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 چکیده

چند  سیییسییتمهای که نرز ا رار را به صییورت سییرویم ارانه می دهند معماری به شیییوه ای در طرا ی  دانش رایانه در

نیر از چنین  رایانش ابری در (SaaS) سییرویم-عنوان-به-ا رارنرز مدل .گفته می شییود (Multitenancy)مسییتایری

های معماری .کندا راری را برای تعداد زیادی از کاربران ارانه میکند به طوری که یک بسیییتر نرزای اسیییتفاده میمعماری

شندگان محصوالت شدهشناخته ا رارکننده در مهندسی نرزعنوان گرایش تعیینشکل زیادی به محور به-سرویم اند.  رو

ستار منفعت بردن از تبدیلنرز ود ا راری مویتم نرزهر ال، وقتی یک سیسهای ابری هستند. بهشدن به محیطا راری خوا

ا رار تغییر کنیم روند مهندسی نرزعنوان یک سرویم می ا راربهعنوان یک محصول تبدیل به مدل نرزبه ا راررا از مدل نرز

 کند.می

ارانه  مرایای یدید  کنیم و به ا راری بازبینی میرا در توسیییعه نرز (RE)ما نقش مهندسیییی نیازمندیهاما در این مقاله 

ستخراج نیازمندیهای که در محیط ابری ویود دارد  ضمن ارانه ،پرداختها سعه نرز  و RE SaaSتحلیل تطبیقی  سپم  تو

 ارانه لروزو بر  کردهویود دارد تکیه  SaaS REبر انگیره و ا تیایی که برای یک رویکرد چابک  سییینتی و چابک ا رار 

 . تاکید میکنیم RE SaaSیکپارچه برای  RE مدل

 ، مهندسی نیازمندیهاSaaSمهندسی نیازمندیهای در مات کلیدی: کل
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 مقدمه: .1

را بسیار مهم و ضروری  (SaaS)عنوان یک سرویم ا راربهاستفاده از نرز ITهایشرکت %02دهند که مطالعات نشان می

را بسیار مهم و  (SaaS)عنوان یک سرویم ا راربهاستفاده از نرز ITهایشرکت %02دهند که دانند. مطالعات نشان میمی

صان ضروری می ص ست. بااین ITدانند. برای اکثر متخ سبی یا پایین برخوردار ا ضوع از اهمیت ن ویود، این امر به این مو

صوص امنیت ) ست که در خ شرایطی ا سترس بودن )%67دلیل  سامان%76(، عملکرد و در د های مویود ه(، و هماهنگی با 

ا رار بجای خریدن دهد که ایرای یک نرز[. مطالعه دیگر نشان می6کنند]ها را توصیف میها آن( است که این شرکت76%)

 [.0شود]ساله میدر هرینه مشتری در مدت سه %54یویی آن باعث صر ه

SaaS  شی اینترنت محور رایانش ابری صر مدل راین ساًیکی از عنا سا ست. ا شامل  ا شی ابری  صات یک محیط رایان شخ م

ست بهسلف سریع و خدمات سرویم در شش  ستأیری(، ک ستفاده از چند م سیع، ادغاز منابع )ا شبکه و سی  ستر موقع، د

دو عنصر دیگر در  (NIST)سازمان ملی استاندارد و  ناوری  [.6] (NIST)معین بر اساس سازمان ملی استاندارد و  ناوری

ها، و دیگر خدمات و ابرار تکمیل زیرساخت ابر مشخص کرده است. تأمین زمان ایرای محیط، کتابخانهرا برای  SaaSکنار 

سط یک ارانهنرز ستر بها راری تو سرویم گفته میدهنده خاص ب شتری یک (PaaS)شودعنوان   دوداً هیچ (PaaS). م

ستر ندارد، اما کنترل کاملی بر برنامه ستفاده دارد ]کنترل مدیریتی در ایراء زیرین ب [. مر له دورتری 6های کاربردی موردا

کند. که مدل رایانشیییی ابری را کامل می (IaaS)عنوان سیییرویم نسیییبت به کاربر نهایی عبارت اسیییت از زیرسیییاخت به

تواند که مشییتری میا رار اسییت، در الیسییازی و شییبکه و دیگر ایراء سییختمسییلول امکانات یخیره (IaaS)دهندهارانه

 [. 6های ایرایی شود]توان شامل سامانها رارهای  ردی را نصب و ایرا کند، که  تی مینرز

شیود. سیازی میرها راری و هم اطالعات کاربر به شیکل مرکری میربانی و یخی، هم خود سییسیتم نرزSaaSبر طبق مدل 

کند و و خدمات الحاقی را از  روشیینده ایاره می ITا راری، زیرسییاختبجای خرید یک محصییول، کاربر یک سیییسییتم نرز

