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تشـريحي سـواالت   فـوق  حـل  آمـوزش و  مرجع  ترين و شيواترين ، دقيقترين كتاب حاضر، كامل

باشد. با توجه  فناوري اطالعات مي مهندسيكنكور كارشناسي ارشد  ي ، ويژهافزار نرم  سيمهنددرس 

براي موفقيت در آزمون كارشناسي ارشد دارد، بعـد از   افزار مهندسي نرمبه اهميت خاصي كه درس 

 نگـارش فرد  اي منحصربه يوهخاص را به ش ي م، اين مجموعهيها تدريس و تحقيق، تصميم گرفت الس

مشـهور ايـن درس    ي نويسنده   هاي معتبر كشور از كتاب نشگاهدر حال حاضر اكثر اساتيد دا م.يينما

 هـاي مطـرح شـده در چنـد     كنند و عموم تست استفاده مي راجر اس. پرسمن ويراست هشتميعني 

 ايـن  هـاي  گيـري از نوشـته   م تا با بهرهيلذا بر آن شد بوده است. ها  سال اخير از مفاهيم همين كتاب

اين كتاب  م.يه صورت جامع به رشته تحرير درآورب مرجع و برخي منابع معتبر ديگر، كتابي را باتك

هـاي   تالش نموده است تا مباحث مطرح شده را برمبنـاي تـدريس دانشـگاهي و براسـاس سرفصـل     

هـاي   تحقيقات و فناوري و منطبق با مفاهيم و مباحث تدريس شده در دانشگاه ،مصوب وزارت علوم

   ايران و جهان بررسي و تبيين نمايد. معتبر

هـاي كارشناسـي ارشـد     فصل و براساس جديدترين تغييرات منابع و آزمـون  يازدهاين كتاب در 

ي خط به خط و  م پس از مطالعهيكن ي موثر از اين كتاب توصيه مي براي استفاده تنظيم شده است.

د و در ادامـه رونـد ارتقـاء مهـارت و     دقيق متن درس، اقدام به پاسخگويي سواالت همان فصل نمايي

هاي مربوطه را به طور كامل و خط به خط با دقت فـراوان بررسـي نماييـد.     دانش خود، تمامي پاسخ

ن همچنين توجه نماييد كه كتاب راجر اس. پرسمن به عنوان منبع اصلي طرح تست توسط طراحـا 

هـاي جديـدش دسـتخوش     يراسـت هاي مختلفي دارد، كه همواره و ، ويراستكارشناسي ارشد كنكور

. ضمن اينكه همواره منبع اصـلي طـرح تسـت توسـط     بوده استتغيير و تحوالت ساختاري و متني 

جديدترين ويراست پرسمن بوده است. براي مثال مبحـث مهندسـي سيسـتم در ويراسـت      ،طراحان



ويراسـت  هفتم حذف شده است و يا براي مثالي ديگر ديدگاه مانتي در مبحـث مـديريت پـروژه در    

هشتم حذف شده است. شما براي موفق شدن در اين درس، يعني كسب نمره كامـل و پاسـخگويي   

درصد سواالت به صورت درست، بايد به اين تغييرات آگاهي داشته باشيد، ما در اين كتـاب   100به 

كنـيم. در ايـن چـاپ     هاي جديد راجر اس. پرسمن حركت مي همواره در هر چاپ همگام با ويراست

 گام با ويراست هشتم كتاب پرسمن هستيم.هم

اين كتاب عالوه براينكه براي داوطلبان آزمون كارشناسـي ارشـد، قابـل اسـتفاده اسـت، مرجـع       

 باشد. ها مي ارزنده و جامعي براي آموزش اين درس در دانشگاه

اين م كه مراتب سپاسگزاري و قدرداني خود را از همه عزيزاني كه در تهيه با كمال ميل خرسند

 يم.دريغشان تقديم نما هاي بي حمايت اند به واسطه كتاب نقش داشته

كـه در بـه ثمـر     آزاده (راهيان ارشـد) انتشارات رياست محترم  از جناب آقاي جعفر بدوستاني

 اند، سپاسگزارم. رساندن اين اثر بسيار محبت كرده

كوشـي و   پاس سـخت  مديريت محترم بخش نشر و چاپ انتشارات به امير بدوستانيجناب آقاي 

 يم.نما ، كمال تشكر و قدرداني را ميتالش فراوانشان

كمـال   كه انجام امـور اجرايـي كتـاب را برعهـده داشـتند،      فرزانه محمدلوچنين سركار خانم  هم

 م.نماي تشكر و قدرداني را مي

خوانندگان محترم، ابراز كنم كه در نوشـتن ايـن   در پايان دوست دارم در يك بيان صميمانه، به 

ام. تمام فكرم آن بوده كه هرآنچه در توان دارم را  كتاب چيزي به جز عشق و خدمت را لحاظ نكرده

 در اين مسير به كار گيرم.

ناپـذير   كار رفته است، وجـود اشـتباه در آن اجتنـاب    با وجود دقت فراواني كه در تهيه اين اثر به

م هرگونه نظر و پيشنهاد در زمينه ساتيد و دانشجويان عزيز خواهشمندتمامي دوستان، ا است. لذا از

 اصالح يا بهبود اين كتاب را از طريق سايت:

khalilifar.ir 

 و يا صفحه اينستاگرام:

arastoo.khalilifar 
 و يا صفحه تلگرام:

@arastookhalilifar 
 

 در ميان بگذارند. با ما 09122306602با شماره تلفن  و يا به طور مستقيم

اميد است كه اين خدمت ناچيز مورد قبول خداونـد متعـال قـرار گرفتـه و قابـل اسـتفاده شـما        

 عزيزان باشد.

