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 چکیده

خص افزار را مشاست كه كیفیت يک نرمهايي افزاری ويژگيهای غیركاربردی در محصوالت نرمصفات كیفي و يا ويژگي

صفات در نرممي سايي و ارزيابي اين  شنا سادگي امکانكند.  پذير نخواهد بود و اين امر بايد افزارهای مقیاس بزرگ به 

د انهای كیفي مرسوم معرفي شدههای مديريت صفات كیفي انجام شود. در اين مقاله ابتدا مدلها و روشواسطه مدلبه

ستهدلكه اين م صفات كیفي را بیان و د سپس روشبندی ميها  سايي معیارهای كیفي در كنند  شنا های مديريت و 

ست كه اين روشنرم شده ا صفات كیفي و درجه اهمیت آنافزار بیان  سايي  شنا افزار را به ما ها را در يک نرمها امکان 

سطح طراحي و معماری وجود دامي صفات كیفي در دو  سناريوپردازی رد كه روشدهد. ارزيابي  های ارزيابي معماری و 

 بیان شده است.
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 . مقدمه 1

حت كنند و تافزار هستند كه كیفیت آن را مشخص ميافزار، مشخصاتي از آن نرمهای كیفي در يک نرمويژگي

-گیری يا ويژگي صريح در محصول نرمويژگي كیفي يک ويژگي فیزيکي قابل انداره [1]دهند. مي تاثیر قرار

ه كیفیت شده است، كگويي آن به نیازهای مستقیم و يا غیرمستقیم بیانافزاری است كه مربوط به توانايي پاسخ

 توانند به صورتيكیفي مي هایكند. اين ويژگيها را مشخص ميهای سیستم و میزان برآورده شدن آنمشخصه

افزار )مانند های كیفي قابل مشاهده در زمان اجرا نرمويژگي [2]بندی شوند. كه در ادامه بیان شده دسته

های غیرقابل مشاهده در زمان اجرا )مانند قابلیت تغییر، قابلیت كارايي، امنیت و قابل دسترس بودن(، ويژگي

های كیفي مربوط به طبیعت معماری )مانند يکپارچگي مفهومي، صحت( يحمل، قابلیت استفاده مجدد(  و ويژگ

دهند تعدادی معیار نیز مربوط به اهداف كسب و در كنار اين معیارها كه مستقیم سیستم را تحت تاثیر قرار مي

زينه و شود، هافزار وارد بازار ميدهند )مانند زماني كه نرمو كار وجود دارند كه معماری سیستم را شکل مي

 :[1]های كیفي نیز وجود دارد كه شامل ديدهای زير استسه ديد مختلف از ويژگي [3]سود حاصله، بازار هدف(.

 افزار است.كیفیت فرآيند كه مشخص كننده كیفیت فرآيند توسعه نرم 

 دهد.های موردنظر را پوشش ميكند به چه میزان محصول نیازمندیكیفیت محصول كه مشخص مي 

 دهنده كیفیت در حین استفاده برای يک ويژگي خاص و يا انجام يک كار استفاده كه نشان كیفیت در

 خاص با استفاده از محصول است.

يک ويژگي كیفي يک نیازمندی غیرعملکردی در سیستم مانند قابلیت اعتماد، تغییرپذيری، كارايي است. 

و سیستم مقیاس بزرگ بیشتر به معماری آن افزار های كیفي يک نرماخیرا اين موضوع ثابت شده كه ويژگي

هايي مانند سکوی موردنظر  برای اجرا يا مدل و زبان برنامه نويسي آن و سیستم بستگي دارد تا ويژگي

ند های مهندسي مانافزار توجه ويژه به فعالیتهای كیفي نرمای. بنابراين برای تضمین ويژگيساختارهای داده

 افزار مساله مهمي استهای كیفي برای تحلیل و طراحي معماری نرمی ويژگيسازاستنباط، تشخیص و مدل

های های كیفي و ويژگيسازی در معماری به ايجاد تصمیماتي برای معماری است كه ويژگي. تصمیم[8]

 شود. هرحل ارائه شده انجام ميدهد كه اين كار با استفاده از يک سری راهعملکردی را تحت تاثیر قرار مي

سازی در معماری تواند يک يا چند معیار كیفي را تحت تاثیر خود قرار دهد، تصمیمتصمیم برای معماری مي