ستفاده هرینه را پرداخت می ساس یک قانون پرداخت برای هر بار ا ستم کند. با اینمعموالً بر ا سی محور  SaaSویود، یک 

ستگاهی که تنرز سبت به د صول ا راربهحت مدل نرزا راری ن ست ازلحاظ مختلف متفاوت طرا ی(SaaP)عنوان مح شده ا

نگاه کنید(  6بنیان و خدمات محور است )به شکل شماره  PaaSا رار محور، است. معماری آن غالباًپایگاه داده محور، میان

[. وقتی یک 0شییود ]ری کالسیییک میا را[. این باعث تفاوت در نیازمندیها غیرعملکردی در مقایسییه با محصییوالت نرز6]

[ 5دهیم،  روشنده باید این تغییرات را در معماری و نیازمندیها ]ا راری تغییر میا راری را به سرویم های نرزمحصول نرز

 [.7[ ]4ا رار لحاظ کند ]و در تماز روند توسعه نرز

]25,[ ]7[],8[: مدل محاسبات ابری 1شکل شماره 
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باید با شییناسییایی نیازمندیها  )اسییتخراج  .[62], ]9[یاتاً وسیییع اسییت REدهند که موضییوع نشییان می REها از تعریف   

های نیازمندیها  مانند نارسییایی، ناقصییی و های دامنه )تحلیل دامنه(، بازبینی کاسییتینیازمندیها (، تحلیل  رضیییهیوییگی

شد.  شته با سروکار دا ستندسازی، مدیریت نیازمندیها  و مشخصات و غیره  سازگاری )تحلیل نیازمندیها (،  م طی محیدر نا

سیینتی را دچار چالش REروش های کنند، ها در آن کار میبا سییرعت در  الت تغییر اسییت و در آن بیشییتر سییازمان که

 . ]66[کندهای گوناگونی را ایجاد میچالش  SaaS RE. بنابراین  وزهکندمی

ارانه  مرایای یدید اسییتخراج نیازمندیهای که در   ،ا راری را در توسییعه نرز REنقش  هدف ما از ارانه این مقاله بازبینی   

با تکیه بر انگیره و ا تیایی که  و همچنین سییینتی و چابک  REو  SaaSارانه تحلیل تطبیقی  ومحیط ابری ویود دارد 

 .تاکید میکنیم SaaS REیکپارچه برای  REمدل ارانه بر لروز ویود دارد  SaaS REبرای یک رویکرد چابک 

سی  .0 سط دهه  RE :(REنیازمندیها  )مهند شت ] 62در اوا صه ظهور گذا شومن در اثر 60میالدی پای به عر [. راس و 

صلی خودشان ] ارزیابی دقیق نیازمندیها  که سیستم »طور تعریف کردند ( را اینRE)ناز اولیه « تعریف نیازمندیها »[، 66ا

شاره کردند که این ارزیابی ب«ها را انجاز دهدباید آن ستم « وتحلیل با تیتجریه»اید با ، و ا سی ش)چرا یک  ساس  رایط بر ا

ست،(، شده بینیرایج و پیش ست « مشخصه کاربردی»نیاز ا ها را ازنظرکاربردهایی که سیستم باید آن)یک سیستم قرار ا

شد(، و انجاز دهد  سروکار « های طرا یمحدودیت»چگونه با شوند(  دارد. کارهای )چطور این وظایف باید طرا ی و ایرا 

واقعی -همچنین نیاز اسییت که اهداف لغت RE[ این نظریه را بیشییتر توسییعه داد و اشییاره کرد که 65بعدی توسییط زویو ]

ا راری مرتبط سازد، متویه تکامل ا راری را به مشخصات دقیق ر تار نرزهای یک سیستم نرز)با تی(، کاربردها ومحدودیت

[: باید با شناسایی نیازمندیها  9,10یاتاً وسیع است ]REدهند که موضوع ها نشان میفاین تعری ها در طول زمان باشد.آن

، های نیازمندیها  مانند نارسییاییهای دامنه )تحلیل دامنه(، بازبینی کاسییتینیازمندیها (، تحلیل  رضیییهیوییگی اسییتخراج)

سازی، مدیریت نیازمند ستند سازگاری )تحلیل نیازمندیها (،  م صی و نا شد. ناق شته با سروکار دا صات و غیره  شخ یها  و م

 [:67[ ]64بندی شوند ]دسته توانندها در دو روند می دوداً، این  عالیت

 نفعان اج نیازمندیهاینیازهای ییروند استخر 

 ستخراج شده یی ستواند بعداً به سازی نیازمندیها  که مینفعان به مشخصروند توسعه نیازمندیها  ا سا ی عنوان ا