 فر ارسطو خليلي
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 11   افزار  فصل اول: مفاهيم اوليه مهندسي نرم

  

  

  

 افزار نرماوليه مهندسي  فاهيمم                                       

  

  

  

 ،هـاي مختلـف  ها سال از ايجاد و بكارگيري كامپيوتر تاكنون، علوم كامپيوتر در زمينهدر طي ده
بــه ســمت  المپــياز كامپيوترهــاي  ارزفــاي ســختپيشــرفت چشــمگيري داشــته اســت. در زمينــه

هاي هوشـمند  افزار نرمهاي به زبان ماشين به ، برنامهافزار نرمابركامپيوترها پيشرفت كرده است و در 
ود و نيز، كامپيوتر از انجام كارهاي محـد  دهاي نسل چهارم توسعه يافته است. در مورد كاربرو زبان

هـا، ادارات،  دانشـگاه مـدارس،  هـا،  خاص بيرون آمده و اكنون در سطوح مختلـف، همچـون خانـه   
  ها و اماكن تجاري موارد استفاده وسيعي را به خود اختصاص داده است.سازمان

 آور قـرن شـگفت  يگذرد، ايـن پديـده  نمي افزار نرمبا وجودي كه بيش از چند دهه از پيدايش 
جوانب زنـدگي   يهاي كليدي فناوري اطالعات تأثير شگرفي بر كليهبيستم، به عنوان يكي از مؤلفه

هاي كسب و كار و به طور هاي يادگيري، روشها، روشهاي درمان بيماريبشر داشته است. روش
جوانب زندگي به شدت تحت تأثير قرار گرفته است. بدين ترتيب بشـر توانسـته از    يخالصه كليه

نهد. دسترسـي بـه فضـاي     يمرزها و قلمروهاي پيشين عبور كند و قدم در دنياي پررمز و راز هست
هاي آشنايي ها در مقياس نانو از سوي ديگر، نمونهها از يك سو و ورود به دنياي اتمبيكران آسمان

  است. افزار نرمهاي بكارگيري فناوري اطالعات، به خصوص ات و جلوهاز تأثير
هاي مبتني بر كامپيوتر تبديل سيستمو به عنصري كليدي در تكامل محصوالت  افزار نرمبنابراين 

از يك ابـزار تحليـل اطالعـات و حـل مسـئله، بـه صـنعتي         افزار نرمسال اخير،  50شده است. طي 
  مستقل تكامل يافته است.

  افزار منر
افـزاري  مورد كاربرد، گاه درون يك محصول سخت بر اساس، ماهيتي منطقي است، كه افزار نرم

گيـرد و سـپس تمـام يـا     مانند تلفن همراه و گاه درون يك محيط عملياتي مانند دانشگاه قـرار مـي  
ن، مـدر اي شده است. به شيوهبخشي از روال كسب و كار را كه به صورت دستي و سنتي انجام مي

1 



 افزار) كنكور كارشناسي ارشد (نرم  12

  دهد.مكانيزه و كامپيوتري انجام مي

  افزار نرمهاي ويژگي

كـه آن را از ديگـر    افـزار  نـرم هـاي  بـه بررسـي آن دسـته از ويژگـي     افزار نرمبراي درك مفهوم 
افـزاري سـاخته   پردازيم. هنگامي كه سـخت سازد، ميمحصوالت توليد شده توسط انسان متمايز مي

سـازي (تحليـل و طراحـي)، سـاخت     مـدل ريـزي،  برنامهرتباط، افزار (اسختشود، فرآيند توليد مي
شـود. در حـالي كـه    )، در نهايت به يـك شـي فيزيكـي منتهـي مـي     و استقرار سازي و تست)(پياده

داراي خصوصـياتي   افـزار  نرميك عنصر سيستماتيك و منطقي است و نه فيزيكي، بنابراين  افزار نرم
  شود.افزار مياست كه منجر به تفاوتي چشمگير با سخت

  يابد.توسعه مي افزار نرم -1
و سـاخت   افـزار  نـرم هايي بين توسـعه  شود، اگرچه شباهتعني به مفهوم كالسيك ساخته نميي

هاي اساسـي دارنـد. هـر چنـد در هـر      افزار وجود دارد، اما اين دو فعاليت با يكديگر تفاوتسخت
 )،طراحـي  و تحليـل سـازي ( ريزي، مـدل برنامهارتباط، فرآيند توليد (حاصل  ،دوي آنها، كيفيت باال

سـاخت در مـورد سـخت    يخوب خواهد بود. اما مرحلهسازي و تست) و استقرار) ساخت (پياده
وجود ندارد يا بـه راحتـي    افزار نرمتواند يك سري مشكالت كيفي داشته باشد كه در مورد افزار مي

بـه مـردم هسـتند امـا ارتبـاط بـين افـراد         شدني خواهد بود. هر دو فعاليت وابستهشدني و رفعحل
متخصص و كار صورت گرفته كامالً متفاوت است، هر دو فعاليت مستلزم سـاختن يـك محصـول    

هـاي فكـري و منطقـي    بيشتر نيازمند فعاليـت  افزار نرم يها كامالً متفاوتند، توسعهاما روش ،هستند
  آيند.فيزيكي بيشتر به كار مي هاي يدي وباشد در حالي كه در توليد محصوالت فيزيكي، فعاليت مي

