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آن در ایرانافزاری و وضعیتنگهداری سیستمهای نرم

اردوان مجیدی
شهید بهشتیدانشگاه

افزارنرموساختمرکز تحقیقات

تذکر : این متن به دلیل تبدیل از محیط یك ویراستار دیگر، دارای اشکاالت و نواقص صفحه بندی است و مورد ویـرایش مجـدد 
قرار نگرفته است.

چکیده

پیشرفت سریع علوم و رشـد انفجـار گونـه تکنولـوژی در سـالهای اخیـر و افـزایش  پیچیـدگی روابـط و عملیـات و نیـز افـزایش 
اطالعات ، موجب نیاز به تکامل  پردازش اطالعات شد و این موضوع با ورود کامپیوترهـا بـه ایـن میـدان  صـورت جدیـدی حجم

صنعت پایه،برای تقریبا تمامی صنایع دیگر، ملموس است .آنچـه یكکامپیوتری به عنوانیگاه تکنولوژیگرفت. در زمان حاضر،جا
تـر از سیسـتمهای دیگـر هسـتند و اشـتباهات تر و حساسهای کامپیوتری بسیارپیچیدهباید مورد توجه قرار گیرد ،آنست که سیستم

پـذیری انعطـافدارایافـزاریهای نـرماپذیر میگردد.از طرفی دیگرسیستمنهای بسیار زیاد و جبرانهزینهکوچك باعث بوجودآوردن
گان ، دائماتغییراتی را در سیسـتمها میگردد تا استفاده کنندهدیگر سیستمها میباشند .این انعطاف پذیری باعثبسیار زیادی نسبت به

وایـن یافتهسیستمهای دیگر تکاملمیدهندودرنتیجهزایشراافافزاری،سرعت توسعه و تکاملنرمهایطلب نمایند. از جنبه دیگر،سیستم
تطبیقـی و سـازگاری در بـر اعمـال تغییراتـی در قالـب تغییـراتمحیط میگردد.این تغییرات محیطی نیـاز بـهتکامل منجر به تغییرات

خواهدداشت. 
ای پیدا کنند ونگهـداری ی اهمیت ویژهافزارآن میگردند که موضوع نگهداری در سیستمهای نرمهمه عوامل ذکر شده ، منجر به

٦٧آن را به خود اختصاص دهد .آمار نشان میدهد که این میزان بیش از افزاری ، قسمت بسیار زیادی از هزینههای نرمسیستم
افزاری را شامل میشود .های نرم% کل هزینه ایجاد و بکارگیری سیستم



افزاری به بررسی عواملی کـه منجـر بـه افـزایش هزینـه نگهـداری های نرمری در سیستماین مقاله پس از نگاهی به جایگاه نگهدا
افزاری ایجاد شده در ایران مورد بررسی قرار میدهـد . همچنـین های نرمآن را بر سیستممیشوند پرداخته و وجود این عوامل و اثرات

افزاری را بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی های نرمنگهداری سیستمآنها بتوان هزینه در این مقاله روشهائی مطرح میگردند که با کمك
کنونی ایران در سطح قابل قبولی پائین نگاه داشت .

مقدمه-١
علـوم و فنـون گردیـده اسـت . اساسـی در تمـامپیشرفت سریع تکنولوژی اطالعات در سالهای اخیـر منجـر بـه ایجـاد تحـوالتی

میان اند .ازاینکشورهابه کار گرفته شدهو درتقریباتمامدهنده تحوالت و پیشرفت در تمام علومبکامپیوترها به عنوان یك شتا
آورده است . که بصورتی گسترده و با شتابی قابل تحسین به استفاده از کامپیوتر رویایران نیز در رده کشورهائی قرار گرفته است

آنسـت بکارگیری کامپیوتر ( صحیح یا ناصحیح ) درآن به چشم نخورد . امـا سـئوالمیشود کهای یافتامروزکمتر سازمان یاکارخانه
که :

"آیا از کامپیوترها به صورت صحیح استفاده میشود؟ "

افـزار کـامپیوتر درحـال حاضـر این سئوال چندان ساده (وخوشایند) نیست . وضعیت استفاده ازکامپیوتر و بخصوص نـرمپاسخ به
بدی قرار نداشته باشد مطمئنـا دارای جایگـاه خـوبی هـم نیسـت افزار اگر در وضعیتچندان مطلوب نمیباشد . ایجاد و کاربرد نرم

] . یکــی از ٧٢جشــدیدی مشــاهده میشــود[امافــزار،در کشـور ضــعفنــرمهــای مختلــف مهندســی] . در زمینـه٧١رس][م٧٢ج[ام
افزارمیباشــد . بــر طبــق تخمــین، نگهــداری نــرمهــا کــه نســبت بــه ســایر مــوارد کمترموردتوجــه قــرار گرفتــه اســت علــمزمینــهایــن

] . بـا توجــه بـه میــزان بـاالی ایــن رقــم ٧١رسافـزار هزینــه میشــود[ممیلیــارد دالربـر روی نــرم٨٠٠مــیالدی،در جهـان ٢٠٠٠تاسـال
میلیـون دالر از ایـن ١٣٠]،شاید نزدیك به ٧١رسمیلیون دالر باشد [م٢٠٠افزار میباشد،اگر سهم ایران فقط اهمیت نرمدهندهنشانکه

