؿٛد ٕ٘ی فشػٛدٜ افضاس ٘شْ ِٚی ؿٛد ٔی فشػٛدٜ

 .دٞذ ٔی دػت اص



 

 

 
 

 

  .داسد ثبالیی ٘ؼجتبً ٔٛفمیت ػذْ ٔیضاٖ ػٕشؽ اٚایُ دس افضاس ػخت
  ثبثتی ػغح ثٝ ٔذتی ثشای ؿىؼت ٔیضاٖ ٚ ؿذٜ اكالح ٘مبیق
 ٘شخ ٚ ؿٛد ٔی فشػٛدٜ افضاس ػخت صٔبٖ، ٌزؿت ثب ٚ ٔیشػذ

 .یبثذ ٔی افضایؾ دٚثبسٜ ؿىؼت



 

 

 

 

 

 

 

  سا افضاس ػخت وٝ(... سعٛثت – دٔب) ٔحیغی ػٛأُ ٔؼشم دس افضاس ٘شْ
 ٘شْ ؿىؼت ٔٙحٙی تئٛسی ٘ظش اص ثٙبثشایٗ . ثبؿذ ٕ٘ی وٙذ ٔی خشاة
 .ثبؿذ ٔی آَ ایذٜ ٔٙحٙی یه ؿىُ ثٝ افضاس،



  افسارّوچٌاى ًرم اها رٍد هی پیص اجسا هًَتاش سوت تِ صٌعت گرچِ .3
 .ضًَذ هی تَلیذ سفارضی

  هتذاٍل تخص ، قطعات از هجذد استفادُ ، افسار سخت جْاى در :ًکتِ
   .است هٌْذسی فرآیٌذ

 تٌاترایي .ضَد هی استفادُ تر گستردُ طَر تِ رٍش ایي افسار ًرم جْاى در
 ایجاد هثال).کٌذ تورکس جذیذ ّای تخص رٍی تَاًذ هی هٌْذس
  قاتل اجسای از استفادُ تا کارتر گرافیکی ّای راتط ّا، کتاتخاًِ
 (هجذد استفادُ



3-  



 

هجوَعِ ای از ترًاهِ ّاست کِ ترای سرٍیس دّی  : ورم افسارهای سیستمی -1  
تبدیل زبان سطح باال به زبان سطح )کاهپایلرّا: هثل . تِ ترًاهِ ّای دیگر ًَضتِ ضذُ اًذ

 ...ٍ(..,android-windows)ٍیراستارّا ٍسیستن عاهل ( پاییه یا زبان ماشیه

 

 

 

 

:ًزم افشارّای کارتزدی( 2  
تزًاهِ ّای هستقل کِ یك 

ًیاس تجاری را تزطزف هی 
 .ساسد

 داهٌِ کارتزدّای ًزم افشار



تَسط الگَریتن ّایی هطخص هی ضًَذ :  ورم افسارهای مهىدسی ي علمی -3  
کارتردّایص در ضثیِ سازی سیستن ّا، . را پردازش هی کٌٌذ“ ارقام ٍ اعذاد”کِ 

 ...ستارُ ضٌاسی، ضٌاخت آتطفطاى، تحلیل فطار ،خط تَلیذ خَدکار ٍ 

 



 وٝ كٙؼتی اثضاس دس ؿذٜ دادٜ لشاس افضاس ٘شْ : شده تعبیه افسارهای ورم-4
  .دارد جای خَاًذًی فقط درحافظِ ٚ وٙذ ٔی وٙتشَ سا اثضاس

 (َّضوٌذ هحصَالت)

صفحِ سَخت، کٌترل هاًٌذ اتَهثیل در دیجیتالی تَاتع :هثال ترای 
 ....ترهس ّای سیستن داضثَرد، ًوایص



 بازار مشتریان

 خاص و محدود



  :يب تحت های افسار ورم-6

  ّستٌذ افسارّایی ًرم ضًَذ هی تازیاتی هرٍرگرّا تَسط کِ ٍب صفحات 
  هثل ّا دادُ ٍ  HTML, JAVA,PHP ّوچَى اجرایی دستَرات ضاهل
 .صَتی ٍ تصَیری هتعذد ّای قالة

 





(  1968)افضاس ثشای اِٚیٗ ثبس دس وٙفشا٘غ ٟٔٙذػی ٘شْ افضاس ٘بتٛ  ثحشاٖ ٘شْ
 .ٔغشح ؿذ وٝ تِٛیذ ٚ تٛػؼٝ ػیؼتٕٟبی ٘شْ افضاسی دؿٛاس اػت

 :ػٛأُ اكّی ایٗ ثحشاٖ ػجبستٙذ اص  
 ٘شْ افضاسٞضیٙٝ ثبالی تِٛیذ 1.
 ٘شْ افضاستبخیش دس تِٛیذ ٚ تحٛیُ 2.
 ٘شْ افضاسویفیت پبییٗ 3.
 ٘شْ افضاسٍٟ٘ذاسی پشٞضیٙٝ 4.
 پیـشفت ػشیغ ػخت افضاس5.
 افضایؾ پیچیذٌی ٔحلٛالت6.

 تحزاى ًزم افشار -4



  خٟت ٔؤِفٝ ثش ٔجتٙی تٛػؼٝ سٚؽ اص اػتفبدٜ ٔؤثش، حُ ساٜ یه

  ٔٛ٘تبط ثب اػت ٔؤِفٝ ثش ٔجتٙی ػیؼتٕٟبی تٛػؼٝ ٚ ٔؤِفٝ تِٛیذ

 .ثبؿذ ٔی ٔدذد اػتفبدٜ لبثّیت ثب ػبختٝ پیؾ ٞبی ٔؤِفٝ

 .اػت ؿذٜ ٔغشح افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ثحشاٖ، ثب ٔمبثّٝ ثشای

 

 تحزاى ًزم افشار



 : اص ػجبستٙذ افضاسی ٘شْ ػیؼتٕٟبی تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ پٙدٍب٘ٝ ٘ؼّٟبی
 یىپبسچٝ ٘ٛیؼی ثش٘بٔٝ -1
 (یبفتٝ ػبخت) ٌشا تبثغ -2
 ٌشا ؿئی -3
 ٌشا ِٔٛفٝ -4
 ٌشا ػشٚیغ -5
 

 ػیؼتٕٟبی تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ پٙدٍب٘ٝ ٘ؼّٟبی اص ٌزس ثب افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی
 اثتىبسی، ٚ ٘ٛیٗ فٙأٚسیٟبی اص تدشثٝ ٚ دا٘ؾ وؼت ثب ٚ افضاسی ٘شْ

 .اػت داؿتٝ چـٍٕیشی پیـشفتٟبی





  پبیبٖ ثٝ ٔٙبػت یب ؿذٜ ثیٙی پیؾ صٔبٖ دس پشٚطٜ یؼٙی ٔٛفك پشٚطٜ
 .ثشػذ

 .(ٔٛافمت ٔٛسد)ؿذٜ صدٜ تخٕیٗ ثٛدخٝ ثب1.

