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 افزار ايران نفرانس ملي مهندسي نرماولين ك                    اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  

گرا متمركز شده و  هاي شئ  بر روي توسعة متدلوژي، مبتني بر عامل هاي مهندسي نرم افزار  از ميان روشله ما سعي كرديماقدراين م – چكيده
، و MaSE، متدلوژي Gaiaاند از متدلوژي  هاي بررسي شده عبارت  روش.تر اين روش را بررس نماييم  سه متدلوژي برجستهتالش نموديم

هايي نيز ارائه شده كه  ها شكل  همچنين همراه با اين متدلوژي.عي شده مفاهيم كلي آنها در اينجا بيان شود بودند كه سMESSAGEمتدلوژي 
  .نمايد ها كمك شاياني مي در درك بهتر اين متد

  .Gaia ،MaSE ،MESSAGEافزار مبتني بر عامل،  مهندسي نرم -كليد واژه
  

 مقدمه -1

   خالصه به كه به طور1افزار مبتني بر عامل مهندسي نرم
شود به عنوان يك طرح جديد   نوشته ميAOSEصورت 

اما . ]2[شود افزار توصيف مي ي مهندسي نرم در زمينه
افزار بايد  براي عملي شدن اين طرح جديد در صنعت نرم

ها و ابزارهاي قدرت و راحتي استفاده از آنها  متدولوژي
  .توسعه، يابد

ل چيست؟ يك در ابتدا اجازه دهيد كه توضيح دهيم عام
افزاري يا يك عامل  عامل، كه اغلب يك عامل نرم

افزار  شود، قسمتي از يك نرم هوشمند گفته مي
خودمختار است، عبارات هوشمند و توصيف عامل 

. هاي مشخصات آنها  هستند تعدادي از ويژگي

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1Agent-Oriented Software Engineering  

افزار  شود كه نرم هوشمندي به اين خاطر استفاده مي
رفتار هوشمند ( باشدتواند نوعي رفتار معين داشته مي

، و عبارت )همان انتخاب اعمال براساس دانش است
افزار   بيان كننده چيزي در رابطه با هدف نرم"عامل"

كسي است كه انجام عمل را در اين "يك عامل . است
  ].3 [ "شمارد مكان يا در مكان ديگر مجاز مي

  هاي عامل هايي از نرم افزار مثال
ر مجموعه  دanimated paperclipعامل  -1

  .افيس مايكروسافت
 )هاي مخرب عامل(هاي كامپيوتري ويروس -2
 هاي كامپيوتري هاي مصنوعي در بازي بازيكن -3

 )Quakeمانند (
مانند حراج در (هاي تجارت و كسب و كار عامل -4

eBay(  
ها براي  مجموعه كردن داده(هاي وب تار تنند -5

هاي  ساختن ايندكس براي استفاده در موتور
 )Google جستجويي مانند

افزار مبتني بر عامل را  كساني كه رهيافت مهندسي نرم
تواند  كنند كه اين رهيافت مي كنند ادعا مي پيشنهاد مي

افزاري را در  هاي نرم توانايي سازندگان سيستم

افزار مبتني بر  گرا در مهندسي نرم هاي شئ هاي حاصل از توسعه متدلوژي بررسي روش
  عامل

 رمضان تيموري يانسري، بنيامين تيموري

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات
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افزاري به  هاي نرم سازي، طراحي و ساخت سيستم مدل
ي  متخصصان حوزه. ]4[ميزان زيادي افزايش دهد

AOSE توان مدلي جديد  ها را مي دارند كه عامل اعتقاد
افزار دانست و اين مدل راه متفاوتي  براي مهندسي نرم

هاي پيچيده و پويا برحسب  براي شناخت سيستم
ها،  ها، نقش عامل مفاهيمي مانند عامل، سازمان عامل

ها و  تكنيك. هدف، وظيفه، هماهنگي و همكاري است
مبتني بر هاي   نه تنها براي سيستمAOSEاصول 
افزاري  هاي نرم ها بلكه براي بسياري از سيستم عامل

هاي  هاي بسيار مشابهي با سيستم امروزي كه مشخصه
در رهيافت . باشند مبتني بر عامل دارند، قابل استفاده مي

AOSEاين . شوند ها نوشته مي ها بر اساس عامل  سيستم
سازي  ي مدل رهيافت از مفهوم عامل به عنوان پايه

ديدگاه سطح باال و مبتني بر . كند ش استفاده ميخود
ها آنها را به تجردي طبيعي براي پيمانه  دانش عامل

