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تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگر، دارای اشکاالت و نواقص صفحه بندی است و مورد ویرایش مجدد قرار 
رفته است.نگ

چکیده

اند که متاسفانه در ایران و در سالهای اخیر توجه افزار شناخته شدهاستانداردها بعنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش کیفیت نرم
ی ساختمان گروهی مطرح شده در ایران برابه عنوان یکی از اولین استانداردهای درون٣و١آنها شده است . استانداردهای ارد کمتری به

گیرند . افزاری ، مورد استفاده قرار مینرمتیم تولید کننده سیستمهایافزاری برای یكهای نرمافزاری و مدیریت تولید سیستمهای نرمسیستم
ارای چه مشخص میکند ساختمان برنامه، چه ازنظرمتن برنامه و چه از نظر مکانیزم عملکرد برنامه چگونه باید باشد و د١استاندارد ارد

افزار است.همچنین این پروتکل مشخص خصوصیات و چه شرایطی باشد . این استاندارد تعیین کننده عوامل موثر در تعیین ساختمان یك نرم
د .افزاردر چه مراحلی باید صورت بگیرد و تولیدکنندگان باید در هرمرحله چه چیزی را تولید کنند و به چه نکاتی توجه نماینمیکند تولید نرم

افزار ، چه از نظر متدولوژی تولید وچه از نظر عملکرد تیم تولید کننده برنامه چگونه باید مشخص میکند تولید نرم٣استاندارد ارد
شرایطی باشد . این استاندارد تعیین کننده روش تولید ، مراحل تولید،ساختمان تیم تولید کننده و چگونگی و چهباشد و دارای چه خصوصیات

افزار است.ام هریك از مراحل در تولید یك نرمانج
٣آن است و استاندارد اردها و مسائل مربوط بهافزار و متن برنامهمشخص کننده ساختمان داخلی نرم١به عبارت دیگر استاندارد ارد 

کسانی و در چه مراحل و شرایطی باید تولید شود .افزار چگونه و توسط چهکند که نرممیمشخص
آنها مورد بحث قرار در این مقاله سازمان این دواستاندارد مطرح شده و اجزاء تشکیل دهنده استاندارد، اهداف و خصوصیات

گیرد .می
صفحه><پایان



مقدمه-١
دالیل نیاز به استاندارد-١-١

ترین فراروندها خواهد بود . با یکی از پیچیدهترین فراروند موجود در جهان نباشد ،تولید یك سیستم کامپیوتری ، اگر پیچیده
های کامپیوتری باید آن سیستم وجود دارد . از طرفی دیگر سیستمنظمی در یك سیستم کامپیوتری امکان از هستی ساقط شدنکوچکترین بی

ی ارتباط با یکدیگر و سازگاری با هم است . این بتوانند تا امکان ارتباط باهمدیگر را داشته باشند ، الزمه این موضوع وجود قوانینی برای برقرار
افزارها بدون رعایت افزار را به صورتی استاندارد درآورد ،بوجود بیاید. تولید نرمموضوعات باعث میگردد تا نیاز به یك پروتکل که ساختمان نرم

نه که سلیقه برنامه نویس بوده است تولید شود . های خود عمل کند و هرگو یك پروتکل مشخص و مناسب باعث میشود که هر برنامه با شیوه
شباهت به تولید دوشاخه و پریز برق بدون وجود استانداردی مشخص ،نیست . تصور بکنید اگر هر افزار بدون وجود پروتکل ، بیتولید نرم

تعیین کند چه میشود ؟کارخانه سازنده فاصله و قطر و ارتفاع بین دو میله دوشاخه و سوراخهای پریز را به صورت دلخواه
افزار وجود دارد های مختلفی برای تولید نرمها و مدلافزار باید از مدل و متدولوژی خاصی تبعیت نمود. متدولوژینرمبرای تولید یك

رح،این پروتکل های مطبه شرایط محیطی ایران و انواع پروژهبطوریکه هر متدولوژی و مدل برای شرایط محیطی خاصی مناسب است . باتوجه
های موجود مشخص میکند که از چه مدل و متدولوژی باید تبعیت نمود . در واقع پروتکل با تعیین شرایط محیطی، ترکیبی از متدولوژی و مدل

را پیشنهاد میکند .
افزار ایجاد گردیده ولید نرمافزار و مراحل ت" با توجه به این مطالب و به عنوان قوانین و مقررات ساختمان درونی نرم١پروتکل "ارد 

است .
افزار تولید نرمباشندتاعملافزاربایدچگونههای داخلی نرمافزار کافی نیست تا بدانیم که مکانیزماز طرفی دیگر برای تولید یك نرم

انی که میخواهند عمل تولید را انجام افزار طی چه مراحلی باید صورت بگیرد و سازمان کسبدرستی انجام پذیرد . بلکه باید دانست که تولید نرم
ر دهند چگونه باید باشد . سازماندهی و عملیات مدیریت در هر کار به عنوان مهمترین عامل در به نتیجه رسیدن کار در نظر گرفته میشود . د

گردد ، هرچند نیروهای زبده و صورتی که ندانیم چگونه باید کار را مدیریت کنیم و در صورتی که ندانیم کار طی چه مراحلی باید انجام
افزار به د نرمکارآمد را در اختیار داشته باشیم ، عمال نمیتوانیم از این نیروها به نحو مطلوب استفاده نمائیم . این نیروها باید برای فعالیت تولی

ای مناسب سازماندهی شوند .شیوه
، تحقیقات بسیاری انجام گردیده و کتابهای فراوانی به چاپ رسیده است . افزار برای سازماندهی و تعیین مراحل و مدیریت تولید نرم

اما مسئله مهم در این کتابهاآنست که روشهای مختلفی با توجه به شرایط محیطی متفاوتی درآنها مورد بحث قرار گرفته است . شاید یك روش 
سب به نظر برسد . انجام تحقیق پیرامون این موضوعات و تطبیق با برای یك محیط مناسب نباشد و شاید ترکیبی از روشها برای یك محیط منا

شرایط محیطی نیز کاری زمانگیر است و هر تولید کننده نمیتواند این عمل را انجام دهد .
ننده در کهای عملافزار تعریف شده و مکانیزم" به همین منظور ایجاد گردیده است . در این پروتکل سیستم تولید نرم٣پروتکل "ارد

آن را با استفاده از یك های سیستم و کارهائی مثلاین سیستم به دقت تعریف میشوند . با استفاده از این پروتکل ، مدیر پروژه میتواند تعیین هزینه
تشریح دستورکار انجام دهد . تجربه نشان میدهد که عمال عدم بکارگیری روشهای علمی ، به علت وجودچندین وضعیت ممکن است که در 

که میخواهد از این روشها استفاده نماید ، سردر گم میشود که کدام روش باید مورد استفاده قرار گیرد . آیدوشخصییك مسئله بوجودمی
سطح ها بهاست تا مدیران پروژههای علمی مسئله داشته باشد . بنابراین زمان زیادی الزممگرآنکه مدیر پروژه احاطه بسیار زیادی بر تمام جنبه

