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 چکیده

-au نرم افزاری پروژه های بنابراین تکرار می شوند. تمام جنبه های زندگی کلماتی هستند که در نرم افزاری پروژه های امروزه

courant را  ها پروژه کار کل می توانددهنده ن توسعه سازمان مدیریت استراتژیکهستند.  پروژه های قبلی از بسیار پیچیده تر

توسعه دهندگان ، به منظور تسهیل پروژه های جاری کنند. درک پروژههای  ورودی و بوسیله ی مشخصات نیازمندی ها صرفا

فعالیت ها  این. استفاده می کنند 1آمریکا مدیریت پروژه موسسه رائه شده توسطا مدیریت پروژه ی فعالیت های از نرم افزار

 این فعالیت مدیریتی هستند. حتی فعالیت های محدود به چونبطور کامل پروژه های توسعه ی نرم افزار را پوشش نمی دهند 

 با دیگر تفاوت های قابل توجهی ها دارایاین پروژه  چوننیز مناسب نیستند  نرم افزار فعالیت های پروژه برای های مدیریتی

باید  یا نامناسب این فعالیت های. نیستند نرم افزاری مناسب برای پروژه هاینیز  فعالیت های پروژه برخی از. پروژه ها هستند

 عالیت هایعالوه بر فجایگزین شوند.  مدیریتی فعالیت های 2کامل بودن برای حفظ فعالیت های دیگر بوسیله ی یا اصالح شوند

فنی ایفا می کنند. فعالیت های  پروژه در شکل دادن به کلیدی نقش های فعالیت های فنی، خاص پروژه برای هر، مدیریتی

نرم  پروژه های فعالیت های فنی برای شناسایی یک روش فوری با این حال نمی توانند عمومیت داشته باشند اما پروژه خاص

، اهداف و ورودی فنی خاص پروژه ایجاد انتزاعی از فعالیت های بمنظور روش برای توسعه یکاین مقاله هستند. امروزه  افزار

 حوزه برای شناسایی ضمنی یک روش، ما فعالیت های فنی انتزاع از، عالوه بر روش پیشنهادی در اینهای آن تالش می کند. 

 فنی.  عالیت هایف بهینه سازی همراه با روش هایی برای ادبیات را توسعه می دهیم بررسی

ی نرم افزار  حیات توسعه مراحل چرخه(، PAS) فعالیت های پروژه(، SRSنرم افزار)مشخصات مورد نیاز : کلمات کلیدی

(SDLC )، چرخه عمر پروژه فازهای (PLC ) ( حوزه های دانشKASپارامترها ). 
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 مقدمه-1

 پروژه.  اهداف ی ها وورود از توسعه نرم افزار فعالیت های پروژه شناسایی چشم انداز:

 پروژه.  اهداف ورودی ها و از خاص توسعه نرم افزار فعالیت های پروژه انتزاع ازایجاد  برای بهبودیافته یک روش توسعه ماموریت:

به  اهداف 3یابر پارامترها از مهندسی مجدد فرآیند پروژه از طریق ( TAS) انتزاع فعالیت های فنی برای روشی تعیین:  اهداف

 . پروژه ورودی های ر پارامترهایِاب

 .پروژه و ورودی های اهدافی پارامترهاابر  از ادبیات بررسی تعیین دامنه ی

 .4الحاقی فعالیت های در شکاف پر کردن و سهولت مجانبی تجزیه و تحلیل بر اساس های انتزاعی  TA بهینه سازی تسهیل

 

 انگیزه -2

جنبه های زندگی  در همهفن آوری اطالعات  عبارتی است که دائما تکرار می شود.  رینرم افزا پروژه در عصر اطالعات، امروزه

این  سیستم های اطالعاتی آن ها را بسازد.، که های خودکار هستند نرم افزار به استفاده از مردم مشتاق، گسترش یافته است

قانونی سرچشمه می  ضرورت/  تقاضای بازار از یا درخواست مشتری بر اساس انجام می شوند، صنعت نرم افزار توسط پروژه ها

 منابع انسانی نسبت به، به دست آمده است پروژه ها نرم افزار از طریق توسعه قابل مالحظه ای در، پیشرفت اگرچه گیرند.