  .]1[سازد نمودن دانش در سيستم تبديل مي
 

هاي تجزيه و تحليل و طراحي مبتني بر  روش -2
  عامل

افزاري به  مهندسين نرم افزار به منظور توليد هر نوع نرم
نگي تحليل و طراحي، هايي نياز دارند كه چگو روش

. برنامه نويسي، تست و پشتيباني آن را مشخص نمايد
هايي  هاي مبتني بر عامل نيز روش براي ساخت سيستم

در طي مراحل تجزيه و تحليل و طراحي، . اند ارائه شده
هاي مختلفي از سيستم مبتني بر عامل ساخته  مدل
 ها روش تجزيه وتحليل براي بازنمايي اين مدل. شود مي

نمايد و بدين  سازي نيز استفاده مي از يك زبان مدل
هاي مبتني بر عامل  افزار سيستم ترتيب، مهندس نرم

يابد كه به طور سيستماتيك از مشخصات  امكان مي
  . مشروح سيستم دست يابد ها به طراحي نياز

هاي مختلفي براي تحليل و طراحي  روش تاكنون
ند كه به طور كلي ا هاي مبتني بر عامل ارائه شده سيستم

  : كنند ها را به دو دسته تقسيم بندي مي اين روش
  .گرا هستند هاي شئ هايي كه گسترش روش  روش-الف
هاي مهندسي دانش  هايي كه گسترش روش  روش-ب
  .باشند مي

هـاي    كنـيم بيـشتر بـر روي روش         كه ما در اين سعي مي     
 و تا حد امكـان آن را مـورد بررسـي             گرا تمركز كرده    شئ

  .دهيم رار ميق

  گرا هاي شئ هاي حاصل از گسترش روش متد -3
هاي  هاي جديد با استفاده از توسعه روش ايجاد روش

گاه  نخست آنكه ديد. گرا داراي مزايا متعددي است شئ
گرا و ديدگاه مبتني بر عامل بسيار به هم نزديك  شئ

گرا، براي  هاي شئ از ديگر مزاياي توسعه روش. هستند
هاي  ني بر عامل استفادة فراگير از روشهاي مبت سيستم

نتايج . باشد افزاري مي هاي نرم گرا در توليد سيستم شئ
هاي كاربردي  ها در توليد سيستم حاصل از اين متدلوژي

شود به  اين مزيت باعث مي. بسيار مثبت بوده است
افزار مبتني بر عامل  هاي مهندسي نرم كارگيري متدلوژي
را هستند، براي مهندسان گ هاي شئ كه توسعه روش

عالوه بر اين كه . افزار سهولت بيشتري داشته باشد نرم
گرا، باعث تشويق   هاي شئ نتايج مثبت حاصل از روش
همچنين . شود هاي مشابه مي مديران در بكارگيري روش

هاي مبتني  گرا و روش هاي شئ شباهت ميان اين روش
د شو گرايي باعث مي بر عامل حاصل از توسعه شئ

افزار  ها توسط مهندسان نرم يادگيري اين متدلوژي
هاي كلي توليد  سريعتر انجام شود و به اين ترتيب هزينه

  .سيستم كاهش يابد
هايي كه ميان شئ و عامل وجود دارد،  با وجود شباهت

يكي . هاي اساسي نيز ميان عامل و شئ وجود دارد تفاوت
التر عامل هاي اساسي ميان عامل و شئ تجرد با از تفاوت

شود نحوي  اين تفاوت باعث مي. نسبت به شئ است
هاي مبتني بر عامل نسبت به  شكستن مسأله در روش

هاي  يكي ديگر از تفاوت. گرا متفاوت باشد هاي شئ روش
اساسي ميان عامل و شئ آن است كه يك عامل داراي 

گرا تكنيكي براي  هاي شئ هايي است كه در روش ويژگي
ها  نمونة اين ويژگي. ها وجود ندارد لتمدل كردن اين حا
هاي ذهني و پيش فعال بودن عامل  هدفگرايي، حالت

ريزي  ي استنتاج و فرآيند برنامه همچنين نحو. است
گرا امكان پذير  هاي شئ جهت رسيدن به هدف در روش

  .باشد نمي
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هاي ميان ديدگاه شئ و ديدگاه مبتني بر  از ديگر تفاوت
هاي  ها در روش ن موجوديتعامل نحوي ارتباط ميا