افزار با توجه به نیازهای جامعه در حال است که سرعت افزایش تعداد گروههای تولید کننده نرممناسب و مورد نظر برسند . و این در حالی
ب های علمی مسئله برای انتخاتوانیم این رشد را متوقف نمائیم . مدیران این گروهها تجربه واحاطه کافی را بر جنبهافزایش است و ما نمی

مناسب ندارند . پس چه باید کرد؟ بنظر میرسد برای حل این مشکل باید یکی از سه کار زیر را انجام داد :روش



منتظر بایستیم تا مدیران این گروهها بر اثر سعی و خطا و تجربه و گذشت زمان ، به صورت تجربی به این موضوع برسند و امکان -١
.مدیریت مناسب تولید را فراهم سازند

آموزشهای مدیریت بگذاریم. این موضوع عمال تحت شرایط کنونی ممکن نیست .مدیران این گروهها را اجبارا تحت- ٢
مقررات و دستورالعملهائی را در اختیار مدیران گروهها قرار دهیم تا بر طبق این مقررات و عمل به دستورالعملها به صورت - ٣

یافتن بر شود تا احاطهتر حاصل میتر و سریعهای علمی انجام شود . یادگیری انجام این دستورالعملها بسیار سادههافزار به شیو خودکار ، تولید نرم
جوانب علمی قضیه .

ای و مسلط به جوانب است . عالوه براین،استفاده از این پروتکل برای مدیران حرفه" بنا بر روش سوم ایجاد گردیده٣پروتکل "ارد
کردن برخی مسائل و نکات میشود و میدانیم هر نیز بسیار مفید است زیرا اوال تبعیت از این مقررات باعث جلوگیری از فراموشعلمی مسئله

سازی انجام عملیات بر طبق این پروتکل ای را فراموش نماید و ثانیا همسانانسان هر چند که در امری خبره باشد ، به سادگی ممکن است نکته
میگردد که روشن است از مهمترین اصول در تولید در دنیای جدید است .موجب سازگاری 

افزاری گروهی است . یعنی در یك گروه یا شرکت تولید نرمنکته مهم در این استانداردآن است که این استاندارد یك استاندارد درون
کننده و مقررات و دستورالعمل در این گروه یا شرکت مورد ن یك هماهنگکنند ، این استاندارد به عنواافزار فعالیت میکه چندین تیم تولید نرم

گیرد تا اوال سازگاری بین تولیدات تیمهای مختلف بوجودآید و ثانیا کارائی سیستم تولید باال برود . نباید چنین استانداردی را با استفاده قرار می
آنها چندان موردی سائلی باید مورد توجه قرار بگیرد که در چنین استانداردی توجه بهیك استاندارد ملی قیاس نمود زیرا در یك استاندارد ملی م

ندارد.
موارد استفاده از این پروتکل-١-٢

افزاری که بخواهد تحت محیط تعریف شده عمل افزاری میتوان استفاده نمود .هر سیستم نرمدرایجاد هر سیستم نرم١از پروتکل ارد
کاربره و های تكای است. شاید در سیستمهای توزیعی و شبکهع این پروتکل باشد.اما موارد استفاده اصلی این پروتکل در سیستمنماید میتواند تاب

ای بدون رعایت از چنین پروتکلی تقریبا ضروری به نظر نرسد ولی تولید یك سیستم توزیعی و شبکهمنظوره، نیاز به رعایت چنین پروتکلیتك
کاربره هم های تكافزار اثر میگذارد که استفاده ازآن در تولید سیستموقابلیت تغییر نرمنویسیآنچنان بر روی برنامهلبته این پروتکلممکن نیست . ا

بسیار مناسب است .
یف شده عمل بخواهد تحت محیط تعر افزاری کهافزاری میتوان استفاده نمود .هر سیستم نرمنیزدرایجاد هر سیستم نرم٣ارداز پروتکل

گیرد ، ولی درآن هزار خط برنامه مورد استفاده قرار می٢٠افزارهای بزرگ با بیش از پروتکل در تولید نرمنماید میتواند تابع این پروتکل باشد .این
د اهمیت اصلی این پروتکل در افزارها نیز میتوان ازآن استفاده نمود ،هر چننرمبینی شده و در تولید اینگونههم پیشافزارهای کوچكتولید نرم

افزار واحد است .سازماندهی چندین نفر برای تولید یك نرم
چگونگی شکل گیری پروتکل- ١- ٣

شهیدبهشتی ،برای تولید یك سیستم توزیعی ، افزار دانشگاهنرموساختافزار درمرکزتحقیقات،بنابه فعالیتهای تولیدنرم١٣٧٠درسال 
ای این سیستم بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند . پس از گذشت یك سال از این زمان ، این قوانین کاملتر شد و قوانینی وضع شد تا بخشه

آن اضافه شد . در این زمان فکر تهیه یك استانداردبرای تولید نویسی ، شمای ظاهری برنامه و نکات دیگر بهقوانینی نیز برای روش برنامه
باتوجه به شرایط محیطی ایران در مرکز شکل گرفت و یك کمیته در این مرکز برای بررسی جوانب این موضوع در سال افزارهای کاربردینرم

تشکیل گردید .١٣٧١



توسط این کمیته مراحل تدوین این پروتکل در شش گام تعیین شد :
افزار .مطالعه محیط و شرایط محیطی و نیزعوامل موثر بر تولید نرم-١
های پروتکل .تعیین موارد و شاخه- ٢
نویس متن پروتکل .تدوین پیش- ٣
تشکیل جلسات بحث پیرامون پروتکل وتغییر و تصویب موارد پروتکل .- ٤
آوری نکات مثبت و منفی پیرامون پروتکل .آن و جمعافزار بر طبقو تولید نرمارائه پروتکل در چند موردآزمایشی- ٥
آزمایشی و انجام تغییرات الزم و تصویب نهائی پروتکل .دورهنتایجسات بحث پیرامون پروتکل بر طبقتشکیل جل-٦

اصلی و چندین آن را در سه گروههای اصلی استاندارد و خصوصیاتاین کمیته مطالعه شرایط محیطی و تعیین موارد و شاخهسپس
به ٢آغاز گردید . چندین نفر در این کار شرکت نمودند و پروتکل اردپروتکلین این، کار تدو ١٣٧٢گروه فرعی مشخص نمود و از بهار سال 

این پروتکل تعیین شد . الزم به تذکر است که وتصویبسال برای اشکال زدائی١تدوین گردید . زمان ١٣٧٣عنوان اولین پروتکل در زمستان سال 
های کامپیوتری در سازمانهای اداری و دانشگاهی ایجاد شده است و سازماندهی شبکهدر رابطه با موضوع مدیریت محیط انسانی ٢پروتکل ارد 

