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سـه  ين مقالـه، مقا يشنهادشده در ايروش پ يهدف اصل :دهيچک
 يبرا ياريبس يهاتاکنون روش. باشديم يافزارنرم يهاستميس يمعمار

ن يشتر اياما ب. گرفته شده است کارشنهاد و بيافزار پنرم يمعمار يابيارز
-يارائـه نمـ   يسه دو معماريقام يبرا يميها امکان واضح و مستقروش
 يرا در تمـام دوره  يمعمـار  سـه دو يامکان مقا يشنهاديروش پ. دهند

ن روش بر سـه مفهـوم اهـداف    يا. کندين ميافزار تضمات نرميچرخه ح
استوار  يدر سطح معمار يهاسياستاندارد و سرو يفيوکار، مدل ککسب
نتخـاب شـده   وکـار ا اهداف کسب ين روش برمبنايتمام مراحل ا. است

ن اهـداف اسـتخراج   يـ ها از اتيو اولو يفيک يهايژگيباشد و تمام ويم
سـه  يمقا يوکار، بستر فراهم شده برار اهداف کسبييلذا با تغ. شونديم
 يسه بازسازينخواهد داشت و به سرعت مراحل انجام مقا ير چندانييتغ
-و انداز يزان، مستندساياستاندارد، ب يفيبا استفاده از مدل ک. شونديم
 . خواهـد آمـد  کپارچـه و سـاده در  يبه صورت  يفيک يهايژگيو يريگه

-يصورت م يدر سطح معمار يهاسيسرو يبرمبنا يسه دو معماريمقا
-ها و انـدازه مولفه يبررس ين امر باعث محدود شدن دامنهيا که رديپذ
سه هـر دو  يگر امکان مقايد يشود و از سويم يفيک يهايژگيو يريگ

هـا  ک دامنه را، مستقل از موارد کـاربرد خـاص آن  يموجود در  يمعمار
 يمرجـع بـرا   ين معمارييتع يتوان براين روش مياز ا. سازديفراهم م

باتوجـه بـه    يشـنهاد يپ يهـا يمعمـار  يسازافزار، مرتبنرم توسعهخط 
نـد  يک فرآيشرفت پروژه در يزان پيوکار خاص، نظارت بر مهدف کسب

ا ي يرات کلييافزار و اثبات بهبود حاصل از انجام تغنرم يبر معمار يمبتن
  .استفاده نمودن يشيپ يبر معمار يجزئ

 يابيـ ارز، يسـه معمـار  يافـزار، مقا نـرم  يمعمار :يديکلمات کل
، يفـ ي، مـدل ک يمعمـار  سيسـرو کسب و کار،  هدف ،افزارنرم يمعمار

  يفيک اري، معيفيک يژگيو

  مقدمه -۱
ن ي، تاميافزارنرم يهاستميتر شدن سدهيچيش اندازه و پيامروزه با افزا

-نرم يرا در مهندس يديها خود بحث جدستمين سياز ايت مورد نيفيک

ش از ده يها بستمين سيا ياز اوقات، اندازه يبرخ. د آورده استيافزار پد
ن لحاظ يبه هم. افته استيش ير افزاياخ يمشابه دهه يهاستميبرابر س

را در فهم و  يمهم و اساس يافزار، نقشنرم يسطح باال از طراح يحيتوض
در واقـع  . کنـد يفا مـ يا يافزارده نرميچيبزرگ و پ يهاستميت سيريمد

ماننـد  ( يافـزار بـزرگ نـرم   يهـا ستميمطروحه در س يفيک يهايژگيو
انعطاف تي، قابليياستفاده، کاراتي، قابلنانياطمتي، قابلت نگهداشتيقابل
مورد  يهاتيافزار مشخص ساخته و محدودنرم يارله معميرا بوس... ) و 
در  يافـزار نقـش مهمـ   نـرم  يمعمـار . کننـد يله آن ذکر مـ ياز را بوسين

ـ سـتم دارد و در ا يس يفـ يک يهايژگيبه و يابيدست  يابيـ ن ارزين حـ ي
مطلـوب در   يفـ يک يازهـا يبـه ن  يابيزان دسـت يـ در خصوص م يمعمار

 يمعمـار  يابيـ ارز ياصـل در واقع هـدف  . ت استيه حائز اهميمراحل اول
بـه   يابيانتخاب شده، جهت دست يل معماريزان پتانسيافزار، درک منرم

-يبالقوه م يهاسکيو شناخت ر يفيک يازهاياستعداد برآورده نمودن ن
  .باشد

 يدر سطح معمار يفيموارد ک يابيجهت ارز ييهاتا به امروز روش
کـه بتوانـد    يوشـ بر سـر ر  يتوافق جامع يول ،افزار مطرح شده استنرم

در . را پوشـش دهـد وجـود نـدارد     يکير تکنيو غ يکيتمام مسائل تکن
کـاربران و   يهـا افزار نسبت به خواسـته نرم يها، معمارن روشيشتر ايب

کـاربران از   يهادرخواست. شوديم يابيها ارزن درخواستين ايتعامل ب
-يم ميسمند تقفهيروظيمند و غفهيافزار به دو بخش وظستم نرميک سي

هـا را  ن درخواسـت يان هر دو قسم ايدر ب يافزار سعنرم يشود و معمار
د يتول يان مرحلهيدارند و در پا يهيبد يمند، صورتفهيوظ يازهاين. دارد

ن يـ ا يابيـ ها کامالً واضح و مشخص است، لـذا ارز به آن يابيزان دستيم
 يهااده از روشافزار با استفنرم توسعه يهيازها در مرحله اوليدسته از ن

منـد،  فـه يروظيغ يهابه درخواست يياما پاسخگو. شوديانجام م يگريد
با توجه . کندين ميات آن تضميچرخه ح يمحصول را ط يفيصورت ک

 يهـا درخواسـت  يزيـ ريافـزار و لـزوم پـ   ت نـرم يـ فيت حفظ کيبه اهم
 يمعمار يابيافزار، ارزات نرميچرخه ح ييمند در مراحل ابتدافهيروظيغ

-نـرم  توسـعه ند يفرآ يط. صرفه استد و مقرون بهيمف يامر يافزارنرم

www.SID.ir

mailto:montaghami@ce.sharif.edu
mailto:hmirian@sharif.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران

 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

 يا چنـد معمـار  يـ سه دو ي، مقايمعمار يابيل و ارزيافزار، عالوه بر تحل
را در  ياديـ ز يباشد و کاربردهـا يت ميز حائز اهمين يافزارستم نرميس