. باشد هاي مبتني بر عامل مي گرا نسبت به روش شئ
هاي مبتني بر عامل در سطح باالتري  ارتباط در روش

 ميان اين  مدل كردن نحوي ارتباط. شود انجام مي
گرايي امكان پذير  هاي شئ ها با استفاده از متدلوژي عامل
گرا به  ئهاي ش ها، روش با توجه به اين كمبود. نيست

هاي مبتني بر  خودي خود براي تحليل و طراحي سيستم
كردن  و الزم است توانايي مدل. عامل مناسب نيستند

گرايي اضافه  هاي شئ هاي خاص عامل به روش ويژگي
افزار مبتني بر عامل كه  هاي مهندسي نرم روش. شود

گرا هستند، بيش از آن كه توسعه  هاي شئ توسعه روش
كردن موجود  هاي مدل  باشند، از ابزارگرا هاي شئ روش

هاي مبتني بر  گرايي براي مدل كردن سيستم در شئ
. اند گاه خاص عامل استفاه كرده عامل براساس ديد

ها را در زير مورد بررسي قرار  هايي از اين روش نمونه
  .دهيم مي

  Gaiaمتدلوژي  -3-1
 براي طراحي و تحليل مبتني Gaiaروش ] 10 و 9[در 

 يك متدلوژي Gaiaروش . ائه شده استبر عامل ار
و ) ساختار عامل(عمومي است كه از هر دو سطح ميكرو 

براي ) سازي ي عامل و ساختار بهينه جامعه(مايكرو 
 حال اين روش  با اين. كند ي عامل پشتيباني مي توسعه

نيست، چرا كه در روابط ورودي   2"اي اي نقره گلوله"
امل، استاتيك بودن در هاي ع و توانايي) سازمان( عامل

 Gaiaتحرك در پشت . زمان اجرا مورد نياز است
هاي نادرستي را براي خودمختاري و طبيعت  متدلوژي

آنها اغلب براي . آورد ي عامل به وجود مي حل مسئله
هاي عامل براي ايجاد تعامل و ساختن  كردن روش مدل

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 Silver Bullet  

  برايGaiaاستفاده از . شوند ها با خطا مواجه مي سازمان
تواند بطور سيستماتيكي، يك  افزار مي طراحي نرم

هاي   مبتني بر نيازمندي3آمادة -طراحي پياده سازي
  .سيستم را توسعه دهد

اولين مرحله در اين روش تحليل فرآيندها بـراي يـافتن           
دومين مرحله يافتن مـدل     . باشد   در سيستم مي   4ها  نقش

  .باشد هاي يافت شده مي  بين نقش5تعامالت

 ،6هـا   مـسئوليت : باشـند   شامل چهـار صـفت مـي      ها    نقش
ها دو نـوع      مسئوليت. 9ها   و پروتكل   8ها  ، فعاليت  7ها  مجوز
 كه نقش، مجبـور بـه        10هاي زنده بودن    ويژگي: باشند  مي

ــستم مــي   ــه سي ــوارد خــوب ب ــردن م باشــد و  اضــافه ك
هاي بد را از سيـستم دور          كه رخداد   11هاي ايمني   ويژگي

  . دهد  ستم نميكند و اجازه ورود به سي مي

هـا اجـازة  اجـرا         ها به اين خاطر است كه به نقـش          مجوز
كه بطور خاص در مورد اطالعات اين عمـل         . شدن بدهد 

ها وظايفي هـستند كـه        فعاليت. باشد  اجاره دسترسي مي  
هـاي ديگـر انجـام      ها بدونه درگيـر شـدن بـا نقـش           نقش
  . هاي خاصي از تعامل هستند ها الگو پروتكل. دهند مي

هـاي    توانـد پروتكـل     ي مثال يك نقش فروشـنده مـي       برا
روش . "حـراج انگليـسي   "متفاوتي پشتيباني كند مانند،     

Gaia ها   ي نقش       هايي براي ارائه    هاي رسمي و قالب     عملگر
اين اغلب به شكلي است     . هاي وابسته آنها را دارد      و صفت 

  .شود ها استفاده مي ي تعامل كه براي ارائه

 .گـردد   مشاهده مـي Gaiaتدلوژي هاي م  فاز1در شكل  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 Implementation-Ready 
4 Roles 
5 Interactions 
6 Responsibilities 
7 Permissions 
8 Activities 
9 Protocols 
10 Liveness Properties 
11 Safety Properties 
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[17]  