.
آنست که بدلیل عدم تامین هزینه این پروژه در دانشگاه شهید بهشتی ، این پروژه تنها ای که در تدوین این استاندارد مطرح استنکته

آن بسیار کند انجام شد .همین دلیل حرکتد دانشگاه انجام گردید و بهوقت با اساتیوقت دانشجویان و مشاوره پارهبا فعالیت پاره
افزار دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت که در نهایت بدلیل مشکالت و مسائلی که در مرکز تحقیقات و ساخت نرم١٣٧٤در سال 

کند و در انتهای این سال نیز کامال متوقف گردید .منجر به عدم پشتیبانی مالی و سازمانی از این مرکز گردید ، حرکت این پروژه بتدریج
٩٠

٣٠ها و اوراق نامنظم تکمیل شد ولی بیش از بصورت یادداشت١٣٧٤تا سال ١% پروتکل ارد
٨٠نیز به میزان ٣آماده نشد . این موضوع در مورد استاندارد ارد%آن بصورت مدون و مکتوب

٤٠% و 
افزار و گروه کامپیوتری ارد مبتنی نرمو ساختافزارهای تولید شده در مرکز تحقیقاتر شویم که تمام نرممتذکاست% است. البته الزم

نمود . به عبارت دیگر افزارها مشاهدهتوان نمودآن را بر این نرمشده و یا مکتوب نشده این استاندارد پیاده شده است و میبر بخشهای تدوین
اکنون تدوین این پروتکل به کندی و با نیروی محدود در جریان است و طبق آغاز گردیده است . همآنوین،آزمایش پروتکل از ابتدای تد

تنظیم این پروتکل به پایان خواهد رسید .١٣٧٦ریزی جدیدی که انجام شده انشاء ا... تا پایان سال برنامه
آن به صورت ، تشریح ساختمان و اجزاء این استاندارد و خصوصیاتایممقاله ارائه نمودهدلیل اینکه این استاندارد را به صورت یك

افزار بسیار مفید واقع شده است هرچند که در صورت تکمیل بسیار مفیدتر خواهد عام است و وجود همین بخشها از استاندارد نیز در تولید نرم
آن سخن ی انجام شده نیز میسر است که در متن مقاله بیشتر راجع بهگروهی با توجه به همین بخشهابود و بررسی قابلیتهای این استاندارد درون

خواهیم راند .
آنکه ما از هر دو آنست که تفاوتی بین استاندارد و پروتکل از نقطه نظر معنائی وجود دارد ، حالآن توجه داشتنکته ای که باید به

آن شود . این دوگانگی در عبارت عمدی است و دلیلتن مقاله به کرات دیده میایم و این مسئله در مواحد استفاده نمودهعبارت برای یك شی
شود در حالی که استاندارد به نامه که بین افراد خاصی منعقد شده اتالق میشود . یك پروتکل به یك قرارداد و یا یك مقاولهمختصرا تشریح می

راند هم آن سخن مید . در واقع مقررات مورد بحث ما که این مقاله پیرامونشو مقرراتی که باید در یك مجموعه حتما رعایت شود گفته می
است استاندارد است و هم پروتکل ، به این دلیل که در این مقررات ما گاها از بین روشهای مختلفی که در انجام یك فعالیت مشخص ممکن

افزار ما موظف به تبعیت از این روش یا ایم و تولید کنندگان نرمهاتخاذ شود یك یا تعدادی روش را به عنوان روش استاندارد انتخاب نمود



این معناست که ما بین خودمان و در درون گروه و های دیگر نیست بلکه بههای استاندارد هستند . این به معنای غیر استاندارد بودن روشروش
نیم وروشهای دیگر را به کار نبریم . به همین دلیل ما گاها این استاندارد را ایم که از این روشها استفاده کافزار قرار گذاشتهتیمهای تولید نرم

نامیم .پروتکل می

اهداف پروتکل-٢
را میتوان در موارد زیر دانست :٣و١اهداف پروتکل 

ای .سازگاری بین برنامه
ای .سازگاری درون برنامه

افزار .نرمهت تصحیح،تطبیق و تکاملافزار در جپذیر سازی تغییرات نرمامکان
کاهش هزینه تولید سیستم .

کاهش هزینه نگهداری سیستم .
افزایش قابلیت اطمینان سیستم .

افزایش قابلیت خوانائی .
افزایش کارائی سیستم .

پذیری سیستم .افزایش انعطاف
آزمایش سیستم .افزایش قابلیت

ت حمل .افزایش قابلی
افزایش قابلیت استفاده مجدد .

ها .افزایش قابلیت ارتباط با سایر سیستم
افزار .افزایش سایر پارامترهای مربوط به کیفیت نرم

ها .وری نیروی انسانی در تولید سیستمافزایش بهره
ها .آوردن امکان مدیریت تولید سیستمفراهم

سطوح پروتکل- ٣

گیرد .این پروتکل در دو سطح مختلفی مطرح شده و مورد استفاده قرار می
های عملیاتی ، استراتژی کلی را در انجام برخی از عملیات های پروتکل در سطح مبنائی است . مثال مکانیزمبرخی از بخش-الف 

ید ، بلکه خصوصیات و روشها به صورت دقیق و بدون آسازی خاصی صحبت به میان نمیکند. در این سطح ، از زبان برنامهمشخص می
هابا شود و با رعایت پروتکل در این سطح ، برنامهای در این سطح کامال تضمین میوابستگی به زبان مطرح میشود . سازگاری در سطح بین برنامه

شود .ای توسط این سطح تامین میمهبرناهم امکان مبادله اطالعات را خواهند داشت . همچنین برخی از عوامل سازگاری درون
نویسی خاص و وابسته به افزار است . مثال گروههای عملیاتی وابسته به یك زبان برنامههای پروتکل وابسته به نرمبرخی از بخش- ب 

افزار را تولید نمایند . این سطح از مکنند تا نر نویسان یك گروه کمك میروالها و توابع از پیش نوشته شده است . این روالها و توابع به برنامه



افزار با استفاده از چه روالهائی باید انجام شود . در واقع در این سطح روالها و توابعی در اختیار سازی نرمکند پیادهپروتکل مشخص می
نویسان را مجبور به تبعیت از پروتکل و توابع برنامهزنند . این روالهانویسان به توسعه سیستم دست میآن برنامهگیرد که بر طبقنویس قرار میبرنامه

کند. به عبارت دیگر این روالها حق عدم رعایت پروتکل را از کند و برنامه نویس خواسته یا ناخواسته موارد پروتکل را در تولید برنامه پیاده میمی
گیرد .د استفاده قرار میای مور گیرند . این سطح برای ایجاد سازگاری درون برنامهنویس میبرنامه

محیط عملیاتی پروتکل- ٤

گردد :بخش تشکیل می٤محیط سیستم از دیدگاه پروتکل از 
محیط انسانی-١
افزاریمحیط نرم- ٢
افزاریمحیط سخت- ٣
محیط مستندات- ٤