 .(ٔٙبػت صٔبٖ) ؿذٜ ثیٙی پیؾ صٔب2ٖ.

 .عشح ٔٙبػت ٚ خٛة ویفیت3.

 پزٍصُ هَفق



ا٘دٕٗ پیـٟٙبد ثش ثٙب افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی تؼشیف IEEE : 
  ٚ ٔٙظٓ ػیؼتٕبتیه، سٚؽ یه ثىبسٌیشی اص اػت ػجبست افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی

  . افضاس ٘شْ ٍٟ٘ذاسی ٚ وشدٖ ػّٕیبتی ، تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ ثشای ٌیشی ا٘ذاصٜ لبثُ
 .افضاس ٘شْ تِٛیذ دس ٟٔٙذػی اكَٛ ثىبسٌیشی دیٍش ػجبست ثٝ
 
تٛػظ افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی تؼشیفFritz Bauer :  

  افضاس ٘شْ یه ثٝ سػیذٖ ٔٙظٛس ثٝ ٟٔٙذػی ػبدٜ اكَٛ اص اػتفبدٜ ٚ ایدبد
 وبسآٔذ ٚالؼی دػتٍبٟٞبی سٚی ثش ٚ ثٛدٜ اعٕیٙبٖ لبثُ وٝ كشفٝ ثٝ ٔمشٖٚ

 .ثبؿذ

 هٌْذسی ًزم افشار -5



  ٔی افضاس ٘شْ ثٝ ٔشثٛط وٝ لضبیبیی ٚ ٞب تئٛسی ثٝ وبٔپیٛتش ػّْٛ
 خٙجٝ ثٝ افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی وٝ حبِی دس ِٚی پشداصد ٔی ثبؿذ،
 .پشداصد ٔی ٞب تئٛسی آٖ وشدٖ ػّٕیبتی ٞبی

 تفاٍت هٌْذسی ًزم افشار ٍ ػلَم کاهپیَتز-6



  ٞٓ ػیؼتٓ یه ٞبی خٙجٝ ی وّیٝ ثشسػی ثٝ ػیؼتٓ ٟٔٙذػی
  ٟٔٙذػی ِٚی پشداصد ٔی افضاسی ػخت ٞٓ ٚ افضاسی ٘شْ ٘ظش اص

 .اػت افضاسی ٘شْ فشآیٙذٞبی وشدٖ ػّٕیبتی فىش ثٝ افضاس ٘شْ

تفاٍت هٌْذسی ًزم افشار ٍ هٌْذسی سیستن-7  



 فصل دٍم
 فزایٌذ ٍ هذل ّای فزآیٌذ



 تاکید بر کیفیت

 فرآیندها

 روشها

 ابزارها

 الیِ ّای هٌْذسی ًزم افشار



 ٔی افضاسی ٘شْ ٔحلَٛ تِٛیذ ٔٙدشثٝ وٝ آٟ٘ب ثٝ ٔشثٛط ٚ٘تبیح ٞب فؼبِیت اص ای ٔدٕٛػٝ ثٝ
 .ؿٛد ٔی ٌفتٝ افضاسی ٘شْ فشایٙذ ٌشدد



  ٔی صیش ٞبی فؼبِیت ؿبُٔ افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ثشای وّی فشایٙذ چبسچٛة
 :ؿبُٔ ثبؿذ

 (ًیاسهٌذیْا ضٌاسایی)communication ارتثاطات-1
 آٚسی خٕغ ٚ پشٚطٜ دس ریٙفغ عشفیٗ اٞذاف دسن :استجبعبت ٞذف

 ٘شْ ػّٕیبتی ٞبی لبثّیت ٚ ٞب ٚیظٌی تٛا٘ٙذ ٔی وٝ اػت ٞبیی خٛاػتٝ
   .وٙٙذ تؼییٗ سا افضاس

  دس دٞذ اسائٝ ثبیذ سا خذٔبتی چٝ ػیؼتٓ وٝ ٔیـٛد ٔـخق فبص دسایٗ
 . ؿٛد ٔی ؿٙبػبیی ٔـتشی ٘یبصٞبی  ٚالغ

 چارچَب فزایٌذ کلی تزای تَلیذ هحصَل ًزم افشاری



 كٛست ٞب ٘یبصٔٙذی ؿٙبخت ٚ اعالػبت آٚسی خٕغ یبتػّٕ صیش قعش اص
 :ٌیشد ٔی
 ٜٔـبٞذ   
ٝٔپشػـٙب  
ٝوبسثشاٖ ثب ٔلبحج  
ٔذاسن ٚ اػٙبد ثشسػی 
ٔٛخٛد ٞبی ػیؼتٓ ثشسػی 
 ٔـبثٝ ٞبی ػیؼتٓ ػبیش ثشسػی 
 ٘یبص ٔٛسد ٔٙبثغ ثشداسی كٛست 
 ٝ٘یبص ٔٛسد خشٚخی تحّیُ ٚ تدضی 
 ٕٝ٘ٛ٘ آٔبسی تحّیُ ٚ تدضیٝ ٚ ٌیشی 



 (planning)ریشی تزًاهِ -2
 وٝ ٞب فؼبِیت تشتیت ٚ فٙی ٚظبیف تٛكیف ٔثُ ػّٕیبتی ٔشحّٝ ایٗ دس

  خٛاٞٙذ ٘یبص ٔٛسد وٝ ٔٙبثؼی سیؼه، ٔذیشیت ؿٛ٘ذ، اخشا اػت لشاس
 افضاسی، ٘شْ ٚ افضاسی ػخت أىب٘بت صٔبٖ، تیٓ، ٘فشات ا٘تخبة)ثٛد

  ثبیذ وٝ ٔحلٛالتی ٚ ٞب ٌضاسؽ ٘ٛؿتٗ ٚ وبسی صٔب٘جٙذی  ،(ثٛدخٝ
 .ؿٛ٘ذ ٔی سیضی ثش٘بٔٝ ؿٛ٘ذ تِٛیذ



 (Modeling)طزاحی -3

ٟٔٙذع ٘شْ افضاس خٟت دسن ثٟتش ٘یبصٞب ٔذِؼبصی ٚ عشاحی ٔی وٙذ  
ثب اػتفبدٜ اص اثضاس  UMLثٝ صثبٖ   use caseٔثُ سػٓ ٕ٘ٛداسٞب ی 

 سؿٙبَ سص
 

 :(پیادُ ساسی ٍ تست)Constructionساخت -4
دس ایٗ ٔشحّٝ، وذ٘ٛیؼی ٚ تؼت ٞبی الصْ ثشای یبفتٗ خغبٞبی ٔٛخٛد  