سری ويژگي به اجزای موجود نسبت دهد، و يا يک تواند برای معماری موردنظر اجزايي را ايجاد كند و يا يکمي

 .[1]سری قیود و الزام به معماری اضافه كند

افزار يک ديد سطح باال از اجزاء دهد. معماری نرمافزار را نشان مينیاد هر فرآيند طراحي نرمافزار بمعماری نرم

دهد. رسیدن ها را ارائه ميها است كه نحوه ساخت اجزاء و همچنین مستندسازی آنافزار و ارتباط بین آننرم

و استقرار پیگیری شود و هیچ سازی های كیفي بايد در طول تمام مراحل تحلیل، طراحي و پیادهبه ويژگي

ويژگي كیفي صرفا با توجه به آن در يک مرحله قابل رسیدن نخواهد بود، بنابراين برای هر ويژگي كیفي توجه 

سازی و استقرار انجام به آن بايد هم در مرحله طراحي )كه مربوط به معماری است( و هم در مرحله پیاده
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 های معماریافزار كه يک ويژگي كیفي است هم به جنبهاز يک نرم . به عنوان مثال قابلیت استفاده[6]شود

بستگي دارد و هم غیر آن. مسائلي مانند اينکه برای يک ورودی از چه وضعیتي استفاده شود؟ در چه جايي از 

سازی است كه اين ويژگي كیفي را تحت تاثیر صفحه قرار داشته باشد ؟ و ... مربوط به جزئیات طراحي و پیاده

دهد و به معماری مربوط نیست اما مسائلي مانند ارائه امکان لغو عملیات يا تصحیح اشتباه و استفاده قرار مي

توان گفت كه معماری برای شود. بنابراين ميهای قبلي از مسائلي است كه به معماری مربوط ميمجدد از داده

كیفي بايد در مرحله معماری طراحي شوند و های افزار، حیاتي است و اين ويژگيتحقق اهداف كیفي يک نرم

زار افهای كیفي يک نرمتواند ويژگيها را در معماری بررسي كرد و همچنین معماری به تنهايي نميتوان آنمي

ای هتوان ويژگيكند كه با توجه به آن ميهای كیفي را ايجاد ميرا محقق كند بلکه بنیاد رسیدن به ويژگي

 .[6]آورده كردكیفي موردنظر را بر

های كیفي در دو دسته قابل مشاهده در زمان اجراء و غیرقابل مشاهده در زمان همانگونه كه گفته شد ويژگي

-توان قبل از پیادهشوند، كه از اين دو دسته، معیارهای قابل مشاهده در زمان اجراء را ميبندی مياجراء دسته

های غیرقابل مشاهده در زمان اجراء نیز از طريق و ويژگيبیني كرد سازی و در مرحله ايجاد معماری پیش

كه  پردازدهايي ميارزيابي معماری قابل تشخیص هستند. ارزيابي معماری به بررسي معماری با استفاده روش

افزاری است كه با استفاده از آن های كیفي و تضمین كیفیت نرمگیری ويژگيدر آن هدف، بررسي و اندازه

گیری از ها و پیشه داده خواهد شد. ارزيابي معماری يک روش مناسب برای شناسايي ريسکمعماری توسع

نفعان بررسي های مختلف معماری برای برآورده كردن نیازهای دیهاست. در ارزيابي و بررسي معماری، جنبهآن

ورت كه يک يا چند های موجود برای ارزيابي معماری سناريو محور هستند، به اين صخواهد شد. بیشتر روش

كنند، و اين سناريوها در ها سناريوهايي را ايجاد ميگیرند و سپس برای آن ويژگيويژگي كیفي را درنظر مي

 .[3]شوندبرابر معماری سیستم بررسي و تحلیل مي

 

 افزارهای كیفي نرم. مدل2

 های كیفي اين صفات را بیانافزار كامپیوتری صفات كیفي متفاوتي ممکن است مدنظر باشد. مدلدر يک نرم

های متفاوتي وجود دارد كه كنند. مدلها را مشخص ميكنند و ارتباط بین آنبندی ميها را دستهكنند، آنمي

 در ادامه بررسي خواهند شد.