خـط   يبه طور مثال، در برپاساز. افزار داردنرم توسعهمختلف  يهاروش
ا يـ موجـود و   يهاين معماريمرجع از ب يافزار، انتخاب معمارد نرميلتو
ن انتخاب از آن جهـت  يا. برخوردار است ييت بااليشنهاد شده از اهميپ

موجـب نشـر خطاهـا و     ين معمـار يـ مهم است که انتخـاب نادرسـت ا  
  .ها خواهد شديکمبودها در تمام معمار

 يک برهـه زمـان  ير در افزانرم ي، معماريابيارز يهاشتر روشيدر ب
منحصر بـه همـان    يابيج آن ارزيجه، نتايشود و در نتيم يابيخاص ارز

از نقاط  يستيل ١SAAMمثال در روش  يبرا. مقطع از زمان خواهد بود
 ييشناسا يطراح در ٣مصالحهنقاط  ٢ATAMضعف و قوت و در روش 

 يمعمـار  يمـرور و بررسـ   يبرا يکنون يها، روشيبه طور کل. شونديم
کـه جنبـه    ين و مشخصـ يمعـ  يوه طراحـ يا انتخاب شيستم و يک سي

هـا،  ن روشيـ امـا ا . دهد، مناسب اسـت يرا پوشش م ياز معمار يخاص
بـه   يدهـ تيـ سـه و اولو يمقا يح و مشـخص بـرا  يرا به طور صر يامکان

 يد توجه داشت پرسشيالبته با. کننديشنهاد نميمختلف پ يهايمعمار
کند، يمطرح م ۲ يرا با معمار ۱ يمعمار از يات واضحيسه جزئيکه مقا

ه را به تمـام  ين رويتوان ايح دارد و به طور حتم، نميصر ياغلب پاسخ
  .ها گسترش دادسهيو مقا روش

رد و يـ گيقرار م يمورد بررس يابيل و ارزيدر ادامه چند روش تحل
-يمشـخص مـ   يا چند معمـار يسه دو يها نسبت به مقانقاط ضعف آن

شود و دسـت آخـر   يح داده ميتوض يشنهاديعد روش پدر بخش ب.شود
  .شتر روش ارائه شده استي، جهت وضوح بيک مورد مطالعاتي

ها در و ضعف آن يابيچند روش ارز يبررس - ۲
  يسه چند معماريمقا

-ت نـرم يفيش کيها و افزانهيدر کاهش هز يمعمار يابير ارزياگرچه تاث
ل يو تحل يبررس يهاروش د، امايآيرفته شده به حساب ميپذ يافزار امر

 يابيمعروف ارز يها، روش[1]در . باشنديم يينسبتا نو و ابتدا ،يمعمار
  .ل آمده استيافزار به تفصنرم يمعمار

SAAM :هـا،  ويسـنار  يافزار بر مبنانرم يمعمار يابين روش ارزيا
 يشـرح  وهايسـنار . شـود يانجـام مـ   يفـ يو اهداف ک يفيک يهايژگيو

و اهـداف   هايژگيو .دنباشيم ستميس با نفعيذ منفرد از تعامل مختصر
کـرد  ي، رويابيند ارزيفرآ يط. کنندين ماياز را بيک ني يهاجنبه يفيک

و با توجـه بـه اهـداف شـناخته شـده مـورد        شوديم ييشناسا يمعمار
اتخاذ  يکه در سطح معمار يميجه، هر تصميدر نت. رديگيقرار م يابيارز

-يبر وجود مشکل م يليدل وبالقوه اشاره دارد  ا چند خطريک يشود به 
  .باشد

ATAM :ســه بــا ين روش در مقايــکـرد ا يروSAAM  افتن يــبــر
ـ يتصـم  . خطــرات دارد ييدر شناسـا  يو سـع  اسـت  اسـتوار  يمات بحران

مناسـب از   يگر درکانيب ATAMند يج بدست آمده از فرآين نتايبنابرا
گوناگون  يهاحلات راهريو تاث نقطه مصالحهنظرات موافق و مخالف هر 

  .باشديم يمعمار کل يحوزه در
٤CBAM :ــا ــي ــر روش  ين روش گسترش ــت  ATAMب ــهاس  ک

 يايـ نمـودن مزا  ين روش با کميا. بخشديبه آن م ياقتصاد يکرديرو
اب در بـرآورد  يـ بـه ارز دارد،  يم در پيکه هر تصم يانهيو هز ياقتصاد

  .کنديکمک م ير در سطح معمارييهر گونه تغ ينهيهز
٥ALMA: و، يبـر سـنار   يافزار مبتنـ نرم يمعمار يابين روش ارزيا

پس از انتخاب اهـداف   .ستم دارديس يريرپذييبر جنبه تغ يتمرکز خاص
 شوندياستخراج م يابيوها و مستندات مرتبط با اهداف ارزيسنار ،يابيارز
ج يو نتـا  شـده اعمـال   يبر معمـار  هاويسنار ،ريتکرارپذ ينديفرآ يطو 
  .[3]شوديمشخص م يابيارز

٦ARID: هـا  ستميرسيز يگرا، معمارموضوع يکردين روش با رويا
ن روش در ياتمرکز  ليبه دل. رديگيمنابع خود در نظر م يرا محور اصل

،  ييابتـدا  يمطـرخ شـده در فازهـا    يهـا يشـنهادات طراحـ  يپ يابيارز
  .دنشويته ماما کارا به کار گرف به شکل ساده ينيمرور و بازب يهاکيتکن

٧SACAM :با  يهاياز معمار ياسه مجموعهي، مقا [4]ن روش يا
ن روش، يا يهدف اصل. سازدير ميپذمتفاوت را امکان يدامنه کاربردها

ا يـ و  يشـنهاد يپ يهايمعمارن ياز ب يافزارنرم ين معماريانتخاب بهتر
د يـ مرجـع در خطـوط تول   يبه عنوان معمار است تا بتوان از آن موجود

ابتدا بـا انتخـاب اهـداف کسـب و کـار سـازمان،       . نمود استفاده افزارنرم
ان يـ وها بيله سـنار يسپس بوسمربوطه استخراج شده و  يفيک يارهايمع
 يدهايـ و د يارهايمع ياب بر مبنايارز، ATAMهمانند روش . شوديم

  .ددهيها ميرا به معمار يف شده نمراتيش تعرياز پ
 يعمـوم  ييهـا دهيا بر ،شده است هادشنيپن مقاله يکه در ا يروش