ي توليـد و  در مهندسي آن متمركـز اسـت، بـه عبـارت ديگـر هزينـه       افزار نرمهاي هينهز توجه:
سـازي (تحليـل و طراحـي) متمركـز     هاي مهندسـي و مـدل  بيشتر بر روي فعاليت افزار نرمي  توسعه

كي بيشتر بر روي مواد خام و اوليـه و  ي محصول فيزيي توليد و توسعهباشد در حالي كه هزينه مي
  باشد.سازي) آنها متمركز ميتوليد (پياده

هـاي توليـد معمـولي    تـوان هماننـد پـروژه   ي را نمـي افـزار  نرمهاي اين بدان معناست كه پروژه
هاي فيزيكـي  ي بسيار متفاوت از مديريت پروژهافزار نرمهاي مديريت كرد، در واقع مديريت پروژه

  باشد.مي

  شود.فرسوده نمي افزار نرم -2
دهد. ايـن  افزار نشان ميميزان شكست را به عنوان تابعي از زمان در خصوص سخت زيرشكل 

افـزار در اوايـل عمـرش    شود، نشانگر اين است كـه سـخت  ناميده مي »منحني وان«رابطه كه اغلب 
هـاي نادرسـت و بـه تبـع     گيريها اغلب به اندازهميزان عدم موفقيت نسبتاً بااليي دارد، اين شكست

مثـل   )سـازي پيـاده (سازي (تحليل و طراحي) نادرست يا نقـص توليـدي در مرحلـه سـاخت     مدل
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شوند. نقايص اصالح شـده و  اي به دليل استفاده از آلياژ نامناسب نسبت داده ميشكننده شدن قطعه
فزار شروع به فرسـوده  ارسد. اما با گذشت زمان، سختمي يميزان شكست براي مدتي به سطح ثابت

  . يابدشدن كرده و ميزان شكست كار دوباره افزايش مي

  

  افزارمنحني شكست سخت

بنـابراين از   باشـد. كند، نميافزار را فرسوده ميعوامل محيطي كه سخت ضدر معر افزار نرم اما
كه در شـكل   گيردآل را ميشكل يك منحني ايده افزار نرمنظر تئوري منحني عدم موفقيت در مورد 

  زير نشان داده شده است.

  
شود. اين نقـايص  باعث عدم موفقيت در كار مي افزار نرممشكالت شناسايي نشده در اوايل كار 

هـاي  آل، نيازمنـدي يابـد و اگـر بـه صـورت ايـده     شود و به تبع نرخ شكست كاهش ميبرطرف مي
آل خواهـد بـود. بـدين معنـي كـه      ايـده مطابق منحني  افزار نرمتغيير نكند، نمودار شكست  افزار نرم
آل پس از مدتي كه از توليد آن گذشت و اشكاالت مربوط به آن برطرف شد در حالت ايده افزار نرم

باشد. اما واقعيت بدين گونه نيست در واقع تغيير ديگر براي هميشه و بدون اشكال قابل استفاده مي
شود و با گذشت زمان به علت بروز اين مي افزار نرمنيازهاي كاربر باعث بروز خلل در كارايي يك 

بـه بيـان ديگـر تغييـرات      ديگر قادر نخواهد بود تا نيازهاي كاربر را برآورده كند. افزار نرمتغييرات، 
براي بـرآورده كـردن    افزار نرمبنابراين  گردد.افزار ميهاي مشتري، سبب ناكارآمد شدن نرمنيازمندي
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به صـورت واقعـي    افزار نرمهاي نيازمندي باشد. اگرد اعمال تغييرات مينيازهاي جديد كاربر نيازمن
مطابق منحني واقعي خواهد بود. در منحني واقعـي پـس از هـر     افزار نرمتغيير كند، نمودار شكست 

. در يـك  يابـد يابد و با برآورده كردن آن، كاهش مـي نرخ شكست افزايش مي افزار نرمتغيير نياز در 
افـزار  ها نرمرفع نيازاز گردد كه پس افزار ميها، سبب ناكارآمد شدن نرمتغيير نيازمنديتر بيان دقيق

افزار مورد استفاده رو به زوال اسـت، زيـرا در گـذر    مجددا كارآمد خواهد شد. اما در كل آينده نرم
جر به ايـن  شود كه منافزار ميبار اين تغييرات تكنولوژي است كه سبب ناكارآمد شدن نرمزمان اين

  افزار كنار گذاشته شود.  شود كه نرممي

  مونتاژ قطعات -3
نيـاز   بـر اسـاس  هـا بيشـتر   افـزار  نـرم صنعت در حال حركت به سمت مونتاژ قطعات است، اما 

افزار، استفاده مجـدد از قطعـات،   شوند و در دنياي سختساخته مي يمشتريان و به صورت سفارش
دهد، تا به طـور  افزار اين امكان را ميطبيعي از فرآيند مهندسي است در واقع ماهيت سخت يبخش

هاي متفاوت) به صورت جداگانه ساخته شود و جداگانه هر يك از اجزاي محصول (حتي در مكان
  مونتاژ گردند. در نهايت با يكديگر
هـاي  گرفته است و استفاده از مؤلفـه به تازگي مورد توجه قرار  اين امر افزار نرماما در مهندسي 
به عبارت ديگر هنـوز مزايـاي اسـتفاده از     مرسوم شده است.به تازگي  افزار نرمآماده جهت ساخت 

ي اسـتفاده  امـروزه، ايـده   هاي نرم افزاري آماده به خوبي و به طور كامل روشن نشـده اسـت.   مولفه
گيرد. اجزاء مدرن قابل استفاده مجـدد  مي بر يز درها را نها، بلكه ساختار دادهمجدد نه تنها الگوريتم