معیار كیفي كه برای توسعه دهندگان مهم  23ويژگي كیفي كه برای كاربران مهم است و  11از  McCallمدل 

 . [8]كند. در اين مدل هر ويژگي كیفي به يک يا چند معیار كیفي مرتبط شده استاده مياست استف

های كیفي را در صورت سلسله مراتبي بیان كرده است. اين مدل ويژگيهای كیفي را بهويژگي Bohemمدل 

 .[1]دهدداری، قابلیت حمل و كارايي برای كاربران قرار ميسه دسته اصلي قابلیت نگه

دهد. سطح اول اين مدل شامل شش صورت دو سطحي قرار ميهای كیفي را بهنیز ويژگي ISO1126مدل 

ويژگي كیفي عملکرد مناسب، كارايي، قابلیت استفاده، استفاده مناسب و كارا از منابع، قابلیت حمل و تغییر 

ويژگیهای سطح اول  باشد. در اين مدل هر ويژگي كیفي موجود در سطح دوم فقط يه يکي ار اينپذيری مي

 .[15]وابسته است
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ها برای شناسايي ها، از اين مدلهای كیفي و ارزيابي آنهای بررسي شده برای مديريت ويژگيدر روش

 شود.ها استفاده ميبندی آنمعیارهای كیفي و دسته

 

 های كیفي.روش های ارايه شده برای مديريت ويژگي3

های افزار و ارزيابي معماری موجود بررسي خواهند شد. روشنرم های بررسي صفات كیفيدر اين بخش روش

توان به صورت زير ها را ميها و معماری وجود دارند. اين روشمديريت صفات كیفي در دو سطح نیازمندی

 بندی نمود:دسته

تعیین عنوان مرجع اصلي برای های مبتني بر اهداف كسب و كار، كه اهداف كسب و كار مدنظر را بهروش

 گیرد.های كیفي درنظر ميويژگي

 گراهای جنبهروش

 پردازند.های كیفي ميگرا به براساس اهداف به تحلیل و بررسي ويژگيهای هدفروش

های كیفي معرفي شده است كه روشي برای تشخیص و تعیین ويژگي SPACE-UFOدر دسته اول روش 

عنوان اهداف اساس نیازهای كاربر است كه اين نیازها به است و هدف اين روش بر ITهای موردنیاز در پروژه

شوند. اين روش اين نیازها را با استفاده از پرسشنامه، سناريو نويسي و مصاحبه بدست كیفي درنظر گرفته مي

ی افزار با استفاده از بررسي كسب و كار، نیازهاآورد. اين روش ابتدا يک پروفايل كیفي برای فرآيند تولید نرممي

رای كند كه اين توصیف بافزار ايجاد ميكند و سپس يک توصیف كیفي برای نرمافزار ايجاد ميكاربر و خود نرم

 .[11]ودشافزار استفاده ميهای كیفي در مرحله توسعه نرمافزار و همچنین برای ايجاد ويژگيبررسي كیفیت نرم

-ر اهداف كسب و كار برای اكتشاف ويژگيهای مبتني بروش ديگری است كه در دسته روش MOQAREروش 

افزاری ايجاد شده است. هدف اين روش درک مستقیم و سیستمي های كیفي موردنیاز در يک محصول نرم

تواند براساس اهداف كسب كند كه اين اهداف مينیازمندهای كیفي است. اين روش ابتدا اهداف را استخراج مي

های موجود باشد. پس از استخراج اين اهداف كسب و كار و يا كاستيهای موجود در و كار، مشکالت و آسیب

آيند. در ادامه، اقدامات متقابل موردنیاز  تعريف ها و عواقب آن بدست ميسوء استفاده های احتمالي و آسیب

 شوند. اين كار برایهای كیفي موردنظر استخراج ميخواهد شد و در نهايت از اين اقدامات اهداف و ويژگي

 . [12]شودتمام اهداف مورد سوء استفاده و عواقب موجود تکرار مي

زار افاست كه در همان مراحل اولیه از فرآيند توسعه نرم "های كیفيها برای ويژگيمدل نیازمندی"روش ديگر 

ای هكند. اين روش در مرحله تعريف نیازمندافزار تجمیع ميهای كاربردی نرمهای كیفي را به قابلیتويژگي

های ها و دياگرامUseCaseكند و پس از آن های كیفي موردنیاز ايجاد ميافزار، يک قالب برای تعیین ويژگينرم