  Gaia . [17]هاي متدلوژي  فاز: 1شكل 

ها درون  ي اول نقش  ، در مرحلهGaiaدر فرآيند طراحي 
شوند، و سپس تعداد درستي از  انواع عامل نگاشت مي

  . شوند هاي عامل در هر نوعي ساخته مي نمونه
ي سرويس دهي مورد نياز براي ها ي دوم مدل در مرحله

تكميل يك نقش در يك يا چندين عامل تصميم گيري 
براي ارائه دادن  12ي نهايي مدل آشنا شود و در مرحله مي

  .شود ها ساخته مي به ارتباط بين عامل
ي   به سبب كاهش مقدار در دامنهGaiaهاي  محدوديت

مانند (هاي كاربردي  باز و غير قابل پيش بيني برنامه
) شود هاي كاربردي كه در اينترنت استفاده مي رنامهب

  .هستند

 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 Acquaintance Model 

هاي محدود  از طرف ديگر اين اثبات شده كه براي دامنه
ي  يك نتيجه. باشد روش خوبي مي 13هاي عاملي سيستم

. آمده است] 11[با دامنه محدود در  Gaiaاز روش 
]12.[  

 Gaia مراحــل تحليــل و طراحــي در حــوزة 2در شــكل 
  .]17[دشو مشاهده مي

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 Agent Systems 

دستور 
 هانيازمندي

هاي  مدل نقش
 نمونة اوليه

مدل  هامدل نقش
  تعامالت

 مدل عامل

 هامدل سرويس

  مدل سوابق
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  ]Gaia] 17مراحل تحليل و طراحي در حوزة :  2شكل 

 هاي چند عامله متدلوژي مهندسي سيستم -3-2
)MaSE( 

 14هاي چندعامله متدلوژي مهندسي سيستم] 14,13[در 
 بيان MaSEكه به طور خالصه با (پيشنهاد شده است

  به طور كلي مشابه با روشMaSEروش ). شود مي
Gaiaهاي آن را نيز دربر  ي كاربر باشد و دامنه  مي

هايي   به سمت ويژگيMaSEگيرد، ولي در ادامه  مي
رفته است كه ساخت كد به طور خودكار را به صورت 

انگيزش تحت .  پوشش داده استMaSEابزاري در 
MaSE فاقد جريان اثبات متدلوژي و قدرت صنعتي 

اي ساخت بر 15هاي برنامه نويسي مجموعه ابزار
 MaSEهدف . باشد هاي مبتني بر عامل مي سيستم

هاي اوليه به سيستم  هدايت طراح از تشخيص سيستم
هاي دامنه  محدوديت. باشد  پياده سازي شده مي16عامل

MaSE مشابه با همانهايي است كه در Gaia مطرح 
شد، البته بايد محدوديت ديگري نيز به اين روش اضافه 

 يك به يك است نه كرد كه تعامالت عامل،
  ].12[چندتايي

    به هفت بخش يا فاز در يك خطMaSEمتدلوژي 
، 18بدست آوردن هدف.  منطقي تقسيم شده است17لوله

در فاز اول، مشخصه اوليه سيستم را به يك ساختار 
اين به . كند سلسه مراتبي از اهداف سيستم تبديل مي

هاي  مبتني بر نيازمنديوسيله اولين شناسايي اهداف كه 
شود و سپس  ي اوليه سيستم است انجام مي مشخصه

مرتب سازي برطبق اهداف بر اساس اهميت در يك 
. گيرد ساختار و بصورت سلسله مراتب موضوعي انجام مي

، فاز دوم، با استفاده از 19ها بكارگيري با استفاده از قضيه

 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 Multiagent System Engineering 
15 Toolkits 
16 Agent System 
17 Pipeline 
18 Capturing Goals 
19 Applying Use Cases 

 هادستور نيازمندي

تعريف زير 
  ها سازمان

 مدل محيط

هاي  مدل نقش
  نمونة اوليه

مدل 
 تعامالت
نمونة 

  سازمانيهاي  نقش
 

  سازماني ساختار
  

  ها مدل نقش
  

  مدل تعامالت
  

  مدل عامل
  

مدل 
  ها سرويس

تجزيه
 و 

تحليل
  

طراحي معماري
 

طراحي جزئيات
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مشخصه ي  ها بر پايه قضايا و بكاربردن توالي دياگرام
هاي حاضر  با قضيه. شود اوليه سيستم ساخته مي

هاي گوناگون در خود  هاي تعامل منطقي بين نقش مسير
ها براي  توالي دياگرام. شود سيستم بكار گرفته مي