 های توسعه سیستم بکاربرود. عالیت برای

شکل یدی بهعالوه، مدیریت تکاملیتغییر، همچنین میبه  شعنوان نیازمندیهاینیازهای ییتواند به  ود نفعان در نظر گر ته 

 [.  66رسد ]تغییربه نظرمیازپیش قابلکه امروزه بیش

6. RE سنتیر روندهای توسعه نرزد :افزاری سنتیدر توسعه نرم شود، که با عنوان مر له اول معر ی میبه RE، ا راری 

ای، تحلیلگران یابد. در چنین روندهای توسیییعهمرا ل بعدی مانند طرا ی، ایرا، آزمایش و نگهداری و تعمیر ادامه می

سان نرز شتریان و مهند سان نیازمندیها ( باید بین م شند: آنتجاری )یا مهند شته با  راجستخاها نیازمندیها  ا راری قرار دا

د، دست محول کرا راری برای توسعه پایینشده غیررسمی را از مشتریان به مشخصات رسمی که بتواند به مهندسان نرز

ا راری سنتی دارای اهمیت کلی به خاطر دو علت برای روندهای توسعه نرزREاین اعتقاد ویود دارد که  کنند. تریمه می

 است:

 ا راری بعدی بسیار بیشتر از روند توسعه نرز هرینه برطر سازی خطاها در روندهایRE  است، بوز و پاپاچیو  گرارش

برابر  62تر است، در طول ایرا برابر گران 4اند که در شناسایی و  ل مشکل معایب نیازمندیها  در طول طرا ی داده

 .]68[تر استسیستم گرانبرابر بعد از عرضه  022تر است و بیشتر برابر گران 02تر است، در طول آزمایش گران

 باشندترین علت نا مو قیت پروژه مینیازمندیها  ضعیف مهم. 
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5. RE سعه نرم مانند  ا رار سییبکهای توسییعه نرزای اسییت از روشا رار چابک مجموعهتوسییعه نرز :افزاری چابکدر تو

سکراز سط دهه  ا سنگین محور تکامل یا ت میالدی در واکنش به روش 92که در اوا شاری  طور که [. همان6],[69]های آب

[ اشاره شد، توسعه چابک تشویق به مقدار کمینه از مستندسازی که برای راهنمایی دقیق پدیدآورندگان 5در بیانیه چابک ]

ست میو آزمایش شید کنندگان الزز ا شته با ست(. یعنی، کند )تویه دا ستندسازی نی که این  رف به معنای عدز ویود م

 سازی یک سند نیازمندیها یامع ندارد.ا راری دارد نیازی به آماده رد اقداز به شروع یک پروژه نرز

های اخیر تویه زیادی را به خود یلب کرده اسییت. با بازبینی گرارش به دلیل طبیعت سییبکش، توسییعه چابک در سییال

عنوان عامل مو قیت در را به« روند چابک»ها شیییویم که آن، ما متویه می0260و  0262در سیییال  اسیییتندیش گرو 

در سییال  IT[. همچنین، یک نظرسیینجی 02میلیون دالر در محتوای کار( ] 6اند )با کمتر از های کوچک قلمداد کردهپروژه

ها از توسعه چابک های آناند که گروهطور پاسخ دادهپاسخگو به نظرسنجی این 066 از %40دهد که [ نشان می06] 0265

ست. ستفاده کرده ا ساس کنیم که  ا ست ا  سعه نرز  REما ممکن ا ا راری امروزه دیگر اهمیتی ندارد. در نگاه اول در تو

نفعان، ازیمله مشییتریان و شییهای ییطور نیسییت. اوالً، توسییعه چابک  رضیییات قوی دارد )یعنی، تمامی نقهر ال، اینبه

ی های مأموریت بحرانها، مخصییوصییاً پروژهتوانند به یک نقش وا د تقلیل یابند( و قابل کاربرد برای تماز پروژهکاربران، می

ستگاه شکی یا د ست که کنترل ترا یک هوایی، یابجایی، نیروگاه، عملیات پر ست. برای مثال، ما معلوز ا ترونیکی های الکنی

ساس و نرزب سعه چابک ایراء   شیم که از طریق تو شته با ست ندا ست آید ]انکی خود را دو سعه 62ا راری به د [. ثانیاً، تو

ست نگهداری و تعمیر یک سیستم نرز سیار محدود ممکن ا ا راری را چابک چالش های خود را دارد، مانند، مستندسازی ب

ساسی شود وقتی دیغیرعملکرتویهی به نیازمندیها  [، بی00سخت کند ] ل که سیستم تکامممکن است منجر به مسانل ا

 [، و غیره. 11تر گردد ]یابد و آمده استفاده وسیع

ا راری بین پروژه نرز 60222[ از طریق نظرسییینجی که از 06دارد. یونر] REتر آنکه توسیییعه چابک همچنین نیاز به مهم