هــای افــزار نســبت بــه ســایر شــاخهکــه جایگــاه علــم نگهــداری نــرمافــزار گــردد . ایــن در حالیســتمبلــغ صــرف نگهــداری نــرم
بدتری را دارد .متاسفانه حتی مهندسان کامپیوتر اطالع چندانی از مطالب این شاخه ندارند و در انجام افزارکامپیوتر وضعیتنرمعلم

افزار ایجـاد نرمنظر مهندسانافزاری توسط یا تحتهای نرم% سیستم٥٠آن توجه نمیکنندواین در حالی است که حداکثر ها بهپروژه
افزار با بررسی عوامل افزایش هزینـه نگهـداری در  ] . در این مقاله پس از نگاهی به خصوصیات علم نگهداری نرم٧٢جمیشود [ام

ایران ، وضعیت موجود را مورد بررسی قرار میدهیم .
انجـام گردیـد افـزارنـرموساختجداگانه درمرکز تحقیقاتموجود درایران، دو تالشافزارینرمهایبرای مشاهده وضعیت سیستم

ــالش ــومی .در ت ــعیت عم ــرم٢٤اول، وض ــتم ن ــزاریسیس ــناف ــت. درای ــه قرارگرف ــیموردمطالع ــیبررس ــرایط محیط ــین ش وهمچن
افـــزار موردبررســـی   هـــا و میـــزان تطـــابق روشـــهای مورداســـتفاده بااصـــول مهندســـی نـــرمســـازی و هزینـــهپیـــادهچگـــونگی

است).رج گردیده] د٧٢جدرمنبع[اماین بررسیکاملقرارگرفت(نتایج



سیسـتم درمـورد نگهـداری ٦نگهـداریسیستم تنها از دیدگاه قابلیتهای نگهداری مورد بررسـی قرارگرفتنـد.موارد١٣دوم،درتالش
سیستم درمورد نگهداری تطبیقی بوده است.متاسفانه نه دربررسـی اول و نـه در ٥تصحیحی و درموردنگهداریسیستم٨تکاملی ، 

مقاله مورد بحث قرار دراینافزاری موجود مشاهده نگردید . نتایج این دو بررسینرمهایدر مورد سیستملوبیبررسی دوم وضعیت مط
میگیرد .

ها) نیسـتند. PACKAGEافزار دیده میشوند(دربازار نرمکهافزارینرمهایافزاری تنهابستههای نرمنکته قابل تذکرآنست که سیستم
افزارهای بزرگی میگردد که به صـورت منفـرددر سـازمانهاومراکز   افزار صرف میشود شامل نرمبرنرمدرجهانکه ایعمال هزینه عمده

شـده در های مطـرحخود اختصاص میدهند. بحثافزاری تنها قسمت کوچکی از هزینه موجود را بههای نرمایجاد میگردند و بسته
متفـاوتکـامالافـزاریمقوله نگهداری چنین سیستمهائی با بقیه سیستمهای نـرمافزاری نمیگردد  زیراهای نرممقاله شامل بستهاین

است. 

ازاتمام کار برنامه نویسـان وپـس افزار پسافزاری در ایجاد هر نرمهای نرمجایگاه نگهداری در ایجاد و بکارگیری سیستم-٢
گذرتبدیلی از فاز ایجاد به فازنگهداری وارد شده ، قـوانین ایجـادی بـه كافزار دریآغاز میگردد و نرماز نصب سیستم، فاز جدیدی

] . PCC90][WBB90قوانین نگهداری تغییر پیدا میکنند[
و بـه تعمیـراتنیـازونمیگـرددمسـتهلك،نمیشـودافزارخـرابجـود داردکـه نـرمهمواره این دید برای افراد و حتی متخصصـان و 

ـــت ـــدارد.ولی درحقیق ـــداری ن ـــت.نگه ـــین نیس ـــرمچن ـــه ن ـــد ک ـــرضهرچن ـــزار در مع ـــیباف ـــثال آس ـــی (م ـــای فیزیک ه
نیازپیداکند. نگهداریتری وجود دارد که منجرمیگردد یك نرم افزار بهموارد بسیار پیچیدهیاپوسیدگی)قرارنداردولیخوردگی

افزار الزم است؟درنرمچراتغییراتکهسئوالی که در چنین مواردی مطرح میشودآنست

افزار به دلیل انعطاف پذیری بسیار زیاد و امکاناتی که دراختیارکاربرقرار میدهد باعث رشد محیط اطراف خود میگردد . همین نرم
پـذیری افزار میگردد .از طرفی دیگـر انعطـافایجاد نیاز به تغییرات در نرمعنوان مهمترین عامل، باعثرشد وتغییرشرایط محیطی به

اتومبیـل یـكافزار بامحیط جدید ایجاد شود .بـرای مثـال بـهگرفتن نرموفقبرایآن میگردد تاانتظارکاربرانر موجبافزابیش از حدنرم
سازگاری با محـیط جدیـد نـدارد . رابرایآن دچار پیشرفت گردد قابلیت تغییر چندانیاتومبیل هرچند محیط اطرافتوجه کنید.یك

