
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1521 

 

 افزار نرم توسعه مختلف ش هایرو در سکیر تیریمدمدل ها و  یبررس

 

 مهناز ذاكری

موسسه غير انتفاعی فناوری اطالعات تعالی قمدانشجوی کارشناسی ارشد   

mahnaz.mehr4@gmail.com  
 

 محبوبه شمسی
قم صنعتی دانشگاهاستاديار   

shamsi@qut.ac.ir 

 

 سكينه عدل
موسسه غير انتفاعی فناوری اطالعات تعالی قمدانشجوی کارشناسی ارشد   

adlgrouh@yahoo.com 

 

 فاطمه عبدالهی
موسسه غير انتفاعی فناوری اطالعات تعالی قمدانشجوی کارشناسی ارشد   

fatemeh.abdollahi2015@gmail.com 
 دهيچك

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سيستم های نرم افزاری در تمام زمينه ها و نرخ شكست پروژه های نرم افزاری، 

می آيد. وقتی که پيچيدگی و  رامديريت پروژه های نرم افزاری در توليد و توسعه نرم افزار امری مهم و ضروری به شم

اندازه پروژه ها افزايش می يابد، مديريت نرم افزار مشكل تر می شود. در اين پروژه ها مديريت ريسك حياتی است که در 

تمام دوره حيات نرم افزار نقش پررنگی در موفقيت پروژه ايفا می کند و مدلهای مختلفی برای مديريت ريسك پروژه های 

وجود دارد. در اين مقاله ابتدا به تعريف ريسك و مديريت ريسك پروژه های نرم افزاری پرداخته شده و سپس نرم افزاری 

برخی از مدلهای مديريت ريسك نرم افزاری و ارزيابی مدل ها تشريح شده است، در ادامه نتيجه مقايسه و ارزيابی مدلها 

 افزار نرم توسعه نديفرآ یهامدل نيتر مهم در سكير تيريمد و سكير حالت یبررس به ،ارائه گرديده است. همچنين

 یمش یخط نيا(. چابك مدل و یحلزون مدل نموی، مدل ،v_مدل ،یآبشار مدل عبارتند از: ها مدلاين ) شود یم اقدام

 مكک پروژه رانيمد به یا هيرو نيچن ،یفن نظر از. بود خواهد نظر مد یمختلف یها یژگيو یمبنا بر مرتبط مطالعات در

 نقطه از. باشد آنها یها پروژه با تناسب در وجه نيبهتر به که باشند داشته را یروش نيبهتر انتخاب تيقابل که دينما یم

 .دينما یم هموار باشد، یم افزار نرم توسعه نديفرآ یارتقا آنها از هدف کهی، آت مطالعات یبرا را راه راهكار نيا گر،يد نظر

 

 .چابك مدل ، V-مدل ،یحلزون مدل ،افزار نرم توسعه نديفرآ مدل سك،ير تيريمد مدل های: یديكل كلمات
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 مقدمه

دنيای نرم افزار با وجود امكانات بی نظيری که برای سهولت و تسريع فرآيندهای پيچيده به ارمغان آورده، هنوز با مشكالت 

شده است و همچنان اين خطرات وجود دارند. عديده ای مواجه است، شكست های نرم افزاری منجر به زيان های بسيار بزرگی 

 نرم یها پروژه از سوم كي تنها که داد نشان 5002 سال در (Standish) شياستند گروه لهيوس به رياخ مطرح شده گزارش

 نرخ که آن است موکد امر نيا. [Standish Group,2009]گرفت نظر در موفق یها پروژه عنوان به توان یم را یافزار

 یدگيچيپ با ارتباط در را آن توان یم که است، باال یرشيپذ قابل ريغ صورت به چنان هم یافزار نرم یها ژهپرو شكست

 . دانست فعيض یکاربرد سكير تيريمد نديفرآ كي وجود اي وجود عدم با همراه افزار، نرم توسعه یها پروژه ندهيفزا

 یروش نيتر مناسب انتخاب یافزار نرم یها پروژه در سكير تيريمد جهت روش نيبهتر پروژه، در تيموفق حصول منظور به

 عنوان به توسعه نديفرآ یط در را موضوع نيا ديبا نيبنابرا و بوده تناسب در هدف پروژه با شكل نيبهتر به که باشد یم