 ودندر دسترس نب، جای خالی این علت ریشه ای برای پروژه ها بسیار کم است. میزان موفقیت پروژه هایی، درگیر در چنین

 سیستم های اطالعاتی گذشته، پروژه های توسعهبر خالف  است. خاصی نرم افزار پروژه های مورد نیاز برای دقیق فعالیت های

یک ها(  SDP) 5نرم افزار پروژه های توسعه این برای دنبال کردن بنابراین در ماهیت هستند. پیچیده بسیار امروزه نرم افزاری

وجود دارد منابع  مدیریت مطلوب این یک ضرورت عالوه بر این، مورد نیاز است. خاص فرآیند های و داراییها  تیم از حرفه ای

 نیاز به توسعه بنابراین، توزیع شوند. مطلوب بمنظور بهره مندی این فعالیت ها در طول به صورت مناسب منابع به طوری که

 نرم افزار نیز خوانده شود، وجود دارد. مدیریت پروژه ایفعالیت ه ممکن است به نام که  (PAS) فعالیت های پروژه معماری

توسعه دهنده ی نرم  سازمان مدیریت استراتژیک، آماده می کند تقاضای بازار را برای  SRS مشتری یا سازمان هنگامی که

 حسابرسی دقیق نوع از برای این پروژه برآورد می کنند. اینرا  و منابع خطر وسعت، برنامه، هزینه، مانند پارامترهایی، افزار

می  این پروژه به ورودی ها و  SRS، فعالیت ها برای شناسایی ورودی ها، تنها در مرحله اولیه دقیقی است. دانش مستلزم

 در تامین، باشند. این ویژگی ها منابع انسانی و فن آوری، سخت افزار، نرم افزارشامل  پروژه ممکن است ورودی ها به باشند.

 مورد نیاز برای دقیق فعالیت های محققان در حال حاضر،ایفا می کند.  Pas شناسایی نقش مهمی در داف،اه ویژگی های

 توسعه نرم افزار، محدوده توسعه داده شد  SDLC مراحل را مشخص نمی کنند. هنگامی که ( SPM) نرم افزار مدیریت پروژه

 firmware ها در طراحی  Sdp حاضر، در روزهای شود.دیگر محدود می  فرایند کسب و کار یا هر سیستم اطالعاتی به

بر روی آن کار می کنند.  سیستم اطالعات اتوماسیون به منظور تسهیل یا ابزارها کاربر سیستم اطالعات کهتکامل می یابند 

 ای خاصفعالیت ه شناسایی برای صرف، ِِ SDLC مراحل،  firmware شامل های پیچیده  Sdps برای این نوع از بنابراین،

 کافی نیست. پروژه
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به   SDLC مراحل معنی دار از بهره برداری برای باید عناصر مدل، در نظر گرفته شوند مشابه مراحل حتی اگر عالوه بر این،

را بر  PAs  (PMI) 6مدیریت پروژه موسسهند. اما کافی نیست الزم اند SDLCمراحل  بنابراین، طور کامل بازنمایی شوند.

که سالی چهار بار منتشر   PMBOKشده در توسعه داده اند. فعالیت های مشخص  Kas نه و  PLCی  لهپنج مرح اساس

بیان  همه پروژه ها برای غیر رسمی استانداردهای به عنوان  PMBOK فعالیت های در حال حاضر، می شود، درج می شوند.

 و دانش نه حوزه تشکیل شده توسط بعدی دو ک فضایی در و، شناسایی کرده است را برای یک پروژه فعالیت 42 که می شود.

 در حال حاضر،ست. تکنیک ها و و ابزار ورودی، خروجی، اهداف شامل هر فعالیت تعبیه شده اند. چرخه حیات پروژه فاز پنج

پروژه  فاوت ازکامال مت توسعه نرم افزار پروژه های نرم افزاری نیز اِعمال می شوند. ماهیت پروژه هایبه  حتیفعالیت ها  این

نرم  آن با و انطباق  SDLC مراحل حضور نرم افزار، پیشرفت پروژه بودن نامرئی مانند جنبه ها بسیاری از است در های دیگر

، SRS الزم اجزای حضور، آن نگهداری فعالیت های، نشانه شناسی انعطاف پذیری در سخت افزارهای دیگر، افزار ها و

 غیر رسمی استاندارد فعالیت هایباعث شده است که  تفاوت ها این و بسیاری دیگر. نرم افزار لمس ناپذیری کیفیت،معیارهای 

PMI  فعالیت های کور از بنابراین، استفاده نباشند. توسعه نرم افزار فعالیت های مناسب برای به طور کامل PMI  منجر به 

را در بر گیرد  تمام اهداف می تواند PMIفعالیت  نه ه بر این،عالو نرم افزار است. پروژه های توسعه میزان موفقیت شدید تقلیل

 اشتباهات توسعه نرم افزار، پروژه های در عالوه بر این،کند.  شناسایی می توانند تمام فعالیت ها را  SDLC مراحل و نه

این موضوع بوجود می آورد. را  Pas در تغییرات سریع نیاز به های مرتبط  سریع فن آوری توسعه تمام فعالیت ها و در مستمر

 از قبل آن نمی تواند برنامه ریزی دقیق که اضافی را بوجود می آورد،  KAو  اضافی مدیریت پیکربندی فعالیت های نیاز به

 با توجه بهباشد  محاسبه روش تغییر در و یا کسب و کار روش تغییر در ممکن است به علت این تغییرات نیاز به انجام شود.