حرکت کند وهرگز کسی از یك مهندس مکانیك اتومبیـل ١٦٠اتوبان با سرعتدریكدکهانتظارندار ١٩٥٠کسی از یك اتومبیل مدل 
کنـد.درواقع راه حـل بـرای چنـین مشـکلی نخواهد خواست که این اتومبیل را چنان تغییر دهد که بتوانـد بـا ایـن سـرعت حرکـت

اتومبیل و طراحی و ساخت یك اتومبیل جدیداست. کنارگذاشتن
هائی را انجام دهـد . از باید امثال چنین خواستهافزار همنرمافزار خواهد شد و مهندسنرمچنین سئوالی از مهندسافزار اما برای نرم

پس ازساخت آن مشاهدههایآن در بسیاری از حاالت دچار اشکاالتی میگردد که درآزمونبعلت پیچیدگیافزاردیگر یك نرمطرفی
اتومبیـل ستفاده حقیقی بروز میکند،درحالیکه مـثال در یـك اتومبیـل چنـین نیسـت . در یـكنمیشود، بلکه این اشکاالت درهنگام ا



تاحدبسیارزیادی قابل اعمال بر تولیدات قبلی نیست بلکه جبران این اشتباهات در مدلهای جدید انجـام میشـود ، اشتباهات طراحی
افزار نیاز به نگهداری تعمیراتی تر یك نرمست . با عباراتی دقیقاعمال ااین تغییرات قابلافزاری که در حال فعالیت استولی در نرم

انجام نگهداری های زیر دارد :نیاز بهولیندارد

برای انجام اصالحات اساسی ( مثال اشتباهات طراحی -نگهداری تصحیحی -الف 
سازی ) .و برنامه

یطی .برای تطبیق با تغییرات مح-نگهداری تطبیقی -ب 

افزار .نرموافزایش قابلیتهایوتوسعهبرای تکامل-نگهداری تکاملی -ج 

نمایش داده شده است.١نسبت هر یك از انواع نگهداری در شکل 

افزار به دالیل زیر باید انجام شود :تغییرات در نرم

جدید و دیگری الزم استعملیات

کارائی باید افزایش پیدا کند

برنامه باید در محیط جدیدی عمل کند

استسازی ) رخ دادهخطای طراحی ( و یا برنامه

]CIP86[

افزار مشخص میکند :در حالت عمومی ، علم نگهداری نرم

افزار چیست.راههای تغییر نرم



ابزارها و زبانهای جدیدی برایود و چهاز چه ابزارهائی استفاده ش

نگهداری ایجاد گردند .

هائی انجام گردد .محاسبه هزینه نگهداری با چه مکانیزم

افزار چگونه صورت بگیرد .تغییر در محیط نرم

]ISO89][RSP87][RAM86[

سال ٢٠ای که رنامههزارخط ب١٠٠میدهد که بتوان در مثال علم نگهداری امکان
] .RBC86قبل نوشته شده تغییراتی را اعمال کرد [

] ( ISO89خـود اختصـاص میدهـد [سیستم را بـهکل% هزینه٦٧به آنچه که اغلب به نظر میرسدنگهداری عمالنزدیكبر خالف
ــه نگهــداری٢شــکل  ــا نزدیــكخــط از برنامــهیــك) . هزین ] و از طرفــی RSP87ایجــادآن خــط باشــد[برابرهزینــه٤٠بــهمیتوانــد ت

پیاده ه هزیننگهداری بهها رو به افزایش گذاشته و با توجه به این موضوع نسبت هزینهافزارعمال عمر سیستمتکنولوژی نرمباپیشرفت
) .٣] ( شکل RSP87سازی رو به افزایش است [
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]RSP87دهه اخیر[٣های نگهداری در نسبت هزینه-٣شکل 

نگرشی بر عوامل افزایش هزینه نگهداری-٣

عوامل زیر در افزایش ( کاهش ) هزینه نگهداری دخالت موثر دارند :

درك انجام دهندگان عملیات نگهداری از عملکرد سیستم-٣-١

عنـوان مهمتـرین عامـل در کیفیـت عمـل نگهـداری محسـوب بهدرك کسی که عمل نگهداری را انجام میدهد ازعملیات برنامه
] .SLS86میگردد . پس باید سعی کرد درك نگهداری کننده از سیستم افزایش یابد [



درحالیسـت کـه معمـوال تنهامسـتندات موجـود کـد ] .ایـنISO89ت کافی و کارا الزمـه درك عملکـرد سیسـتم اسـت [مستندا
باشـد   شـدهاگـرهم ثبـتهـا و مشخصـات] ، طراحی برنامه غیر قابل دسـتیابی اسـت، تجزیـه وتحلیـل خواسـتهCIP86است [برنامه
خدشه وارد میکنـد آنچنان بر تاروپود برنامهسازیبهینه] .عملیات CIP86] [RSP87] [RFA88) است[OUT OF DATEکهنه(

های ثابت و استاندارد ثبـت که ساده باشند باید در فرمتغییرات هر چقدر هم] . تمامCIP86میگیرد [که قابلیت هرگونه تغییر راازآن
] .ASF88][RFA88گردند [