هـا را شـامل هسـتند كـه     باشند و هم شيوه پردازش مخصوص آن داده(كالس)، هم داراي داده مي
هاي كاربردي جديدي را از روي قطعـات قابـل اسـتفاده    سازد تا برنامهرا قادر مي افزار نرممهندسي 

هاي گرافيكي كاربر با استفاده از اجزاي قابل استفاده مجدد مجدد بسازد. به طور مثال، امروزه رابطه
را ميسـر   هـا ها و دكمـه ، جعبه متنهاي گرافيكي، منوهاي بازشوندهشوند كه ايجاد پنجرهساخته مي

  سازد.مي

  يافزار نرم بحران
كنندگان اين محصول نوين، همان ، مصرفافزار نرمسال پيش، يعني در اوايل پيدايش  50حدود 

عمـدتاً بـراي محاسـبات و حـل مسـائل       افـزار  نـرم طراحان و توليدكنندگان آن بودند. در آن زمان، 
افزاري (كمبود حافظـه  هاي سختهاي سطح پايين و محدوديتشد. وجود زبانرياضي استفاده مي

اسـت. در آن روزهـاي    افـزار  نرمهاي دوران اوليه پيدايش و سرعت پردازش كم) از ديگر مشخصه
افزار، به طور رايگان در افزار نبود و حتي براي فروش سختاي جدا از سخت، مقولهافزار نرماوليه، 

هـاي مختلـف،   در زمينه افزار نرماما با گسترش دامنه كاربرد كامپيوتر و به دنبال آن  !شدآن تعبيه مي
از طراحـان و توليدكننـدگان    افزار نرمان و كاربران كنندگبه تدريج شرايطي به وجود آمد كه استفاده

بود. حـاال   افزار نرمهايي به وجود آمدند كه كارشان صرفاً توليد ها و شركتآن جدا شدند و سازمان
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افزارهـا، روز بـه روز   قيمت داشت و اتفاقاً برخالف روند كـاهش قيمـت در سـخت    افزار نرمديگر 
زهاي جديد اسـتفاده كننـدگان فراتـر از محاسـبات بـود، آنهـا بـه        شد. نياافزوده مي افزار نرمقيمت 

  مديريت اطالعات نياز داشتند.
توليد و فروش كامپيوترهاي شخصي به دليل تقاضاي  افزار نرمهاي ابتدايي تكامل در همان نسل

هـاي  كنندگان و خريداران به شدت افزايش يافت. بنـابراين نيـاز بـه برنامـه    فراوان از سوي مصرف
شد بـدون آنكـه    افزار نرمختلف كامپيوتري به شدت احساس گرديد و اين امر سبب توليد فراوان م

هاي زيـادي را بـراي   را داشته باشد و همين مسئله نارضايتي افزار نرمقانوني، عمل نظارت بر توليد 
بود  ينهها به قدري جدي و پرهزالشچها به بار آورد، اين مشكالت و افزار نرمكنندگان اين مصرف

اي به شكل پيچيده 1970تا  1960هاي شد. اين بحران در سالياد مي »افزار نرمبحران «كه از آن به 
تـر  به شـكل جـدي   »افزار نرممهندسي «ها بود كه بحث به اوج خود رسيد و درست در همان سال

  مطرح شد.
آمـده اشـاره كنـيم     ي و مشـكالت بـه وجـود   افـزار  نرماگر بخواهيم به تعدادي از داليل بحران 

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي
 شد.صرف مي افزار نرمهاي بااليي كه براي توليد هزينه -1

 كرد.توليد شده تمام نيازهاي مشتري را برآورده نمي افزار نرم -2

 پذير نبود.امكان افزار نرمبه موقع  تحويل -3

 با آن ممكن نبود. رافزا نرمافزار بسيار سريع بوده و امكان رقابت پيشرفت سخت -4

 بسيار زياد بوده و براي رفع آن مشكالتي وجود داشت. افزار نرمخطاهاي موجود در  -5

 ، قدرت نگهداري و پشتيباني بسيار محدود بود.افزار نرمامكانات توسعه  -6

بـا بحـران مواجـه شـود.      افزار نرمهمه موارد گفته شده دست به دست هم داد و باعث گرديد، 
  مطابق اصول مهندسي افتادند. افزار نرمبنابراين همگي به فكر توليد 

  موفق يهاپروژه تايخصوص
IDC آمارهاي معتبـري كـه توسـط مؤسسـاتي ماننـد      بر اساس

و در پـي   Standish Group و 1
ت، درصد زيادي از هاي مختلف تهيه شده اسي كه در ابعاد و زمينهافزار نرمي بررسي هزاران پروژه

شوند. از نگاه مشتري يك پـروژه  ي در دنيا با شكست و عدم موفقيت مواجه ميافزار نرمهاي  پروژه
  اي است كه بر اساس سه خصوصيت اساسي زير توليد گردد:ي، پروژهافزار نرمموفق 
 ي زماني مشخص)ريزي شده (بازهي زماني از قبل برنامهبازه -1

 ني شده و با صرف كمترين هزينه (مقرون به صرفه)يباي از قبل پيشبودجه -2

                                                                                                                      
1 International Data Corporation 
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 هاي واقعي كاربران (كيفيت مطلوب)دقيقاً مطابق با نيازمندي -3

ي بيـان كـرديم، ايـن خصوصـيات     افـزار  نرمي دوران بحران اما همانند آنچه پيش از اين درباره
و در يـك كنفـرانس    1968گرديد. سرانجام براي اولين بـار، در سـال   اساسي به درستي محقق نمي