 . [13]دهدهای كیفي بهبود ميهای كاربردی و ويژگيافزار را برای تجمیع ويژگيحالت نرم

های كیفي موردنیاز سازی ويژگيهای مختلف برای مدلبراساس تركیب روش Prometheusروش ديگر با نام 

های كیفي را در سه مرحله انجام سازی ويژگيافزار در مراحل اولیه تولید ايجاد شده است كه مدليک نرم

شود، كه شود و يک مدل كیفي توسعه داده ميهای موردنیاز بدست آورده ميدهد: ابتدا مشخصات ويژگيمي
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ردنظر مشخص خواهند شد، سپس اين اهداف توصیف و پااليش برای ساخت اين مدل ابتدا اهداف كیفي مو

شود. شود و در نهايت پس از بازبیني، مدل ايجاد ميها ايجاد ميخواهند شد، پس از آن ساختار و روابط آن

شود و در درمرحله دوم اين روش از اين مدل ايجاد شده برای بررسي و ارزيابي نیازمندهای كیفي استفاده مي

براساس تجربیات بدست آمده از مرحله قبل برای بهبود اطالعات موردنیاز برای صفات كیفي  مرحله سوم

 .[11]شوداستفاده مي

ها معرفي شده است. برای تجزيه و تحلیل و تعريف نیازمندی "افزاریهای نرمهای كیفي در بستهمدل"روش 

شود: در ابتدا ، در چند مرحله انجام ميبندی شده و ساختاریصورت طبقهنیازمندهای كیفي در اين روش به

گیرد، پس از آن كار با استفاده از تعامل با متخصصان آن حوزه انجام ميشود كه اينتعريف دامنه انجام مي

صورت سلسله مراتبي با توجه به های كیفي تعیین خواهند شد، پس از آن اين مشخصات بهمشخصات ويژگي

خواهند شد. در اينجا هر كدام از اين زيرمشخصه ها به يک يا چند  بندیزيرمشخصات هر مشخصه دسته

گي توانند به يک يا چند ويژهای كیفي كلي نیز ميويژگي كیفي كلي تجزيه خواهد شد و هركدام از اين ويژگي

 ها مدل كیفي بدست خواهد آمد. درها و روابط بین آنپايه شکسته شوند. درنهايت با استفاده از اين ويژگي

گیری تعیین كرد و همچنین با توجه به بازخوردها اين مدل را توان برای اين مدل معیارهای اندازهاينجا مي

 .[18]بهبود و گسترش داد

افزار و ارزيابي آن ها را با استفاده از معماری نرمهای كیفي و صحت آنهای ديگری نیز بررسي ويژگيروش

براساس ايجاد سناريو و شناسايي نقاط مهم با توجه به جلساتي كه با كار را اين ATAMدهند. روش انجام مي

ها و تصمیمات معماری دهد. اين سناريوها با روشهای كیفي است انجام مينفعان برای شناسايي ويژگيذی

 كار ابتدا در جلساتيها و نقاط حساس را تشخیص داد. برای اينشوند تا به كمک آن بتوان ريسکتركیب مي

 شود وهايي مانند پرسش و پاسخ نقاط مهم كسب و كار شرح داده ميشود به روشنفعان برگزار ميبا ذی كه

م تر برای سیستهای متفاوت معماری دقیقگردد. پس از آن با استفاده از روشسپس يک معماری پايه ايجاد مي

كه متناسب با آن است نسبت داده موردنظر ايجاد خواهد شد. سپس معیارهای كیفي را به يک ويژگي معماری 

ئه نفعان اراشوند. سناريوها برای ذیبندی ميشود. سناريوها بررسي و رتبهو يک سناريو برای آن تعريف مي

 .[16]شده و با استفاده از خرد جمعي بهبود خواهند يافت و درنهايت گزارش ارائه خواهد شد

است كه اين روش تحلیل را  FDAFافزار معماری نرم های كیفيها برای تحلیل ويژگييکي ديگر از روش

گرا است. در ابتدا اين روش يک طراحي شبه رسمي های جنبهدهد. اين روش از روشصورت رسمي انجام ميبه

گردد و مدل رسمي يک مدل رسمي ايجاد ميكند، پس از آن و به كمک اين مدل شبهايجاد مي UMLبر اساس 

