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 فهرست مطالب
 

 

 

            اول شــــــــبخ

 افزاري نرم هاي سيستم  توسعه يها يمتدولوژ و مشکالت

 

 31 اول فصل

 افزاري منر هاي سيستم توسعه مشکالت

 41 مقدمه

 41 افزاري نرم هاي سیستم دیتول و توسعه مشکالت 4-4

 41 افزار نرم یمهندس يریگ شکل 2-4

 41 افزار نرم دیتول يبرا الزم يها تیفعال 3-4

 41 مناسب افزاري نرم سیستم يک هاي ويژگی 1-4

 41 افزار سخت و افزار نرم تفاوت 5-4

 24 افزار نرم طبیعت تغییر 1-4

 23 مطالب خالصه 1-4

 21 تمرينات 1-4

 

 52 دوم فصل

 اطالعاتي هاي سيستم توسعه هاي متدولوژي

 21 قدمهم

 62 ها سیستم توسعه در موفقیت اصول 4-2

 33 متدولوژي مفهوم 2-2
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 35 ساختیافته هاي متدولوژي براي چارچوبی 3-2

 26 ها داده يساز مدل يها روش 1-2

 13 (CASE) كامپیوتر كمک هب افزار نرم مهندسی 5-2

 15 شئگرا هاي متدولوژي 1-2

 53 شئگرا هاي متدولوژي انواع 1-2

 54 مطالب خالصه 1-2

 53 تمرينات 9-2

 

 25 سوم فصل

 يافته ساخت متدولوژي با ستمسي توسعه 

 55 مقدمه

 55 يبند سطح كمک به سیستم توسعه زندگی دوره كنترل 4-3

 51 اولیه مطالعه 2-3

 59 كلی طراحی و تحلیل مرحله 3-3

 13 سیستم اجراي و تفضیلی طراحی مرحله 1-3

 11 سازي پیاده و نصب مرحله 5-3

 15 بازنگري مرحله 1-3

 15 مطالب خالصه 1-3

 11 تمرينات 1-3
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 دوم شــــــــبخ

 ها داده تحليل هاي تکنيك                              

 

 96 چهارم فصل

 فيزيکي DFD کمك به ها داده تحليل تکنيك

 13 مقدمه

 14 ها سیستم توسعه در سازي مدل 4-1

 37 (DFD) ها داده جريان نمودار مدل 2-1

 13 ها داده جريان نمودار فیزيکی مدل 3-1

 12 ها سیستم تحلیل در فیزيکی DFD كاربرد 1-1

 DFD 13 نمودار رسم یچگونگ 5-1

 94 مطالب خالصه 1-1

 92 تمرينات 1-1

 

 65 پنجم فصل

 منطقي DFD کمك به ها داده تحليل تکنيك

 95 مقدمه

 95 سیستمی فرايندهاي اساس سازي مدل 4-5

 91 منطقی داده جريان نمودار نمادهاي 2-5

 434 منطقی DFD اجراي  براي  پردازشی  لمد كاربرد چگونگی 3-5

 443 ها سیستم بعدي طراحی  و تحلیل براي داده جريان نمودارهاي 1-5

 443 مطالب خالصه 5-5

 445 تمرينات 1-5
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 339 ششم فصل

 ERD کمك به ها داده تحليل تکنيك

 441 مقدمه

 441 موجوديت -ارتباط مدل 4-1

 425 ها محدوديت 2-1

 429 موجوديت -ارتباط نمودار 3-1

 435 موجوديت -ارتباط طراحی موضوعات 1-1

 414 ضعیف هاي موجوديت مجموعه 5-1

 411 مطالب خالصه 1-1

 411 تمرينات 1-1

 

 321 هفتم فصل

 ها داده فرهنگ تکنيك

 454 مقدمه

 454 چیست؟ ها داده فرهنگ 4-1

 453 داده ساختارهاي و عناصر 2-1

 455 ها داده فرهنگ نگهداري و ساخت 3-1

 451 ها پردازش تشريح 1-1

 451 مطالب صهخال 5-1

 413 تمرينات 1-1
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  سوم شــــبخ