علمي كه توسط ناتو در كشور آلمان برگزار شد، بر لزوم مهندسي اين دستاورد جديـد بشـر، يعنـي    
هاي مهندسي، ابزارها، دانش و تجربه، صنعت ، تأكيد گرديد. از آن به بعد با گسترش روشافزار نرم
  ايع برتر جهاني تبديل شد.به يكي از صن افزار نرم

  افزار نرم يمهندس
هاي مقـرون  حلگيري از دانش علمي، راهاي از مهندسي است كه با بهرهشاخه افزار نرممهندسي 

ي به منظور حل مسائل و مشكالت علمـي و خـدمت   افزار نرماي را در قالب دستاوردهاي به صرفه
منـد و قابـل   ك، قاعـده ييك رويكـرد سيسـتمات   زاراف نرمنمايد. مهندسي ي بشري ارائه ميبه جامعه

از قـوانين مهندسـي    افـزار  نرماست. در مهندسي  افزار نرمگيري براي توسعه، اجرا و نگهداري اندازه
شود، به طوري كه قابـل اطمينـان باشـد و در    مقرون به صرفه استفاده مي افزار نرمي دقيق براي تهيه

نظـامي اسـت    افـزار  نـرم محيط واقعي به طور كارآمد فعاليت كنـد. در يـك بيـان كامـل، مهندسـي      
ي زمـاني از قبـل   ي در بـازه افـزار  نرمها و ابزارها كه منجر به ايجاد شامل فرآيندها، روش ،يكپارچه

هاي واقعي كاربران مـي يه و دقيقاً مطابق با نيازمندبيني شداي از قبل پيشريزي شده، بودجهبرنامه
مطابق آنچه پيش از اين در مـورد خصوصـيات    ، مستقل از ابعاد و ماهيت پروژه،گردد. اين تعريف

ي را بـه سـمت موفقيـت سـوق     افـزار  نـرم هاي ي بيان كرديم، توليد پروژهافزار نرمهاي موفق پروژه
افزار، كارآمدي به ناسب و ابزار مناسب براساس ماهيت نرمانتخاب فرآيند مناسب، روش م دهد. مي

افزار نيز بر انتخاب فرآيند مناسب، روش مناسب و ابـزار مناسـب   نرم مهندسي ارمغان خواهد آورد.
است. به عبارت ديگر اگر فرآيند مناسب، روش مناسب و ابزار افزار تاكيد كردهبر اساس ماهيت نرم

افـزاري  توان انتظار داشـت محصـول نـرم   افزار انتخاب گردد، آنگاه ميمناسب بر اساس ماهيت نرم
بينـي شـده و دقيقـاً    اي از قبل پـيش ريزي شده، بودجهي زماني از قبل برنامهدر بازهايجاد گردد كه 
  در خوب الزاما مدير خوب هم نيست!باشد. يك پهاي واقعي كاربران يمطابق با نيازمند

    حضرت مولويبه قول 
 انداختند دلش در را آن ليم          ساختند يبهركار را يهركس

  افزار نرم مهندس
دانـد و همـواره در   اي كه خود را در برابر مشتري مسئول ميفردي است حرفه افزار نرممهندس 

هـاي  ، حل خواسـته افزار نرمپي دستيابي به ارزش موردنياز اوست. رسالت و مأموريت يك مهندس 
ابراين بايستي فرآيند كار را به طور كامل انجام دهـد و بـه نتيجـه دلخـواه مشـتري      مشتري است. بن

هاي جداگانه بـه عنـوان   اي، به جاي انجام وظيفهبه عنوان افراد حرفه افزار نرمدست يابد. مهندسين 
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  گيري از كل كار هستند.يك شغل، مسئول نتيجه
رود. هـدف از مراجعـه بـه    يپزشـك نمـ   بيمار براي گرفتن فشار خون و يا بازديد قلب به نـزد 

اي، پزشك، بهبودي و به دست آوردن سالمتي دوباره است. هدف پزشك، به عنوان يك فرد حرفـه 
  دهد.هايي كه در راه رسيدن به آن انجام ميدستيابي به نتيجه نهايي است، نه فعاليت

ها و ابزارهاي موجـود بـه   فردي است كه با استفاده از فرآيندها، روش افزار نرمدر واقع مهندس 
سازي و مديريت كنـد و نهايتـاً   كمك علم و دانش خود و پس از تجزيه و تحليل مسئله آن را پياده

بيني شده اي از قبل پيشريزي شده، بودجهي زماني از قبل برنامهمحصول تالش خود را كه در بازه
ف زحمات و معلومات اوست در اختيار هاي واقعي كاربران است كه معرو دقيقاً مطابق با نيازمندي

  مشتري قرار دهد.
هـا و ابزارهـا، اصـول و    بايد با مسـائل، مفـاهيم، فرآينـدها، روش    افزار نرمبنابراين يك مهندس 

شـود كـه يـك    ي تخصصي خود به خوبي آشنا باشد. اين مهارت موجب مـي قواعد مرتبط با حوزه
نـد انجـام يـك پـروژه بسـته بـه شـرايط،        يف در فرآبتواند در مقاطع زماني مختلـ  افزار نرممهندس 
تـرين فرآينـد، روش و ابـزار را    ها، براي انجام هر فعاليتي، مناسبها، اهداف و محدوديت ي نيازمند

هـا، زمـان توليـد و نيـز افـزايش كيفيـت (رفـع        انتخاب نمايد كه متعاقبـاً منجـر بـه كـاهش هزينـه     
الزم براي حركت به سمت انجام يك پـروژه  بستر هاي مشتري) خواهد شد. بدين ترتيب نيازمندي