 REهایای، دارای برخی از  عالیتها، در هر نوع و اندازهپروژهبهدسیییت آورد، نشیییان داد که تقریبا ًهمه  0226و  6985

های های چابک اصییول نیازمند همان انواع  عالیتپروژه»[ اشییاره کردن که 6205هسییتند. بخصییوص، وایگر و سییایرین ]

ست سنتی به آن نیازمند بود ا سعه  ست که پروژه تو ست که «نیازمندیها ی ا راً در دقیق  ونیازمندیها  »، و تفاوت در این ا

 «. های کوچک در سراسر پروژه توسعه خواهند یا تشوند، و در قسمتابتدای یک پروژه چابک مستندسازی نمی

، یک REFSQ 0264 در «پروژه؟ هایخواسته لیست یا مو قیت برای دستورالعمل –چابک  RE »در یک راهنما صنعتی 

درباره اتخای توسعه چابک با دیگران به اشتراک گذاشته است )که مو ق ، تجربیاتش را 6&6 ل از اینترنت راهآلمانی طراح 

شاره ست(. او ا ست که نی سکراز خالص در این محیط پیچیده و تجاری بیش»کرده ا ستا ساده ا سیاری از «از د  ، و برای ب

 الزز است. نیازمندیهامدل محور و تحلیل  نیازمندیهای استخراجاهداف، مانند، کامل بودن، سازگاری، 

شیییود، که به تکرارهای خاص برای ایراها ها کاربران مشیییخص میعنوان گرارشدر توسیییعه چابک، نیازمندیها  اغلب به

صیص داده می صیص داده چنین[. هم62شود ]تخ شفافدر هر تکرار، گرارش تخ شتر تحلیل،  سازی و شده کاربر باید بی

شان  سعه چابک ن صه یدید تو شخ شود. یک م سی  سنتی باید برای قبولی روندهای چابک و ق داده  REدهد که میبازر

آسانی توانایی اصالح شدن و یکپارچگی با قادر خواهد بود تا مشخصات نیازمندیها ی کوچک را تولید کند، که به REشود، 

ازمندیها شخصه نیمشخصات نیازمندیها ی که توسط دیگر تکرارها، قبل و بعد، تولیدشده است را داشته باشد. یعنی، یک م

 آسانی قابلیت اصالح شدن را داشته باشد )یعنی، ارانه پشتیبانی مؤثر برای مدیریت تکاملیتغییر(.ی به

4. RE  درSaaS: RE  بخشی و ا رار است. هدف استخراج، ساختاردهی، اولویتهای اصلی روند مهندسی نرزیکی از بخش

ا رارهسییت. وقتی یک محصییول ا راری اسییت، که مربوب به یک وییگی نرزسییازی نیازمندیها خاص سیییسییتم نرزهماهنگ
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گونه که در ا راری، همانمؤثر سرویم نرز منظور همراهینیر باید به REدهیم، روند تغییر می SaaSا راری را به مدل نرز

 باال اشاره شد، تغییر کند. 

سرویما راربهنرز (6 سال:عنوان یک  ضه محور تولید میهای زیادی، نرزبرای  شکل عر شنده 0شدند ]ا رارهابه  [. یک  رو

ا راری را تولید و آزمایش نرزگذاشت، های الرامی برای  ل یک مشکل خاص میا رار تماز سعی خود را برای انگیرشنرز

ضه میمی سخهکرده و محصول نهایی را به بازار عر شنده ن شتری یا گروه  مایتی  رو ا راری را ای از محصول نرزکرد. م

ا راری کوچک معموالً از های بروز رسیانی نرزکه بسیتهکرد. در الیدر زیرسیاخت مشیتری بعد از خرید مجوز نصیب می

شود، ارتقاهای اصلی اغلب نیازمند خرید یک محصول زمانی می-شود و شامل هرینه یکنتی انجاز میطریق ارتباب اینتر

ست ]نرز سه مدل  [.04ا راری یدید ه سی نرز SaaSدر مقای سنتی را  06ا راری قرن گرایش مهند ست که این مدل  ا

کند. برای زمانی مشخص خریداری میمحور یک  ق استفاده را -SaaSا راری[. مشتری نرز6دهد ]مورد چالش قرار می

سی به خدمات آنالین را به او می ستر شنده ایرای د شتری، او میدر مقابل،  رو تواند از دهد، که بر طبق طرح هرینه م

 مند شود.های  ردی نیر بهرهتعدادی از دسترسی

را هم ازنظر علمی و هم ازنظر  طرح شییید، این مدل تویه روزا رونی 0222های اولیه در سیییال SaaSاز اولین باری که 

ست. در الی سعه روندهای مانند –که رویکردهای دیگر تولید به خود یلب کرده ا شی و تکراری تو صوالت و ا رای  مح