 ها داده تحليل عمومي ابزارهاي                        

 

 395 هشتم فصل

 عقايد و حقايق درك هاي تکنيك

 413 مقدمه

 413 ديعقا و قياحق 4-1

 411 عقايد و حقايق گردآوري هاي روش 2-1

 413 مطالب خالصه 3-1

 415 تمرينات 1-1

 

 379 نهم فصل

 گيري تصميم هاي تکنيك

 411 مقدمه

 411 گیري تصمیم جداول 4-9

 419 گیري تصمیم جداول انواع 2-9

 412 گیري تصمیم هاي درخت 3-9

 415 (ساختیافته انگلیسی) ساختیافته عبارات 1-9

 411 عملیاتی نمودارهاي و دستورات شبه 5-9

 411 عملیاتی مودارهاين 1-9

 411 موجود سیستم سازي مدل 1-9

 419 مدلسازي فرايند خودكارسازي 1-9

 419 مطالب خالصه 9-9

 493 تمرينات 43-9
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 363 دهم فصل

 ها هزينه ارزيابي هاي شرو

 492 مقدمه

 492 سیستم هاي هزينه تعريف 4-43

 492 ها هزينه تحلیل 2-43

 495 سرمايه برگشت تحلیل 3-43

 491 (NPV) ويژه فعلی ارزش 1-43

 491 قديم و جديد ستمسی هاي هزينه مقايسه 5-43

 232 مطالب خالصه 1-43

 233 تمرينات 1-43

 

 چهارم شــــــبخ

 افزار نرم طراحي                                      

 

 519 ازدهمي فصل

 کاربر واسط طراحي

 231 مقدمه

 231 طاليی قوانین 4-44

 243 ها فرم طراحی نحوه 2-44

 241 يكدگذار 3-44

 241 كدگذاري انواع 1-44

 221 كدگذاري اشتباهات 5-44

 221 (Check Digit) ديجیت چک 1-44

 221 مطالب خالصه 1-44
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 221 تمرينات 1-44

 

 پنجم شــــــــــــبخ

 ياقزار نرم يها پروژه تيريمد                                       

 

 556 دوازدهم فصل

 ريافزا نرم هاي پروژه کنترل و مديريت

 233 مقدمه

 233 افراد 4-42

 232 محدوده و اهداف 2-42

 233 فرايند 3-42

 235 پروژه 1-42

 231 پروژه مديريت طبیعت 5-42

 239 پروژه مديريت فرايند 1-42

 213 پروژه كنترل روشهاي 1-42

 212 بندي زمان و ريزي برنامه هاي شبکه 1-42

 PERT 211 در زمانی برآورد 9-42

 211 گانت نمودار 43-42

 253 مطالب خالصه 44-42

 252 تمرينات 42-42

 

 522 پيوست

 255 انگلیسی - فارسی نامه واژه

 597 منابع فهرست

 

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " دس امير مهدي هدايت فرمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مؤلف
 

به   و تحلیل آنآشنايی انسان با مفهوم سیستم يا سامانه بسیار طوالنی بوده و شايد به زمان پیدايش تمدن برگردد، اما در واقع موضوعات سیستم 
بینی توانست پیشمیالدي هیچکس نمی 4953ترين فناوري در صحنه جهانی است. در دهه افزار مهمامروزه نرمگردد. عصر حاضر برمی

هاي ديگر مانند فناوري افزار منشأيی براي ايجاد فناوري ( نرم2افزار يک فناوري براي كار، علم و مهندسی خواهد شد، ( نرم4كند كه 
افزار نیروي محركی ( نرم3شود، هاي فعلی )همانند ارتباطات( میهاي قديمی )صنعت چاپ( و توسعه فناورينتیک، نابودي فناوريژ