 .دس وذٞب ا٘دبْ ٔی ؿٛد



 :تست هزاحل
یب تبثغ یه ٘ٛؿتٗ اص پغ :ٚاحذ تؼت Procedure ثب ٘ٛیغ ثش٘بٔٝ تٛػظ 

 .ؿٛد ٔی تؼت ٔختّف ٞبی ٚسٚدی
پغ داس٘ذ، تؼبُٔ ثبٞٓ وٝ تبثغ تؼذادی اص ؿذٜ تـىیُ ٔبطَٚ یه :ٔبطَٚ تؼت 

 كٛست ثٝ سا ٞب ٚاحذ ایٗ اػت ٔٛظف ٘ٛیغ ثش٘بٔٝ ، ٔبطَٚ یه ٘ٛؿتٗ اص
 .وٙذ چه تشویجی

صیش تـىیُ ٚ ؿذٜ تشویت ثبٞٓ ٔبطَٚ چٙذ آ٘ىٝ اص پغ : ػیؼتٓ صیش تؼت  
 .ؿٛد ثشسػی ػیؼتٓ صیش سفتبس ثبیؼتی دٞذ ٔی سا ػیؼتٓ

ثبیذ ٚ داس٘ذ تؼبُٔ ثبٞٓ وٝ ؿذٜ تـىیُ ػیؼتٓ صیش چٙذیٗ اص :ػیؼتٓ تؼت 
 .ؿٛد ثشسػی ٚ چه

ٔـتشی ٞبی دادٜ تٛػظ ؿذٜ تِٛیذ ٞبی ػیؼتٓ لؼٕت ایٗ دس :آِفب تؼت 
 .وٙذ لجَٛ سا ػیؼتٓ ٔـتشی تب یبثذ ٔی ادأٝ ٚآ٘مذس ٌشدد ٔی تؼت

ٔختّف ٞبی ٔـتشی ثٝ ٚاٌزاسی اثش دس ػیؼتٓ یه تؼت یب ثشسػی :ثتب تؼت 
 .ٚالؼی ٞبی دادٜ تٛػظ ػیؼتٓ ثب بآٟ٘ وشدٖ وبس ٚ



 (تکاهل ٍ پطتیثاًی)Deploymentاستقزار -5
ٟٔٙذع ٘شْ ٘شْ افضاس ثٝ ٔـتشی تحٛیُ دادٜ ٔی ؿٛد تب ٔحلَٛ سا اسصیبثی ٚ ثشاػبع آٖ 

افضاس ثبیذ ٔـىالت ٘شْ افضاس سا ثشعشف ٕ٘بیذ ٚ خغبٞبی ٔٛخٛد سا اكالح وٙذ ٚ دسكٛست  
٘یبص پغ اص ٌزؿت ٔذتی اٌش وبسثش دسخٛاػت تٛػؼٝ ی ٘شْ افضاس سا داؿت ٚ یب تٛلغ 
. دیٍشی اص ٘شْ افضاس داؿت ثبیذ تغییشات الصْ خٟت تِٛیذ ٘شْ افضاس خذیذ اػٕبَ ٌشدد

 .  ٔشحّٝ ی پـتیجب٘ی سٚی تغییش ٔتٕشوض اػت
 :دس عَٛ ایٗ ٔشحّٝ چٟبس ٘ٛع تغییش سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ

 ٘ٛالق ٔٛخٛد سا ثشعشف وٙذ: اكالح( اِف. 
تغجیك ٘شْ افضاس ثب ٔحیظ خٛد: تغبثك( ة. 
اضبفٝ وشدٖ فؼبِیت خذیذی دس ػیؼتٓ: ثٟجٛد ٚضؼیت(ج 
پغ اص ٌزؿت صٔبٖ ، ٘شْ افضاس ػٛدٔٙذی خٛد سا اص دػت ٔی دٞذ ٚ ٘یبص : پیـٍیشی( د

 .ثٝ ٟٔٙذػی ٔدذد ٘شْ افضاس ٔی ثبؿذ



 (Umbrella activities) چتشی فؼبِیتٟبی یىؼشی ثب فٛق فؼبِیت

   .ٌشدد ٔی تىٕیُ ٘بٔجشدٜ ثؼذی اػالیذ دس وٝ

 :چتزی ّای فؼالیت

  ؿٛ٘ذ ٔی تىشاس ٔذاْٚ ثلٛست پشٚطٜ عَٛ دس وٝ ٞؼتٙذ ٞبیی فؼبِیت

 .ثبؿذ سػیذٜ پبیبٖ ثٝ پشٚطٜ وُ وٝ سػٙذ ٔی پبیبٖ ثٝ ٍٞٙبٔی ٚ





 ؿٛد ػُٕ ثبیذ ٚظبیفی چٝ ثٝ
 ؿٛد تِٛیذ ثبیذ ٔحلٛالتی چٝ

 ثبؿذ ٔی ٘یبص ویفیتی تضٕیٗ ٘مبط چٝ ثٝ
  فشایٙذ پیـشفت دادٖ ٘ـبٖ ثشای ػغفی ٘مبط چٝ
 .ؿٛد ٔی ٌشفتٝ وبس ثٝ

   وٝ ثبؿذ ٔی فؼبِیت یه پبیب٘ی ٘مبط ، ػغف ٘مبط
 سػٕی غیش یب سػٕی كٛست ثٝ خشٚخی یه ٔؼٕٛال
 .داسیٓ

 



خشیبٖ فشایٙذ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ فؼبِیت ٞبی چتشی ٚ ٚظبیف ٚ وٙؾ 
ٞبیی وٝ دس داخُ فؼبِیت چبسچٛثی سخ ٔی دٞٙذ اص ٘ظش صٔب٘ی چٍٛ٘ٝ  

 .ػبصٔب٘ذٞی ٔی ؿٛ٘ذ



فشایٙذ وّی ٘شْ افضاس ثٝ تشتیت اخشا ٔی ؿٛد، ثٝ   فؼبِیت 5ٞشوذاْ اص 
 .عٛسی وٝ ثب استجبعبت آغبص ٚ ثٝ اػتمشاس ختٓ ٔی ؿٛد

1- 

 استقزار ساخت طزاحی تزًاهِ ریشی ارتثاطات



2- 



3- 



4- 



ِ ّای حیات تَلیذ ٍ تَسؼِ ًزم افشارا  ًَاع چزخ
 

ٓ ٞبی ػٙتی1.    TLCیب ( ػبخت یبفتٝ)چشخٝ حیبت ػیؼت

ٓ ٞبی ٔذسٖ 2.  OODLCیب ( ؿی ٌشا)چشخٝ حیبت ػیؼت

 

 . ٔی ثبؿذ System Development Life Cycle ٔخفف•
  سا ٔی سٚ٘ذ وبس ثٝ افضاس ٘شْ تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ عی وٝ ٘بٔجشدٜ فؼبِیت 5 •

  تمؼیٓ دػتٝ دٚ ثٝ ٘بٔٙذ ٔی افضاس ٘شْ تٛػؼٝ ٚ تِٛیذ حیبت چشخٝ
 :ؿٛد ٔی



ٓ ٞبی -1  TLC یب ػٙتیچشخٝ حیبت ػیؼت

•TLC ٔخفف Traditional Life Cycle اػت .  
 Process یب ٌشا فشایٙذ كٛست ثٝ ٞب ثش٘بٔٝ چٖٛ ٌزؿتٝ دس•