 شوند گنجانیده مرحله به مرحله در یک شیوه ی این تغییرات نمی توانند. و تکنولوژی نرم افزار ی سخت افزاریها پیشرفت

اصول باز مهندسی نرم افزار را اجرا  به طور ضمنی، تا بتوان نیاز دارند تا در یک شیوه ی مارپیچی قرار گیرند اصالحات چون

نشان می دهد  فوقمعماری های  نمی باشند. کافی  Sdps برای زم هستند اماال نیز KAs و  PLC مرحله های بنابراین، کرد.

 کافی نیستند. الزم اند اما PAs برای به صورت جداگانه KAs و  PLC ، فازهای SDLC پارادایم یعنی سه ی این همه که

 رت جداگانه منعکس می کنند. اینهر دیدگاه را صو الزم فعالیت های و دارند پروژهاز  دیدگاه های مختلفی، آنها با این حال

 در فعالیت ها از طریق طراحی دخمه پرپیچ و خم این ایجاد کرده است. فعالیت ها در طراحیرا  دخمه پرپیچ و خمروند یک 

است این واقعیت استخراج شده  ما از منطق حل و فصل شده است. پلت فرم این سه تشکیل شده توسط بعدی یک فضای سه

برای توسعه  از آنجایی که آنها دارند و KAs و  PLC مراحل نیاز به به طوری که آنها، هستند اقع پروژه هاها در و  Sdp که

 فعالیت های برای طراحی جداگانه الگوی بحث باال، دررا دنبال کنند.  SDLC باید مراحل ضروری هستند، آنها نرم افزار

SDP  .برای کامال جدید الگوی طراحی کافی نیست SDP  طرح برای به توجیه منطقی و قوی نیاز و بسیار دشواری است ارک 

چشم  تولید با الگوها قرار می دهیم فضای این دری را نرم افزار PAs، ما وظایفی به چنین به جای پرداختن های جدید دارد.

هایی   SRS اطالعاتی به تمتوسعه سیس صرفِ  SRSرا از  جنبه های رفتاری، ما بنابراین/فاز. هر مرحلهجداگانه برای  انداز

بدون به ، است بسیار دشوار کار از آنجا که دیگر باشند. و سخت افزاری تمام ورودی های نرم افزاری افزایش می دهیم که شامل

 استفاده می کنیم که در آن بعدی فضای سه برای شکل دادن یک الگوی موجود هر سه ما از ، PAs کیفیت خطر انداختن

 در اهداف مشخص شده همچنین پروژه و ورودی از مورد نیاز اجزای انتزاعی از ما طراحی شده اند. جزای جدیدا با فعالیت ها

SRS  .هدف نهایی فعالیت هایایجاد می کنیم SDP  ابر  را در قالب انتزاعی از اهداف پروژه ما پروژه می باشد. اهداف تامین

 این پارامترهاهستند.  برخی از پارامترها محدودیت ها در و یا، ارزش ها 8عیتهاوض، این ابر پارامترهاایجاد می کنیم.  پارامترها

 ویژگی های نقاط قوت و ضعف الگوریتم باشند. و یا و داده ها، ساختار کاربرد، معانی، نحو، یعنی آیتم یکی از پنج ممکن است

 (Jalot, 2008) شود.تعیین می  اهداف پنهان کردن پارامترهای و یا برای تامین تغییر با ورودی
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از  این ابر پارامترها در شکاف سپس ورودی را مهندسی مجدد می کنیم. ابر پارامترهای ما ی هدف ابر پارامترها از بنابراین،

را  فعالیت ها چگونگی نقشه برداری برای شناسایی این پر می شود. این مقاله با جزئیات، ( TAS) 7فعالیت های فنی طریق

 ویژگی های جهت در الگوریتم ها کنار هم نهادن برای پیشنهادی معماری از طریق نقشه برداری اینمی دهد.  مورد بحث قرار

به طور ، ما TAS انتزاع برای روش توسعه عالوه بر روش پیشنهادی در بنابراین انجام می شود. اهداف نزدیکی به ورودی و

 .می کنیم ادبیات تعیین دامنه بررسی راهی را برای ضمنی

 

 ادبیات بررسی  -3

به   در ایاالت متحده است  PMI از نشریه فصلی(، PMBOK)راهنمای  "دانش بدنه یتوسط  پروژهراهنمای مدیریت "