 .داد قرار نظر مد سكير تيريمد جهتراهكاری 

  عنوان به ( SDLC) افزار نرم توسعه عمر چرخه خصوص در افزار نرم توسعه نديفرآ مدل اي افزار نرم توسعه شناسی روش

 نرم یها پروژه توسعه هنگام به را ها آن ستيبا یم  که است  یمراحل  بيترت کننده حيتشر که ديآ یم  بشماری كرديرو

 بای مختلفی در ارتباط ها روش [.L. Guimares and P. Vilela,2005 ، N. Ruparelia,2010] نمود دنبال یافزار

 . هستند متفاوت گريكدي با سكير تيريمد و تيفيک انتشار، زمان برحسب اين روش ها .دارند وجود افزار نرم توسعه

 هر طيشرا از یبرخ در. ندارد وجود باشد افزار نرم توسعه یها پروژه هيکل با تناسب در که یآل دهيا مدل گونه چيه ،قتيحق در

 نوع توسعه، طيمح به منوط شود دنبال روش کدام که آن زمينه در ميتصم. ستا خود خاص بيمعا و ها تيمز یدارا مدل

 تا باشد یم ستميس دهنده توسعه عهده به یمورد نيچن ن،يبنابرا. باشد یم بالقوه یها سكير و توسعه ميت توسعه، تحت پروژه

 .I]دينما اقدام است پروژه طيراش با تناسب نيبهتر یدارا که( یسفارش بيترک نوع هر ا)ي مطبوع روش انتخاب به نسبت

Sommerville,1996 .] 

 افزار نرم توسعه روش نيتر مناسب انتخاب یرو بر یاديز زانيم به یافزار نرم پروژه هر در بالقوه یها سكير که آن به توجه با

 بنابر. گردد یم یتلق شده انتخاب یها روش از كي هر یاصل هدف عنوان به حاضر حال در سكير تيريمد د،نگذار یم ريتاث

 تيريمد جهت یروش عنوان به را آن که نمود ادهيپ وجه نيبهتر به یصورت در توان یم را افزار نرم توسعه روش نوع هر ن،يا

 .کرد قلمداد سكير

 سپس برخی از مدلهای .در اين مقاله ابتدا به تعاريف موجود در زمينه ريسك ها و مديريت ريسك نرم افزاری پرداخته می شود

 نرم توسعه عيشا یها روش قالب در سكير تيريمد تيوضع متعاقب یها بخش در مديريت ريسك معرفی و ارزيابی شده و

 سهيمقا صرفا آن هدف که باشد یم كيستماتيس یبررس كي شده دنبال یقاتيتحق روش. داده می شود قرار یبررس مورد افزار

 با ها مدل گونه ازنيا نيب یقيتطب مطالعه كي انجام در یسعش همچنين اين رو بلكه ست،ين موجود افزار نرم توسعه یها روش

 که است یشواهد از یا مجموعه ارائه یبررس نيا یاصل هدف. دارد سكير تيريمد ارتباط با در آنها های شاخص به توجه

 .ندهست مبنا -سكير یها روش یحت افزار نرم توسعه روش هرگونه در سكير تيريمد به ازين کننده مشخص
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 مفهوم ریسک
 مفهوم ریسک از دیدگاه های مختلف -1جدول 

 مفهوم ريسك از ديدگاه های مختلف رديف

 ,Yun-Feng Zhang ]در سيستم فناوری اطالعات ريسك را می توان اينترنت، سرورها، برنامه های مخرب و يا حتی لغزش امنيت فيزيكی دانست 1

2009].  

ت که در صورت وقوع، تاثير مثبت يا منفی بر روی حداقل يكی از اهداف پروژه)زمان، هزينه، محدوده، کيفيت( ريسك يك رويداد غيرقطعی اس 5

 [.J Livari , 1999] ميگذارد، به ريسك های مثبت فرصت و به ريسك های منفی تهديد می گويند

ر گرفتن است که تهديدی برای دستيابی به نتايج مورد انتظار از رايج ترين تعريف از ريسك در پروژه های نرم افزاری در معرض عوامل خارجی قرا 1

 .[ Kajkoet al., 2008 ]يك پروژه می باشد

 .[ Miguel Wanderley al. , 2015 ]ريسك ها رويدادهايی هستند که می توانند اثر عكس بر توسعه پروژه ها يا محيط سازمان بگذارند 4