د، مدل انشدهترساختها راری پیچیدهصوالت نرزمح از استفاده و توسعه مسانل به پاسخگویی منظوربه مدوالر ا رارینرز

SaaS شود. ا رار مهندسی میوسیله آن نرزتغییر اساسی در نیازمندیهایی است که به 

عنوان یک سرویم در مقابل یک محصول، شیوه از سیاست عرضه است که مسانل تجاری ا راری به در نگاه اول، ارانه نرز

شتری و چرخه شارکت م سیدن به بازار، م سرویم[. بااین07دهد ]های پخش را تحت تأثیر قرار میمانند زمان ر -ویود 

عه نرزمحوری نرز با تغییرات اسیییاسیییی در خصیییوص توسییی مدل ا راری همچنین همراه  از  SaaSا راری اسیییت. 

سازمانهابهسرویم ستفاده میهای نرزدهی به پیچیدگیعنوان عامل ابتدایی برای  [. قانون بنیادین طرا ی 7کند]ا رار ا

سرویمنرز ست که در آن ایرای نرز (SOA)محور -ا راری معماری  ستی بها س ستههما راری که به  اند اما کامالً از پیو

های ترکیبی باهم در رابطه عنوان سییرویمای عمومی بههم یدا هسییتند )معموالً عملکردها تکی تجاری( از طریق رابطه

پذیر موردنیاز باشییند و به شییکل مقیاس هادهد که آنهسییتند. این امر ایازه به هم پیوسییتن ایرا را تنها وقتی به ما می

 [.  7کند]اگنوستیک است و شیوه ایرای سرویم، امنیت و موارد دیگر را تعریف نمی-سکوی (SOA)باشند. خود 

های سرویم و ایرای آن گیرند که همراه با زیرساختدسترسی قرار میدهندگان سرویم قابلاین سرویم توسط ارانه

ضیح رابطمی شند و تو شبکه محور(  راهم می با سی در اینترنت را ) ستر سرویمبرای د شر و یا تن  ای هآورد. برای ن

شکل -آماده ست )به  سرویم عمومی الرامی ا سرویم 0ادغاز، یک راهنمای  شتی خود  شکل بازگ ها از نگاه کنید(. به 

 [.  04اند ]شدههای دیگر تشکیلسرویم

 :مدل معماری سرویس گرا 2شکل 
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سنتی :نیازمندیهای تغییریافته (0 سه با مدل  ساخت SaaS، مدل SaaPدر مقای ست و ازنظر متکی به زیر های متفاوتی ا

ست. وقتی سی متفاوت ا ستر ضه و د دهیم، معموالً ما تمایل داریم که تغییر می SaaSا راری را به مدل که محصول نرزعر

ها درروند مهندسییی اگرچه نیازمندیها عملکردی نیسییتند، تفاوت [. درنتیجه،06ا راری را  فظ کنیم ]بیشییتر عملکرد نرز

گذارند ا راری را مورد تأثیرمیهایی که روند توسییعه نرز[و دیگر ینبه08ا راری محدود به نیازمندیهای غیر عملکردی  ]نرز

 [.  0شود ]مانند عملکردی، مدیریتی و مهندسی، می

 باشند: غیرعملکردی معموالًبه دلیل سه عامل می شده در نیازمندیهاهای پیش مطرحاین تفاوت

ا رار عمل شییدند یا توسییط خود  روشیینده نرزمحور به طور الراز آوری در محیط ابری میربانی می-SaaSا رارهاینرز -6

ا راری های بررگ خدمات نرزتعداد اندکی از شییرکت.دهد را ارانه می PaaSهای لکنند یا با طرف سییومی که راهمی

سمت ارانه می سمت  PaaSدهند که ق صویری  SaaSرا با ق سکوی یریان ت ست، مانند  سقف یکی کرده ا را زیر یک 

 کنند.دهنده سکو برای خودشان عمل میعنوان ارانه هابه. این شرکتNetflixسروقت 

، که از اینترنت و از قراردادهای مربوب [09شییوند ]بنیان عرضییه می-های کاربری وبعنوان برنامها رارها غالباً بهاین نرز -0

 کند. برای انتقال اطالعات استفاده می

با مرورگر  شییدههای کاربردی  مایتعنوان برنامهشییوندبهعنوان سییرویم ارانه میا رارهایی که بهبخش زیادی از نرز -6

ای در دستگاه مشتری به یرء مرورگر شبکه یا تها راراختصاصکه هیچ نرز ، این بدان معنا است[64شوند ]شناخته می

 مویود نیاز نیست. 