میگیـرد انـد واحاطـه بیشـتری دارنـد بهتـر صـورتیسـتم بـودهگـان سانجام عمل نگهداری توسط کسانی که جزو ایجاد کننـده
]ISO89مکانیزم عملیات برنامه برای یك برنامـه نـویس دیگـر مشـکل اسـت [] . در بسیاری از موارد فهمRSP87  ولـی مشـکل [

] .CIP89اینجاست که در اغلب موارد نویسنده اصلی موجود نیست[

ساختمان برنامه و قابلیت پذیرش تغییرات-٣-٢

نگهـداری بـر چنـین انـد . انجـام عملیـاتافزارها از ابتـدا بـرای اعمـال تغییـرات سـاخته نشـدهکه برخی از نرمباید توجه داشت
مکان اعمال تغییرات برآن ممکـن ای باشد تا ا] . طراحی ساختمان برنامه باید به گونهRSP87است[هائی عمال اتالف هزینهسیستم
] .RSP87باشد [

سازیروش برنامه

] .در انجــام عملیــات نگهــداری یــك RBC86ای ایجــاد شــده باشــد تــا قابلیــت تغییــرات راداراباشــد [افــزار بایــد بــه گونــهنــرم
شده راحی مبتنی برروشهای شناخته] .انجام طRBC86][ISO89دارد[بسیار زیادیسیستم نقشسازیطراحی و برنامهسیستم،روش

افزار برای کـاهش زمـان های نگهداری میشود . از طرفی ، برخی از روشهای مهندسی نرمافزار موجب کاهش هزینهمهندسی نرم
هزینـه نگهـداری نمیگـردد .بایـد از ایـن گونـه روشـها لزومـا منجربـه کـاهشسازی مفید واقـع میشـوند . اسـتفادهطراحی و برنامه

داشت که با توجه به هزینه نسبی ایجاد به نگهداری، باید سعی شود تاروشهائی مورد استفاده قرار گیرد که هزینه نگهـداری را وجهت
] . ISO89سازی نشود[تاسادگی نگهداری ، فدای سادگی پیادهداشتهپائین نگهدر سطح مطوبی



گی، واحدمندی و عدم وابستگی ماژولهابرای جلوگیری از انتشار عملیات مراتب، ساد ها ،رعایت سلسلهتوجه به قوانین تجرید داده
] .RBC86][ISO89][RFA88تر موثر است[نگهداری در ماژولهای دیگر ، در نگهداری ارزانتر وساده

افزارخصوصیات محیطی نرم-٣-٣

]،انجام عملیات بر سیستمی که عمر مفیدآن بـه سـر رسـیده اتـالف ISO89افزار دارای عمر مفید است[باید دانست که یك نرم
هزینه است.

باشد، افزار در هزینه نگهداری بسیار موثر است .وقتی یك برنامه به محیط اطراف خود وابستگی داشتهوابستگی به محیط یك نرم
] .ISO89این برنامه نیز باید دستخوش تغییر گردد [،محیط تغییرمیکندکهزمانی

ابزار نگهداری-٣-٤

ای کـه بـرای نگهـداری مناسـب بـه گونـهسـازیاززبـان برنامـهدارد.اسـتفادهسازی درهزینه نگهداری نقش مهمـی زبان برنامه
].  ISO89][DLW85ترباشدبسیارموثراست[افزارآساننرمکندتانگهداریفراهمرابرای برنامهخاصیبوده و شرایط ومشخصاتمناسب

هـای سیسـتمی ایجـاد نگهداری مناسب نیستند. بسیاری از زبانها فقط بـرای ایجـاد برنامـهسازی از دیدگاهبرنامهاز زبانهایبسیاری
های کاربردی استفاده میشود .ازآنها برای ایجاد برنامهاند در حالیکهشده

در کاهش CASEافزارنظیر ایجاد،مستندسازی و نگهداری نرماز روشهای متدولوژیك وابزارهای خودکارسازی عملیاتاستفاده
] .ASF88][BHH90بسزائی دارند [افزارنقشنرمهای نگهداریهزینه

تاکید و توجه بر نگهداری-٣-٥

نظـر نمیرسـد وایجادکننـدگان بـر و مشـکل بـهنگهـداری،کاری هزینـهآنسـت کـه هیچگـاه در حقیقت مشـکل اساسـی همـواره
آیـد کـه چشم نمیافزار خود را برای عمل نگهداری، طراحی وآماده نمیکنند . این موضوع هیچگاه بههاآنچنان که باید نرمسیستم

] . RSP87سازی مصرف خواهد نمود [نگهداری هزینه بسیار بیشتری را از پیاده



از روشهای ] . در مجموع ،استفادهRFA88آن باید در فاز طراحی انجام گیرد [هایابع مورد نیاز برای نگهداری وهزینهمحاسبه من
] .BHH90دارد [مستقیمافزار نقشهای نگهداری نرممناسب در مدیریت پروژه،درکاهش هزینه

آیندهاحتمالیدرك صحیح نیازهای سیستم با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت-٣-٦
هـای شـده باشـد تغییـرات مـورد نیـاز در خواسـتهاگر زمینه کاربردی برنامه دقیقا مشخص باشد و نیازهای سیستم به درستی تعیین