 

 مفهوم مدیریت ریسک

 

 مدیریت ریسک از دیدگاه های مختلفمفهوم   -2جدول 

 مفهوم  مديريت ريسك از ديدگاه های مختلف رديف

کنترل ريسك هايی که احتمال وقوع دارند، اين کنترل در تمام مدت زمان توسعه پروژه های نرم افزاری بايد وجود داشته باشد، حتی  1

 .[ AlmuradChowdhuryet al., Dec 2010 ]ود دارددر دوران نگهداری نرم افزار نيز نظارت هايی جهت کنترل ريسك وج

فرآيند سيستماتيك شناسايی، تجزيه و تحليل و پاسخگويی به ريسك های پروژه است. اين فرآيند شامل به حداکثر رساندن احتمال و  5

 (.pmbokاثرات رويدادهای مثبت و به حداقل رساندن احتمال و اثرات رويدادهای منفی است)

برخورد با عوامل و  تجزيه و تحليل، تعريف، شناسايیيسك پروژه های نرم افزاری به عنوان مجموعه ای از اصول و شيوه های مديريت ر 1

 AlmuradChowdhuryet ]به منظور بهبود شانس دستيابی به نتايج موفقيت آميز پروژه و يا اجتناب از شكست پروژه است ريسك

al., Dec 2010 ]. 

 

 یسک نرم افزارمدل های مدیریت ر

را برای مديريت ريسك فراهم می کنند. فعاليت های ويژه ای برای مديريت ريسك پروژه مدل های فرايند مديريت، مراحل کار 

تحليل ، شناسايی ريسك، استراتژی ريسكهای نرم افزار الزم است و اکثر مدل ها شامل مجموعه ای مشابه از مراحل فرايند: 

 است. ل ريسكکنترو  پاسخ ريسك، ريسك

مدل ها اين فعاليت را مشخص می کنند و بايد به ترتيب و به طور موثر ريسك را مديريت کنند که در زير به برخی از آنها 

 .اشاره می کنيم

 

 )تئوری بری بوهم( spiralمدل 

فزار در نظر می است که مديريت ريسك را در تمامی مراحل چرخه حيات نرم ا spiralاولين مدل جهت مديريت ريسك، مدل 

به صورت رسمی منتشر شد، بنابر نظر بوهم، مديريت ريسك شامل دو فاز  1211گيرد. اين مدل توسط بری بوهم در سال 

 اصلی است:

 شامل شناسايی ريسك، تحليل ريسك و اولويت بندی ريسك  فاز تخمين ريسك: -1

 ی نظارت ريسك شامل برنامه ريزی مديريت ريسك، برنامه ريز فاز کنترل ريسك: -5

 Kajkoet al., 2008 ] ،[ AlmuradChowdhuryet al., Dec 2010 و اقدامات اصالحی می باشد
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 )تئوری بری بوهم( spiralمدل  -1شكل 

 

 

 SEI1مدل مدیریت ریسک 

 ( توسعه داده شده است و شامل پنج فاز مجزا می باشد.SEIه موسسه مهندسی نرم افزار)لاين مدل بوسي
 

 SEI ازهای مدل مدیریت ریسکف -3جدول 

 SEIفازهای مدل مديريت ريسك  رديف

در اين مرحله ريسك های تاثيرگذار روی پروژه شناسايی می شود، محيطی ايجاد می شود که ذينفعان پروژه در شناسايی ريسك  شناسايی: 1

 ها مشارکت داشته باشند و اقدام به شناسايی ريسك ها نمايند.

حله درباره ريسك ها تصميم گيری می شود که تحليل شامل بررسی، اولويت بندی و انتخاب مهمترين ريسك هاست. تيم در اين مر تحليل: 5

 Y.H.Kawket ]ارزيابی ريسك نرم افزار نتيجه هر ريسك شناخته شده را روی هزينه، زمانبندی، کارايی و کيفيت محصول تحليل می کند

al. , 2009  ]. 

در اين مرحله با توجه به اطالعات ريسك، تصميمات و اقداماتی را برای حال و آينده اتخاذ می کنيم. برنامه ريزی شامل  برنامه ريزی پاسخ: 1

 توسعه اقدامات برای رسيدگی به ريسك های فردی، اقدامات اولويت بندی ريسك و ايجاد يك برنامه برای مديريت ريسك است.