شیییود، باعث تمرکر نیازمندیها غیرعملکردی بر امنیت، محرمانه بودن اطالعات،  ریم خصیییوصیییی و انطبا  می 6عامل 

سرور ینبه شرکت را معین میهای  قوقی مانند قوانین محا ظت از اطالعات و مقررات چراکه محل  [. 0[ ]4کند ]انطبا  

شبکه بعالوه، یک ارانه ساختار غیرمتمرکر یا یک  شتر در معرض  مالت امنیتی قرار دارد تا یک  سرویم ابری بی دهنده 

تر است، هشدارها خاصی باید موردتویه دهندگان سرویم ابری  ر ه سختخصوصی شرکت. اگرچه  مله مو ق به ارانه

 قرار گیرد.

زمان بودن کاربر، قابلیت باشیییند: چند مسیییتأیری، هممی 0 ها در نیازمندیها غیرعملکردی نتیجه عاملبیشیییتر تفاوت

پذیری، قیاس پذیری، قابلیت اعتماد، عملکرد، در دسترس بود، سازگار بودن، قابلیت همکاری، قابلیت  مل، کارایی و شکل

نفعان و های شامل تکامل مستمر، شرکت داشتن تعداد بیشتری از ییه[. دیگر ینب0[ ]62[ ]4واسطه بودن ]مستقیم و بی

 [.  4نظارت بیشتر بر استفاده هست ]

سلله زیبایی ضای خاص درباره م سی و طرح رابطه کاربر و محدودیتتقا شده با مرورگر های کاربری  مایتهایبرنامهشنا

 باشند.می 6تحت تأثیر عامل 

 کند. ها اشاره شد را باهم مقایسه میبه آن در باالکه  REای های روندهتفاوت 6یدول شماره 
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 SaaS REو  RE SaaPها در : تفاوت1جدول 

 عنوان یک محصولافزاربهنرم عنوان یک سرویسافزاربهنرم

 بینینفعان قابل پیشتعداد ذی نفعانتعداد زیاد و متفاوتی از ذی

 مشارکت مشتریان مشارکت کم یا فقدان مشارکت باالی مشتریان

 رابطه مشتری بر اساس استفاده از هر نسخه رابطه بلندمدت مشتری

بازخوردهای مستقیم کاربر که از طریق 

های معمولی و نظارت بر مصرف به دست روزرسانیبه

 آیدمی

 های خاصبازخورد کاربر تنها از طریق نظرسنجی

افزاری بر اساس ن گیرهای نرمبرطرف کرد افزاریبرطرف کردن بالفاصله گیرهای نرم

 بندیزمان

های ارتقاء بخش بدون تأخیر و عرضه مستمر ویژگی

 اتالف وقت

غیرازارتقاءهای کلی وجود هیچ ارتقاء ویژگی به

 ندارد

ها و ارتقاهامعموالً نیازمند در زمان توقف بروز رسانی روند انطباق و یکپارچه بروز رسانی

 شوندانجام می

روزرسانی مستمر باعث تغییرات مخرب بهروند 

 شودکمتری می

ارتقاء معموالًتأثیر زیادی دارد و اغلب نیازمند 

 بازآموزی دارد

های کوچک به شکل دو یا سه نمونه توسط گروه

 شودهمزمان آزمایش می

 افزار دشوار استبینی قبولی نرمآزمایش و پیش

 

7. SaaS RE  وRE وزه :سنننتی   RE SaaS شیییده اسیییت که آمده طور کند و اینهای گوناگونی را ایجاد میچالش

-مهندسیییی روش های کنند، ها در آن کار میمحیطی که با سیییرعت در  الت تغییر اسیییت و در آن بیشیییتر سیییازمان»

شاریآسنتی  REای از تحلیل تطبیقی رهیا ت . در اینجا، ما خالصه[11]« کند.سنتی را دچار چالش مینیازمندیهای    ب

 کنیم. ویود دارد تکیه می SaaS REدهیم، و بر انگیره و ا تیایی که برای یک رویکرد چابک را ارانه می SaaSو 

 تنها یک بار که  نرز ا رارمر له توسعه اولین عنوان را به RE اقد خصیصه چابکی است و  یچابک: رویکرد سنتی آبشار .6

چابک، قابل تطبیق و مداوز است تا با آن از توسعه  REنیازمند یک رویکرد  SaaSکند؛ د عه ایست  رض میو یک

 .]66[در تکرارهای کوچک  مایت کند  eService'sپذیر تجاری همانند پویای و پیچیده  رایندهای تطبیق

مویودات، ها مانند اشیاء، در تعدادی از شاخصه نیازمندیهاسازی برای مجسم کردن و مدل REنتراع: رویکرد سنتی ا .0

را به شکل  نیازمندیهااست تا بتواند  REنیازمند رویکرد سرویم محور  SaaS میباشد.ها و غیره ها، عاملینبه

اساساً  ]66[، SOMA ]65[ SODAرویکردهای تحلیل سرویم سنتی مانند  ]60[سازی کند ها مجسم و مدلسرویم