هايي كه بايد  ي پيغام تصميم گيري در مورد تعداد كمينه
فاز . هاي سيستم عبور كند به كار رفته است از بين نقش
هايي كه  باشد، در اينجا نقش  مي20ها  نقشسوم تصحيح

مسؤليتي براي اهداف تعيين شده در فاز اول دارند 
در حالت كلي هر هدف توسط يك . شوند ساخته مي

نقش ارائه شده است، اما يك مجموعه از اهداف مرتبط 
به اضافه . ممكن است كه به يك نقش نگاشت شوند

خته شده، هاي يك مجموعه از وظايف سا اينكه با نقش
ها براي حل اهداف مرتبط به نقش  چگونگي وظيفه

وظايف به عنوان حالت دياگرام تعريف . شود تعريف مي
است،  21هاي عامل فاز چهارم، ساخت كالس. شوند مي

هاي عامل در يك  هاي نگاشت شده به كالس نقش
اين دياگرام مشابه . گيرند دياگرام كالس عامل قرار مي

باشد، اما معناي روابط   شئ ميهاي كالس با دياگرام
ي سطح بااليي را در مقابل با ساختار سلسله  مكالمه

پنجمين فاز، . دهد مراتبي دياگرام كالس شئ ارائه مي
 است، يك پروتكل هماهنگي در شكل 22ساخت مكالمه

دياگرام حالت تعريف شده كه حالت مكالمه را براي 
هم كردن  سر در فاز ششم،. كند تعامل عامل انتخاب مي

 داخلي 24، تابعيت يا عامليت23هاي عامل كالس
سازد، كه اين عامليت بر پايه پنج  هاي عامل را مي كالس

-خواستن-باور: باشد ها مي نوع متفاوت از معماري عامل
 و 28، بر پايه دانش27، برنامه ريزي26، واكنش25خيال

 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 Refining Roles 
21 Creating Agent Classes 
22 Constructing Conversation 
23 Assembling Agent Classes 
24 Functionality 
25 Belief-Desire-intention(BDI) 
26 Reactive 
27 Planning 

و فاز پاياني، طراحي . 29معماري تعريف شده توسط كاربر
هاي  ي كالس هاي واقعي عامل بر پايه مونهسيستم، كه ن

شوند، نتيجة پاياني در يك دياگرام  عامل ساخته مي
  .شود توسعه ارائه مي

ــكل  ــي را در   3در ش ــل و طراح ــف تحلي ــل مختل  مراح
  .]1[شود  مشاهده ميMaSEمتدلوژي 

ــكل  ــدلوژي     :  3ش ــي را در مت ــل و طراح ــف تحلي ــل مختل مراح
MaSE]1[  

  
 بـه طـور كامـل توليـد كـد      MaSEهاي آينده بـراي    ديد

  ].12[كند خودكار را بر پايه دياگرام توسعه فراهم مي
                                                                                 

 
 
 

 
 
 
 
 

28 Knowledge Based 
29 User-Defined Architecture 
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 MESSAGEمتدلوژي  -3-3
بر پايه متدلوژي در استفاده از فوق  MESSAGEروش 
.  بعنوان فرمولبندي مشخصه تعريف شده است30ها مدل
ي خواصي  هاي فوق مدلي امكان اضافه كردن هسته زبان

 به وجود 31ي عمومي توكارها را با استفاده از ماشين
ها با بيشتر  هاي فوق مدل  نمونههمچنين. آورند مي

اي  تواند تا اندازه  در تضاد است كه اين ميها بندي فرمول
پي تصحيح در  داده شود و از ميان مراحل پيشرح
هاي كالس براي كامل  ، كه دياگرامUMLمانند (گردد

 جرئيات آن تواند شدن به حالت شروع نياز ندارند، اما مي
هاي  بعالوه، با استفاده از ابزار). در طول توسعه رشد كند

هاي  آزمايش]METAEDIT+]15فوق مدل، از قبيل 
، انجام تحليل و طراحي را به عنوان ]16[انجام شده در 

 و Rational Roseگرا با استفاده از  هاي شيء برنامه
TogetherJسازد، اما به جاي استفاده از   ممكن مي

UMLبا استفاده از عالمت خاص ،MAS32.  
 بيان شـده    MESSAGE مفاهيم اصلي روش     4در شكل   

  .]18[است

 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 Meta-Models 
31 Built in 
32 Multi-Agent System 