 است و اقداماتی جهت کاهش ريسك ها می باشد. نظارت بر وضعيت هايی از ريسك رديابی: 4

فرآيند های کنترل، برنامه های عملياتی ريسك است و فعاليت های کنترل ريسك از قبيل تصحيح تغييرات طرح ها، پاسخ به  کنترل: 2

 Y.H.Kawket al. , 2009 ]رويدادهای تهيه کننده و بهبود فرآيند های مديريت ريسك است که در برنامه مديريت ريسك مستند می شود

]. 

 

 

تمام عملكرد مديريت ريسك با يكديگر مرتبط هستند. بدون ارتباط موثر فعاليت ها، هيچ رويكرد مديريت ريسك نمی تواند 

 دوام بياورد.

                                                           
1 . Software Engineering Institute 
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 SEI [ Y.H.Kawket al. , 2009 ]مدیریت ریسک مدل  -5شكل 

 
 Soft risk مدل

Keshlaf&Hasim  (5000مدل هايی را که ب ) ه ابزار مديريت ريسك کمك می کنند گسترش دادند. مهم ترين ويژگی های

اين مدل تمرکز بر روی ريسك باالست. ريسك ها را ذخيره می کند و راههای موثر جهت مديريت اين ريسك ها را پيدا می 

ين مدل، همچنين بطور موثر ضرر ريسك ها را کاهش می دهد. ا .[ AlmuradChowdhuryet al., Dec 2010]کند

مرحله ای در  1مديريت ريسك نرم افزار را در پروژه های در حال پيشرفت تضمين می کند. اين مدل به عنوان يك فرآيند 

مرحله  2مراحل اوليه پروژه استفاده می شود. هنگامی که همه ريسك های جديد در سراسر پروژه شناسايی شدند، يك فرآيند 

 , .Mu Lingling al ]ی اوليه و قضاوت های متداول مورد استفاده قرار می گيردای داخلی به منظور بهبود تخمين ها

2007 ]. 

 

 
 Soft risk [ P. M. Chawan al. ,  2013 ] مدل -1شكل 
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 CMMI 2مدل

توسعه يافته است و در  CMM( در SEIتوسط موسسه مهندسی نرم افزار) CMMIفرآيند مديريت ريسك، در زمينه های 

ی ارزيابی بلوغ قابليت نرم افزار را ترويج داده است. به طور عمده به عنوان راهنمايی جهت بهبود فرآيند توسعه جهان معيارها

يك مرحله مهم در  CMMI، 1نرم افزار و ارزيابی توانايی توسعه نرم افزار استفاده می شود. فرآيند مديريت ريسك در سطح 

 .[ Y.H.Kawket al. , 2009 ]حوزه فرآيند تعريف کرده است

CMMI  يك فرآيند مديريت ريسك مداوم است برای شناسايی عوامل بالقوه که می تواند اهداف کليدی برنامه ريزی فعاليت

ها و پاسخ به ريسك ها و در صورت لزوم برای اجرای اين فعاليت ها، کاهش عوارض جانبی و در نهايت دستيابی به اهداف 

دستيابی به سه هدف را بطور واضح شرح داده است، با تحقق هر هدف مجموعه ای  CMMIزمانی بكار رود. مديريت ريسك 

 .[ Steve Riddle ,2010 ]از فعاليت ها کامل می شود

هسته اصلی مدل کتابخانه ی ريسك است و هر فعاليت برای رسيدن به اهداف مختلف به روز شده آن در کتابخانه ريسك 

و نگهداری استراتژی های مديريت ريسك و ريسك متصل به پايگاه داده يك تعامل دو  موجود است. فعاليت هايی که به توسعه

 طرفه است، يعنی پايگاه داده ريسك بوسيله جمع آوری اطالعات با فعاليت های مربوطه از ورودی قبلی کار می کند.