، اهداف همراه با فعالیت استاندارد غیر رسمی 42 این شامل. غیر رسمی استاندارداز فعایلت های  پروژه یک خوشه عنوان

 تشکیل شده توسط بعدی دو فضای در سراسر به طور مساوی این فعالیت ها نیک هاست.ها و تک و ابزار ورودی، خروجی

KAS  و PLC  .نرم  پروژه های متاسفانه، هستند. توسعه نرم افزار مناسب برای پروژه های و تا حدودی گسترش یافته اند

را نادیده می گیرند  اغلب این واقعیت توسعه می یابند و  PMBOK نیز بصورت کامل در قالب این فعالیت های امروزی افزار

  PMBOK تکنیک های بسیاری از عالوه بر این،ئر نظر گرفته نمی شود.  KA مدیریت پیکربندی و  SDLC که مراحل

 عمق دانش آن ها بستگی به موفقیت کهین هستند قضاوت های متخصص فعالیت ها مبتنی بر برای تحقق بخشیدن به

 (Henry, 2004) را بوجود می آورد. Pas کامل در تغییر استخراج شوند. این لزوم یک روش هااز  ندمی توان وان دارد کارشناس

 

 

 مدیریتی به جنبه های تنها، اما را شناسایی کرده است PAsتعدادی از  دنیای واقعی یک راهنمایمدیریت پروژه نرم افزار، 

فعالیت های  خودکار برای تکنیک های وها ابزار، نویسنده نعالوه بر ای. جنبه های فنی تاکیده دارد و نه  SDP فعالیت

 مدیریت پروژه خود را بر روی تجربه، واحد نرم افزار بعنوان یک چارچوب مدیریت پروژهرا شناسایی نکرده است.  مشخص شده

به  که ممکن است در نظر گرفته است  SDLC روی الگوی  PAS این کتاب اما ارائه کرده است. کتابیک  نرم افزار در قالب

 زیر مجموعه از سیستم های اطالعاتیپروژه های توسعه  مناسب نباشد. سیستم های اطالعاتی پروژه های توسعه خوبی برای

  اِعمال شود. نرم افزاری به پروژه های بنابراین، نمی تواند نرم افزاری تشکیل شده اند. از پروژه های های بسیار کوچک

را شناسایی کرده است  ها PLC و  SDLCs تشکیل شده توسط بعدی دو یک فضای  "ری اطالعاتفناومدیریت پروژه های "

 .فعالیت را روشن می کند آن ماهیت با این حال، نیست. کافی بحث باال که برای

 جربه خاصپروژه ی نرم افزاری ارائه کرده اند. ت خود را روی مدیریت های صنعتی تجربه  "در عملمدیریت پروژه نرم افزار  "

 متفاوتی دارد. CMM سطوح و سازمانی فرآیند دارایی های، صنعت زیرا هر عمومیت ندارد صنعتی

فعالیت  بنابراین، محافظت می شوند. اطالعاتی هستند که بطور صحیح صنعت نرم افزار بسیاری از فعالیت های عالوه بر این،

 PAsانتزاع  این کتاب برای از این رو، تعمیم داده شوند.ی فزارنرم ا به پروژه های نمی توانند های جداگانه های سازمان

 را در نظر نگرفته است.  PAsای ترتیب توپولوژیکی  نویسنده هیچ عالوه بر این مفید نباشد. مستقل سازمانی
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 9طبقه بندی -4

 (SRSمشخصات نیازمندی های نرم افزار ) -4-1

 اطالعاتی را در بر می گیرد که خود شامل سیستم نیازمندی های هک سازمان مشتری است تهیه شده توسط یک سند این

است.  و غیره نمونه های اولیه و محدودیت ها، بازیگرهای  رابط سیستم، غیر کارکردی و الزامات کارکردی، مروری بر سیستم

 می شود. افزار توسعه نرم پروژه رسمی آغاز که منجر به( است SRS قانونی )نسخه پروژه منشور بخشی از این سند

یا  برای تامین کامل که هر هدف به گونه ای ماموریت است برای رسیدن به طراحی شدهی  گسترده چارچوب اهداف اهداف:

 مورد نیاز است.  از ماموریت کلی جزئی

وریت و مام، رسیدن به چشم انداز برای پیشرفت پروژه در طول فعالیت های انجام شده این ها (:PAsفعالیت های پروژه )

 .مدیریتی باشند و همچنین فعالیت های ممکن است شاملکه  هستند اهداف

، ساختار داده کاربرد شناسی و معناشناسی نحو، در اینجا ما ایجتد می شوند. ویژگی ها اصطالحی است که در قالب آن پارامتر:

 در نظر می گیریم. پارامترها را به عنوان  firmwareو  الگوریتم /ها 

به  یا هر هدف در به صراحت ممکن است ابر پارامترها پارامتر است. انتزاعی از نوع داده یا پارامتر وضعیت یا مقدار رامترها:ابر پا

 طور ضمنی در ویژگی های ورودی تعریف شوند.