ن حـال،  يبا ا. و استوار استيبر سنار يمبتن يابيارز يهاموجود در روش
 يرا بـرا  يديـ م جديها، مفـاه ن روشيموجود در ا يهاکيعالوه بر تکن

از . سـازد يمطرح م يافزارنرم يمعمار يسهيپوشش دادن به مسئله مقا
ر اشاره يتوان به موارد زيوق مف يهان روش با روشيا يهاجمله تفاوت

  :نمود
 يسهيمقا يها اجازهروش گريد ک ازيچي، هSACAMجز روش به •

-ن روشيدرا. دهنديک مورد خاص نميمختلف را در  يهايمعمار
قرار  يار ويکه در اخت يفياب و توصيبه دانش ارز يابيه ارزيها، رو

ازهـا  يکه ن يمهنگا ياما روش ارائه شده برا. دارد يرد بستگيگيم
از اسـت، کـاربرد   يـ مجدد مـورد ن  يابير نموده و ارزييبه تناوب تغ

 .خواهد داشت
کوشد با شناخت چنـد  ياب مي، ارزSACAM يابيند ارزيفرآ يط •

. سه فـرآهم آورد يمقا يرا برا يهمگن يد مشترک، سطوح انتزاعيد
 سـه يند، مقايفرآ يراحل بعدجود آمده در موب يکپارچگيرغم يعل

اما . استبرخوردار  ياريبس يدگيچيمتفاوت از پ کامالً يهايمعمار
-راستا و هـم هم يهايبه معمار ،بستر يفضا يشنهاديدر روش پ
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ـ ا. شـود يدامنه محدود مـ   يبراسـاس کارکردهـا   ييراسـتا ن هـم ي
 .شوديآمده مشخص م يکه در طرح کل يمندفهيوظ

-فـه يوظان يب يبرا ،يشنهاديپ عالوه بر موارد ذکر شده، در روش •
از مفهـوم   ،يانتزاعـ  يکـاربرد  يهـا و خواسـته  ياساسـ  يهايمند
 يوهايسـنار . شـود ياسـتفاده مـ   "يبر معمار يمبتن يهاسيسرو"

ـ ار خيفوق بس يهامطرح شده در روش باشـند و احتمـال   ياص م
 يهـا سياما سرو. اد استيافزار زرمات نيچرخه ح يها طر آنييتغ

دارتر را در يـ پا يديـ تر و دسـطح بـاال   يفيتوص يبر معمار يمبتن
 .دنکنيمطرح م يبر معمار يمبتن يهاويسه با سناريمقا

ـ بر ارز يمعمار يابيارز يهاشتر روشيامروزه ب  يک معمـار يـ  يابي
سـه  يمقا ير براياستاندارد و تکرارپذ يد و راه حلنباشيمنفرد متمرکز م

م شده تنها ها انجايبراساس بررس. دهنديگوناگون ارائه نم يهايمعمار
ــده روش   ــناخته ش ــتثناء ش ــ SACAMاس ــديم ــا يدر مقا. باش ســه ب

SACAM شـتر و سـاختار   يب ياز سادگ يشنهاديد گفت که روش پيبا
  .برخوردار است يدارتريپا

  افزارنرم يسه معماريمقا و يابيارز روش - ۳
-ستم نرميا چند سيدو  يسه معماريو مقا يابيارز يبرا يشنهاديروش پ

 مـدل و  يمعمار يهاسيسرو، اهداف کسب و کار فهومم، بر سه يافزار
-سـتم نـرم  ياهداف کسـب و کـار هـر س    .استوار است يفيک يهايژگيو

شناخت . دنکنياستفاده و توسعه آن را مشخص م ل وجود،ي، داليافزار
ت يها، موفقبه آن ييپاسخگو يبرا مناسب ين اهداف و انتخاب معماريا

. کنـد ين مـ يافـزار تضـم  ات نـرم يـ تمام مراحل چرخـه ح در ستم را يس
ک يـ  يمنـد فـه يوظ يهـا از عامـل  ياهيـ پا اني، بيمعمار يهاسيسرو

 يهايژگيو مدل. دهنديآن پاسخ م يکم يازهاياند که به تمام نستميس
-آن يريگاندازه يهاو روش يمندفهيروظيغ يازهاينان يارتباط ب، يفيک

فهـوم را در پـنج   ن سـه م يـ ، ايشنهاديروش پ .سازديها را مشخص م
 يهـا يمعمـار ن يبـ  يقـ يسه دقيان مقايرد تا در پايگيمرحله به کار م

  :ن پنج مرحله عبارتند ازيا. مختلف انجام دهد
ش اهداف کسب يو پاال يآورجمع :اهداف کسب و کارشناخت  .۱

 ،ياصل يمندفهيوظ يهايازمنديو کار و ن
-سياستخراج سـرو  :يمعمار در سطح يهاسياستخراج سرو .۲

 يهـا وهيو شـ  ياز اهداف کسب و کار، مـدل معمـار   يمعمار ياه
 ،يمعمار

ک يـ براساس  يفين مدل کييف و تعيتعر :يفياستخراج مدل ک .۳
 ،استاندارد يفيمدل ک

 يهـا يژگـ يبـه و  يدهتياولو: يفيک يهايژگيبه و يدهتياولو .۴
 ،و اهداف کسب و کار يمعمار يهاسيسرو يبر مبنا يفيک

بـر   يفـ يک يهـا يژگيو يريگزهاندا: ارشه گزيتهو  يريگاندازه .۵
 .و ساخت گزارش يفيک اساس مدل

ـ با. شونديان ميل بيبعد به تفص يهان پنج مرحله در قسمتيا د ي
ک تا چهار تنها يمختلف مراحل  يهايمعمارسه يمقا يبراتوجه داشت، 

. شوديتکرار م يهر معمار يپنجم به ازامرحله شوند و يانجام مک بار ي
ـ يطور واضح برا به يمعمار سهيو مقا يابيارز نديفرآ ،)۱(شکل  -يان م

  .کند

 
  يسه معماريو مقا يابيند ارزيفرآ ):۱( شکل

  شناخت اهداف کسب و کار -۱- ۳
-دگاهياز د توانيرا م ستمي، هر سا توجه به اهداف کسب و کار مختلفب

دگاه انتخـاب  يـ دگـرفتن  با در نظر  .دادقرار  يابيمورد ارز يمتفاوت يها
 يبه معنا - ياژهيو يمندفهياز وظين به ييگوزان پاسخيم توانيشده، م