]. ISO89میرسد [حداقلسیستم به
ب میشـود . ( در بخـش افزار را موجهای نگهداری نرمای از هزینهناصحیح نیازهای سیستم ، درصد عمدهآمار نشان میدهد درك

پیرامون این مطلب صحبت بیشتری میکنیم ) .٤-٢

سازیهای برنامهوجود استانداردها و پروتوکل-٣-٧

] . وقتـی SLS86][RFA88هـای نگهـداری دارد [را درکـاهش هزینـهسازی نقش بسیار زیـادیها واستانداردهای برنامهپروتوکل
انـد   کـار کـردهوچـهآنها از چه روشـی اسـتفادهوشهای خاصی عمل کنند ، اوال درك این موضوع کهبرنامه نویسان و طراحان طی ر 

] .SLS86علت استفاده از استانداردها ، سازگاری بیشتر است[و ثانیا تغییرات شرایط محیطی کمتر انجام میگیرد و بهتراستساده

افزار در زمان پیاده سازیآزمایش و وارسی صحیح نرم-٣-٨

هـای نگهـداری بسیار مهمی در کاهش هزینهسازی سیستم، عاملافزار در هنگام پیادهآزمایش و وارسی صحیح نرمانجام صحیح
سـازی هنگـام پیـادهافـزار در] .اصالح اشـکاالت نـرمISO89سیستم بخصوص نگهداری اصالحی و نگهداری تطبیقی میباشد [

اند حضورندارند و یا جزئیات سیستم را فراموش کردهنویسان اصلیافزار کهنه شده وطراحان و برنامهافزار نسبت به زمانی که نرمنرم
، هزینه کمتری را طلب میکند .

، در هنگام پیاده سازی منجر میگردد تـا شده را برآورده میکند یا خیرهای مطرحافزار خواستهآیا نرماز اینکههمچنین درك صحیح
]. ISO89][NPA89های تطبیقی پرداخت[درزمینهبتوان بسیار ارزانتر از زمان نگهداری به رفع نواقص بخصوص

آن در میگیـرد کـه جبـرانسیسـتم و طراحـی صـورتهایخواستهدر دركدلیل اشتباهاتاز عملیات سازگارسازی وتطبیق بهبسیاری
ترخواهد بود .سازی به مراتب از زمان نگهداری سادهادهانتهای پی

افزاری در ایرانهای نرموضعیت نگهداری سیستم-٤
بررسی وضعیت عوامل افزایش هزینه نگهداری در ایران-٤-١



است.عمالهیچگاه مسـتند سـازی بـه صـورت صـحیح انجـام ها پذیرفته نشدهمستند سازی به عنوان یك اصل در ایجاد سیستم
هـا از ] . در هیچ قراردادی برای ایجاد سیسـتم٧١رس][م٧٢جنمیشود . مستندات ناکافی ونادقیق هستند و یا اصال وجود ندارند [ام

اسمی مستنداتی وجود داشته باشد ، عمال قابل استفاده نیست .مستندات صحبتی نیست . اگر بطور 

]،ولـی ٧٢ج][امISO89باشند [سازی سیستم حضور داشتهدهند بهتراست در هنگام پیادهکسانی که قرار است نگهداری راانجام
اتمـام کـار هـم ایجادکننـده عمال چون در زمان پیاده سازی کسی به فکر نگهداری نیست چنین کـاری انجـام نمیشـود . پـس از 

معموال به دنبال کار خود میرود و تا زمانی که مشکلی بروز نکند کسی به عنوان نگهداری کننده سیستم انتخاب نمیشود و قاعـدتا 
آسان نخواهد بود.درآنروز دستیابی به نویسنده چندان

نگهـداری درحـدی بسـیارباال عمـل انتشـار عملیـاتماژولهای ایجاد شده بدلیل طراحی ناصـحیح وابسـتگی فراوانـی دارنـد و
].٧١رس][م٧٢ج][امISO89میشود[انجام

هــا افــزار درایجــاد سیســتمســازی اغلــب اســتفاده نمیشود.اصوالروشــهای مهندســی نــرماز روشــهای مناســب طراحــی و برنامــه
]. ٧١رس][م٧٢م][ان٧٢جنمیشوند[امبکارگرفته

افزار اطالعی ندارند . درمـواقعی هـم کـه ها توسط کسانی ایجاد میشوند که از اصول مهندسی نرمیستمدرواقع بیش از نیمی از س
پیاده سازی اسـت . در انتخـاب روش ازاین روشهااستفاده میشود اغلب روشهائی مورد توجه قرار میگیرند که منجر به کاهش زمان

چندان به زمان نگهداری سیستم توجهی نمیگردد.