  گردد.ي مهندسي موفق مهيا مي
د كـه يـك   نكنو تصور مي دديدي نادرست دارن افزار نرم هندسبسياري از مردم نسبت به يك م

اصـلي مهنـدس    يولي وظيفـه  ،دهد مي نويسي را انجامكسي است كه عمل برنامه افزار نرممهندس 
هـاي مختلـف   له را از ديـدگاه أمسـ  افـزار  نـرم چيزي غير از اين تصور است. يك مهنـدس   افزار نرم

ها و ابزارها به تجزيـه  روش ،فرآيندها يعني افزار نرممايد و با استفاده از اصول مهندسي نبررسي مي
زي سـا ي انتخـاب و پيـاده  افـزار  نـرم هاي حل را براي انجام پروژهو تحليل آن پرداخته و بهترين راه

باشد  افزار نرمجزئي از كارهاي يك مهندس  دتوان مي قطفنويسي بينيد كه برنامه مي بنابراين ،كند مي
ري است. او براي انجام رساندن درست پروژه آن را مديريت كرده و بـا  گيدو وظيفه اصلي او چيز 

مسئول مراقبت و  ،. او پس از انجام تستدپرداز مي نظارت كامل بر مراحل انجام پروژه به تست آن
 ،دهـد كامل يك پروژه باشد، او اين كار را انجام ميتنگهداري پروژه است و در صورتي كه نياز به 

  روه همراه خود نيز استفاده كند.گاز  دتوانالبته براي انجام اين كار مي
منـدي مشـتري از    ان رضـايت زمي بر اساسكيفيت محصول  افزار نرمدر مباحث مهندسي  توجه:
  شود.سنجش مي دهاي او را برآورده سازي كه قرار است نيازمنديافزار نرممحصول 

  افزار نرم يهامؤلفه
، افزار نرمنظارت مهندسي  تحتو  افزار نرمند توليد يفرآ يمحصولي است كه به واسطه افزار نرم 

 ،ريشـت هاي موردنظر مورودي بر اساسگردد تا در نهايت سازي و تست ميطراحي و پياده ،تحليل
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  باشد:ر مييهاي زمؤلفهمل شاو  دهاي مورد انتظار مشتري را برآورده سازخروجي
  .ولهاي محيط عملياتي به شكل متغيرها و جدامحل نگهداري داده اي:ساختار داده -1
كـه بـه    دشـو انجام وظايف مورد نظر مي عثستورات يا كدهاي قابل اجرا كه باد عملكرد:  -2

  برنامه كاربردي موسوم است.
هاي تحليل و طراحـي نـزد سـازنده و راهنمـاي كـاربر نـزد       شامل توصيف مدلمستندات:   -3

  .ريشتهايي و من كاربران
 افـزار  نرماصول مهندسي  بر اساسشامل يك پيكربندي است كه  هامؤلفهك از اين ي هر توجه:

  د.گردها و ابزارها) ايجاد ميروش ها،ندي(فرآ

  هاافزار نرم انواع
تقسـيم   رتوان آنها را به دو گروه اصلي زيمي ،هاي موجودافزار نرمبندي كلي براي در يك دسته 

  نمود:

  يكاربرد يهاافزار نرم
افزارهـاي  به بيـان ديگـر نـرم    شود،كاربران كامپيوتر نوشته ميازهاي ينهايي كه براي رفع برنامه 

 افـزار  نـرم هـاي حسـابداري و   افزار نـرم ماننـد  دهنـد.  مستقيم به انسان سرويس مي طوركاربردي به
  .گ لغاتفرهن

  يستميس يهاافزار نرم
 انـد. شـده  نوشتهها برنامه ردادن به سايافزار يا سرويسبرداري از سختهايي كه براي بهرهبرنامه 

مسـتقيم بـه   سيستمي به طور مستقيم به نرم افزارهاي ديگر و به طور غيـر  هايافزاربيان ديگر نرمبه
  .ها و كامپايلرهامانند سيستم عامل دهند.انسان سرويس مي

هـاي زيـر تقسـيم    ا را به گـروه نهتوان آمي ،هاي موجودافزار نرمر براي تبندي دقيقدر يك دسته
  نمود:

  درنگيب يهاافزار نرم 
تعيـين   شو از پـي  مشـخص در يك زمان  يايدرنگ بايد خروجي و پاسخ نههاي بيافزار نرمدر  

كند و زمان پاسخ بايـد بـه موقـع و    مي ازمان نقشي كليدي ايف ،هاافزار نرمده حاصل شود. در اين ش
كـاربرد    اه كنترلـي در يـك  گسـت دبه عنـوان يـك    الًمعمو گرندهاي بيافزار نرمده باشد. شتضمين 

ـ  همانها دير پاسخ دادن به افزار نرم. در اين دشونار گرفته ميصنعتي) به ك الًخاص (مث پاسـخ   يدب
ه) شـد ويي سريع (در مهلت تعيين گپاسخ ،ها هدف اصلي طراحانافزار نرم وعندادن است. در اين ن

هـاي بعـدي   وري منـابع در درجـه  باشد و راحتـي كـاربران و بهـره   ها ميبه رويدادها و درخواست
  ارند.دقرار  ،اهميت
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نيـاز بـه امنيـت     ،ازهاي اساسي انسانينيكي از  ،وني داردگوناگازهاي ينانسان در وادي زندگي  
انسـان در  عوامل محيطي و بيروني و يا حتي دروني امنيـت  ممكن است در معرض  اً،است. اما گاه

