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  مطالبی از آقای پورامینی (مولف : سامرویل) نوشتھ شده است. اساسمطالب این مجموعھ بر
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FAQ : ھای راجع بھ نرم افزار  

 
 نرم افزار چیست ؟ -

نرم افزار شامل برنامھ ھای کامپیوتری ،ھمراه با مستندات و داده ھای پیکربندی است کھ برای 
  درست کار کردن برنامھ ضروری است.

  دو نوع محصول نرم افزاری :

 محصوالت کّلی -١
 محصوالت سفارشی -٢

  

 مھندسی نرم افزار چیست ؟ -

،از مراحل اولیھ تعیین مشخصات تا  یک نظام مھندسی است کھ با جنبھ ھای نرم افزاری محصول
  نگھداری سیستم ،سر و کار دارد ؛و شامل مراحل زیر است :

 نظام مھندسی -١
 تمام جنبھ ھای محصول نرم افزاری -٢

  

 و علم کامپیوتر چیست ؟تفاوت مھندسی نرم افزار  -

ای توسعھ و تحویل ھعلم کامپیوتر با تئوری و اصول سر و کار دارد. مھندسی نرم افزار با فعالیت 
  نرم افزار سر و کار دارد.
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 تفاوت مھندسی نرم افزار و مھندسی سیستم چیست ؟ -

افزار  سخت افزار ،نرممھندسی سیستم با تمام جنبھ ھای توسعھ سیستم ھای مبتنی بر کامپیوتر از جملھ 
  و مھندسی فرایند سر و کار دارد. مھندسی نرم افزار بخشی از این فرایند است.

  

 فرایند نرم افزار چیست ؟ -

  است.افزار  مجموعھ ای از فعالیت ھا است کھ ھدف آن ھا توسعھ یا تکامل نرم

  و شامل فعالیت ھای اساسی زیر است :

 تعیین مشخصات نرم افزار -١
 افزارتوسعھ نرم  -٢
 اعتبارسنجی نرم افزار -٣
 تکامل نرم افزار -۴

  

 مدل فرایند نرم افزار چیست ؟ -

  نمایش ساده ای از فرایند نرم افزار است کھ از جنبھ خاّصی ارئھ شده است.

  نمونھ ھایی از انواع مدل فرایند نرم افزار :

 مدل جریان کار -١
 مدل جریان داده یا فعالّیت -٢
 مدل نقش / فعالّیت -٣

 

  مختلفی کھ برای توسعھ نرم افزار وجود دارد :مدل ھای 

 رھیافت آبشاری -١
 توسعھ تکاملی -٢
 تبدیل رسمی -٣
 مونتاژ سیستم با قطعات قابل استفاده مجدد -۴

 
 ھزینھ ھای مھندسی نرم افزار کدامند ؟ -

  درصد مربوط بھ تست است. ۴٠درصد ھزینھ ھا مربوط بھ توسعھ ،و  ۶٠تقریبًا 
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 کیس چیست ؟ -
سیستم ھای نرم افزاری اند کھ از فعالیت ھای فرایند نرم افزار بھ طور خودکار پشتیبانی  -

   کنند. می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢۵ ۵٧ ٠۵ ١٠٠ ٠ 

 جامعّیت و تست توسعھ طراحی تعیین مشّخصات

٢۵ ۵٧ ٠۵ ١٠٠ ٠ 

 سیستم تست تکراری توسعھ تعیین مشّخصات

٢۵ ۵٧ ٠۵ ١٠٠ ٠ 

 جامعّیت و تست توسعھ تعیین مشّخصات

٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ۴٠٠ 

 تکامل سیستم سیستم توسعھ
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 روش ھای مھندسی نرم افزار کدامند ؟ -

 ، قواعدرھیافت ھای ساخت یافتھ توسعھ نرم افزار کھ حاوی مدل ھای سیستم ،نشانھ گذاری ھا ،
  توصیھ طراحی و راھنمای فرایند است.

 این روش ھا باید تعدادی قطعات را در اختیار داشتھ باشند :

 توصیف ھای مدل سیستم -١
 قوانین -٢
 پیشنھاد ھا -٣
 راھنمای فرایند -۴

 
 صفات نرم افزار خوب کدامند ؟ -
 قابلّیت نگھداری -١
 قابلّیت اّتکا -٢
 کارآمدی -٣
 قابلّیت استفاده -۴

  

  مسئولّیت تخّصصی و اخالقی :

 محرمانگی -١
 صالحّیت -٢
 حقوق معنوی -٣
  سوء استفاده از کامپیوتر -۴
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 سیستم : -

  آورده نمایند.با ھم کار می کنند تا ھدفی را بریک مجموعھ ھدفمند از قطعات مرتبط بھ ھم است کھ 

  ند :سیستم ھایی کھ شامل نرم افزار ھست

 سیستم ھای کامپیوتری تکنیکی -١
 تکنیکی -  سیستم ھای اجتماعی -٢

 

  تکنیکی : - ویژگی ھای اصلی سیستم ھای اجتماعی

 .مربوط می شود، یک کلعنوان  بھ،ویژگی ھای جدیدی کھ بھ ویژگی ھای سیستم  -١
 .اغلب غیر قطعی اند -٢
 .نداردخود سیستم بستگی  بسط سیستم برای پشتیبانی از اھداف سیستم فقط بھ -٣

 

  ویژگی ھای جدید سیستم :