میـزان نگهـداری تصـحیحی و نگهـداری تطبیقـی بـیش از سـازی نادرسـتهای ناصحیح و طراحی و برنامـهیل درك خواستهبدل
و ب)الف٤-٢میگیرد . ( توضیحات بیشتر دربخش حدموردانتظار، انجام

ینی نمیشود زیرا ایجـاد کننـدگان بکه باید باشد و عمال برای سیستم عمری پیشتر از زمانی استها بسیار کوتاهعمر مفید سیستم
ها اطالع چندانی از این موضوع ندارند .سیستم

موضوع ] و اینISO89نگهداری و عواقب دیگر شرایط محیطی را تغییر میدهند [کارائی و میزان هزینهبدون بررسی میزان افزایش
افزار نیز بسیار دیده میشود .، از جمله درمورد تغییر سخت

] به سختی میتوان یك برنامه نویس را قانع ٧١رس] [م٧٢ج][ام٧٢مسازی با بررسی دقیق انجام نمیشود [انانتخاب زبانهای برنامه
افزارهای سیستمی مناسب است ولی به دلیل اینکـه شـرایط مناسـب بـرای برای ایجاد نرمCسازی مانند زبان برنامهکرد که مثال یك

پـذیری بـیش از ) ناکـافی و انعطـافTYPE CHECKINGاز قبیل عدم خوانائی زبان ، بررسی نـوع ( (در مواردی نگهداری را



برخـی زبانهـای باشـیم کـه شـالودهنظـر نمیرسـد . ( بـه یـاد داشـتههای کاربردی چندان مناسـب بـهاندازه) ندارد برای ایجاد برنامه
آن و تنهـا بـه نویسان بدون در نظر گرفتن عواقـباست ) . برنامهآسانتر طراحی گردیدهبر اساس نگهداریADAسازی نظیر برنامه

بـاالبودن   دالیلی نظیر تسلط بر زبان وبازبودن دسـت برنامـه نـویس بـرای هـر کـاری کـه دوسـت دارد بکنـد ( کـه یکـی ازعوامـل
نگهداری است ) از زبانی استفاده میکنند .هزینه

داری توجه نمیشود و حتی در مستندات مدیریت پروژه ( اگـر وجـود داشـته باشـد ) جـائی ها به فاز نگههیچگاه در انجام پروژه
نگهداری سئوال کنید، پاسخ تنها رقمی حـدود میزان هزینهبهنویسان راجعبرای تحلیل وضعیت نگهداری وجود ندارد .اگر از برنامه

دیك به چهارصد برابر رقم گفته شده میباشد .واقعی چیزی نز درصد رقم ایجاد خواهد بود .آنها نمیدانند که رقم٢

هـای هـا راافـزایش ویاهزینـهوری سیسـتمآن نیست که میـزان بهـرههانظارتی وجود ندارد . کسی در پیوری سیستمبر میزان بهره
هـای موجـود وری از سیسـتمهای شورای عالی انفورماتیك فقط به صورت کلـی بـر بهـرهنگهداری را کاهش دهد . در خط مشی

].٧١اعرفته است[شاساسی صورت نگتاکید شده و هیچ اقدام

آینـده نیسـت بینـیهیچکس بـه فکـر پـیشویستندقیق تحلیل گردند که عمال چنین و بصورتآیندهتحوالتبهنیازهابایدباتوجه
]ISO89سیستمها عمال ٧١رس][م٧٢ممیگیرد [انصورتسطحیخام وباچندمصاحبهصورتبه].درك نیازهای سیستم٧٢ج][ام.[

و مستندسـازی اسـت% دقیـق١٠های سیستم تنها تا خواستهدیگردرك].از طرفی٧٢جرابرآورده میکنند [امازهای سازمان% نی٥١تنها
] . ٧٢جها را در بر میگیرد[امسیستم% از عوامل شکست٧٥ها ] . این در حالی است که عدم درك خواسته٧٢جمیشود[ام

خبری نیست در حالیکه این اسـتانداردهابرای نگهـداری دارای ارزش بسـیار زیـادی های برنامه نویسیاز استانداردها و پروتوکل
]. SLS86][٧٢جمیباشند [ام

آزمایش انجام نمیشود . در آزمایشی محدود میگردد و هیچ برنامه ریزی برایآزمایش و اعتبارسنجی برنامه عمال به دادن چند داده
].ISO89دربردارد[آوردن هزینه نگهداریادرپائینای ر عمدهمناسب نقشحالیکه عمال آزمایش

نگاهی به بررسی انجام شده-٤-٢
شهید بهشتی افزاردانشگاهنرمدر بررسی انجام شده در مرکز تحقیقات وساخت

سیزده سیستم از راه مشاهده مستقیم و مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفتند. وضعیت 
نمایش داده شده است. از نکات مهم ٤این سیزده سیستم در جدول شکل 

این بررسی میتوان به موارد زیر اشاره نمود :



نگهداری تصحیحی-الف
سیستم غیر قابل رفع تشخیص داده شد.٥سیستم مورد بررسی در مورد نگهداری تصحیحی،اشکاالت موجود در ٨ازمیان 
سیستم دیگر طراحی نادرست تشخیص داده شد . ٢اشکال اصال پیدا نشد و عاملسیستم٣سیستم ، عامل اشکاالت٥این ازمیان

عملیات غیر رسمی نظیر افزودن زیر روالهائی به سیستم کـه سیستم ظاهرا اشکال بر طرف گردید( باانجام١سیستم در ٥از میان این 
جلـوگیری زدن تیرك برایپینه یامکانیزموصله-کارشدن اشکال برای کاربر جلوگیری نماید ای از آشدرصورت بروز اشکال به شیوه