Oriented ٝسٚؽ اص ٔی ؿذ٘ذ ٘ٛؿت TLC تِٛیذ ثشای ٚ  
  . ؿذ ٔی اػتفبدٜ افضاس ٘شْ تٛػؼٝ



ٔذَ )TLCدػتٝ ثٙذی ٔذِٟبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس 
 (ٞبی فشایٙذ ػٙتی



  ٘ٛیؼی ثش٘بٔٝ سٚؽ ثب افضاسٞب ٘شْ ػٕٛٔبً ٌشا ؿئ ؼیی٘ٛ ثش٘بٔٝ اص لجُ•
  ٘شْ ٔٛسد دس تٛا٘ؼت ٕ٘ی سٚؽ ایٗ .ؿذ٘ذ ٔی تٟیٝ یبفتٝ ػبخت

 . ثبؿذ خٛاثٍٛ ثخٛثی ثبال حدٓ ثب افضاسٞبی
  وٝ ٘ٛیؼب٘ی ثش٘بٔٝ تؼذاد افضایؾ ٚ ثش٘بٔٝ خغٛط تؼذاد افضایؾ ثب صیشا•

  ،وبسٔـىّی پشٚطٜ ٔذیشیت وشد٘ذ ٔی وبس افضاسی ٘شْ پشٚطٜ یه سٚی
  دؿٛاس آٖ یبثی ٔىبٖ أىبٖ افضاس ٘شْ دس خغب ٚخٛد كٛست دس ٚ ثٛد
   .ثٛد

   . ٌزاؿت افضایؾ ثٝ سٚ ٞب پشٚطٜ اخشای ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ٔذت ٘تیدٝ دس

 .ؿذ ٔغشح ٌشا ؿئ ٘ٛیؼی ثش٘بٔٝ ؿیٜٛ سٚ ایٗ اص

 



  OODLC چشخٝ حیبت ػیؼتٓ ٞبی ؿی ٌشا یب-2

  ثش٘بٔٝ خذیذ سٚؽ آٔذٖ ثٛخٛد اص ثؼذ حیبت چشخٝ ٘ٛع ایٗ•
  .آٔذ ثٛخٛد ٌشا ؿی سٚؽ یؼٙی ٘ٛیؼی

  اص دیٍش ثؼیبسی ٚ  C++, C#, java ٔب٘ٙذ صثبٟ٘بیی•
 خٛاف ػبصی پیبدٜ لبثّیت وٝ ٘ٛیؼی ثش٘بٔٝ صثبٟ٘بی

Object Oriented (ٌشایی ؿی) اص أشٚصٜ ٞؼتٙذ داسا سا  
  . ؿٛ٘ذ ٔی ٔحؼٛة د٘یب ٘ٛیؼی ثش٘بٔٝ صثبٟ٘بی ٟٕٔتشیٗ



 

 

 

ٓ ٞبی    (هذل فزآیٌذ هذرى)OODLCچشخٝ حیبت ػیؼت
 



 .ایٗ ٔذَ دس اثتذا ثشای ٘ظٓ ثخـیذٖ خٟت تٛػؼٝ ٘شْ افضاس اسائٝ ؿذٜ اػت



 
  .ضَد آغاس تَاًذ ًوی تؼذی فؼالیت ًزسذ پایاى تِ فؼالیت یك تا هذل ایي در

 ّای فؼالیت تیي تاسخَردی گًَِ ّیچ کِ است ایي هذل ایي اصلی خصَصیت
 در تزگزدد، ػقة تِ تَاًذ ًوی کِ آتطار در آب هاًٌذ ًذارد، ٍجَد هذل ایي
 تَاى ًوی قثلی ّای فؼالیت ،تِ فؼالیت یك تِ ٍرٍد اس تؼذ ًیش هذل ایي

 .تاسگطت

1-  

 ارتثاطات
 تؼزیف  ٍ ضزٍع پزٍصُ
 جوغ اٍری ًیاسهٌذیْا

 تزًاهِ ریشی
 تزاٍرد

 سهاًثٌذی
 پیگیزی

 هذلساسی
 تحلیل

 طزاحی

 ساخت
 کذًَیسی

 تست

 استقزار
 تحَیل  هحصَل

 پطتیثاًی
 فیذتك هحصَل



 ٍیضگی ّای هذل آتطاری

 .ثبؿذ ٔی  افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی دس ٔذَ تشیٗ لذیٕی•
 دس ٚ اػت دؿٛاس ٔـتشی ثشای وبس اثتذای دس ٘یبصٞب كشیح ٚ وبُٔ ثیبٖ–

 .ؿٛد ٔی ٔحمك أش ایٗ صٔبٖ عَٛ
 .اػت صیبد ٔـتشی ثٝ خشٚخی اسائٝ تب ٘یبصٞب آٚسی خٕغ اص صٔبٖ ٔذت–
 .ٔب٘ٙذ ٔی ثیىبس وبس ٘یشٚی اص تؼذادی ،وبس ثٛدٖ تشتیجی ثٝ تٛخٝ ثب–
  ٚ ثشسػی ٚ ؿذٜ ػٙدیذٜ لجُ فؼبِیت اٞذاف ٚ ٘تبیح ثب فؼبِیت ٞش اػتجبس–

 .ٔی ؿٛد تبییذ

  پبیبٖ آٖ دس تغییشات ٚ اػت ػشػت ٘یبصٔٙذ افضاس ٘شْ وبس أشٚصٜ•
 .٘یؼت ٔٙبػت وبس ایٗ ثشای آثـبسی ٔذَ .٘بپزیش

 .ثبؿذ ثبثت ٘یبصٔٙذیٟب وٝ اػت ٔٙبػت ؿشایغی دس تٟٙب•

 



ضکل دیگز در ًوایص هذل آتطاری 



 (Incremental  process model)هذل ّای فزایٌذ افشایطی  -2



وٝ ٔشحّٝ ٞش یؼٙی ؿٛد ٔی تىٕیُ پشٚطٜ تذسیح ثٝ ٔذَ ایٗ دس  
 تىبُٔ ایٗ ثؼذی ٞبی ٘ؼخٝ دس ٚ ؿذٜ تش وبُٔ پشٚطٜ ٌزسد ٔی

   .ثشػیٓ اكّی ٞذف ثٝ تب یبثذ ٔی ادأٝ
تِٛیذ سا دٞی تحٛیُ لبثُ «سؿذ» یه خغی تشتیت ٞش دسا٘تٟبی  

 Core) ای ٞؼتٝ ٔحلَٛ ٘بْ ثب ٔحلَٛ اِٚیٗ .وٙذ ٔی

Product) ٝثبصٍ٘شی اص پغ ٚ پشداختٝ ای پبیٝ ٘یبصٔٙذیٟبی ث 
 .ٌشدد ٔی ثٟیٙٝ ٚ اكالح وبسثش تٛػظ