( محیط ٤و٢بر عوامل ١د . هرچندکه پروتکل اردبخشهای پروتکل این چهار عامل محیطی مورد توجه قرار میگیرندر تمامی
نماید .بر عامل اول ( محیط انسانی) توجه بیشتری می٣افزاری و محیط مستندات ) توجه بیشتری دارد وپروتکل اردنرم

افزارمدل تولید نرم- ٥

افزار گیرد . این مدل بسته به انواع مختلف نرمافزار باید بر طبق چه مدلی انجاماین بخش از پروتکل مشخص میکند که تولید نرم
آبشاری و تعیین شده دارای شرایط متفاوتی است . مبنای مدل ارائه شده در این بخش بر اساس تلفیقی از دو مدل٣موجود که در پروتکل ارد

ده شده است. بنا به هر یك از انواع مختلف گرا استفاهای تولید شیسازی سریع جکسون در نظر گرفته شده است و همچنین از مدلمدل نمونه
شود . هر مدل مشخص های ارائه شده تنظیم میگردد و باقی مستندات این پروتکل مبتنی بر این مدلهای موجود ، مدل خاصی پیشنهاد میپروژه

وان مشخص نمود در هر مرحله چه کارهائی باید تگردد و بر طبق متدولوژی ارائه شده ، میافزار از چه مراحلی تشکیل میکند ، که تولید نرممی
زمانی باید از یك مرحله به مرحله بعد رفت .انجام گردد و چه

مکانیزم کدگذاری و نامگذاری-٦

یك عنصر ای باید انجام گردد و چگونه باید برای اختصاص یك کد بهبر طبق این مکانیزم مشخص میشود که کدگذاری به چه شیوه
کند که نامگذاری بر طبق چه روشهائی انجام گیرد ، نامگذاری در مورد هر یك موجود در سیستم عمل نمود . همچنین این مکانیزم مشخص می

ها .برنامهاز عناصر سیستم تلقی میشود ، از جمله نام روالها و نام متغیرها و نام



١دها و مقررات مطرح در پروتکل ار مکانیزم- ٧

های عملیاتیمکانیزم- ٧-١

ای تولید نمود که :برای اینکه بتوان یك سیستم را بگونه
های دیگر سازگار باشد .با سیستم

آن وجود داشته باشد .سازیامکان بهینه
نویسان مختلف قابل توسعه یا تغییر باشد .توسط برنامه

عملیاتی بهدر سیستم چگونه باید انجام شود ( عملیات کلیدیاردی وجود داشته باشد که مشخص کند عملیات کلیدیبایداستاند
بین دو یا مبادله اطالعاتقسمتهای سیستم رخ دهد) مثال عملشود که در صورت تغییر مکانیزم انجام این عمل ، تغییری فاحش در بقیهگفته می

آن ، شوند و برطبقتعیین میعملیاتی مربوط به عملیات کلیدی و استراتژیكهایاست . در این پروتکل ، مکانیزمچند ایستگاه یك عمل کلیدی 
نماید و چه استراتژی را در پیش بگیرد .روشی باید اقدامنویس میداند بر طبق چهبرنامه

های عملیاتیگروه-٧- ٢

خاصی در تولید سیستم مورد استفاده قرار گیرند . عملاست از عناصر که میتوانندبرای انجاماییك گروه عملیاتی مجموعه
های مختلف وجود دارد ، کارهای مختلف کیتبرایدردندانپزشکیتوان مانند یك کیت ابزار دانست . مثال همانگونه کهرا میعملیاتیگروهیك

خاصی را دربر دارند ، در ای از ابزارهاووسائلدان یك کیت و .... که هر کدام مجموعهمثال برای پرکردن دندان یك کیت،برای کشیدن دن
ای از ابزارها را شوندومجموعههای عملیاتی شناخته میوجودچنین کیتهائی الزم است که در این پروتکل تحت عنوان گروههمنویسیبرنامه

مثال گروه ارسال پست در محدوده شبکه محلی ، یا گروه نمایش اطالعات بر صفحه سازند . میدهند که عمل خاصی را قابل انجامتشکیل می
ّ گروه کنترل چاپگر . تصویر و یإ؛ّ◌



های نویسان یك گروه بتوانند ، به صورت سازمان یافته از توابع و روالهای موجود استفاده نمایند ، گروهبرای اینکه برنامه
تی از تعدادی عنصر تشکیل میشود که این عناصر عبارتند از :تعریف میشود. یك گروه عملیاعملیاتی

هاشی
هاوتوابع مستقلروال
های مرجعنوع

متغیرهای مرجع
هاثابت

استراتژی انتخاب
روش عملیات و کاربرد

عملیاتی که چندگروهه قرار بگیرد و از میانکند که این گروه در چه زمانی باید مورد استفاددر این میان استراتژی انتخاب مشخص می
کند که این گروه عملیاتی ، چگونه باید مورد استفاده وکاربرد مشخص میبتوانند یك کار را انجام دهند انتخاب شود . روش عملیاتاستممکن

ت ارسال پست، تعدادی روال و تابع مستقل ، شی برای مدیریدرمحدوده شبکه محلی ، یكعنوان مثال در گروه عملیاتی ارسال پستقرارگیرد.به
گیرد . در این گروه استراتژی انتخاب مشخص چند نوع ، متغیر و ثابت که توسط روالهای گروه و استفاده کنندگان گروه مورد استفاده قرار می

را به کند که چگونه این گروهنویس مشخص میبرنامهوکاربردبرایاستفاده نمود و روش عملیاتپستکننده مواقعی است که باید از گروه ارسال
کار ببرد .

ارسال های عملیاتی فعالیت میکند. مثال گروه عملیاتی که برایهای مطرح شده در مکانیزمهر گروه عملیاتی ، بنا بر یکی از مکانیزم
خواهد بود. ممکن است یك مکانیزم در چند پست در محدوده شبکه محلی ارسالبرمکانیزمکند مبتنیپست درمحدوده شبکه محلی عمل می

استفاده شودو همینطور یك گروه عملیاتی از چند مکانیزم استفاده نماید .مختلفگروه عملیاتی

افزارها و مقررات مراحل تولید نرممکانیزم-٧- ٣

افزار مورد استفاده پروتکل به چه شکل باید انجام تولید نرمکند که هر یك از مراحل مطرح شده در مدلمشخص میاین مقررات
گردد .