و  يابيند ارزيفرآ در. نمود يرا بررس، يفيک يهايژگيا ويستم يت سيفيک
 ينمود که برا ديتاک ياز معمار ييهاست بر جنبهيبايم يسه معماريمقا

هـر   ،يطـورکل به .باشنديستم مهم ميکار س وبه اهداف کسب  يابيدست
-ياز ذيـ بـه ن  ييپاسـخگو  يرا برا يستم اهدف کسب و کار مشخصيس

ط کسب و يتوان از محياهداف کسب و کار را م .سازدينفعان برآورده م
و  يکيتکن يهاتيوکار، محدودکسب يهاتينفعان، محدودياز ذيکار، ن

   .[2] استخراج نمود يفيک يازهاين
 اهــداف کســب و کــار درســت ييشناســا ،يشــنهادينــد پيدر فرآ

 ييشناسـا  .کنـد ين مـ يها را تضـم يدرست معمارسه يبه مقا يابيدست
ن يـي مهـم، تع  يفيک يهايژگيافتن وي يبرا ياهياهداف کسب و کار، پا

ـ  يـي و تع يفيک يهايژگيت وياولو و  يفـ يک يهـا يژگـ ين وين ارتبـاط ب
درست،  يفيساخت مدل ک يبرا .ديآيبه حساب م يمعمار يهاسيسرو

اهداف کسب و کار  .نمود ييرا شناسا ياصل يفيک يهايژگيست ويبايم
در  .باشديم يهايژگين وياستخراج ا يمنبع بران يبهتر شده، ييشناسا
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مهم  يفيک يهايژگيواهداف کسب و کار و از  يستيلن مرحله يان ايپا
ـ ق ايـ و دق يان رسميبر ب يالزام البته -شوديمشخص م  هـا يژگـ ين وي

  .وجود ندارد

  يدر سطح معمار يهاسيسرواستخراج  -۲- ۳

آن  هياول يمندفهيوظ يازهايستم و نيک سيکه هدف  يانتزاع يفيتوص
 يهـا ويسـنار سـه بـا   يدر مقا .مييگو يس معماريسرو ،دهديرا نشان م

ات يـ چرخـه ح  يباشند و ممکن است طـ يار خاص ميبس ، کهيکاربرد
سـطح بـاالتر و    يانيـ از ب يمعمـار  يهـا سيسـرو  کنند، رييتغ يمعمار

ماننـد انـواع   بـه   ،يمعمـار  يهـا سيسرو. دارتر برخوردارنديپا يدگاهيد
 ياز معمار يخاص ييهاجنبهرا بر  يند بررسيفرآ ]۳[ ،يمعمار يدهايد

 يازهـا ياز ن يمعمـار  يهاسيها، سرواما برخالف آن. دنسازيمتمرکز م
 يمستندات معمارموجود در  ياند و مسائل فنمشتق شده يمندفهيوظ

  .شوندينم را شامل
 يهـا يازهـا ين يبـر مبنـا   يمعمـار  يهـا سيف، سـرو ين توصيبا ا

در حالـت اول،  . شـوند يمـ  ييشناسـا  يمعمار يهاوهيو ش يمندفهيوظ
 يعمـوم  يمنـد فـه يوظ يازهايندامنه کاربرد و  يستم بر مبنايمعمار س

 يوهيشـ هـر    در حالت دوم،. دهديص ميرا تشخ يمعمار يهاسيسرو
بـه   ييپاسخگود يستم به کار گرفته شده، مويس يکه در طراح يمعمار

ن يـ پس با شـناخت ا . است يمندفهيروظيو غ يمندفهياز وظين يدتعدا
  .مورد نظر را استخراج نمود يهاسيسروتوان يها موهيش

مربوط بـه هـر    يها، مولفهيمعمار در سطح يهاسيسروافتن يبا 
 ،يفـ يک يهـا يژگـ يل ويـ هنگـام تحل و د نشويم ييز شناسايس نيسرو

 يدگيـ چيپ از جه،يدر نت.  رنديگيقرار م يمورد بررس يکمتر يهامولفه
-يپ يسه با دقت باالتريو مقا يابيند ارزيفرآکاسته و  يمستندات معمار

سـتم  يک سيـ س انتقـال اطالعـات   يمثال، در سرو يبرا. شوديم يريگ
-افزار نهـان پروتکل، نرمها، پشتهابيريمسچون  ييها، تنها مولفهيفرض

هـا در مسـتندات   ه مولفهيقرار خواهند گرفت و بق يسازساز مورد مدل
  .س لحاظ نخواهند شدين سرويا يابيمربوط به ارز

  يفياستخراج مدل ک -۳- ۳
 يتعـداد بـه همـراه    يافـزار ستم نرميهرس يمندفهيوظ يازهاينشه يهم

-سيست سـرو يبايم ستميشود و سيممطرح  يمندفهيروظيغ يازهاين
ـ ا. ديارائه نما يالحظاتجه به مخود را با تو يها براسـاس  ن مالحظـات  ي

-يمدل مـ  يفيکو با استفاده از مدل  ف يتعر يمندفهيروظيغ يازهاين
-يژگيواهداف کسب و کار، ن يکپارچه را بي يارتباط ،يفيمدل ک .شوند

 يفـ يک يهـا يژگـ يو يريـ گاندازه يارهايشناخته شده و مع يفيک يها
  .سازديبرقرار م

  
 
 
 
  
 
 

  هايژگيرويز    يفيک يژگيو 
    

  يمندفهيوظ
                  

      تطابق  تيامن  تعاملتيقابل  دقت  تناسب
  نانياطمتيقابل

                    

        تطابق  افتيبازتيقابل  تحمل خطا  بلوغ
  استفادهتيقابل

                  

        تطابق  کارانجامتيقابل  آموزشتيقابل  ميفهتتيقابل
  ييکارا

            

          تطابق  بر منبع يرفتار مبتن  بر زمان يرفتار مبتن
  نگهداشتتيقابل

                    

      تطابق  تستتيقابل  ييايپا  رييتغتيقابل  ليتحلتيقابل
  حملتيقابل

                  

      تطابق  ينيگزيجاتيقابل  يستيهمز  نصبتيقابل  قيتطبتيقابل
    

 ISO9126-1 [7] يفيک مدل :)۲( شکل
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ان يب يبرا يگوناگون يهامختلف، از واژگان و گزاره يهاستمير سد
سه يو مقا يابياما هنگام ارز. شودياستفاده م يفيک يارهايها و معيژگيو
کسان و استاندارد ي يد از مدليمختلف، با يهايمعمار يفيک يهايژگيو