 كند كه بفهمیمشود آيا به درستي تعريف شده است يا خیر. اين روش كمک ميميرسمي ايجاد شده بررسي 

في های كیهای كیفي مدنظر برآورده شده يا خیر و اينکه كدام يک از اجزاء معماری توسط اين ويژگيآيا ويژگي

د، و شونفي ميها در سطح معماری معرعنوان جنبههای كیفي بهگیرند. در اين روش ويژگيتحت تاثیر قرار مي

 .[13]ها استفاده مجدد كردتوان از آنهای پیش آماده نیز وجود دارد كه مييک مخزن از جنبه

نیز برای ارزيابي معماری معرفي شده كه برای بیشتر بررسي قابلیت اصالح و تغییر پذيری بر  SAAMروش 

وش نقاط قوت و ضعف و بررسي شود اين ر SAAMاساس تعريف سناريو است.  اگر يک معماری توسط 
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كند و اگر دو يا چند همچنین نقاطي كه معماری نتواسته ويژگي كیفي تغییرپذيری را ارائه دهد معرفي مي

ها كه هدف يکساني دارند رتبه تواند به اين معماریمي SAAMگاه معماری توسط اين روش بررسي شود آن

پس يک معماری كانديد معرفي خواهد شد و سناريوها شوند و سدهد. در اين روش ابتدا سناريوها تعیین مي

 .[18]شوندشوند، در نهايت سناريوها ارزيابي ميبندی ميبندی و اولويتدسته

برای ارزيابي معماری و با تمركز بر ويژگي كیفي قابلیت اصالح و تغییر معرفي شده  ALMAروش ديگر با نام 

ظور از قابلیت اصالح و تغییر در اين روش بررسي و پیش بیني باشد. مناست كه يک روش مبتني بر سناريو مي

ايگزين های جهزينه انجام تغییرات در آينده، شناسايي نقاط انعطاف ناپذير سیستم و بررسي و مقايسه معماری

دف اين شود كه اين هاست. بررسي قابلیت تغییرپذيری و اصالح درابتدا با تعريف يک يا چند سناريو انجام مي

دهد. اين روش اريوها اين است كه مشخص كند معماری فعلي چقدر در برابر تغییرات انعطاف نشان ميسن

سازی شده است. ذی نفعان سناريوهای احتمالي برای تغییرات در آينده را ارائه پیاده SAAMبرروی روش 

ثیر گر بايد هزينه و تاحلیلكند و تها برای بررسي تغییرپذيری در آينده استفاده مياز آن ALMAدهند كه مي

كند و سناريو تغییرات استخراج اين سناريوها را مشخص كند. اين روش ابتدا اهداف و معماری را مشخص مي

 .[11]شودگیری انجام ميشوند و در نهايت نتیجهو بررسي مي
 

 گیری. نتیجه1

د و كننافزار ميكیفي و غیرعملیاتي نرمبندی معیارهای افزار اقدام به تعريف و دستههای كیفیت نرممدل

ها همچنین اين صفات را افزار را بررسي كرد. اين مدلتوان وجود يک معیار كیفي در نرمها ميبواسطه آن

-تر كند. در كنار اين موضوع، معیارهای كیفي برای نرمها را مشخصكنند تا عمل ارزيابي آنبندی ميدسته

ايي هه كاربرد موردنیاز از درجه اهمیت متفاوتي برخوردار است كه به اين منظور روشافزارهای مختلف با توجه ب

افزار اهمیت صفات كیفي و نحوه ارزيابي وجود آمده است كه با توجه به هدف نرمها بهبرای مديريت اين ويژگي

-سناريوهای كاركرد نرمافزار، نیازهای مشتری و ها بر اساس اهداف نرمكند. در اين روشها را مشخص ميآن

گردد. از آنجايي كه پیگیری صفات كیفي هم در مرحله طراحي و هم در افزار صفات كیفي موردنیاز تعیین مي

های ارزيابي صفات كیفي بوجود آمده است تا در افزار بايد انجام گیرد، روشمرحله ايجاد معماری و بنیان نرم

ها با ايجاد سناريو برای بررسي های كیفي را بررسي كند. اين روشافزار اين ويژگيمرحله ايجاد معماری نرم

 كند.بیني تحقق صفات كیفي ميافزار و پیشصفات كیفي، اقدام به بررسي معماری نرم
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