 

 
 CMMI [ Ayad Ali Keshlaf, 2013 ]مدل -4شكل 

 

 MSF3مدل 

رای مديريت ريسك فراهم آورده است: يك راهنما که با استفاده از تجربه ها و دانش هايی که از چارچوبی را بمايكروسافت 

پروژه های قبل بدست آمده، پروژه نرم افزاری را مديريت می کند. مديريت ريسك همواره فعال است و يك فرآيند سيستم 

چارچوب راه  MSFه رفع شود. مهمترين ويژگی مدل تفضيلی است، ريسك مرتبا ارزيابی، نظارت، مديريت می شود تا زمانی ک

 Poornima Ramachandra al., 2006] حل های مايكروسافت يكپارچگی دانش فعاليت ها است

,AlmuradChowdhuryet al., Dec 2010].  

                                                           
2 . Software Capability Maturity Model Integration 
3 . Microsoft Solutions Framework 
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 MSF [ Poornima Ramachandra al., 2006 ]مدل  -2شكل 

 

 ارزیابی مدل های ریسک

مطرح شده است برای بررسی توانايی مديريت ريسك و چگونگی برخورد آنها با چالش های موجود در  مدلهايی که در اين مقاله

 پروژه های نرم افزاری می باشد.
 

 ارزیابی مدل های ریسک -4جدول

 قوت ها ضعف ها مشخصات نام مدل

در نظر گرفتن ريسك های فنی در تمام مراحل ضروری  spiralمدل 

  می باشد
ژه های سنگين مناسب برای پرو

 نمی باشد

 

جهت پياده سازی پروژه های نرم 

 افزاری مورد استفاده قرار می گيرد.

تعداد دورهای اين روش با توافق مشتری و هزينه ای که  

  پرداخت می کند تعيين می شود.

  فاز می باشد. 2فاز شناسايی باالترين فاز از 

ه به ريسك منجر می فرايند مستمر است که آنچه را ک SEIمدل 

  شود را ارزيابی می کند.
ذينفعان پروژه و حتی مشتريان در  

 شناسايی ريسك مشارکت دارند.

 تيم ارزيابی ريسك نتيجه ی هر ريسك را روی هزينه، 

  زمانبندی،کيفيت و کارايی تحليل می کند.

فاز پاسخ به ريسك از نقطه نظر شرکت کنندگان در 

  فاز گفته شده است. 2فاز از نظرسنجی باالترين 

  باالترين فاز از ميان فازها می باشد.،فاز تحليل ريسك Soft risk مدل

 ) طبق نظر سنجی ( 
پشتيبانی نكردن ارتباطات 

 ريسك 
  

 پشتيبانی از مستندات ريسك 

 روی ريسك های باالتر تمرکز می کند

بين داده های کيفی و کمی تغيير 

 وضعيت می دهد

فهرستی را جهت تخمين ريسك فراهم 

  می نمايد.

فاز شناسايی باالترين فاز می باشد )از نظر شرکت  CMMIمدل

 کنندگان(
بيشترين نقش جهت مديريت 

ريسك بر عهده ی مديران پروژه 

 می باشد

پشتيبانی از استاندارد در مديريت 

  ريسك
رائه يك نوع دستورالعمل جهت ا

  مديريت ريسك
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  کاملتر از مدل های ديگر است 

  استفاده در پروژه های نرم افزاری

يك راهنما که با استفاده از تجربه ها و دانش هايی که از  MSFمدل 

پروژه های قبل بدست آمده، پروژه نرم افزاری را مديريت 

 می کند

 عدم کامل بودن آن در پروژه

  های خيلی بزرگ
يادگيری و سازگار بودن آن با 

  محيط های دورن سازمانی
از دست دادن مقدار زيادی 

  خطوط راهنماست

 MSFمايكروسافت با ارائه نسخه 

For CMMI Process 

Improvemen  مشكل خطوط

 راهنما را حل کرده است.

 

 مزایا و معایب مدل های نرم افزاری
 

 مدل های نرم افزاریمزايا و معايب  -2جدول
 معايب مزايا مشخصات نام مدل

چكيده ای از فعاليت های توسعه ضروری نرم افزار  آبشاری

شكل جريان مدوام  _به يك روش ترتيبی می باشد

  رو به سمت پايين همانند يك آبشار است

کار _گذراز مراحل به صورت نوبتی و وقت گير مراحل آن قابل کنترل و بررسی  -تر فهم ساده

  تيم پايانی بستگی به کار تيم های ابتدايی دارد.

 
مدل در هر مرحله  _و کوتاه است طول تكرار ثابت افزايشی

اجرای هر  _نسبت به مدل قبلی کامل تر می شود.