 ياسـتاندارد  يهامدلجمله از  ISO9126-1 يفيمدل ک. استفاده نمود
هـا را  ن آنيان نموده و ارتباط بيرا ب يفيمختلف ک يهايژگياست که و
 يهايژگيمشخص است، و) ۲( شکلکه در گونه همان. کنديمشخص م

  :دشونيم ميتقس يبه شش دسته اصل يفيک
 يسـاز در بـرآورده  يافزارک محصول نرميت يقابل :٨يمندفهيوظ •

 يمندفهيوظ يژگيخاص را وط يک شراي يط يمندفهيوظ يازهاين
 يمندفهيوظ يهايازمنديد با نيرا نبا يژگين ويا( .نديستم گويس

 .)در نظر گرفتاشتباه 
در حفظ سـطح   يافزارک محصول نرميت يقابل :٩نانياطمتيقابل •

 يط خـاص و در بـازه  ييـک شـرا   يطـ  يدهسياز سرو يمشخص
 .ندينان گوياطمتيقابل يژگيرا و يمشخص زمان

در فهـم،   يافـزار ک محصـول نـرم  يـ ت يليقاب :١٠استفادهتيقابل •
ـ  يکاربر طـ توجه  آموزش، استفاده و جذب ط خـاص را  يک شـرا ي

 .نديستم گوياستفاده ستيقابل يژگيو
در بـرآورده نمـودن    يافـزار ک محصـول نـرم  يـ ت يقابل :١١ييکارا •

ک يـ  يمنابع اسـتفاده شـده طـ    در نظر گرفتن، با مناسب ييکارا
 .نديستم گويس ييکارا يژگيط خاص را ويشرا

 يژگيو يافزارک محصول نرمي رييتغ تيقابل :١٢نگهداشتتيقابل •
بـه   يافـزار نـرم  يهـا سـتم ير در سييـ تغ. نام دارد نگهداشتتيقابل

ازهـا و  ي، نيطـ يرات محييـ بـا تغ  ا انطبـاق ي ح، بهبوديتصح يمعنا
 .باشديم يمندفهيفات وظيتوص

ک يـ از  يافـزار نـرم ک محصـول  يـ ت انتقال يقابل :١٣حملتيقابل •
، طيمحمفهوم . حمل نام داردتيقابل يژگيو ،گريط ديط به محيمح

 .رديگيافزار را در بر ما نرميافزار ، سختيسازمان يهاطيانواع مح
را  يمنـد فـه يوظريغ يازهـا ياز ن يدامنـه خاصـ  ، يفيک يژگيهر و
 يژگـ يرويز يرا به تعـداد  يفيک يژگيتوان هر ويلذا م. دهديپوشش م

 يازهـا يو نوکـار  کسـب ش، اهداف ين پااليبا انجام ا. م نموديگر تقسيد
. شـــونديان مـــيـــطـــور واضـــح و شـــفاف ببـــه يمنـــدفـــهيروظيغ

ارائـه داده   يژگيوم هر يتقس يرا برا يشنهاديپ  ISO9126-1استاندارد
وکار و ق اهداف کسبيان دقيپس از ب .آمده است) ۲( شکلاست که در 

و  يريـ گانـدازه  يرا بـرا  ياريـ معسـت  يباي، مـ يمندفهيوظريغ يازهاين
سـت  يباين منظـور مـ  يـ ا يبـرا  .ارائه داد يفيک يژگير ويسنجش هر ز

سـه  يقابـل مقا  يس را به اعـداد يهر سرو ينظر برا مورد يهايژگيرويز
-ادهيـ ن پيب يقيسه دقيها بتوان مقابه آن يدهتيل نمود تا با اولويتبد
 )۳( شکلگونه که در همان .س بدست آورديک سرويها مختلف از يساز

-يش ميپاال يفيک يژگيرويز يبه تعداد يفيک يژگيهرومشخص است، 
ن يـ در ا. ها بدست آورداز آن يقابل شمارش يهاتا بتوان مشخصه شود

ک يـ اختصاص  يبرا يو ابزار يريگاندازه روشبه عنوان  اريمعاز  ،انيم
مثال، درباره  يبرا. شودياستفاده م ،مربوط به آن يفيک يژگيوعدد به 

توان يرا م اشتنگهدتيقابل يژگي، ويافزارنرم ک محصوليزان اعتبار يم
کد را به عنوان  يدگيچيو از آن پ کردش يپاال تستتيقابل يژگيرويبه ز

 يارهايدر نظر گرفت و آن را با مع تستتيقابلمرتبط با  يفيک مشخصه
 .اندازه گرفت ،تعداد خطوط مربوط به هر مولفهژه يمربوطه، به و

  
 

قابـل اشـاره    يمندفهيروظيغ يهايژگيتمام و يفيک يهامشخصه
. رديـ گيرا در بـر مـ   )تيـ ماننـد امن ( رقابل شمارشيو غ) ييمانند کارا(
ر قابل شمارش را با توجه به سطح آن مـورد اشـاره قـرار    يغ يهايژگيو
 يهـا زميتوان با توجه بـه وجـود مکـان   يت را ميمثال امن يبرا .دهنديم

ر داده ب يارذگکدو  ي، مانند شناخت کاربران، مدل سطح دسترسيتيامن
  .شمارش نمود

  يفيک يهايژگيبه و يدهتياولو -۴- ۳
 يهــاياز معمــار يقــيدقســه يو مقا يابيــکــه بتــوان ارزآن يبــرا

ـ مختلف مورد ارز يهامشخصه يبراست يبايداشت، م يشنهاديپ ، يابي
، نيشـ يج مراحـل پ يبـا توجـه بـه نتـا    . ن کـرد ييتع يقيدق يبندتياولو

 يهـا يژگـ يو و يمعماردر سطح  يهاسيستم به سرويس يهاهصمشخ

ـ اولو يفيک يژگيهر و. دنشويش ميپاال يفيک  يرا بـرا  يخصوصـ ت بـه ي
ها، ها دارد که با لحاظ نمودن آنسيک از سرويستم و هريس يمجموعه
تر کينفعان نزدياز ذيبه ن يشنهاديافته و روش پيش يسه افزايدقت مقا

، اول مرحلـه  در. شـود يدر سه مرحله انجـام مـ   يدهتياولو. خواهد بود
 در مرحلـه بعـد  . شـوند يمـ  يدهتينسبت به هم اولو يفيک يهايژگيو
اند، نسبت به هم شده يبنددسته يژگيک ويکه در قالب  ييهايژگيرويز

وکـار  کسـب م از اهـداف  يها به طور مسـتق تياولو. شونديم يدهتياولو
ـ . بـود د نـ ر خواهيـ متغ ن دو سـطح  يها بتياولون يا. نديآيبدست م ه ب

را بـا  وکـار  به اهـداف کسـب   يابيدستها ن آنيکه عدم تام ييهايژگيو
وکـار  که اهـداف کسـب   ييهايژگيت باال و به ويمواجه کند اولومشکل 

 نيا. شوديداده م يت کمترياند، اولوها قائلآن يبرا يت کمترياهم
. 