و . بنابراين نياز است تـا مكـانيزمي همـواره هوشـيار     داهشياري به مخاطره بيفتنشرايط هشياري يا 
خاطرات پيرامون انسان را رصد و تحت كنترل خود قرار م ،و با اشراف لحظه به لحظههميشه بيدار 

(تـا ديـر   و در زمـان حقيقـي و واقعـي    در لحظه  گ،رندبي ،دهد تا در موقع لزوم و به صورت آني
. دهستنار و هميشه بيداين نگهبان هميشه هوشيار  گرندهاي بيافزار نرمنشده) با تهديد مقابله كند، 

  ... كنترل فشار كابين هواپيما و ،كنترل ضربان قلب اتاق بيهوشي ،هاي ترمز اتومبيلافزار نرممانند 

  داده گاهيپا تيريمد يهاافزار نرم
  افـزار  نـرم گيرنـد، ماننـد   ها، براي كاربردهاي پايگاه داده، مـورد اسـتفاده قـرار مـي    افزار نرماين 

SQL Server  به عنوان يكDBMS    كه ايجاد جداول و پرس و جوهاي مربوط به يـك پايگـاه داده
  ها باال و حجم محاسبات پايين است.ها حجم دادهافزار نرمكند. در اين نوع را فراهم مي

  يمهندس و يعلم يهاافزار نرم
گيرنـد،  ، براي كاربردهايي با محاسبات پيچيده و سنگين مورد اسـتفاده قـرار مـي   هاافزار نرماين 

شناسـي،  شناسـي و سـتاره  ها)، علوم زمينهاي محاسبات رياضي (مثل ضرب ماتريسافزار نرم مانند
  ها پايين و حجم محاسبات باال است.ها حجم دادهافزار نرمهاي صنعتي. در اين نوع كنترل سيستم

  )توكار( نهفته يهاافزار نرم
شـوند و داراي  نجانـده مـي  شوند، گها در محصوالت صنعتي كه به بازار عرضه ميافزار نرماين 

هـاي ماشـين لباسشـويي) و يـا داراي كاركردهـاي حيـاتي       كاركردهاي محدود (مانند كنترل فعاليت
هـاي  افزار نرمها، از نوع افزار نرمباشند. اغلب اين (مانند كنترل ترمز اتومبيل، كنترل ضربان قلب) مي

  درنگ، نهفته هستند.ي بيهاافزار نرمدرنگ نيز هستند، به بيان ديگر، اغلب بي

  يديتول خط يهاافزار نرم
سازي يك سرويس ويـژه كـه مشـتريان بسـياري خواهـان آن      ها بر طراحي و آمادهافزار نرماين 

كننـد،  هـاي تجـاري تمركـز دارنـد و تـالش مـي      هـا بـر رقابـت   افزار نرمكند. اين هستند، تأكيد مي
هاي پردازش متن، افزار نرماشته باشد (مانند هاي زيادي در بازار دمحصوالتي توليد كنند كه مشتري

  اي).هاي چندرسانههاي تفريحي و برنامهگرافيك كامپيوتري، برنامه

  وب بر يمبتن يهاافزار نرم
هـاي كـامپيوتري   شود كه از طريق شبكههايي را شامل ميها طيف وسيعي از برنامهافزار نرماين 

هـاي  توانند شامل چند لينك صـفحات و فايـل  ها ميارافز نرمدر دسترس هستند. در فرم ساده، اين 
تواننـد  ها مـي افزار نرمتر، اين هاي پيچيدهمختلف بوده و اطالعاتي را به كاربر نمايش دهند. در فرم
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هايي را در بستر شبكه انجام داده و يا حتي اطالعـات كـاربران را در سـاختار    محاسبات و پردازش
  نمايند.پايگاه داده ذخيره و بازيابي 

  يمصنوع هوش يهاافزار نرم
گيرند. مسـائلي كـه   هاي غيرعددي براي حل مسائل پيچيده كمك ميها از الگوريتمافزار نرماين 

هـاي مختلـف ايـن    با محاسبات متعارف قابل حـل نبـوده و روش حـل آسـاني ندارنـد. از حـوزه      
هـاي عصـبي   وير و صـدا)، شـبكه  ها، شناسايي الگـو (تصـ  هاي رباتافزار نرمتوان به ها، ميافزار نرم

  هاي كامپيوتري اشاره كرد.مصنوعي و يا بازي

  باز متن يهاافزار نرم
كننـد كـه مشـتريان    ها با در اختيار گذاشتن كدهاي منبع، اين امكـان را فـراهم مـي   افزار نرماين 

  بتوانند اصالحاتي را با توجه به اقتضاي محلي خودشان در آنها اعمال كنند.
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 )71آزاد  –(مهندسي كامپيوتر          ي بايد ........................... .افزار نرمك سيستم ي -1 

  ) ضريب اطمينان آن بسيار باال باشد.2    ) اقتصادي باشد.1  
  ) همه موارد4  ) از استانداردهاي خاصي تبعيت كند.3  

    
 )72 آزاد –(مهندسي كامپيوتر   انفورماتيك:  -2

  ) يعني شناسايي اجزاي داخلي يك كامپيوتر و نحوه كار آن اجزا1  
سازي و انتقـال بهينـه اطالعـات علمـي     ها در جهت ذخيرهها و تكنيك) به كاربردهاي سيستم2  

  شود.اطالق مي
  باشد.) مترادف با علوم نظري كامپيوتري مي3  
  باشد.مي (Information)) معادل با اطالعات 4  