ٗدس وبفی أىب٘بت وٝ ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٔٛالؼی دس ٔؼٕٛال ٔذَ ای  
 ٘یشٚی)أىب٘بت حذالُ اص ثبؿیٓ ٔدجٛس ٚ ثبؿیٓ ٘ذاؿتٝ اختیبس
 ی ٘تیدٝ ایدبد ثشای ٔختّف ٔشاحُ دس (...ٚ ٔبِی ٚ ا٘ؼب٘ی
 .وٙیٓ اػتفبدٜ ٔغّٛة

 ٔذَ افضایـی



 :ٕ٘ٛ٘ٝ پشٚطٜ ثٝ سٚؽ افضایـی



 هذل ّای فزایٌذ تکاهلی -3



 ٔذَ ٞبی فشایٙذ تىبّٔی



 ٔذَ ٞبی فشایٙذ تىبّٔی

 وبُٔ ٞبی ٘ؼخٝ تىشاس، ٞش دس یؼٙی .ٞؼتٙذ تىشاسی تىبّٔی، ٔذِٟبی•
 اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ػٙٛاٖ ثٝ اِٚیٝ ٞبی ٘ؼخٝ .ؿٛ٘ذ ٔی تِٛیذ افضاس ٘شْ اص تش

 .سٚد ٔی وبس ثٝ ثؼذی اكالحبت دسن ٚ وبسثش تٛػظ اسصیبثی ثشای
  
  افضاس ٘شْ ثٝ خذیذ ٘یبصٞبی وشدٖ اضبفٝ صٔبٖ ٞش دس ٞب ٔذَ ایٗ دس•

 ٘شْ ویفیت دادٖ دػت اص ثذٖٚ ٚ ٞضیٙٝ وٕتشیٗ تغییشات، وٕتشیٗ ثب
 .ٌیشد ٔی ا٘دبْ افضاس



 (The spiral model)ٔذَ ٔبسپیچی یب حّضٚ٘ی . 3.1
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 ػبخت ٚ آثـبسی ٔذَ تشویت اص وٝ ثبؿذ ٔی تىبّٔی فشایٙذ ٔذَ یه  
 أب اػت آثـبسی سٚؽ وٝ ؿىُ ثذیٗ ؿٛد ٔی اػتفبدٜ اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ػبخت سٚؽ دس وٝ اػت ٔٙغمی ٕٞبٖ ؿذٜ اػتفبدٜ ٔٙغك

 .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ
ٗٞب آٖ ثٝ اٚلبت ٌبٞی وٝ ؿٛد ٔی تمؼیٓ فؼبِیت تؼذادی ثٝ ٔذَ ای  

 .ٌٛیٙذ ٔی وبسی ٘ٛاحی
 
 
 

 

 

هذل  
 آتطاری

ساخت 
ًوًَِ 
 اٍلیِ

هذل  
 حلشًٍی





. 
ٞبی ػمشثٝ حشوت خٟت دس افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی تیٓ تىٕیّی، فشایٙذ ؿشٚع ثب 

 اِٚیٗ .ؿٛد ٔی ؿشٚع ٔشوض اص وبس ایٗ ٚ وٙذ ٔی آغبص سا ٔبسپیچ دس ػبػت،حشوت
 .ؿٛد اِٚیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ یه یب وبغزی ٔذَ یه ثٝ ٔٙدش اػت ٕٔىٗ  ٔبسپیچ حَٛ ٔذاس
 .ؿٛد ٔی تِٛیذ ؿذٜ ٟٔٙذػی ػیؼتٓ اص وبّٔتشی ٘ؼخٝ ثبس ٞش ثؼذی تىشاسٞبی عی

 ثبصخٛسد اػبع ثش صٔب٘جٙذی ٚ ٞضیٙٝ سیضی، ثش٘بٔٝ ٔٙغمٝ ٔشحّٝ ٞش اص ػجٛس ثب  
  تىشاسٞبی تؼذاد ، پشٚطٜ ،ٔذیش آٖ ثش ػالٜٚ .ٌشد٘ذ ٔی تٙظیٓ ٔـتشی اسصیبثی
   .وٙذ ٔی تؼییٗ سا افضاس ٘شْ تىٕیُ ثشای الصْ ؿذٜ تٙظیٓ

ثٝ تٛاٖ ٔی سا اػت ؿذٜ دادٜ لشاس ٔحٛس عَٛ دس وٝ فّـی ٞش حّضٚ٘ی ٔذَ دس  
 .ٌشفت ٘ظش  دس ٔختّف ٞبی پشٚطٜ ا٘ٛاع ثشای ؿشٚع ٘مغٝ ٕ٘بیٙذٜ ػٙٛاٖ
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ٗداساػت سا افضاس ٘شْ تىبّٔی ٞبی ٘ؼخٝ ػشیغ ثؼظ ثشای الصْ ،پتب٘ؼیُ ٔذَ ای. 
َداسای وٝ اػت افضاسٞبیی ٘شْ ٚ ٞب ػیؼتٓ تٛػؼٝ دس ٚالؼی سٚؽ یه حّضٚ٘ی ٔذ  

 .ٞؼتٙذ ثضسي ٔمیبع
ٝٔـتشی ٚ دٞٙذٜ تٛػؼٝ ؿٛد، ٔی تىٕیُ تذسیدی ؿىُ ثٝ افضاس ٘شْ ایٙىٝ دِیُ ث 

 پشٚطٜ تىٕیُ پزیشی سیؼه ػغح ٔمبثُ دس تٛا٘ذ ٔی ٚ ٕ٘بیذ ٔی دسن سا آٖ ثٟتش
 .دٞذ ٘ـبٖ ٚاوٙؾ

آٚسد ٔی ثبس ثٝ ٔـىالتی ؿه ثذٖٚ ٘ـٛد ٔذیشیت ٚ وـف ػٕذٜ سیؼه یه اٌش. 
ٔذَ پزیشد، ٔی پبیبٖ افضاس ٘شْ تحٛیُ ثب وٝ والػیه فشایٙذ ٞبی ٔذَ ػبیش ثشخالف 

 اػتفبدٜ لبثُ افضاس ٘شْ ػٕش ػشاػش دس وٝ داد تغجیك عٛسی تٛاٖ ٔی سا ٔبسپیچی
 .ثبؿذ

 

 
 



 اجزای جْت ضَد، هی ضٌاختِ ًیش رًٍذ ّن هٌْذسی ًام تا کِ رًٍذ ّن تَسؼِ هذل
 چارچَتی ّای فؼالیت اس یك ّز کِ هیگیزد قزار استفادُ هَرد ّوشهاى پزٍصُ چٌذ

 قزار هختلفی ّای ٍضؼیت در تَاًذ هی پزٍصُ ّز تِ هزتَط افشار ًزم تَلیذ فزایٌذ
  .تاضٌذ داضتِ