هامکانیزم و قوانین و مقررات تجزیه و تحلیل و تعیین خواسته-٧- ٣-١



ها مشخص میکند که عمل تجزیه و تحلیل :این مکانیزم
طی چه مراحلی باید انجام شود .-١
اید انجام شود .توسط چه کسانی ب- ٢
ها و ورودی وخروجی هر مرحله چه باشد و چه پارامترهائی افراد در هر مرحله چه مسائلی را در نظر داشته باشند و پارامترها وفرم- ٣

ها موثر است.در تجزیه و تحلیل خواسته
بندی شوند .ها باید بر چه مبنائی دستهخواسته- ٤
ها ) .ت تنظیم شوند ( مستندات خواستهها باید به چه صور خواسته- ٥

هاآزمایش خواستهها و عملیاتمکانیزم- ٧-٣- ٢

ها راآزمایش کنیم :کند که چگونه خواستهاین مکانیزم مشخص می
ها را به اطالع کاربر برسانیم .چگونه خواسته-١
نمائیم .ها را از کاربر دریافتچگونه تائید خواسته- ٢
ها موردآزمایش فنی قرار بگیرند .مراحلی خواستهچهطی- ٣
ها در هر یك از موارد چه باشد .مواردآزمایش فنی خواسته- ٤
ها را انجام دهند .چه کسانی بایدآزمایش خواسته- ٥
ها انجام شود .طی چه شرایطی بایدآزمایش خواسته-٦

ساختمان اولیهمقررات تعیین - ٧-٣- ٣

کند که ساختمان اولیه یك برنامه چگونه باشد :این مکانیزم مشخص می
های موجود برای تشریح ساختمان اصلی برنامه که توسط طراح قابلاسکلت-١

انتخاب است .
آنها انجام گردد .پارامترهائی که انتخاب اسکلت باید بر اساس- ٢
با هر یك از عوامل اسکلت برنامه .چگونگی برخورد- ٣



های موجود .پارامترهای پیاده سازی با توجه به اسکلت- ٤

و مقررات طراحیمکانیزم و قوانین- ٧-٣- ٤

کند که طراحی :این مکانیزم مشخص می
طی چه مراحلی باید انجام شود .-١
دهد .چه کسی باید طراحی را انجام - ٢
ها چگونه باید تنظیم شود .مشخصات سیستم و ساختمان داده- ٣
ساختمان روالها چگونه باید تشریح شود .- ٤
ارتباطات عناصر موجود در سیستم چگونه تشریح شود .- ٥
از چه نمودارهائی برای مستند سازی استفاده شود .-٦
.چه روشهائی برای طراحی قابل استفاده است- ٧
پارامترهای انتخاب روش طراحی چیست .- ٨
مستندات به چه نحو تولید شوند .- ٩

آزمون طراحی طی چه مراحلی باید انجام شود .-١٠
چه کسی بایدآزمایش طراحی را انجام دهد .- ١١
چگونه بایدآزمایش طراحی انجام شود .-١٢

یش سیستمبینی شرایطآزماهای پیشمکانیزم- ٧-٣- ٥

شود :ها مشخص میطی این مکانیزم
مستندات مواردآزمایش سیستم در چه زمانی باید تهیه شود .-١
چه کسانی باید این مستندات راآماده نمایند .- ٢
طی چه مراحلی این مستندات بایدآماده شوند .- ٣
در هر مرحله چه پارامترهائی باید تعیین شوند .- ٤
شود چه باید باشد .آزمایش ذکر میمواردی که در مستندات- ٥



ها و قوانین برنامه نویسیمکانیزم-٧-٣-٦

شود :ها مشخص میطی این مکانیزم
را برای کار توجیه نماید .نویسچگونه طراح، برنامه-١
نویسنویس باید به برنامهرنامهچه پارامترهائی در هنگام توجیه ب- ٢

تفهیم شود .
نویسی باید طی چه مراحلی صورت بگیرد .برنامه- ٣
پارامترهای موثر در هر یك از مراحل چیست .- ٤
نویس باید تهیه کند چیست .مستنداتی که برنامه- ٥
دنویس در هنگام نوشتن برنامه باید رعایت کنمقرراتی را که برنامه-٦

چیست .

آزمایش سیستمهایمکانیزم- ٧-٣- ٧

آزمایش سیستم :کنند که عملها مشخص میاین مکانیزم
چگونه باید انجام شود .-١
چه کسانی هر مرحله ازآزمایش را باید انجام دهند .- ٢
آزمایش طی چه مراحلی باید صورت گیرد .- ٣
ایش چه پارامترهائی باید مورد توجه قرار گیرند.در هر مرحله ازآزم- ٤
مستنداتی که در انتهای هر مرحله ازآزمایش باید انجام شوند،کدامند.- ٥



شود :آزمایش در پروتکل در سه مرحله شناسائی می

آلفامراحل و عملیات تست
گیرد . نویسی شرکت نداشته صورت مینویس و یك نفر همراه که در برنامهامهتك روالها توسط برنآزمایش بر روی تكدر این مرحله

شود. چگونگی انجام این عمل در پروتکل تشریح شده است.همچنین اتصال تمام روالها به یکدیگر نیز کنترل می
مراحل و عملیات تست بتا

شود . انجام عملیات در این مرحله ، ایجاد کننده سیستم انجام میآزمایش بر روی کل سیستم توسط افرادی غیراز افراددر این مرحله
ساز و تولیدکننده های شبیهکنند . در این بخش از برنامهآن را کنترل میای است که این افراد بخشها را به ترتیب متصل کرده وفعالیتبگونه
کارائی آن در حاالت مختلف مورد بررسی قرار گیرد . پس از این کار برنامه شود تامیشود و برنامه زیر بار گذاشتههای ورودی استفاده میداده

شود. چگونگی انجام این عملیات در پروتکل تشریح شده است .آن بررسی میدر یك محیط مثالی عمل کرده و فعالیت
مراحل و عملیات تست گاما

شود.در این حالت عملکرد طور همزمان با سیستم دستی انجام میدر این مرحله ،آزمایش بر روی کل سیستم در محیط واقعی ، به
است . شود . چگونگی انجام این عملیات در پروتکل تشریح شدهنهائی سیستم بررسی می

استانداردهای مستندسازی-٧- ٤

و چگونه باید ایجاد شوند .شود که چه مستنداتی میمستندات هویت یك سیستم هستند. در این پروتکل دقیقا مشخص
نمودارهای استاندارد

شود که برای مستند سازی از چه نمودارهائی باید استفاده شود . چند نمودار به صورت در این بخش از پروتکل مشخص می
در پروتکل مشخص شده است که توانند از این نمودارها استفاده کنند.همچنین استاندارد در پروتکل تعریف شده است که کاربران پروتکل می

هر نمودار تعریف شده در چه مواقعی قابل استفاده است و موارد کاربرد هر یك چیست .
اشل مستندات

وشکل تافاصله بین خطوط و درشتی حروفهاگرفتهتمام پارامترهائی که در یك مستندات مطرح است ، از قطع کاغذ و اندازه حاشیه
ل مشخص شده است و کاربران پروتکل باید این موارد را در مستندسازی رعایت نمایند .جلد مستندات در پروتک

سازمان مستندات
است انواع مستندات وبخشهائی که هر یك باید دارا باشند و خصوصیات هر یك، به عنوان سازمان مستندات درپروتکل تعریف شده

کسانی باید این مستندات را تولید نمایند .ید شوند و نیز چهو مشخص است که این مستندات در چه زمانی باید تول