سرویم  نیازمندیهاینیر نیازمند شناسایی مدیریت  SaaSکه کنند؛ در الیبر ایراء ر تاری سرویم ثابت تمرکر می

-گذاری پرداختهای نظارت، عملکرد و ایراء قیمتپویا یا پیکربندی، محدودیت براساس تقاضایاضا ی مانند ر تار 

  [31].است یریدر یک محیط چند مستأ SaaS ۀهر بار استفاد-برای
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 SaaSکه نفعان یکسانی هستند؛ در الیکننده ییکند که مشتری و مصرفطور  رض میسنتی این REنفعان: یی .6

کننده از سرویم ممکن است از مشتری نفعان از یکدیگر است )یعنی یک مصرفروشنی نیازمند یداسازی این ییبه

انند ارانه گر سرویم، توسعه گر نفعان مسرویم یا مشتری متفاوت باشد( و همچنین نیازمند مشارکت تعدادی از یی

، های یکپارچه(، دالل سرویمای از سرویمیک بسته -ا رارا رار )نرزسرویم، یکپارچه کننده سرویم، پدیدآورنده نرز

 eService امل سرویم، و  سابرس سرویم تا از توسعه، مدیریت و استفاده از  رایندهای پویا و پیچیده تجاری مانند 

 .]31[,]64],[67[ مایت کند 

دهد )مانند، انجاز می REاز مشتریان را با استفاده از  نون سنتی  نیازمندیهای اولیهسنتی شناسایی  REمنابع:  .5

نیازمند  SaaS(؛ رویکرد CRCهای ، کارتXMLها، کنندگان، ینبهها مصرفها، مصا به، نظرسنجی، گرارشکارگاه

 استفاده مجدد )با تأکید بر یکپارچگی  رایند تجاریاستانداردسازی  رایندهای تجارت و استقرار مرکر  رایند تجاری قابل

برای شناسایی  eServicesپذیر پیچیده و پویا به  رایندهای تجاری تطبیق مکرر نگاشتو قابلیت استفاده مجدد(؛ و  

 .]66[],31[سرویم  نیازمندیهای

های الرامات سنتی تمرکر دارد )مانند توصیف متنی، مالکیت، ارتباطات صنایع، اساساً بر شناسایی وییگی REها: یوییگ .4

است. برای مثال،  نیازمندیهاسازی های سنتی برای مشخصنیر نیازمند برخی از وییگی SaaSزمان توسعه، یایگاه(؛ 

مند سرویم اضا ی الرامات مدیریتی است، مانند امنیت اضا ی، گیرد، نیازدر محیط ابر مشترک قرار می SaaSوقتی یک 

های نظارت، عملکرد، پرداخت در هنگاز صدور صورت پذیری، نظارت، محدودیت، مقیاسدر زمان درخواستدسترسی 

 .]68[],31[ ساب، چند مستایری 

کند که نگاه نسبی از یک ای از  رایند توسعه  رض میعنوان اولین و تنها مر لهرا به REردیابی: رویکرد سنتی قابل .7

الرامات »است تا بتواند  REنیازمند یک رویکرد  SaaS دهد )یعنی چه چیری را و چرا باید توسعه داد(.الراز را ارانه می

ی و انسجاز صورت قابلیت ردیابم کند تا بدینیا بسته سرویم با  رایند توسعه مناسب را تجس« عنوان یک کلسرویم به

منظور  سابرسی و مدیریت ارانه های توسعه( به( و  رایند توسعه )شیوهSaaSای از  رایند تجاری )الرامات پیوستههمبه

( و با استفاده از SaaSاند )الرامات یا تهتوسعه eServiceعنوان یک از  رایندهای تجاری بهیعنی کداز، ]69[دهد 

ا راری )سنتی، چابک یا  رایند توسعه چندگانه(.  قدان قابلیت ردیابی ممکن های توسعه نرزیک از  رایندها یا شیوهکداز

 . [31]است شناسایی ریشه مشکالت را مشکل سازد )منبع مشکل یا نقص در  رایند، سرویم و غیره( 

6. SaaS RE  وRE های عمومی است که اغلب از سوی ها و هرینهیک رویکرد چابک قادر به رسیدگی به چالش:چابک

های توسعه چرخه»دلیل این امر به خاطر این است که [38]. شود رویکردهایی سنتی که  اقد چابک هستند تحمیل می

، SaaSکنند. در کشند و سازوکار درونی در توسعه محصول ایجاد میچابک یا اسپرینت اغلب دو تا سه هفته طول می

های یدید باید در درک نیازهای مشتری و معر ی وییگی SaaSرز است. هر برنامه کاربردی های مداز یک نُبروز رسانی