 کار استفاده شود. های شرکت کننده در پروژه خاص های فنی فعالیت ورودی و خروجی ممکن است به عنوان این

زمانی توسعه  در مراحل)محقق شده توسط پروژه( که فعالیت ها  از (: یک معماریSDLCچرخه ی حیات توسعه نرم افزار)

 .سیستم اطالعات است توسعه و آن محدود به طراحی ارتباط. نرم افزار سازمان دهی می شود

می  پروژه پیشرفت مراحل مختلف فاده درمورد است فعالیت های از خوشه هایی این ها  (:PLCمراحل چرخه ی حیات پروژه )

 باشند.

 .کنترل و و نظارت، برنامه ریزی، اجرا، بسته شدن شروع، وجود دارد: یعنی  PLC پنج مرحله در

مبتنی بر  نیازهای نوع خاصی از بر اساس که فعالیت های پروژه هستند از خوشه هایی این ها(: KAS) حوزه های دانش 

 . طبقه بندی می شوند دانش

علم  دارای انواع مختلفی از زبان های برنامه نویسی و زبان های رسم نمودار است. معانی آنها نمادها و آن در ارتباط با :نحوها

 19داده ها)زبان تعریف  تعریف مختلفی برای دارای زبان های فرعی مختلف های  DBMS از آنجا که صرف و نحو است.

(DDL زبان ،))دستکاری داده ها (DML) کنترل داده ها( و زبان (DCL هستند ))معناشناسی خاص خود  و نحو آنها دارای

 .می باشند

 شبیهکه  می باشد معانی آنها به همراه های مختلف کاراکتر ترکیب قوانینی برای محدودیت ها یا در ارتباط با :معناشناسی

 .زبان است نحو بخش

دیدگاه های  می پردازد. این یعنی معانی مفهوم روزانه ی سازمان به الیت هایآن در فع از استفاده ی کاربر با توجه به کاربرد:

 برای اهداف مفید. الگوها از سند و یا مختلفی
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 تحقق قانونی و ضرورت و یا تقاضا یبازار و یا مشتری نیاز یا بر اساس ها(: این پروژه ها SDP) نرم افزار پروژه های توسعه

 انجام می شوند. ایده های جدید

 است. اهداف پارامترهایابر  بمنظور تامین ورودی کنار ویژگی هایدر  آن :قدرت

 است. اهداف پارامترهای در تامین ابر ورودی ابهام ویژگی های ی درجهآن  :ضعف

 

 روش پیشنهادی -5

 در توسعه Ac-courantهای   Sdpنفوذ کرده است.  جنبه های زندگی در همه و رشد کرده است اطالعات، فن آوری امروزه

. سیستم اطالعاتی را تسهیل می کند نرم افزار اجرای به نوبه ی خود گنجانده شده اند که( firmware) نرم افزار ی ابزارهای

 روی firmware عالوه بر این، پروژه را نشان می دهد. جنبه های رفتاری پروژه( تنها منشور) SRS، برای چنین پروژه هایی

 صرف  SRS از نمی تواند پروژه رفتار نرم افزار توسعه یافته است. در اینجا، یا فن آوری یک یا چند ایانتزاع برخی از ویژگی ه

 هیچ پروژه بدست آورد. اسناد و مدارک موجود هر یک از به طور مستقیم از را نمی توان TAS، در این صورت بدست آید.

برای   TAS برای ایجاد انتزاعی ازرا  یک روش ما ندارد.وجود   TAS شناسایی دستورالعملی تعیین شده ای برای یا روش

 شناخته می شوند.  پروژههای  و ورودی اهدافی پارامترهاابر  تفاوت بین ها از TAS تامین اهداف پروژه پیشنهاد می کنیم. 