 پاالیش به پاالیش به گیري بااندازه

 معیار کیفی مشخصه کیفی کیفی زیر ویژگی ویژگی کیفی

 هاي مدل کیفیرابطه بین المان): 3( شکل
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 يمعمار يهاسيسرو يابيارز و سهيمقا سيماتر :)۱( جدول

 
باشد و پس از هر مرحلـه  ير ميمتغ ۱۰۰تا  ۰ن اعداد يها بتياولو

  .شونديبه صورت نرمال درآورده م يدهتياولو
آن، در  يهـا يژگيرويو ز يفيک يهايژگيبه و ينسب يدهتيپس از اولو

س يو سرو يفيک يرويژگيمرتب زبه زوج يدهتيمرحله آخر نوبت به اولو
است، تمام  آمده) ۱( جدولگونه که در همان. رسديم يدر سطح معمار

 يفيک يژگيروينسبت به هم و در قالب ز يدر سطح معمار يهاسيسرو
توان يها ميدبنتين اولويبا اعمال ا. شوديم يت دهيوابسته به آن اولو

م نمـود و نقـاط   يمختلف تنظ يهادامنه يسه ارائه شده را برايبستر مقا
مختلف را نسبت به هم و در سطوح مختلـف   يهايضعف و قوت معمار

 ديسنج يفيک

  ه گزارشيو ته يريگاندازه -۵- ۳
 يريـ گنوبـت بـه انـدازه    ،مختلـف  يهـا يژگـ يوبـه   يدهـ تيپس از اولو

کـه  ل آنيبه دل. اندشده ييقبل شناسا يکه در مرحلهاست  ييارهايمع
 يبـازه  يس در سـطح معمـار  يسـرو  يشـده بـرا   يريگار اندازهيهر مع

بدست آمـده را   اعداد و ارقام ستيبايم رات مربوط به خود را دارد،ييتغ
ـ ا. وارد نمـود  يوط به مقدار هـر معمـار  و در ستون مرب يسازنرمال ن ي

  .شوديار انجام مير معاندازه هبا توجه به حداکثر  ينرمال ساز
ها را در سطوح سهيتوان انواع مقايمبدست آمده با توجه به جدول 

بـا  . انجـام داد  يس در سـطح معمـار  يو سرو يفيک يهايژگيمختلف و
 يهاسيشده در سرو يريگمختلف اندازه يارهاير معيجمع نمودن مقاد

را در ها يتوان معماري، ممختلف يهاتياولو در نظر گرفتنگوناگون و 
تـوان  يطور مثال مـ به .سه نموديمقا يفيک يژگيا ويو  يژگيوريسطح ز

-تيـ قابلاز لحـاظ   ۱ يمعمار ISO9126-1 يفيگفت بر اساس مدل ک
تـوان بـا وارد نمـودن    ين روال را ميا. است ۲ يبهتر از معمار يدسترس

ز ين يمختلف در سطح دو معمار يفيک يهايژگين ويب يتيب اولويضرا
 ۱ ياز معمار ۲ يمعمار د کهيجه رسين نتيان به ايدر پا مود ومطرح ن

 .بهتر است

  يک مورد مطالعاتي يبررس - ۴
انتقال صوت بر ستم يدو س يمعمار، يشنهاديشتر روش پيب يسربر يبرا
ـ ا. دنـ ريگيسه قرار مـ يمورد مقا IPه شبکه يپا ه يـ سـتم بـر پا  ين دو سي

ک حـوزه قـرار   يدر  ين دو معماريا. کننديکار م SIP١٤انتقال پروتکل 
و  IPشــبکه ه يـ پاقصـد دارنـد مســئله انتقـال صـوت بـر      رنـد و  يگيمـ 
 ين دو معمـار يـ ک از ايـ هـر   .انتقال صوت را بهبود دهنـد  نگيچييسو

 يمعمـار . در نظر دارنـد ن پروتکل را يا يسازادهيپاز  يخاص يهاجنبه
. اسـت جاوا بنا نهاده شـده   يه تکنولوژينام دارد و بر پا JAIN-SIPاول 

ـ ا .نـام دارد  SNOCERدوم  يمعمار بـه   [13,14]در  ين دو معمـار ي
   .اندان شدهيل بيتفص

  اهداف کسب و کار شناخت -۴-۱
مسئله انتقال صوت  يبرا يحلدر ارائه راه يسع يشنهاديپ يهايمعمار

-عالمت نديفرآ، SIPپروتکل  .دارند SIPه پروتکل يو بر پا IPدر شبکه 
لذا بـدون  . کندير حل مير به نظيورت نظبه صرا در انتقال صوت  يده

توان اهداف کسـب و  ين شبکه مياز ا يخاص يسازادهيدر نظر گرفتن پ
  :ر را استخراج نموديکار ز

 و در هر زماننترنت يهر دو نقطه ان يارتباط ب يبرقرار •
 کنواختيت داده در حال انتقال به صورت يفيحفظ ک •
ن زمان يترعيکل در سرو پروترات در سطح کسب و کار يياعمال تغ •

 نهين هزيو کمتر
از شـنود   يريافت اطالعات به صورت محرمانه و جلـوگ يارسال و در •

 ناخواسته
ن يا يمندفهيروظيغ يازهاين ،اهداف کسب و کار مذکور با توجه به

ن يت انتقـال داده تضـم  يـ فيباال و ک يدسترستيقابل ستم عبارتند ازيس
  .و انتقال اطالعات يدهها هنگام عالمتت دادهيشده و امن