ها و دانش )ها و دانش ( پایگاه دادهمکانیزم ذخیره و بازیابی داده-٧- ٥



روش ها و چند ها و دانش یکی از مهمترین ارکان یك سیستم است. در پروتکل چند روش برای ذخیره دادهذخیره و بازیابی داده
شود و چگونگی ایجاد یك ها و دانش مشخص میهای مدیریتی این دادهشود . همچنین در این پروتکل مکانیزمبرای ذخیره دانش مطرح می

های پایگاههای دانش و دادههای مدیریتگردد . همچنین در پروتکل امکان استفاده از سیستمها و پایگاه دانش در سیستم تعیین میپایگاه داده
شود .های مشخصی تعیین میشود و چگونگی این استفاده در قالب) مشخص میKBMSو DBMSوجود ( م

های خدماتی جانبیبرنامه-٧-٦

شود که :در پروتکل مشخص می
های خدماتی جانبی ایجاد شود.برای چه نوع کاربردهائی باید برنامه-١
دماتی جانبی باید چه خصوصیاتی داشته باشند .های خبرنامه- ٢
شود کدامست .ها برای کاربران ایجاد میسطوح کنترلی که توسط این برنامه- ٣
ها ..... ) . های خدماتی جانبی باید همواره وجود داشته باشند ( مثال تغییر محل کلیدهای صفحه کلید ، تغییر رنگچه برنامه- ٤

های اصلی و چه به صورت یك برنامه مستقل .چه در داخل برنامه

ساختمان برنامه-٧- ٧

شود :بر طبق پروتکل مشخص می
برنامه در چه شرایط محیطی باید ایجاد شود .-١
شود .ها تعریف میساختمان استانداردی برای تمام برنامه- ٢
.شود خصوصیات ساختمان استاندارد مشخص می- ٣
شود .از ساختمان استاندارد مشخص میچگونگی استفاده- ٤



مکانیزم مدیریت محیط برنامه-٧- ٨

شود :در این بخش از پروتکل مشخص می
ها چگونه است .محیط برنامه-١
گیرد .های برنامه چگونه صورت میدسته بندی بخش- ٢
دسته یك عنصر چیست .پارامترهای موثر در تعیین- ٣
باید باشد .ها چگونهشمای ظاهری متن برنامه- ٤
بندی مربوطه چیست .ها و دستهمکانیزم اعمال تغییرات در متن برنامه- ٥

های امنیتی سیستممکانیزم-٧- ٩

شود .های امنیتی سیستم تشریح میدر این بخش از پروتکل مکانیزم
شوند :بندی میهای امنیتی در دو بخش عمده زیر دستهزممکانی

های امنیتی برای حفاظت در مقابل دستیابی غیر مجاز .مکانیزم
های امنیتی برای حفاظت در مقابل تخریب .مکانیزم

آید . در پروتکل فراهم میها ، امکان حفاظت شود که برطبق این الیهها ، چند الیه مختلف امنیتی تعریف میاین مکانیزمطی
ها از شود که هر یك ازاین الیهشود . مبتنی بر این پروتکل مشخص میها و مکانیزم عملکرد هر یك مشخص میجزئیات هر یك از این الیه

دهد و امکان ترکیب این میهای امنیتی را به کاربر استفاده کننده از پروتکل کند . این پروتکل امکان استفاده هر یك از الیهسیستم محافظت می
آن در گیرد و میزان کارائیشود که هر الیه در چه مواردی مورد استفاده قرار میآورد . همچنین در این پروتکل مشخص میها را نیز فراهم میالیه

چه حد است .



شمای ظاهری برنامه-٧-١٠

ها چگونه باید باشد و هر برنامه به چه صورت باید نمایش داده شود . در این که شمای ظاهری برنامهدر پروتکل مشخص شده است 
آورند .دهند و امکان تغییر برنامه را نیز فراهم میشوند که خوانائی برنامه را افزایش میبخش از پروتکل ، نکاتی مطرح می

مراحل و عملیات بهینه سازی-٧- ١١

شود که عملیات های جبران ناپذیری را به سیستم وارد کند . طی این پروتکل مشخص میسازی بدون قانون ممکن است خللبهینه
سازی را انجام دهد کسی و در چه زمانی باید عملیات بهینهسازی چگونه باید انجام شود و چه پارامترهائی در بهینه سازی مطرح است و چهبهینه

.

هاقانون مبادله اطالعات و کنترل بین سیستم- ٧-١٢

شود که بین دو سیستم دریك سیستم بزرگ ، همواره الزم است تا اطالعاتی مورد مبادله قرار گیرد . توسط این پروتکل مشخص می
شود :خص میدو سیستم چگونه باید اطالعات را بین خود مبادله کنند . این چگونگی در چند بند مش

هائی مجاز به مبادله هستند .اطالعات توسط چه سیستم-١
هائی باید مبادله شوند .اطالعات در چه قالب- ٢
ها و اطالعات کدام است .مکانیزم تشخیص قالب- ٣
اطالعات چگونه ارسال شوند .- ٤
اطالعات در چه زمانی ارسال شوند .- ٥
است.رل امنیتی مبادله اطالعات کدامهای کنتمکانیزم-٦
در صورت بروز خطا در مبادله اطالعات چه عملیاتی انجام شود .- ٧



٣ها و مقررات مطرح در پروتکل اردمکانیزم- ٨

روشهای مدیریت پروژه- ٨-١

انجام شود.این روشهابا توجه به خصوصیات شود که مدیریت پروژه باید طی چه شرایطی و چگونه روشها ، مشخص میطی این
محیطی کنونی ایران تعیین و تعریف شده است :

افزاریهای نرمانواع پروژه

های مبنا تعریف شده نوع پروژه به عنوان قالب پروژه٦در پروتکل برای اینکه بتوان رفتار مدیریتی را در مورد هر پروژه تعریف نمود 
گانه گنجاند . خصوصیات هر یك از این رسی انجام شده ، هر پروژه مطرح شده در ایران را میتوان در یکی از این قالبهای ششاست . بر طبق بر 

گانه در پروتکل مشخص شده است .قالبهای شش

های تعریف پروژهاستراتژی

آن شرایط عمل تعریف پروژه صورت بگیرد . د و با توجه بهبرای اینکه یك پروژه تعریف شود ، باید شرایط خاصی در نظر گرفته شو 
شود که برای تعریف هر پروژه خاص با توجه به شرایط مختلف ، شکل انجام تعریف پروژه نیز متفاوت خواهد بود. در این پروتکل مشخص می

نهایت این پروتکل استراتژی را در اختیار استفاده چه عملی باید انجام شود و شرایط محیطی چه اثراتی را بر تعریف پروژه خواهند گذاشت. در
آن ، با توجه به شرایط محیطی ، عمل تعریف پروژه به صورت مناسب انجام گردد .دهد که بر طبقکننده قرارمی