TAS در اهداف بازی کند. اهداف برآوردن یک نقش حیاتی در SRS  مشخص شده در ورودی از SRS  اند. مشخص شده 

 

خالصه سازی  نیاز به برای تامین  اهداف مسئول ویژگی های، برای تامین اهداف آغاز می شود. پروژه ورودی باتوسعه نرم افزار 

 ویژگی ها، ضعف و نقاط قوت برآورده شود. اهداف ممکن نیست تمام وجود دارد، ویژگی های متعددی از آنجا که. دارند )انتزاع(

 اهداف تامین یا جلوگیری از مربوط به ویژگی های بنابراین اهداف هستند. جلوگیری از و یا جزئی اهدافتامین کامل یا  مسئول

، روش،  رسم نمودار و زبان های برنامه نویسی نرم افزاری، ابزارهای ورودی ها شامل به طور معمول،. دارند خالصه شدن نیاز به

چشم انداز،  شامل ها بطور صریح یا ضمنی SRS های دیگر هستند. سیستم ( و یاDBMS) پایگاه دادهسیستم های مدیریت 

و از این است  انسان وابسته به  TAS، شناسایی در نتیجه هستند. در حال انجام یا کسب و کار پروژه فرایند و اهداف ماموریت

 و اهداف که ازتالش می کند  TAS ایجاد انتزاع برای روش این مقاله برای طراحی یک خواهد بود. اشتباه های انسانیدچار  رو

در را شناسایی می کند.  استفاده نمی شوند  TAS در که و الحاق بهینه ی الگوریتم هایی استفاده می کند پارامترهای ورودی

 ,Royce) ذکر شده است. اهداف ورودی و ویژگی های از  TAS ایجاد انتزاع خودکار برای نیمه روش پیشنهادییک  ذیل

1998) 

 

 

 

 

 

 روش  -6

 در این فرایند اتخاذ می کنیم. ورودی ویژگی های از انتزاع ابر پارامترها برایرا  مهندسی مجدد یک فرایند، ما در اینجا

نوع پارامتر  5را به یکی از  پارامترها اهداف ایجاد می کند و از انتزاع ابر پارامترها را ،11مهندسی معکوس، بخش مهندسی مجدد
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برای تامین یا  رو به جلو در مهندسی این پارامترها. ساختمان داده و، الگوریتم کاربرد، معانی، نحو، ییعن دسته بندی می کند

اگر ابرپارامترهای پارامتر، اهداف پارامتر را برآورده کنند نقطه ی قوت و اگر از جلوگیری از اهداف مجددا بازبینی می شوند. 

 هدف جفت ابر پارامترهای بین فعالیت ها از اختالف می شوند. پس از آن، مانع دست یابی به اهداف شوند نقطه ی ضعف تلقی

نشان  1در شکل  مناسبی انتزاع سطح همراه با بلوک دیاگرام در مهندسی مجدد این فرایند شناخته می شوند. ورودیویژگی  و

انتزاع ابر  باآیند مهندسی مجدد فر وجود دارد. مهندسی مجدد فرآیند برای انتزاع سه سطح در نمودار زیر داده شده است.

همان  برای  بعدی بازیابی می کند. باالتر انتزاع سطح در پارامتر به صورترا  طراحی اهداف آغاز می شود و پارامترهای

یجاد ما انتزاعی از ابر پارامترهایی که اهداف را تامین می کنند یا مانع آن ها می شوند را در قالب نقاط قوت و ضعف ا، پارامترها

 (Pankaj, 2011) است. مهندسی مجدد خودکارنیمه  فرایند انجام برای می کنیم. مراحل ذیل، گام های رویه ای

 SRSخروجی  در پروژه ورودی ویژگی های، نرم افزارمشخصات نیازمندی های  -ورودی

 .ابر پارامترها را در قالب مورد نیاز ویژگی هایاز  و انتزاعی هر هدف ( بررسی کنید1

پایه ، پس است الگوریتم زبان / وضعیت هدف، ویژگی هایند )اگر ا مشتق شده ابر پارامترهایی که بر اساس ( شناسایی کنید2

 می باشد.( و رفتار زبان همان

 یهپا کاربرد شناسی، اگر و معناشناسی، نحو مانند پارامترها طبقه بندی کنید را به یکی از هر ابر پارامتر زبان است پایه ( اگر3

 .و ساختار داده طبقه بندی کنیدها  الگوریتم به یکی ازها را  ابر پارامتر، است حالت تغییر رفتار و یا

 .هدف بازبینی کنید پارامترابر  پنهان کردنِ برای و یا برای تامین یا ورودی ویژگی را در ( پارامتر4

 پارامترهای ورودی پروژه باشد مطابق با اول الگوریتم دیورو بطوری کهرا شناسایی کنید  الحاق الگوریتم ها یا ( الگوریتم5

 الگوریتم ها مجاورت در الگوریتم های دیگر پارامترهای اهداف باشد.ابر  مطابق با الگوریتم و خروجی پارامترهای یکسان()برای 

 تعداد محدودی از ممکن است مجاورت مرتب می شوند. متوالی الگوریتم های ورودی و خروجی بین نزدیکی شان بر اساس

 برو. 8یکی از پارامترها وجود ندارد به گام  اگر ایجاد کند. محدود ناپیوستگی های

ها  الگوریتم مجاورت در ناپیوستگی هر در کردن شکاف برای پر الگوریتم را بدست بیاور. جایگزین ممکن مجاورت های ( تمام6