  ۳ويژگي کيفي   ۲ويژگي کيفي   ۱ويژگي کيفي   هاي معماريسرويس
  ۲زيرويژگي  ۱زيرويژگي  ۲زيرويژگي  ۱زيرويژگي  ۳زيرويژگي  ۲زيرويژگي  ۱زيرويژگي

  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن
                ۱سرويس 
                ۲سرويس 
                ۳سرويس 

                اولويت زيرويژگي
        اولويت ويژگي
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  يدر سطح معمار يهاسياستخراج سرو -۴-۲
ل يتشک يس و مشترياز دو بخش سرو IPبر  يشبکه انتقال صوت مبتن

ر را با استفاده از پروتکـل  ير به نظينظ يارتباطن دو بخش يا. شده است
SIP مهم و قابل توجـه   يدر سطح معمار يهاسيسرو. سازنديبرقرار م

  :ر استيت زدر سمت سرور به صور
س امکـان انتقـال اطالعـات    ين سرويا :س انتقال اطالعاتيسرو

هـا و  يمشـتر . سـازد يدهنـدگان را فـراهم مـ   سيها و سرويمشترن يب
تماس  يقرار دارند و در لحظه ها مختلفسکو يدهندگان بر روسيسرو

  . را دارند ياداده اي يري، تصويصوت در لحظه، با فرمت يسيانتظار سرو
تمـام اطالعـات    :کـاربران اطالعات  يابيو بازره يذخ سيسرو

مات يشود تا در هنگام تمـاس تصـم  يم ينگهدار يگاهيپاها در يمشتر
با  يهان تمام دادهين حيدر ا. ارتباط اتخاذ شود يجهت برقرار يمناسب

ره يدر سرور ذخ يآت يهايريگيحساب و پارزش جهت محاسبه صورت
  .شوديم

ـ ا :يو سطوح دسترس س شناخت کاربرانيسرو س ين سـرو ي
 يهـا سيها و سروان به مولفهيمشتر يشناخت و کنترل دسترسفه يوظ

  .م اطالعات بر عهده دارديتماس و تنظ يسرور را در برقرار يکاربرد
 و يپردازشـ  يهـا همچـون نـخ   يمنابع :ت منابعيريس مديسرو

  .شوديت ميريس مدين سرويگاه اطالعات توسط ايبه پا لاتصا
س اطالعات مـورد  ين سرويا :ش اطالعات کاربرانينما سيسرو

 .آورديان فراهم ميمشتر يبرا يکياز کاربران را در قالب گرافين
ـ تـوان قابل ي، ميمعمار در سطح يهاسيسروبا توجه به   يهـا تي

 يازهـا يننمود و  يندبها را دستهساز آنادهيپ يهاو مولفه يمندفهيوظ
ن کار باعـث  يا .به صورت مجزا انجام دادهر دسته  يرا برا يمندفهيوظ

  .سه خواهد شديش دقت مقايافزاو  يدگيچيکاهش پ

  يفياستخراج مدل ک -۴-۳
-ISO9126استاندارد  يفيسه، از مدل کيند مقايفرآ يسازکپارچهي يبرا
هـا و  يژگـ ياز و يباشد، لـذا برخـ  يم ين مدل کليا. شودياستفاده م 1
هـا  يژگـ ين ويحذف ا. ند شدهرا حذف خوا ير ضروريغ يهايژگيرويز

بنابر  .باشديشده در مرحله اول م يياهداف کسب و کار شناسابراساس 
، يي، کـارا نـان ياطمتيـ قابل يهايژگيج بدست آمده از مرحله اول، وينتا
 .باشـند يها مـ ين معماريدر ا يفيک يهايژگين ويترمهم يمندفهيوظ
-يژگير ويها به زيژگيو نيک از ايهر ق،يدق يريگف و اندازهيتوص يبرا
  .شونديش ميپاال ييها

  .اشاره دارد يدسترستيقابل يژگيروير به زيوکار زکسبهدف 
 نترنت و در هر زمانين هر دو نقطه ايارتباط ب يبرقرارحفظ  •

 يم در سـطح معمـار  يطور مستقبه يدسترستيکه قابلل آنيبه دل
-تيـ قابل يژگـ يرويو زباشد آن را بـه د ينم يريگو اندازه ييبل شناسااق

ادامـه   يبه معنـا  افتيبازتيقابل. ميدهيمش يخطا پاالو تحمل افتيباز

ن يا  .باشديم ياداد وقفهيقابل قبول، پس از رو ييبا کارا يدهسيسرو
ن کار يمربوط به ا يهازميص مکانيبا تشخ يدر سطح معمار يژگيرويز

ا يـ مجـزا و   ييهـا ه مولفـه ليا بوسيها زمين مکانيا. شونديم يريگاندازه
ـ پ ،ک مولفـه يـ از  يسيله سرويبوس مثـال   يبـرا . شـوند يمـ  يسـاز ادهي

 يسازرهيا ذخيان يدهنده به مشترسيزمان چند مولفه سروهم يبرپاساز
پـس از  . باشديها مزمين مکانيا ياز جمله يها در چند مولفه موازداده
به زمان ها از آن کيهر ،قيدق يريگاندازه يبرا ،هازمين مکانيص ايتشخ

تحمل خطا تيقابل .شوديش ميپاال ،ستميشروع سباز يالزم برا ييو کارا
در هنگـام بـروز مشـکل     يدهـ سياز سرو يحفظ سطح خاص ييبه توانا
 يهازميص مکانيبا تشخ يدر سطح معمار يژگيروين زيا. شوديگفته م

-تيـ قابل يم بـرا الز يهازميمکان .دشويم يريگن کار اندازهيمربوط به ا
زم يع بار، مکانيزم توزيمکان: ها عبارتند ازستمين نوع سيخطا در ا تحمل
ک يـ در صورت وجود هر  .چندگانه يسازرهيزم ذخيص خطا، مکانيتشخ

  .شوديافزوده م يژگيروين زيا مقدارک سطح به ي، هازميمکانن ياز ا
 .دارداشاره  يمندفهيوظ يژگيت از ويامن يژگيرويزر به يزهدف 

از شـنود   يريافت اطالعات به صورت محرمانه و جلـوگ يارسال و در •
 ناخواسته

 يريگاندازه. ها اشاره داردرمجاز دادهيغ يبه دسترس يژگيروين زيا
ـ ا. رديگيت انجام ميحفظ امن يهازميبا شمارش مکان يژگيروين زيا ن ي

کاربران، زم شناخت ي، مکانيدسترسزم کنترليمکان: ها عباتند اززميمکان
. راتييـ تغ يريگيزم پيزم عدم انکار و مکانيت، مکانيزم حفظ جامعيمکان