اجرای پروژه

کند که اجرای پروژه مشخص میمراحل اجرای پروژه در پروتکل با توجه به شرایط مختلف دقیقا تعریف شده است.این پروتکل 
باید از چه کانالهائی صورت گیردوچه کسانی باید در اجرا نقش داشته باشند و مرحله بندی و انجام هر مرحله چگونه باید صورت گیرد . به 

شود .عبارت دیگر در این بخش از پروتکل، خط مشی کلی مدیریت پروژه مشخص می



نظارت بر پروژه

از پروتکل تبعیت نکند ، نظارت نمائیم ، پروتکل صورتی که بخواهیم بر یك پروژه ، چه بر طبق پروتکل در حال انجام باشد و چهدر 
شود :نماید و با تبعیت ازآن مشخص میانجام این نظارت مشخص میهای کلی را برایخط مشی

چه کسانی باید عمل نظارت را انجام دهند .
باید عمل نظارت صورت گیرد .در چه زمانی

نظارت باید طی چه بخشهائی انجام شود .
در هر بخش از نظارت چه فعالیتهائی باید کنترل شود و چه کارهائی باید انجام شود .

انسانیسازماندهی نیروی

دهنده پروژه شود کادر انجاممشخص میروتکلیك پروژه ، مهمترین عامل سازماندهی نیروی انسانی است . در این پدر انجام
کند در حین بندی قرار گیرد . همچنین این پروتکل مشخص میچگونه باید سازماندهی شوند و هر یك ازنیروهای انسانی چگونه باید مورد درجه

انجام عملیات پروژه ، نیروهای انسانی چگونه بایکدیگر ارتباط برقرار نمایند .

ها و روشهای پیشنهاد پروژه و عقد قرار دادمکانیزم-٨- ٢

آن در نظر افزار است که در این پروتکل ، بخشی برایتنظیم پیشنهاد پروژه و عقدقرار داد یکی از حساسترین فعالیتهای تولید نرم
گرفته شده است :

انواع پیشنهاد پروژه

های موجود ، تنظیم شود . در این پروتکل ، با توجه به شرایط باید با توجه به شرایط مختلف محیطی و انواع پروژهیك پیشنهاد پروژه 
کند که :های موجود ، چند نوع مختلف پیشنهاد پروژه را معرفی ومشخص میمحیطی و انواع پروژه

انواع پیشنهاد پروژه کدام است .



شود .ین انواع استفاده میدر چه زمانی ، از هر یك از ا
در چه زمانی ، هر از این انواع بایدآماده شوند .

هر یك از این انواع پیشنهادهای پروژه باید دارای چه بخشهائی باشد و در هر بخش چه مطالبی ذکر شود .
پارامترهای مهم در تنظیم مطالب پیشنهاد پروژه چیست .

پیشنهاد پروژهها و مقرراتمکانیزم

کند :های استاندارد تعریف شده ، قوانین و مقرراتی در پروتکل وجود دارد که مشخص میباتوجه به انواع پیشنهاد پروژه
در تدوین هر پیشنهاد پروژه چه مواردی باید رعایت شود .

چه کسانی باید این پیشنهاد را تنظیم نمایند .
روژه کنترل شود .چگونه باید پیشنهاد پ

چگونه باید پیشنهاد پروژه به سازمان مربوطه ارائه شود .

ها و مقررات عقد قراردادمکانیزم

درعقد قرار داد مسائل فراوانی است که باید مورد توجه قرار بگیرد . این مسائل درپروتکل به شکل کالسیك و استاندارد تعریف شده 
داند که :بق پروتکل میو مدیر پروژه بر ط

انواع مختلف قرار داد کدامند .
گیرد .هر یك از انواع مختلف در چه زمانی مورد استفاده قرار می
باشد وهر یك از انواع مختلف متن قرار داد باید حاوی چه مطالبی

از چه قسمتهائی تشکیل شده باشد .
شود .  پارامترهای مهم در قرار داد کدامند .نی متن قرار داد بایدتنظیمبرای هر یك از انواع مختلف،در چه زما
چه کسانی باید قرار داد را تنظیم کنند .

قوانین تعیین قیمت

چه صورت محاسبه شود . جداول موجود بهگانه٦های شود ، هزینه پروژه در هر یك از انواع پروژهبرطبق قرار دادمشخص می
شود .گذاری بر روی یك سیستم ممکن میشوندکه بر طبق این جداول ، امکان قیمتاندارد خاصی در این بخش مطرح میاست



افزارها و قوانین تولید نرممکانیزم-٨- ٣

جام شود . در این بخش شمای ها و قواعدی باید انافزار بر طبق چه مکانیزمشود که تولید نرماز پروتکل مشخص میدر این بخش
ها ، طراحی ،آزمون طراحی و طراحی ها ،آزمون خواستهافزار( تحلیل خواستهتولیدنرمسازمانی نیروی انسانی در هر یك از عملیات

ند . در شو شودکه چگونه این عملیات سازماندهی میشود . بر طبق این بخش مشخص مینهائی ،پیاده سازی.... ) و مشخص میمواردآزمون
شود که چگونه باید میمشخص٣شد که چه کاری در این مرحله باید انجام شود . ولی در پروتکل اردمیدر این مراحل مشخص١اردپروتکل

نیروها برای انجام این کار سازماندهی شوند .

مکانیزم تولید مستندات-٨- ٤

بود که هر مشخص شده١اید چگونه و طی چه مراحلی انجام شود . در پروتکل اردشود که تولید مستندات بمشخص میدراین بخش
شود که چگونه هر یك از انواع مستندات توسط نیروی باید باشد . ولی در این بخش مشخص مییك از انواع مستندات شامل چه بخشهائی

آن کی باید باشد .انسانی شکل بگیرد و تنظیم شود و زمان تنظیم

های گزارش نویسیمکانیزم-٨- ٥

است. در پروتکل ترین وسائل برای دنبال کردن عملیات اجرائی سیستمدر یك سیستم مدیریت پروژه ، گزارشها یکی از با اهمیت
نویسی عبارت است از گزارشهاچگونه باید تنظیم و چگونه باید بایگانی و بررسی شوند . دو مکانیزم اصلی مطرح در گزارششود کهمشخص می

:

مکانیزم تولید گزارشها

کند :این مکانیزم مشخص می
نوع گزارشهائی وجود دارد .چه

شود .هر یك از انواع گزارشها برای چه منظوری تهیه می



شود .هر یك از انواع گزارشها در چه زمانی تهیه می
شود .کسی تهیه میچههر یك از انواع گزارشها توسط

هر یك از انواع گزارشها از چه بخشهائی تشکیل شده است .
شود و تشریح اهمیت و لزوم هر مطلب .در هریك از انواع گزارشها چه مطالبی درج می

خصوصیات دیگر هر یك از انواع گزارشها نظیر حجم و غیره چیست .