    
  )72آزاد  –(مهندسي كامپيوتر    افزار: نرم مهندسي -3

كارگيري عملي علوم كامپيوتر، مديريت، اقتصـاد و ... در جهـت طراحـي و سـاخت     عني بهي) 1  
  افزاري كالن هاي نرمسيستم

  هاي عاملكارگيري علوم كامپيوتر در طراحي و ساخت سيستمعني بهي) 2  
  براي پردازنده اصلي كامپيوتر (Micro Code)ريزي ريزبرنامه عني برنامهي) 3  
  كدام) هيچ4  

    
 )89آزاد  – ITمهندسي (           باشد؟افزار صحيح ميك از عبارات زير در مورد نرميكدام -4

  شود.افزار ساخته مي) نرم1
 گردد.افزار با گذشت زمان فرسوده مي) نرم2

  افزار در مهندسي آن متمركز است.) هزينه نرم3
 عنصر سيستمي فيزيكي است نه منطقي.افزار يك ) نرم4

    
  

  

 هاي فصل اولتست
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 صحيح است. )4(گزينه  -1

و در پي بررسي  Standish Group وIDC  آمارهاي معتبري كه توسط مؤسساتي مانند بر اساس
هـاي مختلـف تهيـه شـده اسـت، درصـد زيـادي از        افزاري كه در ابعاد و زمينه ي نرمهزاران پروژه

شوند. از نگاه مشتري يك پـروژه  افزاري در دنيا با شكست و عدم موفقيت مواجه مي هاي نرم پروژه
  اي است كه بر اساس سه خصوصيت اساسي زير توليد گردد:افزاري، پروژه موفق نرم

 ي زماني مشخص)ريزي شده (بازهي زماني از قبل برنامهبازه -1

 مترين هزينه (مقرون به صرفه)ني شده و با صرف كيباي از قبل پيشبودجه -2

 هاي واقعي كاربران (كيفيت مطلوب)دقيقاً مطابق با نيازمندي -3

    
  صحيح است. )2(گزينه  -2

سـازي، پـردازش، بازيـابي، انتقـال و مـديريت      هـايي بـراي ذخيـره   انفورماتيك به معني فناوري
  رود.اطالعات به كار مي

سازي و انتقال اطالعـات اشـاره   باشد. زيرا فقط به ذخيرهتر از بقيه ميبه نسبت كامل دومگزينه 
با موضـوع مـرتبط    سومو  اولهاي كرده است. در حالي كه پردازش اطالعات نيز مهم است. گزينه

اطالعات را معادل انفورماتيك در نظر گرفته در حالي كه اطالعـات جزئـي از    چهارمنيستند. گزينه 
    انفورماتيك است.

    
  صحيح است. )4(گزينه  -3

ها و ابزارها كـه منجـر بـه ايجـاد     افزار نظامي است يكپارچه شامل فرآيندها، روش مهندسي نرم
بيني شده و دقيقاً مطابق با اي از قبل پيشريزي شده، بودجهي زماني از قبل برنامهافزاري در بازه نرم

هاي ، توليد پروژهو ماهيت پروژهمستقل از ابعاد گردد. اين تعريف هاي واقعي كاربران ميينيازمند
  دهد.افزاري را به سمت موفقيت سوق مي نرم

    
 صحيح است. )3(گزينه  -4

سـازد،  افزار كه آن را از ساير محصوالت ساخت دست بشر متمـايز مـي  هاي نرمبررسي ويژگي
هـاي  عموم ساخته كند. تقريباًافزار فراهم ميافزار و به تبع آن مهندسي نرمدرك بهتري از مفهوم نرم

افزار يك عنصر سيستمي منطقـي  افزاري و نمود فيزيكي دارند در حالي كه نرمبشري، حالت سخت
هـاي محصـوالت   اي با ويژگـي هايي است كه تفاوت عمدهافزار داراي ويژگياست. از اين رو، نرم

  افزاري دارد.سخت
شود. رويكرد مهندسي بر آن اعمال ميشود بلكه يك افزار به مفهوم كالسيك ساخته نمي) نرم1

 هاي فصل اولتستپاسخ 
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شـود.  يعني به مفهوم كالسيك ساخته نمـ ي شود،ابد يا طراحي مييافزار توسعه ميبه بيان ديگر نرم
هايي وجود دارد لـيكن ايـن دو عمـل،    افزار شباهتافزار و ساخت سختنرم ياگر چه ميان توسعه

افزاري هاي نرمدسي آن متمركز است. بنابراين پروژهافزار در مهنهاي نرمتفاوت بنيادي دارند. هزينه
  هاي ساخت، مديريت نمود.توان مانند ساير پروژهرا نمي
افـزار را  افـزار در معـرض عوامـل محيطـي كـه سـخت      شود، يعني نرمافزار فرسوده نمي) نرم2

افـزار بـه   نـرم كند. براي افزايش قـدرت پاسـخگويي   باشد بلكه نيازها تغيير ميكند نميفرسوده مي
  نيازها بايد آن را تصحيح و بروزرساني كرد.

هـاي موجـود بـه صـورت سفارشـي سـاخته       افزارها به جاي اسمبل شدن از مؤلفه) بيشتر نرم3
موجود قابل توليد هستند. در دنياي  يهاشوند در حالي كه محصوالت ديگر عموماً توسط مؤلفه مي

طبيعي از فرآيند مهندسي است ولي اين امر به تـازگي   افزار، استفاده مجدد از قطعات، بخشسخت
  افزار مورد توجه قرار گرفته است.در دنياي نرم
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