به صورت تكراری انجام  افزايشیگروه در يك واحد 

گرديده تا آنكه سيستم تجميع شده و کليه 

  خواسته ها حاصل شوند

دريافت بازخورد زود هنگام _هنگام ريسك ها يت زودمدير

از طريق  _کمتر شدن احتمال شكست پروژه _کاربر

 -گروهبندی خواسته ها سببب کاهش ريسك می شود

توسعه فرآيند نموی به بخشهای کوچك تر اجازه 

همپوشانی با يكديگر را داده و از اين طريق غالب اعضای 

  خواهند داشت تيم قابليت کار به صورت موازی را

برخی موارد نيازمندی اوليه مشخص ولی حوزه 

ريسكها به جای  _کامل کار مشخص نمی باشد.

درج در يك رويه تكرار واحد در تكرارهای 

متعددی همانند توسعه مطلق آبشاری گسترش 

  می يابند

V ار زبر ويژگی توسعه نرم اف_وآزمايش فرايندتست

می دهد تا شكل متقارن آن اجازه _تمرکز دارد

فرآيند تست را بتوان به صورت زود هنگام در فاز 

توسعه انجام داد و آنرا به صورت همتراز با فازهای 

 مختلف برآورد نمود. 

برنامه ريزی آزمايش که هر مرحله اجراء می شود به 

شناسايی زودهنگام خطرات خاص پروژه کمك کرده و 

ارتقاء  سبب کاهش اين ريسك ها از طريق مديريت فرآيند

سازمانی ومستقل و کاربران  يك مدل - يافته می شود

 ن همراه)توليد، توسعه، نگهداری( هستنددرتمام مراحل آ

توليد کننده محصول و مصرف کننده  فرقی بين

برای برنامه ريزی و آماده سازی _نيست

عدم انعطاف پذيری _مستندات استفاده می شود.

افزاری در برابر طبيعت تكاملی پروژهای نرم 

  جاری می باشد

تمرکز سيستم چابك بر ارتباط غير رسمی بين  چابك

افراد مختلف ذينفع در سيستمهای مختلف شامل 

 _توسعه دهندگان و نمايندگان مشتری می باشد

  چابك يك رويكرد تطبيقی است

به واسطه تعامل مكرر و نزديك با مشتری، ضروريات يا 

نموی، بجای حصول خواسته های مربوطه در طی هر فاز 

از مستندات رسمی، که معرف روشهای توسعه متعارف 

 _ديگر می باشد، بطور مستقيم از مشتری بدست می آيد

سبب حذف هر نوع ابهام در درک ضروريات شده و تعهد 

افراد ذينفع به ضرورياتی که می بايست فراهم آوردند را 

رم با توسعه سيستم چابك، خطر ارائه ن_تضمين می نمايد 

افزاری که حاوی باگ باشد به واسطه اتكا به تستهای  

 اتوماتيك، کاهش می يابد 

فرآيند توسعه چابك دارای ويژگی های تفصيلی 

منابع متعدد  جهت مديريت ريسك نمی باشد

  ريسك بدون حل باقی می مانند

 

ريسك های پروژه های نرم  شناسايی و ارزيابی حلزونی

ريسك ها زود  _سكمديريت  صريح ري _افزاری 

کمك به کاهش ريسك _هنگام شناسايی می شوند

کنترل هزينه پروژه به منظور حصول يك _ها 

  پروژه نرم افزاری با قابليت کنترل بهتر می باشد

مناسب پروژه های  _و زياد بر ريسك ها کنترل دقيق

اضافه کردن جزء جزء امكانات نرم افزاری بدون _بزرگ 

 ست برود.آنكه زمان زيادی از د

 

موفقيت آن  _استفاده از اين روش زياد هزينه

و  _بستگی تجزيه و تحليل درست ريسك ها 

 برای آن  به تخصص زياد نياز دارد. 
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 منابع اصلی ریسک در مدل ها
 

 منابع اصلی ریسک در مدل ها -6جدول 

 منابع اصلی ريسك نام مدل ها

 طوالنی مراحل نسبتا_عدم تضمين  کيفيت  _همپوشانی بين مراحل عدم _تغييرخواسته ها به صورت پيوسته  آبشاری

سهل انگاری در وقت و ديگر منابع  مورد  _انتشار باگ ها در بخش های افزايشی _پياده سازی خواسته های تاخير افتاده يا معوقه افزايشی

 استفاده بيش از حد از وقت و هزينه _نياز برای هر بخش 
V با برنامه  _ويژگی های تستی در طی هر فاز توسعه از طريق طراحی پالنهای آزمايشی _تبارسنجی ضعيف استروش های تاييد و اع

 ريزی آزمايشی که در هر مرحله اجرا صورت می گيرد سبب کاهش ريسك ها می شود.