 :رًٍذ ّن تَسؼِ هذل خصَصیات
 هی ّا افشار ًزم اًَاع تواهی تَلیذ در را رًٍذ ّن ی تَسؼِ هذل ٍاقؼی، دًیای در •

 هی ًوایص را پزٍصُ یك جاری ٍضؼیت اس درست تصَیزی هذل، ایي ٍ تزد کار تِ تَاى
 .دّذ

 ضثکِ چارچَتی، ّای فؼالیت تزای تزتیثی تؼزیف جای تِ رًٍذ، ّن تَسؼِ هذل در •
 ّای رخذاد کِ ًحَی تِ .داضت خَاّین پزٍصُ ّز تزای چارچَتی ّای فؼالیت اس ای

 .گذارد هی تاثیز دیگز ّای فؼالیت سایز ٍ فؼالیت آى ٍضؼیت رٍی فؼالیت یك
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 تٛػؼٝ ٔجتٙی ثش ِٔٛفٝ -1
(Component Base Development) 

 ٔذَ)اٌش ؿی سٚؽ ثٝ افضاس ٘شْ عشاحی ثشای، ِٔٛفٝ ثش ٔجتٙی تٛػؼٝ فشایٙذ ٔذَ
 .اػت ؿذٜ تذٚیٗ (ٔذسٖ



  هزاحل هذل تَسؼِ هثتٌی تز هَلفِ
   ٘یبص ٔٛسد ٞبی ٔؤِفٝ ؿٙبػبیی1)
 وتبثخب٘ٝ دس ٞب ٔؤِفٝ خؼتدٛی2)
 .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ٚ ثبصیبثی ثٛد ٔٛخٛد ٔؤِفٝ اٌش3)
 ػبصیٓ ٔی سا آٖ ٘ذاؿت ٚخٛد ٘ظش ٔٛسد ٔؤِفٝ اٌش4)
 .وٙیٓ ٔی اضبفٝ وتبثخب٘ٝ دس آٔبدٜ ٞبی ٔؤِفٝ ث5ٝ)
 ثذػت ٞب ٔؤِفٝ ٔٛ٘تبط ثب افضاس ٘شْ ٘ؼخٝ ٘خؼتیٗ .ؿٛد ٔی تىشاس ٔشاحُ ای6ٗ)

 .یذآ ٔی
ٝتٛػؼٝ ٞب ٔؤِفٝ ایٗ فشٚؿٙذٌبٖ اص ای ػذٜ تٛػظ آٔبدٜ، افضاسی ٘شْ ٞبی ٔؤِف  

 ثٝ آٚس٘ذ، ٔی فشاٞٓ ٔٙبػت ٞبیی ٚاػغٝ ثب سا ٘ظش ٔٛسد ػّٕىشد ؿٛ٘ذ، ٔی دادٜ
 .وشد اِحبق ػبخت حبَ دس ػیؼتٓ دس خٛثی ثٝ تٛاٖ ٔی سا ٔؤِفٝ وٝ عٛسی

ٌٝیشد ٔی ثش دس سا ٔبسپیچی ٔذَ خلٛكیبت اص ثؼیبسی ٔؤِفٝ ثش ٔجتٙی تٛػؼ. 



 ٔؤِفٝ ثش ٔجتٙی تٛػؼٝ ٔذَ ٔضایبی
 

   ثٛدٜ ٔضیت ثٟتشیٗ ٞب ٔؤِفٝ اص ٔدذد اػتفبدٜ
 :داسد د٘جبَ ثٝ سا صیش ٔضایبی خٛد ٚ
افضاس ٘شْ تٛػؼٝ چشخٝ صٔبٖ دس وبٞؾ 
پشٚطٜ ٞضیٙٝ دس وبٞؾ 

ٚسی ثٟشٜ ضشیت افضایؾ 

 



 (Formal Method)ٔذَ سٚؽ ٞبی سػٕی-2

 ای ٔدٕٛػٝ ؿبُٔ ( كٛسی ٚ لشاسدادی فشٔبَ، ) سػٕی ٞبی سٚؽ ٔذَ
 سٚاثغی لبِت دس سا افضاسی ٘شْ ی پشٚطٜ داسد ػؼی وٝ ٞبػت فؼبِیت اص

   .ٕ٘بیذ اسصیبثی ٚ ػبصی پیبدٜ تٛػؼٝ، تؼشیف، سیبضی، ٚ سػٕی
  اثٟبٔبت، اص ثؼیبسی سیبضی ٞبی تحّیُ اص اػتفبدٜ ثب ٔذَ، ایٗ دس

  ػبدٌی ثٝ تٛاٖ ٔی صیبدی حذ تب سا افضاس ٘شْ ػبصٌبسی ػذْ ٚ ٘ٛالق
 .ٕ٘ٛد تلحیح ٚ وـف

  اتبق افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ثٝ وٝ داسد ٚخٛد سػٕی ٞبی سٚؽ اص ای ٌٛ٘ٝ 
 سا صیبدی خغبٞبی تلحیح ٚ وـف أىبٖ ٔذَ، ایٗ .اػت ٔؼشٚف تٕیض

 اِٚیٝ ٔشاحُ عَٛ دس سا ٞؼتٙذ تـخیق لبثُ غیش اخشا صٔبٖ تب وٝ
 .وٙذ ٔی فشاٞٓ افضاس، ٘شْ تِٛیذ

 



 :کارتزد
 ٞبی دػتٍبٜ افضاسٞبی ٘شْ ٔب٘ٙذ أٙیتی ٚ ثحشا٘ی افضاسٞبی ٘شْ تٛػؼٝ

 .ٞٛافضب ٚ پضؿىی
 التلبدی ٞبی صیبٖ ٔٛخت آٟ٘ب دس خغب ثشٚص وٝ افضاسٞبیی ٘شْ تٛػؼٝ
 .ؿٛد ٔی والٖ

 :هؼایة
 .ثؼیبس پشٞضیٙٝ ٚ صٔب٘جش ٔی ثبؿذ

 .آٔٛصؽ ٌؼتشدٜ ای ثشای یبدٌیشی سٚؽ ٞبی سػٕی ٔٛسد ٘یبص اػت•
اػتفبدٜ اص ایٗ سٚؽ ثشای استجبط ثب ٔـتشیب٘ی وٝ دیذ فٙی ٘ذاس٘ذ  •

 .دؿٛاس اػت

 (Formal Method)ٔذَ سٚؽ ٞبی سػٕی
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 ٔشحّٝ دس وٙیٓ ػبصی پیبدٜ ٌشا خٙجٝ ٔذَ ثب سا افضاسی ٘شْ خٛاٞیٓ ٔی وٝ صٔب٘ی
 ثٝ ٞب دغذغٝ وٝ ٌشفت ٘ظش دس سا ٔؼبِٝ ایٗ ثبیذ ٔؼٕبسی عشاحی ٚ ٘یبصٞب ؿٙبػبیی