 ,]52[«شوندتلقی می SaaSهای کاربردی تر ستون اصلی مو قیت در برنامههای عرضه کوتاهویا باشد. در  قیقت، چرخهپ

استفاده  SaaSها از چابک برای توسعه است؛ آن SaaSترین  روشندگان ، یکی از بررگSalesforce.comبرای مثال، 

 :کردند و مرایای تجاری زیر را گرارش دادند 

 یا ته عرضه نرخ رشد 

 درصد؛ و 76های اصلی تا یا ته برای بازاریابی عرضهزمان ا رایش 

 درصد. 68یا ته در سراسر سازمان تا وری ا رایشبهره 

و  SaaSدر  وزه توسعه  RE انجاز چگونگی مخصوصاً – [11]در توسعه چابک ویود ندارد  REها زیادی درباره گرارش

ا راری در سطح یهان مورداستفاده های توسعه نرزگر ابری، که به شکل رایج توسط سازماناستقرار آن در محیط محاسبه
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اساساً . [58]ها و قوانین بیانیه چابک . دلیل این امر ممکن است به خاطر این  قیقت باشد که ارزش[38]قرارگر ته است 

سعه کدهای کارگر تمرکر دارد تا ب سمی. رویکردها چابک  REر بر تو سایی و مدیریت  نونی  ]56[ر شنا  نیازمندیهارا برای 

دهند. های  هرست و غیره ارانه میکننده، کارتها مصرفنشده محصوالت، وایت بردها، گرارشمانند  هرست کارهای انجاز

هر ال، که برای سییرویم محور ارانه کنند، به مهندسییی نیازمندیگونه راهنمایی را برای ها هیچرسیید که آنبه نظر نمی

SaaS RE  هایی که توسییط پیوسییته را ازلحاظ سییرویمهمبه یمهم اسییت که قابلیت ردیاب [31]. [37], یاتی هسییت

نگری تواند برای پمپیوسییته میهمهای چابک با اسییتفاده از شیییوه چابک ایراشییده اسییت را بدانیم. قابلیت ردیابی بهگروه

ستمر مفید  سی  رایند چابک، نظارت و ارتقاء م سابر ست که می  رایند چابک،   شده ا شد.  رض  سیدگی به »با برای ر

 .[50] «را با هم یکپارچه کنیم پیاده سازی سیستمو  RE، ما باید  رایندهای 06شهای توسعه سامانه قرن چال

گر ابری یا غیر ابری، ما ( در محیط محاسبهSaaS) eServiceبنابراین، پیش از توسعه و استقرار  رایندهای تجاری مانند 

بتوانند در ابر با گروه آن ( که پم از RE SaaSربط دهیم ) eServiceباید بدانیم که چگونه  رایندهای تجاری را به 

های و ، توسعه یابد )انتخاب سروقت شیوهقرار گر ته  کندهای توسعه سامان چابک استفاده میچابکی که از  نون یا شیوه

ها یا  رایند ( و  عالیتSaaS نیازمندیهایبالقوه  رایند تجاری ) یکپارچگی رایند توسیییعه چابک(. این امر تویه ما را به 

ستم سی سازی  سعه(  تکنیک های ) پیاده  سته از  رایند تجاری تا  رایند کند تا بهمییلب تو سیله آن قابلیت ردیابی پیو و

از  آمده است. 6آنچه گفته شد در شکل شماره گویند.می یکپارچه RE رویکرد آن به اینجا در کها راری را درک کنیم نرز

ر و روش های توسییعه چابک نرز ا را SaaSیهت ادغاز تکراری مهندسییی نیازمندیهای  Method engineering روش

 استفاده می شود.

]66 [: مهندسی نیازمندیهای یکپارچه 0شکل 

 
 خگویی به این سوال زیر را داریم.سما توانایی پا( 0شکلاین شکل )مطابق 

و سپم چگونگی   (SaaS مهندسی نیازمندیهای)  eServiceچگونگی مرتبط ساختن و نگاشت  رآیند های تجاری به 

( با  رایندهای توسعه چابک نرز ا رار )تکنیک های توسعه نرز SaaSیکپارچه شدن  رآیند تجاری )مهندسی نیازمندیهای 

 .(SaaSا رار برای 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

831 
 

نتایج تحلیل تطبیقی مهندسی و  ابربا تویه به شرح مرایای یدید استخراج نیازمندیها در محیط  نتیجه گیری: .8

 یک رویکرد چابک بهانگیره و ا تیاج توسعه نرز ا رار سنتی و چابک ، مهندسی نیازمندیها در و SaaSنیازمندیها در 

لروز ارانه مدل مهندسی نیازمندیهای یکپارچه برای مهندسی  ویود دارد،همچنین بر  SaaS مهندسی نیازمندیهای

 .تاکید میشود  SaaSنیازمندیها در 
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