به دست )عالوه بر مطلوب ترین را اجرا کنید. ، مجاورت شناخته شد اگر بیش از یک تالش کنید. 12ابتکاریهای  از طریق روش

 برو 7به مرحله ی  مورد نیاز را نیز تسهیل می کند(. ادبیات ، آن بررسی  TAS آوردن

 ورودی ابر پارامترهای بین یا یک رابطه ی انجمنی سپس وجود ندارند اهداف و یا ورودی ویژگی های یا در ابر پارامترها ( اگر8

 .مشترک سازماندهی کن پارامترهای بر اساس بین ابر پارامترهای اهداف یا

 ابر پارامترهای به عنوان ورودی حاوی روش های یا الگوریتم ها شناساییبرای  از الگوریتم ها ایجاد کن ادبیاتی ( یک بررسی7

 .هدف هستند امترهای ورودی وبین ابر پار در ورودی / خروجی دارایی که هدف ابر پارامترهای و / یا ویژگی ورودی

 برو 13مرحله  به اهداف ابر پارامترهای ( در صورتی عدم وجود8

 برو. 12به مرحله ی  ورودی متا پارامترهای عدم وجود ( در صورت19

ی اابر پارامتره برای به ترتیب را به صورت جداگانه 13و  12 مراحل در هر دو طرف وجود ندارد وجود ندارد سازگاری ( اگر11

 دنبال کنید. اهداف ورودی و ویژگی های

را  6و  5 مرحله یا کل پارامترها ایجاد کنید، پارامترهای یکسان پارامتر ورودیِ دو یا چند از ( انتزاعی از ابرپارامترهای اهداف12

 .مهندسی مجدد بهترین کار استکه  به نظر می رسد تکرار کنید. در اینجا
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 ابر پارامترهای ورودی را به ابر پارامترهای، سپس تطبیق نیافتند کدام از ابر پارامترهای اهدافهیچ ، اگر ( برای ابر پارامترها13

می شود، تاثیر این ابر  پارامترهاابر  سایربه  مانع رسیدن ابر پاراکترهای ورودی حضور اگر آن ممکن نیست ودیگر تبدیل کند. 

 .پارامترها را در سراسر پارامترها به حداقل برسان

 

 فعالیت های پروژه برای موردی مطالعه  -8

در  "شبکه  DBMS به شی گرا ویژگی های بهبود یافته برای گنجاندنیک روش "تحت عنوان را  این پروژه اجازه دهید ما

 (Pankaj, 2011) می باشد. ( OOT) شی گرا تکنولوژیویژگی های  پروژه به عنوان ورودی شامل  SRSنظر بگیریم. 

( و NDBMSشبکه ) DBMSبه ویژگی های  OOTوظیفه اصلی، نگاشت کردن مولفه های دید مفید انتزاعی از  ،در اینجا 

vice versa  .می باشدSRS  شامل اهداف ذیل باشد: ممکن است 

 

 NDBMS ویژگی های به سازگار  OOT ویژگی های ( برای تبدیل1

 NDBMS ویژگی های به باقی مانده  OOT ویژگی های ( برای تبدیل2

  OOTویژگی های  به NDBMS  ویژگی های باقی مانده مهندسی مجدد ( برای3

 

 ابر پارامترهای همراه با تامین کننده ی اهداف ابر پارامتر به شرح زیر است. خالصه شوند اهداف از که می توانند ابر پارامترهایی

 به عنوان مثال را نشان می دهد 1اهداف  پارامترهایابر  2 است. جدول 1به شرح نشان داده شده در جدول  ورودی مربوط به

اهداف  ابر پارامترهای 3 جدول به دست آیند. ورودی ویژگی های ابر پارامترهای انتقال می تواند از طریق اهداف پارامترهایابر 

را نشان  3رهای اهداف ابر پارامت 4 ورودی که مستقیما قابل تدیل نیستند. جدول OOTو ابر پارامترهایی  را نشان می دهد 2

در  NDBMSمهندسی مجدد دارند برای بازبینی ویژگی های  فرآیند که نیاز به  NDBMS ویژگی های می دهد یعنی

 .   OOTالگوی 

 