ارشهامکانیزم مطالعه و بایگانی گز 

استفاده از هر گزارش به استخراج مطالب موجود در گزارش استخراج شود . اصلپس از اینکه هر گزارش تنظیم شد ، بایداطالعات
شود :گردد . طی این مکانیزم مشخص میاز متن گزارش باز می

هر نوع گزارش باید به دست چه شخص یا اشخاصی برسد .
ارش از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به صورت مستقیم درمستندات سیستم درج شود .چه نکاتی در گز 

یافت .آن دستچگونه باید گزارشها بایگانی شود تا بعدا در موارد الزم بتوان به

ها و قوانین محیطی نیروی انسانیمکانیزم-٨-٦

انسانی باید به چه شکل و خصوصیاتی باشد .شود که محیط نیرویخص میهاوقوانین مشطی این مکانیزم

افزارمکانیزم مدیریت محیط تولید نرم

نویس به نحو افزار چگونه باید باشد تا نیروهای انسانی برنامهافزاری تولید نرمکند که محیط نرمها مشخص میاین بخش از مکانیزم
های مورد نظر خود دستیابی داشته باشد و در مایند .مثالساختمان دایرکتوریها به چه صورت باشد که هر شخص به برنامهنمطلوب ازآن استفاده

های دیگران نیز وجود نداشته باشد .ضمن اختالط در کارها و دستکاری روالها صورت نگیرد و امکان تخریب برنامه



های امنیتی نیروی انسانیمکانیزم

ها عبارتند از :های مختلف این مکانیزمشوند . جنبهکند که نیروهای انسانی ازنظر امنیتی چگونه کنترلاین بخش مشخص می
عاملافزاری و سیستمکنترل در محیط نرم

کنترل در محیط فیزیکی
ها عبارتند از :های مختلف مکانیزمهمچنین از دیدگاه دیگر جنبه

ابل دستیابی غیر مجاز .کنترل در مق
کنترل در مقابل تخریب عمدی یا غیرعمدی .

قوانین و مقررات محیطی نیروی انسانی

کند که نیروی انسانی باید در چه محیطی قرار گرفته باشند . این موضوع از محیط فیزیکی که برنامه نویس این قوانین مشخص می
آن .های حقوقی مربوطه و مسائل جنبینویس باید دارا باشد و اشلشرایط مادی که یك برنامهکند گرفته تادرآن فعالیت می

هاومقررات تحقیق و مطالعه و افزایش معلومات نیروی انسانیمکانیزم

رشد پیدا نمایند و کند که نیروهای انسانی در طول مدت فعالیت،چگونه همگام با توسعه تکنولوژی ها مشخص میاین مکانیزم
آموزشی ، تحقیق اجباری نیروی انسانی ، جلسات انتقال تجربیات و غیره در این هایتحوالت علمی را پذیرا باشند. برقراری کالسها ، دوره

بینی شده و زمان و شکل برگزاری و خصوصیات هر یك به صورت یك استاندارد تعیین شده است.مکانیزم پیش

ای ارزیابی نیروی انسانیهمکانیزم

توان به مدرك ویا تعداد ساعات حضور برای اینکه یك نیروی انسانی ارزیابی شود، چه در زمان جذب و چه در زمان عملیات ، نمی
ها بی نیروها پرداخت.این مکانیزماز آنها بتوان به ارزیاها و قوانینی پیش بینی شده است تابا استفادهافراد اکتفا نمود . از این رو در پروتکل مکانیزم

تواند وضعیت نیروی انسانی را اند و استفاده کننده از پروتکل با تبعیت از این قوانین میو قوانین در دو بخش جذب و عملیات تدوین شده
ارزیابی را بر محور این طبقه بندی صورت ها انجام داده ورادر رده تولید سیستمارزیابی نماید . همچنین این مکانیزم ، طبقه بندی نیروهای انسانی

دهد .می



هاو مقررات نصبمکانیزم-٨- ٧

کند :این پروتکل مشخص می
در هنگام نصب چه مسائلی باید مورد توجه قراربگیرد .

چه کسانی باید نصب را انجام دهند .
نصب سیستم طی چه مراحلی باید انجام شود .

در هر مرحله از نصب چه عملیاتی باید انجام شود .

آموزشهای و مقرراتمکانیزم-٨- ٨

آموزش آموزش چگونه باید صورت بگیرد ، در چه مواردی آموزش الزم است ، چه سطوحی برایشود کهمشخص میدرپروتکل
آموزشی چگونه و در چه محلی گردد که برگزاری دورهنین در پروتکل مشخص میمطرح است و در هر سطح چه مطالبی باید مطرح شود و همچ

آموزش در پروتکل به صورت استاندارد تعریف شده است .باید صورت گیرد . سه سطح

آموزش کاربران سیستم
بینند .موزش میدر این سطح کاربران سیستم که قرار است در سطح اپراتوری و کاربری از سیستم استفاده نمایندآ

آموزش مدیران سیستم
عمل SUPERVISORها که قرار است سیستم را نگهداری و راهبری نمایند و به عنوان دراین سطح مدیران عملیاتی سیستم

بینند .نمایندآموزش می
آموزش برنامه نویسان گروه

بینند .نویسی ( و یا طراحی و ... ) کنندآموزش میل برنامهنویسانی که قرار است در یك گروه ، تحت پروتکدر این سطح برنامه

ها و مقررات نگهداریمکانیزم-٨- ٩



در این پروتکل مشخص شده است که یك سیستم :
چگونه نگهداری شود .

چه کسانی و با چه کادری ازآن نگهداری کنند .
ه باشد .سازمان کادر نگهداری کننده چگون

نگهداری تصحیحی چگونه و با چه مقرراتی انجام شود .
نگهداری تطبیقی چگونه و با چه مقرراتی انجام شود .
نگهداری تکاملی چگونه و با چه مقرراتی انجام شود .

مستندات نگهداری چگونه تکمیل و به روز درآید .

نتیجه گیری- ٩

ترین صنایع درآمده است . توسط سازمانها و صنایع خصوصی و افزار به عنوان یکی از پر رونقونی کشورما تولید نرمدرشرایط کن
های تولید شده بسیار باال است . استفاده از شود و از طرف دیگر نیزآمار شکست سیستمافزار میهای هنگفتی بر تولید نرمدولتی ، هزینه

افزارهای تولید شده بیفزاید و هزینه تولید و نگهداری ها را کم کند و بر کیفیت نرمآمار شکست سیستمد بسیار زیادیتواند تا حاستانداردها می
ها را کاهش دهد .سیستم

قدردانی

اند و های فراوانی فرمودهمائیزاده مشایخ که راهنآقای حمید خورسند و ابراهیم نقیبدر اینجا الزم از زحمات اساتید محترم جناب
اند قدردانی نمایم . همچنین از تمام کسانی که آقای امیر علی امی و خانم مریم مجیدی که در ویرایش متن مقاله همکاری فرمودهنیز زحمات

نمایم .اند تشکر میدر تنظیم این استانداردها همکاری نموده
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