 .باشديک سطح اضافه مي يها به معنازمين مکانيک از ايوجود هر 
اشاره  ييکارا يژگيزمان از وبر  يرفتار مبتن يژگيرويبه زر يز هدف

  .دارد
 کنواختيت داده در حال انتقال به صورت يفيک •

مختلـف   يط کاريستم در شرايس يدهسيسروبه  يژگير وين زيا
 ييپاسخگو يهازمانشمارش از  ،يژگين ويا يريگاندازه يبرا. باشديم

، هـا بـه درخواسـت   ييدر پاسـخگو رفتـه  کاربه هاکنندهو متصل هامولفه
  .شوديده مافتاس

  يفيک يهايژگيبه و يدهتياولو -۴-۴
اهـداف  از  يفيک يهايژگيرويزو  يفيک يهايژگيوبه  يدهتياولو يبرا

کار ذکـر شـده، هـر سـه     با توجه به اهداف . شودياستفاده م وکارکسب
ها پس از نرمـال  تين اولويا. برخوردارند يکسانيت ياز اولو يفيکيژگيو

ز بـا  يـ ن يفيک يهايژگير ويبه ز يدهتياولو. است ۲وارد جدول  يساز
  .آمده است )۲(ها در جدول سيسرو يفياز کينتوجه به 

  ه گزارشيو ته يريگاندازه -۴-۵
 يهـا يژگـ ير ويـ ز يبـرا  يريـ گاندازه يارهايک از معيهرن ييپس از تع

ج ينتا. شونديم يريگشده اندازه ييشناسا يهاسيسرو يمبنا ، بريفيک
  ن دو جدول ير بيمقاد .آمده است )۳(و  )۲(ها در جدول يريگن اندازهيا
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 JAIN يمعمار يبررس جينتا ):۲( جدول

  ييکارا  يمندفهيوظ  نانياطمتيقابل  يمعمار يهاسيسرو
  بر زمان يرفتار مبتن  تيامن  خطاتحمل  افتيبازتيقابل

  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن
  ۷۰  ۳۳  ۶۰  ۲۰  ۶۲  ۳۳  ۶۱  ۲۵  انتقال اطالعات

  ۶۰  ۳۳  ۴۰  ۲۰  ۸۵  ۳۳  ۳۴  ۲۵  اطالعات کاربران يابيره و بازيذخ
  ۰  ۰  ۴۰  ۲۰  ۶۴  ۳۳  ۲۸  ۲۵  يشناخت کاربران و سطوح دسترس

  ۶۰  ۳۳  ۲۰  ۲۰  ۰  ۰  ۳۴  ۲۵  ت منابعيريمد
  ۰  ۰  ۶۰  ۲۰  ۰  ۰  ۰  ۰  کاربران اطالعات شينما

  ۱۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۵۰  يژگيرويت زياولو
  ۳۳  ۳۳  ۳۳  يژگيت وياولو

 
 SNOCER يمعمار يبررس جينتا ):۳( جدول

  ييکارا  يمندفهيوظ  نانياطمتيقابل  يمعمار يهاسيسرو
  بر زمان يرفتار مبتن  تيامن  خطاتحمل  افتيبازتيقابل

  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن  مقدار  وزن
  ۴۰  ۳۳  ۹۵  ۲۰  ۳۰  ۳۳  ۵۰  ۲۵  انتقال اطالعات

  ۳۰  ۳۳  ۴۰  ۲۰  ۱۵  ۳۳  ۳۵  ۲۵  اطالعات کاربران يابيره و بازيذخ
  ۰  ۰  ۶۰  ۲۰  ۲۵  ۳۳  ۲۵  ۲۵  يدسترسشناخت کاربران و سطوح 

  ۳۰  ۳۳  ۶۰  ۲۰  ۰  ۰  ۵  ۲۵  ت منابعيريمد
  ۰  ۰  ۸۰  ۲۰  ۰  ۰  ۰  ۰  کاربران اطالعات شينما

  ۱۰۰  ۱۰۰  ۵۰  ۵۰  يژگيرويت زياولو
  ۳۳  ۳۳  ۳۳  يژگيت وياولو

  
ت تعـداد بـا   يـ امن يژگير ويمثال، ز يبرا. اندبه صورت نرمال آورده شده

. شوديم يريگت اندازهيامن يو برقرار حفظ يهازميتوجه به تعداد مکان
ت، شـناخت کـاربران و   يـ زم حفـظ جامع يسـه مکـان   JAIN يدر معمار

با توجـه بـه   . س انتقال اطالعات وجود دارديها در سرويکنترل دسترس
 يسـاز ار پـس از نرمـال  يـ ن معيـ ا ۳-۴ف شده در بخشيپنج سطح تعر

  .د شدثبت خواه) ۲(ار در جدول ينسبت به حداکثر اندازه مع
 JAINمربـوط بـه    يتوان گفـت معمـار  ين جداول ميبا توجه به ا
 يبـاالتر  نـان ياطمتيـ قابلو  يياز کـارا  SCONER ينسبت به معمـار 

ن جداول يا. دوم نقش اساس دارد يت در معماريبرخوردار است اما امن
ا اگـر  يـ کـار بـرد و   ز بـه يـ گر نيدامنه دهم يهايمعمار يتوان برايرا م

ر يين تغيزان بهبود ايتوان ميانجام شود م يک از معماريردر ه يرييتغ
  .را اندازه گرفت

  يآت يو کارها يريگجهينت - ۵
ـ و چرخـه ح  توسـعه در  ياگسترده يهاکاربرد يسه دو معماريمقا ات ي
خـط   يمرجع برا يتوان در انتخاب معمارين روش مياز ا. افزار داردنرم
نـد  يو فرآ يشـنهاد يپ يعمارک ميزان بهبود يافزار، سنجش مد نرميتول
  . استفاده نمود افزارنرم يبر معمار يمبتن افزارد نرميتول

  :باشدير قابل گسترش و توسعه مياز جهات ز يشنهاديروش پ

ف يتوص يهاها با زبانو ارتباط آن يمعمار يهاسيسرو يان رسميب •
 يمعمار

 قيدق يفيک يارهايکار تا معوش از اهداف کسبيبهبود مراحل پاال •
بـه   يدهـ تيـ ش از اهداف کسـب و کـار تـا اولو   يبهبود مراحل پاال •

  يمعمار يهاسيو سرو يفيک يهايژگيو
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