 ویژگی ھای عملکردی -١
 ویژگی ھای غیر عملکردی -٢

 

  مثال ھایی از ویژگی ھای جدید :

 حجم -١
 قابلّیت اعتماد -٢
 امنّیت -٣
 کارگیری قابلّیت ترمیم و بھ -۴
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  عوامل موثردرقابلیت اعتماد سیستم :

 ت اعتماد سخت افزارقابلّی -١
 ت اعتماد نرم افزارقابلّی -٢
 اپراتورت اعتماد قابلّی -٣

 
 : مھندسی سیستم ھا -

نگھداری سیستم ھای  ،استقرار و ،اعتبار سنجی ،پیاده سازی ،طراحی ت تعیین مشخصاتفعالّی
  تکنیکی می باشد. - اجتماعی

  ھای بین فرایند مھندسی سیستم و فرایند توسعھ نرم افزار : تفاوت

 سیستم وجود حوزه محدود برای کار مجدد در اثنای توسعھ -١
  پیچیدگی نظام ھای داخلی -٢

   

 تعریف خواستھ ھا

 طراحی سیستم

 توسعھ زیر سیستم

 جامعّیت سیستم

 نصب سیستم

 تکامل سیستم

 تجزیھ سیستم
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  : تعریف خواستھ ھای سیستم

  اساسی و مطلوب سیستم را مشخص می کند.،عملکرد و خواص  این فعالیت

  : انواع خواستھ ھا

 خواستھ ھای عملکردی انتزاعی -١
 ویژگی ھای سیستم -٢
 خواصی کھ سیستم نباید از خود نشان دھد. -٣

 

 طراحی سیستم :

 .سط قطعات مختلف سیستم انجام شودمشخص می کند کھ عملکرد سیستم چگونھ باید تو

  فعالیت ھای موجود در این فرایند :

 تقسیم بندی خواستھ ھا -١
 شناسایی زیر سیستم ھا -٢
 انتساب خواستھ ھا بھ زیر سیستم ھا -٣
 تعیین عملکرد زیر سیستم ھا -۴
  تعریف واسط ھای زیر سیستم -۵

  

  

  

   
 تقسیم بندی خواستھ ھا

 تشخیص زیر سیستم

 ھانتساب خواستھ ھا ب
 زیر سیستم

مشّخص کردن عملکرد 
 زیر سیستم

 تعریف واسط ھای 
 زیر سیستم
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  مدل سازی سیستم :

صورت مجموعھ ای از قطعات و روابط بین ھ ،سیستم باید بدر اثنای خواستھ ھا و طراحی سیستم 
  .مدل سازی شود،آنھا 

سیستم بھ چند زیر سیستم تجزیھ می شود کھ ھر زیر سیستم می تواند بھ زیر سیستم ھای دیگری 
  .تجزیھ شود تا قطعات عملکردی بھ دست آیند

  : توسعھ زیر سیستم

  سایی شدند ،پیاده سازی می شوند.راحی سیستم شنازیر سیستم ھایی کھ در اثنای ط،در این فرایند 

  جامعیت زیر سیستم :

گیرند تا سیستم کامل ایجاد  در کنار ھم قرار می، سیستم ھایی کھ مستقل از ھم توسعھ داده شدند زیر
  کنند.

  تکامل سیستم :

ھای اصلی ،باید تکامل یابند تا خطاھای موجود در خواستھ  سیستم ھای بزرگ ،در اثنای زندگی شان
  ستھ ھای جدید را برآورده نمایند.سیستم را اصالح کنند و خوا

  تجزیھ سیستم :

  عملیاتی آن ،کنار گذاشتھ می شود.سیستم پس از طول عمر مفید 

  کامپیوتریسازمان ھا ، افراد و سیستم ھای 

  ی سیستم را تحت تاثیر قرار دھند :عوامل سازمانی و انسانی در محیط سیستم کھ طراح

 ییرات فرایندتغ -١
 تغییرات شغل -٢
 تغییرات سازمانی -٣

  

  

  

  

  

  

 بررسی بازار براي
 سیستم هاي موجود 

 رداداعقد قر مذاکره براي قرارداد انتخاب مناقصه پیشنهاد مناقصه

 انتخاب عرضه کننده درخواست ارائه قیمت انتخاب سیستم تعدیل خواسته ها
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  : فرایند تھیھ

تھیھ کننده  تصمیم گیری در مورد بھترین روش دستیابی یک سازمان بھ سیستم و بھتریناین فرایند بھ 
  سیستم مربوط می شود.

  : فرایندھای عملیاتی

  یدن بھ اھدافش نقش دارد.کارگیری از سیستم برای رس ھفرایند ھایی ھستند کھ در ب

  

  : سیستم ھای کھنھ

وری اند و معموًال از فنا هکھ در گذشتھ ایجاد شدھستند ای  تکنیکی – سیستم ھای کامپیوتری اجتماعی
  .قدیمی تر استفاده می نمایند

  : قطعات سیستم کھنھ

 سخت افزار سیستم -١
 نرم افزار پشتیبان -٢
 نرم افزار ھای کاربردی -٣
 داده ھای کاربردی -۴
 فرایند تجاری -۵
  قوانین و سیاست ھای تجاری -۶

   

 فرایند تهیه

 فرایند توسعه

 فرایند عملیاتی
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  فرایند ھای تجاری
  نرم افزار کاربردی
  نرم افزار پشتیبان

  سخت افزار