سیستم به دلیل اینکه اشـکاالت مـورد نظـر چنـدان عملیـات اصـلی را مختـل نمیسـاخت ( اشـکاالتی نظیـر ٢دیوار ) و درازریزش
پوشی شد ( و فقط کاربر بیچـاره بـدلیل آن چشمز رفعگاه سیستم) اشدن گاهمعنا (آشغال) در صفحه ویا معوقبیحروفظاهرشدن

مانـده نیـز بـدلیل مورد سرزنش قرار گرفت ). دو سیستم باقینویس راآزرده استکوچکی، خاطر برنامهبرای چنین مشکالتاینکه
آن و بـا آنکـه عمـال نیدوسیستم علیرغم هزینه چند میلیو اشکاالت بروز کرده غیر فعال شدند (واین در حالیست که بر یکی از این

نمود ) .آن باالخره بتوان ازآن استفادهکردنپینهاست هنوز هزینه میشود تا با وصلهفعالیت سیستم غیر ممکن شناخته شده

دلیل اشکال برنامه سازی و یك سیستم به دلیل اشکال در بهاز میان سه سیستمی که اشکاالت قابل رفع داشتند اشکاالت دوسیستم
) .٨و ٧و ٦و ٥های بود (شکلها بوجود آمدهرك خواستهد

نگهداری تطبیقی-ب 

سیسـتم ٤پـذیر و سیسـتم غیـر امکـان١آنهـا احسـاس گردید،نگهـداری سیستم که نیاز به عملیات تطبیقی و سازگاری٥از میان 
هـاو مشخصـات سیسـتم،عدم درك صـحیح خواسـته٣قـی در تطبینگهـداریپذیر تشخیص داده شد . از طرفی دالیل نیاز بهامکان

شـد . و ایـن بینی نشده محیط عملیـاتی سـازمان تشـخیص دادهتغییر پیشسیستمسیستم، در یك سیستم طراحی ناصحیح و در یك
دیـده اسـت ( سازی انجام گر نیازها و پیاده% موارد عملیات نگهداری تطبیقی به دلیل نادرست انجام شدن مرحله درك٨٠یعنی در 

) .١٠، ٩شکلهای 

نگهداری تکاملی-ج 

٦افـزار امکـان پـذیر نیسـت. از نـرمدلیل عدم شرایط مناسـبنه تنها نگهداری تصحیحی و تطبیقی بلکه نگهداری تکاملی هم به
ازآنهـا دوبـاره نویسـی سیسـتم٣ا سیستم غیر قابل توسعه شناخته شدند و اجبـار ٥سیستم که نیاز به تکامل درآنها احساس میگردید 

ماه تالش غیر ممکـن ٤ازمدتهم پسدادند و توسعه سیستم ششمکارادامهدیگر با همان وضعیت (بدون تغییر) بهشدند و دو سیستم
مـل سال تجاوز نمیکرد.عوامل احتیاج به تکا٣که عمر هیچکدام از سیستمها از اعالم شد و دوباره نویسی گردید. این در حالیست

) .١٢و ١١بینی نیازهای سازمان شناخته شد ( شکلهای سیستم تغییر غیر قابل پیشیستم درك ناصحیح نیازها و قابلیتها و یكس٥



امکان پذیری و عوامل هزینه نگهداری-د 

استفاده سیستم از گردونه٦بوده و سیستم غیر ممکن ١١رینگهداعملیاتنگهداری ،انجامافزاری محتاج بهنرمسیستم١٣از میان 
٥هـای دارای اشـکاالت غیـر قابـل رفـع اند و از میـان سیسـتمسیستم،اشکاالت قابل رفع داشته٢شده است و این یعنی تنها خارج

١٩اسـت. از طرفـی دیگـر،از بـین سیستم بـه صـورت غیـر فعـال درآمـده٦سیستم به کار خود،با وجود همان اشکال،ادامه داده و 
مورد تغییر ٢نویسی ، مورد اشتباه برنامه٢مورد اشکال طراحی ، ٣ها،مورد عدم درك صحیح خواسته٩وردعوامل هزینه نگهداری م

% عوامل هزینه نگهداری به علت ضـعف در عملیـات ٨٩/٥مورد هم پیدانشد و این یعنی ٣است و عامل بینی بودهغیر قابل پیش
) .١٤و ١٣لهای پیاده سازی صورت گرفته است ( شک

نقش مستندات-ه 

% ٩١غیرقابل رفع، عامل غیرقابل انجـام بـودن نگهـداری در هادرموارداشکاالتدر مصاحبه با مسئوالن نگهداری کننده سیستم
٦سیستم اصال مستندات نداشته و مستندات ٧سیستم ، ١٣موارد عدم وجود مستندات کامل و به روز درآمده بوده است . از میان 

%   ٤٥سیسـتم قابـل نگهداری،مسـتنداتی حـدود ٢% کامل بوده است . از ایـن میـان،٢٥/٨رحد سیستم دیگر تنها بطور متوسط د
سیسـتم اصـال ٧% کامـل داشـته اسـت،٣٠سیستم غیر قابل نگهداری،تنها یـك سیسـتم مسـتنداتی حـدود ١١اند و از کامل داشته