محيط توسعه توزيعی _سب مشترینماينده نامنا_اتكای باال بر عامل انسانی _تيم بزرگ توسعه  _سيستم نرم افزاری بسيار بزرگ چابك

 خزش گستره _

 ريسك با جزئيات آن  فرآيند مديريت _اتكای باال به عامل انسانی  حلزونی

 

 ریسک در مدل حلزونی 
 

 
 مدل حلزونی -1شكل 

 

مبنا  –بعنوان يك مدل فرآيند توسعه نرم افزار ريسك  1211در سال  [B. Boehm,1988] بوهممدل حلزونی به وسيله 

شنهاد شد، که در آن کل فرآيند توسعه با استفاده از ريسكهای شامل شده مورد بررسی و کنترل قرار می گيرد. هدف آن پي

شناسايی و ارزيابی ريسك های پروژه نرم افزاری و کمك به کاهش اين ريسكها و کنترل هزينه پروژه به منظور حصول يك 

د. در حقيقت، تفاوت قابل توجهی بين مديريت صريح ريسك در مدل حلزونی با پروژه نرم افزاری با قابليت کنترل بهتر می باش

 .B] مدلهای فرآيند ديگر، که صرفا در بخش های فرعی برخی از موارد مرتبط با مديريت ريسك را اعمال می دارند، وجود دارد

Gotterbfarn,2001.]  آيد که غالب ريسكها به صورت در مدل حلزونی، اين خصيصه سبب می شود که اين تضمين به وجود

 شناسايی خواهند بود. دن در مدلهای فرآيند ديگر، قابلزودهنگام و بسيار زودتر از مشخص ش

 فرایند توسعه حلزونی

 فرايند توسعه حلزونی سبب پشتيبانی از مديريت ريسك در پروژه های نرم افزاری به طرق مختلف می شود.
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 فرایند توسعه حلزونی -7جدول 

 شناسايی غالب ريسكهايی که پروژه را به خطر می اندازد. o يز اوليه ریسکآنال

o  دسته بندی ريسكها به ريسكهای رابط کاربر و ريسكهای توسعه 

o  .ارزيابی ريسكها جهت مشخص سازی چگونگی رويارويی با آنها در هر چرخه

بعالوه اين دسته بندی به توسعه دهندگان در زمينه اجرای تكنيكهای حل 

 نظير پروتوتايپ نمودن و معيارسنجی کمك خواهد نمود. ريسك
هدف آن مرتفع ساختن ريسكهای مرتبط با عملكرد و مسائل مربوط به رابط کاربر می باشد. اين  پروتوتایپ تكاملی حلزونی

ويژگی های حلزونی به ما در زمينه کاهش ريسك های اصلی قبل از ورود به فرآيند توسعه کمك 

 خواهد نمود.

حل مسائل توسعه برنامه و ريسكهای کنترل رابط که خود برآمده از ويژگی های  o ناليز ریسک در هر چرخه كاریآ

 آغازين پروژه می باشد. 

o  ارزيابی و حل ريسكهای جديدی که ممكن است پس از تغيير هر يك از اهداف

 به وجود آيند، جايگزين ها يا محدوديتها در شروع چرخه.

ويژگی تكراری فرآيند حلزونی که اجازه می دهد تا فرآيند توسعه به بخش يك چهارم اوليه در هر  ند حلزونیویژگی تكراری فرآی

 نقطه از کار برگردد که خود ممكن است موارد ذيل را سبب شود: 

o  اهداف، جايگزين ها و محدوديتها و تغيير آنها، با توجه بدانكه جايگزين های

 مطلوبتری موجود است. 

o يد می بايست به راحتی قابليت استفاده در طی فرآيند توسعه را فناوری جد

 داشته باشد. 

o  .بهينه سازی حداکثری کاربری منابع پروژه 

o .بررسی فعاليتهايی که به صورت ضعيفی در فازهای اوليه انجام شده اند  
فهای ذينفع که بعنوان يك مبنا يا نقطه تصميم بازنگری و بررسی در انتهای هر چرخه با حضور طر بازنگری و بررسی در انتهای هر چرخه

در طی چرخه بعدی اجتناب  "عدم وجود تعهد"گيری مد نظر است تا از ريسكهای مرتبط با 

 گردد. 