  ]MESSAGE]18مفاهيم اصلي روش : 4شكل 

ها به عنوان يك عالمت براي  بهرحال فوق مدل
كنند، آنها هنوز راه حل   كمك ميMASي يك  مشخصه

ها جزئي از فوق  كاملي نيستند، چرا كه توليد مدل
كه اين نيازمند تعريف يك فرايند توسعه .  نيستها مدل

 به عنوان فرآيند منطقي MESSAGEيافته است، و 
، و يك مجموعه ]17[ پذيرفته شده است33يكپاچه شده

هاي تعريف شده  ها براي تحليل و طراحي فاز از فعاليت
ها  دارد، كه شامل تكرار و افزايش طبيعي فرآيند

هاي  هايي ميان فوق مدل  براين، وابستگي عالوه. باشد مي
شوند  متقاوتي كه به سختي به فرآيند توسعه اضافه مي

 نشان داده MESSAGEبهر حال اين در . وجود دارد
ها  بر روي شناسايي اين وابستگي] 16[نشده بود، و در 

. ثابت كار شد MASبراي بدست آوردن يك مشخصه 
توليد ها  هاي بررسي سازگاري با فعاليت اين قبيل فعاليت

 
 
 
 

 
 
 
 
 

33 Rational Unified Process 
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و . هاي فعاليت باهم گردآوري شده است  مدل در دياگرام
افزار واحد  ها درون فرآيند توسعه نرم ي فعاليت همه

كاركردن با : اين راه حل دو مزيت دارد. اند مديريت شده
ي يك پروژه و همچنين خود  ها مديريت آسان فعاليت
هايي براي  ها به عنوان رهنمود عمل كردن فعاليت

كه ] 16[ها انجام شده در  آزمايش. ها  متدلوژيكاربران
تواند به آساني گرد   است ميMASيك توسعه واقعي از 

هاي بسياري  بنابراين فعاليت. هفتاد فعاليت درگير شود
اعتبار  ممكن است يك آرگمان را در يك متدلوژي بي

هايي كه براي هر ديدي  كنند، اما در حقيقت بايد فعاليت
كه در (اند مالحضه گردند شدهاز سيستم تعريف 

MESSAGEسازمان، عامل، : باشند ها پنج مورد مي  اين
ها به طور  و اين ديد) اهداف، تعامالت و دامنه/وظايف

چراكه آنها (شوند معمول به صورت موازي توسعه داده مي
توانند  افزار مي همچنين، مهندسان نرم). وابسته هستند

ها را درگير كنند تا  ها تعدادي از فعاليت در برنامه
هاي ساده برخورد   هاي برنامه هنگامي كه با دامنه

  ].16[كنند مي
 يك نمونـه شـماتيك از تجزيـه و تحليـل در             5در شكل   

  ]18[.شود  مشاهده ميMESSAGEروش 

يـك نمونـه شـماتيك از تجزيـه و تحليـل در              :  5شكل  

  ]MESSAGE]18روش 

  

 گيري نتيجه -4

افزار از ديدگاه عامل       نرم مهندسيدراين مقاله سعي شده     
گرا مـورد بررسـي قـرار         هاي شئ   آنهم با استفاده از روش    

هاي بررسي شده هر كدام نقـاط ضـعف و            در روش . گيرد
قوت خود را داشتند، با اين حال استفاده از هر متدي در            

 بـا ايـن     .دهـد   حوزة خود نتايج قابل قبولي را نتيجه مـي        
ش را اين گونـه در      توان نكات كليدي اين سه رو       حال مي 

افـزار     بـراي طراحـي نـرم      Gaiaاسـتفاده از    : نظر گرفـت  
 -تواند بطور سيستماتيكي، يك طراحي پيـاده سـازي          مي

.  .هاي سيستم را توسعه دهد       مبتني بر نيازمندي   34آمادة
هـاي     هدايت طـراح از تـشخيص سيـستم        MaSEهدف  

روش  .باشد   پياده سازي شده مي    35اوليه به سيستم عامل   
MESSEGE  هاي تجزيـه و تحليـل و طراحـي      برروي فاز
بـراي ارتبـاط بـا      .  اسـت   افزار متمركز شـده     مهندسي نرم 

دهـي    منـد آدرس    افزار نياز   هاي چرخة حيات نرم     ديگر فاز 
سـازي از مهمتـرين       هـاي آزمـايش و پيـاده        فاز. باشد  مي

  ].18[باشند مالحضات عملي مي
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