) .١٥% داشته است ( شکل ٢٠کمتر از سیستم مستندات٣مستندات نداشته و 

نگهداریدخالت ضعف مستند سازی در غیر ممکن بودن عملیات-١٥شکل 

ارزیابی عملیات نگهداریانجام-٤-٣
و در زمان نگهداری سیستم باید میزان هزینـه نگهـداری سیسـتم مـورد ارزیـابی دقیـق قـرار گیـرد . بایـد درابتدای ایجاد سیستم

ار هزینـه در بـر خواهـد داشـت و چقـدر موجـب افـزایش کـارائی خواهـد گردیـد مشخص شود انجام عملیات نگهداری چه مقد
]ISO89نگهداری تکاملی با میزان افزایش کارائی تطابق دارد . هیچگاه نباید احتمـال آیا هزینهکه] .همواره این سئوال مطرح است

از هزینه بازنویسی باشد زینه نگهداری بیش] . در صورتی که میزان هRSP87] [ISO89بازنگری به سیستم را از نظر دور داشت [
] . همچنین باید به میزان افزایش کارائی به میزان هزینه انجام شـده ISO89نظر نمیرسد [انجام عملیات نگهداری چندان معقول به

افزایش کارائی نمایانگر ارتباط هزینه نگهداری و هزینه بازنویسی و همچنین میزان١٧و ١٦] . دو شکل RFA88نیز توجه شود [
میباشند . انجام عملیات کورکورانه نگهداری بدون در نظر گرفتن چنین مسائلی منجر به اتالف هزینه بسیاری میگردد . متاسـفانه 
در ایران هیچ ارزیابی دقیقی برای انجام عملیات نگهداری نمیگردد . در بسیاری از موارد تنها بـه دلیـل اینکـه مـدیران یـا طراحـان 

هـای و یا طراحـی از پایـه غلـط بـوده اسـت،هزینهاستافزار به سر رسیدهم حاضر به قبول این موضوع نیستند که عمر این نرمسیست
تر از هزینه نگهداری افزار هر روزه پرداخت میشود و این در حالیست که هزینه بازنویسی مجدد بسیار پائینکالن نگهداری یك نرم



هـای میلیـونی و علیـرغم اینکـه اشـتباه ی مورد بررسـی گـواه چنـین مطلبـی اسـت و علیـرغم هزینـههاخواهد بود . یکی از سیستم
طراحی،از طرف چند کارشناس خبره اعالم گردیده، مسئولین سیسـتم حاضـربه پـذیرفتن شکسـت خـود نیسـتند و هنـوز عملیـات  

نگهداری سیستم ادامه دارد .
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نتیجه گیری-حلهاراه-٥

افـزار حال برای اینکه هزینه نگهداری کمتر گردد چه باید کرد ؟ نگهداری به عنوان یکی از ارکان پرهزینه ایجاد هـر سیسـتم نـرم
آن معطوف است طلب میکند .اهمیت دادن به نگهداری و توجه به رهنمودهای زیر بـه توجه بیشتری را نسبت به آنچه که امروز به

وری منابع محـدود مـالی و نیـروی انسـانی موجـود درکشـور سئوال ، میتواند در باال رفتن میزان بهرهعنوان پاسخی ممکن برای این
سودمند باشد :

] .RFA88برای نگهداری [استفاده از ابزارهای خاص و مناسب
] .ISO89ها[در زمان ایجادسیستمآیندهحاضر و با در نظرگرفتنها در حالتعیین دقیق نیازهای سیستم

باشند و از اعضـاءآن باشـند سعی شود که کسانی که قرار است عمل نگهداری را انجام دهند در تیم پیاده سازی حضور داشته
]ISO89][CIP86. [

] .ISO89افزارمرده هزینه نشود [افزارمشخص شود و بر روی نرمعمر مفید نرم



] .ISO89گردد [افزار انجامط نرمدر محیط با در نظر گرفتن شرایتغییرات

] .ISO89طراحی مناسب و غیر وابسته ماژولها [

] .ISO89غیر وابسته [آمادهافزاری و ماژولهایهای نرماستفاده از بسته

] ADA [ISO89ظیـر کاربردی ) نهایها( بخصوص در ایجاد سیستمسازی مناسب برای نگهداری سیستماستفاده از زبان برنامه
ها .برای استفاده از این زبانو همچنین توسعه ابزار الزم

] .CASE [ASF88سازی سیستمها نظیر استفاده از ابزارهای پیاده

] .ISO89افزار و کارا در مورد نگهداری [های طراحی و برنامه نویسی منطبق بر اصول مهندسی نرماستفاده از روش

].SLS89][٧٢جسازی [امهای برنامهاستفاده از استانداردهاو پروتوکل

].ISO89ریزی شده و مدون [و اعتبارسنجی دقیق بصورت برنامهآزمایشانجام

] .ISO89مستند سازی دقیق و کارا [

.ها بر نگهداری تاکید بیشتری گرددها و پیاده سازی سیستمدر انجام پروژه
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