 هزینه ها و زمان بيش از حد و خطرات آن

 

 

هزينه ها و زمان بيش از حد و خطرات آن می بايست به بهترين وجهی با استفاده از رويه توسعه 

زونی مديريت شوند که برای اين کار الزم است از مرحله آناليز ريسك در هر چرخه استفاده حل

شود. در اين مرحله، هزينه و زمان مورد نياز برای هر چرخه در ابتدا مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفته تا اينكه تصوير روشنی در خصوص وضعيت حياتی پروژه به دست آيد. اين مورد به مدير 

ه کمك می نمايد و بدين سان توسعه دهندگان کنترل بيشتری را در زمينه اين ريسكها پروژ

 خواهند داشت. 

ريسك های  مرتبط با پيچيدگی های فزاينده را نيز می بايست با استفاده از پروسه حلزونی به  ریسک های مرتبط با پيچيدگی های فزاینده

توان از طريق بخش کردن فعاليتها در فاز برنامه خوبی در پروژه مديريت نمود. اين مورد را می 

 ريزی انجام داد. 

تجزيه پروژه به بخشهای کوچكتر که می بايست آنها را به صورت موازی در توسعه حلزونی انجام  تجزیه پروژه به بخشهای كوچكتر

داد که خود بطور آشكار سبب کاهش مشكالت و ريسكهای مرتبط با زمان می شود، چرا که 

 رهای بيشتری را می توان در طی يك بازه زمانی انجام داد.کا

 

 نتيجه گيری

شكست های فراوان پروژه های نرم افزاری مهندسين را به فكر انداخت تا توجه و دقت بيشتری بر مديريت پروژه های نرم 

هش ريسك می باشد و از افزاری خصوصا مديريت ريسك ها داشته باشند. تمرکز مدل های مديريت ريسك بر شناسايی و کا

اين طريق می توانند دستيابی به اهداف کامل پروژه و زمانبندی و هزينه را بهبود بخشند. همچنين اين نتيجه حاصل شد که 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

1511 

 

مدل  تكامل يافته MSF For CMMI Process Improvement  بهترين و مناسب ترين مدل موجود در اين زمينه

MSF می باشد[Poornima Ramachandra al., 2006]. 

با توجه به اينكه توليد و توسعه نرم افزار در ايران عمر کوتاهی دارد، مديران تجربه زيادی در اين زمينه ندارند و در زمينه ی 

مدل مديريت ريسك نرم افزاری کاری صورت نگرفته است. شناسايی و ارزيابی ريسك ها، مراحل خيلی ضروری برای مديريت 

لذا تحقيقات و بررسی هايی در مورد تجزيه و تحليل ارزيابی ريسك های نرم افزاری در ايران صورت  ريسك نرم افزار است،

گرفته که به صورت عملی به کار گرفته نشده است به همين جهت در بسياری از شرکت های نرم افزاری، مديران برای مديريت 

 ا اشاره شد استفاده می نمايند.ريسك پروژه های نرم افزاری از مدل های بين المللی که به آنه

در اين مقاله ما مدلهای فرآيند پيشروی توسعه نرم افزار را مورد بررسی قرار داده و مديريت ريسك در هرکدام از اين مدلها را 

ای مطالعه نموديم. در نتيجه، دريافتيم که برخی از روشهای توسعه نرم افزار به طور ذاتی شامل مديريت ريسك می باشند. بر

هر روش، بهره گيری از چنين موردی نيازمند شرايط خاصی است. اين مورد موکد آن است که ريسكها در غالب روشهای 

توسعه نرم افزاری غير قابل اجتناب بوده و آنكه کليه روشهای توسعه نرم افزار، شامل روش ريسك مبنا، نيازمند آن هستند تا 

 مديريت ريسك در آنها ارتقاء يابد. 
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