 : پارامترها و ابرپارامترهای اهداف و ورودی1جدول

NDBMS پارامترها OOT 

نوع رکورد/اقالم داده، نوع رکورد، نوع 

 Aliasesرکورد مصنوعی، 
 نحوها

کالس/ویژگی ها، مرئی بودن )خصوصی، عمومی(، 

خط حیات، آبراهه ی شنا، سیگنال دریافت و ارسال، 

 فعالیت، بازیگر، متد شی، شی اطالعات، شی فیزیکی

نوع مجموعه، رابطه، وراثت چندگانه، 

طرح، ناوبری، حالت مکان، درج 

مجموعه، معیار اجاره، مرئی بودن 

 )خواندن، نوشتن(

 نیمعا

انتقال، بخش، پیوند، اتشعاب، رابطه، عمومی 

سازی/تخصصی سازی، مرئی بودن )حفاظت شده(، 

تجمیع، چندگانه، وراثت، پروتکل، مترادف ها، 

 ناهمگنی

حوزه ها، قلمروها، نمودار بچمان، زیر 

طرح ها، طرح، حوزه ی کار کاربر 

(UWA) 

 کاربردها

ار توالی، نمودار مورد کاربردی، نمودار فعالیت، نمود

نمودار پردازش کار، نمودار بسته ی کالس، نمودار 

 بسته ی مورد کاربردی
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 : ابر پارامترهای قابل تبدیل اهداف و ورودی ها2جدول

NDBMS پارامترها OOT 

 کالس/ویژگی ها، مترداف ها نحوها  Aliases نوع رکورد/اقالم داده،

 رابطه، پروتکل معانی … نوع مجموعه

لمروها، نمودار بچمان، زیر حوزه ها، ق

طرح ها، طرح، حوزه ی کار کاربر 

(UWA) 

نمودار بسته ی کالس، نمودار کالس،  کاربردها

 خط حیات، شی اطالعات

 

 . غیرقابل تبدیل هایی که ممکن است از طریق برخی پارامترها به پارامترهای دیگر تبدیل شوند3جدول

NDBMS پارامترها OOT 

آبراهه شنا، سیگنال مرئی بودن،  نحوها 

 دریافت، سیگنال ارسال، شی فیزیکی

ادغام کالس ها به یک تک رکورد یا 

ارائه ی آدرس ابرکالس در حافظه ی 

، انواع مجموعه uWAزیرکالس در 

های چندگانه ی کاربری، نوع مجموعه 

 های کاربری qualifierی کاربری، 

انتقال، بخش، پیوند، اتشعاب، رابطه،  معانی

سازی/تخصصی سازی، مرئی عمومی 

بودن )حفاظت شده(، تجمیع، چندگانه، 

 وراثت، پروتکل، مترادف ها، ناهمگنی

نمودار مورد کاربردی، نمودار فعالیت،  کاربردها نمودار پردازش کار

نمودار توالی، نمودار بسته ی مورد 

 کاربردی

 

 OOTمهندسی مجدد شده از طریق الگوی  NDBMS. ابر پارامترهای 4جدول

NDBMS پارامترها OOT 

ارتباطات متعدد در میان  –دو یک دو   نحوها نوع رکورد مصنوعی

 کالس انتزاع -کالس های شی

ناوبری، حالت مکان، درج مجموعه، 

 معیار اجاره

حرکت از کالس هایی با چند رابطه به  معانی

 کالس های تک رابطه

 سلسله مراتب ابر کالس و زیر کالس

نمودار مورد کاربری، نمودار فعالیت،  کاربردها پردازش کار  زیرطرح، نمودار

 نمودار توالی
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 نتیجه گیری -8

SRS  تحقق یابد. فعالیت های مناسب از طریقاست که  اهداف پروژه و چشم انداز، ماموریت ای شامل هر پروژه برای شروع 

می تواند به طور  اهداف تامین برای  TAS، است العاتاط پیاده سازی سیستم و محدود به توسعه توسعه نرم افزار دامنه اگر

 پروژه های رفتاری بخش شامل au-courant های پروژه های  SRS. شود خالصه  SRS های رفتاری بخش از مستقیم

 و فاهدا مربوط به ورودی ویژگی های با Tasو اهداف از درون پروژه دست می آیند.  چشم انداز، ماموریت با این حال، نیستند.

انتزاع  از طریق  TAS انتزاع برای صحیح و کامل روشهمچنین  این مقالهمرتبط هستند.   SRS عالوه بر اهداف ویژگی های

را ارائه می کند.  ورودی ویژگی هایی پارامترهاابر  و انتزاع پارامترها از طریق مهندسی مجدد اهدافاز  پارامترها و ابر پارامترها

ها و  TASموجود، تسهیل نوآوری  الگوریتم های مجاورت از طریق های مورد نیاز  TASی پردازش همچنین نحوه  این مقاله

 مورد نیاز برای ادبیات تعیین دامنه بررسی راه آسانی را برای به طور ضمنی نحوه ی بهینه کردن آن ها را پیشنهاد می کند. این

 پروژه پیشنهاد می کند.
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