 ٘یبصٞبی ثٙبثشایٗ، ٚ ؿٛد اػتفبدٜ ٞب ٘یبصٔٙذی آٚسدٖ ثذػت ثشای اكُ یه ػٙٛاٖ
 ٔثُ)وبسثشاٖ ٞبی دغذغٝ اص یىی .آیذ ٔی ثذػت ٌشایی خٙجٝ دیذ ثب سا ػیؼتٓ
 ٘یبصٞبی خذاػبصی ثٝ الذاْ ػپغ ٚ ؿٙبخت سا آ٘بٖ ٘یبصٞبی ثبیذ ثبؿذ ٔی (أٙیت
   . ٕ٘ٛد اكّی ٞؼتٝ ٚ ٕٞشاٜ

 ایدبد، أىبٖ ػیؼتٓ اكّی ٞؼتٝ ثیٕبساٖ، اعالػبت حفظ ػیؼتٓ دس هثال ػٌَاى تِ
 . اػت دادٜ پبیٍبٜ دس ثیٕبساٖ ٞبی دادٜ ثٝ دػتشػی ٚ ٔذیشیت ، ٚیشایؾ

 پبیٍبٜ ٞبی دادٜ ثٝ وبسثشاٖ دػتشػی وٙتشَ ٚضؼیت : ٕٞشاٜ ٘یبصٞبی اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ
  .ثبؿذ ٔی ٞب دادٜ آٖ ٍ٘بسی سٔض یب ٚ دادٜ





 .وٙذ ٔی اػتفبدٜ فشایٙذ یه اص وبٔپیٛتشی افضاس ٘شْ ػبختٗ ثشای ای ػبص٘ذٜ ٞش
psp داسد تبویذ ثشٚص اص لجُ خغبٞب ؿٙبخت ثش ٕٞچٙیٗ ٚ وبسی ٔحلَٛ ویفیت ٌیشی ا٘ذاصٜ ثش. 

   .ثبؿذ ٔی ثش ٞضیٙٝ ٚ داسد  عٛال٘ی آٔٛصؽ ثٝ ٘یبص ؿٛد ٕ٘ی اػتفبدٜ صیبد سٚؽ ایٗ اص كٙؼت دس
 .وشد اػتفبدٜ تٛاٖ ٔی ؿخلی ػغح دس اثشثخؾ افضاس ٘شْ فشایٙذ یه ػٙٛاٖ ثٝ سٚؽ ایٗ اص

صٔب٘جٙذی   -ؿٙبػبیی خٛاػتٝ ٞب:
 ...ػبخت ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ ٚ ....پشٚطٜ ٚ

 یبفتٗ خغبٞبی صٔبٖ عشاحی ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞبی ٚاسػی سػٕی
 پبالیؾ ٚ ثبصثیٙی

 عشاحی ػغح ثبال 
 وذ٘ٛیؼی ٚ تؼت-

 .ثب اػتفبدٜ اص ٔؼیبسٞبی خٕغ آٚسی ؿذٜ اثشثخـی فشایٙذ تؼییٗ ٔی ؿٛد



 افزاد تایذ اس یك سطح ّوکاری داخلی ٍ ارتثاط خارجی ػالی تزخَردار تاضٌذ

 تاضذ هی ضایستگی تلَؽ هذل یك
  .است فزایٌذ یك اثزتخطی هیشاى کِ



 چارچَب فؼالیت ّا در فزایٌذ ًزم افشار تیوی

 .دس حبِی وٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی وٕی ٚ ویفی ٘شْ افضاس ا٘دبْ ٔی ؿٛد: 

 .ا٘دبْ ػُٕ ثٟؼبصی فشآیٙذ-پبیبٖ وبس: 
 

 ثش٘بٔٝ سیضی-ؿٙبػبیی ٘یبصٔٙذیٟب: 
 

 ٘شْ افضاس ثٝ سٚؽ ٔٙظٓ ػبختٝ ٔی ؿٛد 



ٝ ی ثشای اػت افضایـی ٚ تىشاسی سٚؽ یه  ْ افضاسٞبی تٛػؼ  ٘ش
ٝ ی اػتب٘ذاسد سٚؽ ػٙٛاٖ ثٝ وٝ ؿیءٌشاػت   دس ؿیءٌشا تٛػؼ

 . ٔی ؿٛد ؿٙبختٝ UML صثبٖ وٙبس
ٝ ی سٚؽ ایٗ   ٚ ٔؼشٚف ثؼیبس سٚؽ غیشتدبسی ٚ ػبدٜ تش ٘ؼخ

 RUP اِجتٝ) .اػت RUP ٕٞبٖ یب سؿٙبَ خبٔغ فشایٙذ تدبسی

 ثشای وٝ اػت فشایٙذ چبسچٛة یه ثّىٝ اػت، سٚؽ یه اص فشاتش
ٖ ٞب  (ؿٛد ٔی اػتفبدٜ پشٚطٜ ٞب ٚ ػبصٔب





 ؿذٜ دادٜ تٛضیح پشٚطٜ یه ؿشٚع ثب وبسثشدی كٛست ثٝ فلُ ایٗ ٔغبِت ایٙدب دس
   . اػت

 ایٗ وٙفشا٘غ اتبق ؿٛد ٔی تِٛیذ CPI ٘بْ ثٝ فشضی ؿشوتی تٛػظ پشٚطٜ ایٗ
 خّؼٝ افشاد ثیٗ ٔىبِٕبت وٝ .ثبؿذ ٔی ٘فش 4 ؿبُٔ پشٚطٜ ؿشٚع ٍٞٙبْ دس ؿشوت
 ؿٛد ٔی تـىیُ پشٚطٜ ایدبد خٟت ؿشوت دس وٝ خّؼبتی ثب تب ؿذ خٛاٞذ ثشسػی

 .ؿٛیذ آؿٙب

 Safe Home :پشٚطٜ ٘بْ
 عشیك اص سا خب٘ٝ ِٛاصْ وٝ ثؼبصیٓ ػیٓ ثی دػتٍبٜ یه خٛاٞیٓ ٔی  : پشٚطٜ تؼشیف

 ٞؼتیٓ ٔٙضَ ساٜ تٛ ٔبؿیٗ ثب ٔثال .وٙیٓ وٙتشَ ثیشٖٚ اص وبٔپیٛتش یب ػبیت ٚة یه
 وٙیٓ وٙتشَ سا ٔٙضَ ٞبی دٚسثیٗ تلبٚیش ٔثال یب وٙیٓ سٚؿٗ سا ٔٙضَ چشاؽ یب وِٛش

ٚ ... 
 
 

 





 ٔىبِٕبت ثیٗ افشاد خّؼٝ 

  جْاًی سین تی جؼثِ یك ساخت حال در ضوا ًظز سیز افزاد ضٌیذم :گَیذ هی هٌْذسی هذیز تِ اجزایی هذیز هؼاٍى
 .ّستٌذ

  ٍصل سٌسَری ّز تِ تَاى هی کِ است کثزیت قَطی یك اًذاسُ تِ ّست خَتی خیلی چیش . تلِ :هٌْذسی هذیز
 .کٌذ هی کار سین تی پزٍتکل یك تا ٍ دیجیتال ّای دٍرتیي تِ حتی کٌین

 .ّستیذ پزٍصُ ایي اًجام هَافق ضوا :گَیذ هی ارضذ هذیز تِ اجزایی هذیز هؼاٍى
 .ّست خَتی پزٍصُ ایي داضتین اهسال کِ رضذی تذٍى فزٍش تا هَافقن :ارضذ هذیز

 داضتِ دستزسی هحصَل اس جذیذی خط یك تِ کٌین هی فکز دادین اًجام تاسار در تحقیقاتی تاسرگاًی هذیز ٍ هي
 .ّست خَب خیلی کِ تاضین
 .تگَ را ات ایذُ :گَیذ هی تاسرگاًی هذیز تِ ارضذ هذیز
  .خاًگی هذیزیت هحصَالت یا safe home گذاضتین اسوص است جذیذ کاهال ًسل یك هحصَل ایي :تاسرگاًی هذیز

  کاهپیَتزّای تَسط کِ دّذ هی قزار هالکاى اختیار در سیستوی ٍ کٌذ هی استفادُ سین تی راتط یك اس هحصَل ایي
 .... ٍ هٌشل ٍسایل کزدى رٍضي ٍ خاهَش هثال .کزد راکٌتزل هٌشل لَاسم تَاى هی  ضخصی

  هی افشارش سخت .دادًذ اًجام را پزٍصُ سٌجی اهکاى هطالؼِ (هي ًظز سیز افزاد)هٌْذسی تخص  :هٌْذسی هذیز
 .هیاین تز اش ػْذُ اس ها ٍلی ّست هْن  افشارش ًزم تخص . ّست کن اش ّشیٌِ ٍ کزد آهادُ تَاى

 ضزکت اس ها ٍ ضَد هی ػالی خیلی تگذارین هحصَل رٍی خَتی قیوت اگز دارًذ کاهپیَتز ّا خاًِ تیطتز :هذیزارضذ
 .کٌین سَد دالر هیلیَى 40 تا تَاًین هی دٍم سال ٍ دارین سالِ دٍ پزش یك ٍ افتین هی جلَ خیلی دیگز ّای

 



 -Safe homeاداهِ پزٍصُ 



 ٔىبِٕبت ثیٗ افشاد خّؼٝ-SafeHomeادأٝ پشٚطٜ  

 ؿٛد ٔی ثشٌضاس دْٚ دیٍش،خّؼٝ اػضبی  ثب ٟٔٙذػی كٛست ثٝ افضاس ٘شْ تِٛیذ خٟت فشایٙذ ٔذَ یه ا٘تخبة ثشای
 پشٚطٜ اص ای ػبدٜ تؼشیف  ایٙىٝ ثشای .وشدْ كشف صیبدی ٚلت safe home تِٛیذ خظ ثٝ ساخغ دس :ٟٔٙذػی ٔذیش
 .وٙیذ وٕه ثٟٓ خٛاٞٓ ٔی ٚ وٙیٓ وبس خیّی ثبیذ دٞیٓ اسائٝ
 .٘جٛدیٓ ٔٙظٓ خیّی افضاس ٘شْ ثٝ ٍ٘بٜ دس ٌزؿتٝ دس  : افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ٔذیش
 .وشدیٓ تِٛیذ  سا ٔحلَٛ ٕٞیـٝ أب :3 ػضٛ
 ایٗ .دادیٓ ٕ٘ی ا٘دبْ افضاس ٘شْ سٚی ٟٔٙذػی وبس چٖٛ ؿذیٓ اریت خیّی ِٚی دسػتٝ، : افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ٔذیش
 .ثبؿذ ٔی لجّی ٞبی پشٚطٜ اص ثضسٌتش ٞٓ پشٚطٜ
 ٘ظش اص اٌش ٔخلٛكب ٕ٘یبد وبس ثٝ ایٙدب وشدیٓ اػتفبدٜ لجّی ٞبی پشٚطٜ دس وٝ سٚؿی .٘یؼت ػخت صیبد  :1ػضٛ

 .ثبؿیٓ داؿتٝ ٔحذٚدیت صٔب٘ی
 فشایٙذ چبسچٛة .ٌشفتٓ یبد خبِجی ٔغبِت ٚ وشدْ ؿشوت افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی دٚسٜ لجُ ٞفتٝ :افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ٔذیش

 خبِت خغی ٔذَ ٔٗ ٘ظش ثٝ ٚ داسیٓ الصْ فشایٙذ یه ایٙدب ٌٛیذ ٚٔی دٞذ ٔی تٛضیح سا تدٛیضی فشایٙذ ٔذَ ٚ
 .٘یؼت ٔـخق ٚ ثبثت ٘یبصٔٙذیٟب اثتذا اص پشٚطٜ ایٗ دس چٖٛ ٘یؼت
 .خٛسد ٔی ٔٛخٛدی وٙتشَ ٞبی پشٚطٜ دسد ثٝ ثیـتش خغی ٔذَ .ثّٝ :2ػضٛ

 



 .ٞؼت ٔٙبػت اِٚیٝ ػبصی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ :3ػضٛ
 لشاس ٔب اختیبس دس وبفی یبفتٍی ػبخت ؿبیذ ػبصٞؼت ٔـىُ سٚؽ ایٗ ِٚی :2ػضٛ
 .٘ذٞذ
 .دٞذ ٔی تٛضیح سا تىبّٔی فشایٙذ ٞبی ٌضیٙٝ :افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ٔذیش
 .ٔیبد ٘ظش ثٝ ٚالؼی چٖٛ ٞؼت ٔؼمَٛ ٔبسپیچی سٚؽ :1ػضٛ
 خذیذ ٞبی لبثّیت ثب خذیذ ٘ؼخٝ ثبس ٞش ٚ دٞیٓ ٔی ٔـتشی ثٝ ٘ؼخٝ یه :2ػضٛ
 .وٙیٓ ٔی تِٛیذ ٔـتشی ثبصخٛسد عجك
 ٔدذد سیضی ثش٘بٔٝ ، خذیذ ٘ؼخٝ تحٛیُ چشخٝ ٞش دس ثبیذ یؼٙی :ٟٔٙذػی ٔذیش
 .٘یؼت خبِجی وبس ایٗ ؿٛد؟ ا٘دبْ
 ٔی دػت ثٝ ثیـتشی چیضٞبی سیضی، ثش٘بٔٝ تغییش ثبس ٞش ثب :افضاس ٘شْ ٟٔٙذػی ٔذیش
 .ٞؼت تش ثیٙب٘ٝ ٚالغ ٚ آٚسیٓ

 ٔىبِٕبت ثیٗ افشاد خّؼٝ-SafeHomeادأٝ پشٚطٜ  