هاي نزديک محل كار و هاي آماده در فروشگاهافزاري در بسته ( محصوالت نرم1شود، براي انقالب در كامپیوترهاي شخصی می
اي تا خريد يابد و همه چیز را از تحقیقات كتابخانهافزاري به نام اينترنت تکامل می ه وسیع نرم( يک شبک5زندگی فروخته شوند و 

 دهد. مشتريان تغییر می
و نقل، پزشکی، ارتباطات، امور نظامی،  ها مانند حملافزار بتواند در داخل انواع سیستمبینی كند كه نرمتوانست پیشهیچکس نمی

افزار تأثیرات جانبی اي اداري و غیره  قرار گیرد. اگر قانون پیامدهاي ناخواسته را باور داشته باشیم، نرمهصنعتی، سرگرمی، ماشین
 ها را برشمرد. توان همه آنزيادي روي بسیاري از مسائل گذاشته است كه در حال حاضر نمی

نوشته شده در قبل، با گذشت زمان نیاز به اصالح،  ها برنامه كامپیوتريبینی نبود كه میلیونو سرانجام آنکه، براي كسی قابل پیش
شود از ايجاد ها  میهاي نگهداري اين برنامهسازگاري و توسعه داشته باشند و عالوه برآن، هزينه و نیروي انسانی كه صرف  فعالیت

 افزاري جديد بیشتر شود. نرم
تر و تر، سريعافزاري را تولید كنند كه سادههايی دارد كه نرمفناوري افزاري همواره سعی در توسعهافزار، جامعه نرمبا رشد اهمیت نرم

خاصی از كاربردها  ها حوزهاي از اين فناوريهاي كامپیوتري با كیفیت باال باشد. پارهتر از نقطه نظر ساخت و نگهداري برنامههزينهكم
هاي   اند )مانند سیستمها روي حوزه تکنولوژي متمركز شدهير فناوريها(، ساسايتسازي وباند )مانند طراحی و پیادهرا نشانه گرفته

همانند لینوكس(.  يیهاكننده كامپیوتر هستند ) سیستم عاملها نیز زيربنايی و كنترلگرا(، و برخی فناورينويسی جنبهگرا يا برنامهشئ
 مشمول همه موارد فوق باشد.  افزاري را طوري گسترش داد كهدر هر صورت، هنوز نیز بايد فناوري نرم

آوري  ها را به شکل سرسام هاي اطالعاتی، هزينه نگهداري، پااليش و ويرايش آنهاي اخیر در سیستموجود انبوه اطالعات در دهه
      ههايی كه فرايند تولید و توسع هاي نوين داشت، روشها نیاز به استفاده از روش دهی آن باال برده بود، به نحوي كه سازمان

تر نمايد و به اين فرايند شکل مهندسی بدهد، درست مثل ساخت يک محصول، به همین جهت هاي اطالعاتی را سادهسیستم
 افزار مطرح شد.نرم مهندسی 

همه مطالب به  به كمک متدولوژي ساخت يافته شکل گرفته است و مناسب دوره كارشناسی است. بنابراين از ارايهمطالب اين كتاب 
 پرهیز شده استافزار جامع با توجه به انبوهی اطالعات در زمینه مهندسی نرم شکل

سعی شده تا مطالب با توجه به تعداد هفته هاي يک ترم سازماندهی شوند و امکان تدريس همه مطالب با توجه به سر در اين چاپ 
افزار لطفا به كتاب مبانی مهندسی نرم افزار فصل درس وجود داشته باشد. براي خواندن اطالعات بیشتر در زمینه مهندسی نرم 

 اينجانب مراجعه كنید. 
به هرحال تالش اندكی در حد بضاعت به رشته تحرير در آمده است، امیدوارم كه مقبول طبع قرار گیرد. استدعاي اينجانب از 

توانید با آدرس زير با اينجانب در مندان كمک در رفع نواقص و گوشزد مشکالت است. براي اين منظور میپژوهان و عالقه دانش
 تماس باشید.

Amir_m_hedayatfar@yahoo.com 
 

 روح پر فتوح پدرم)ره(نمايم. كتاب حاضر را به رسم يادبود به در پايان از تمام عزيزانی كه مرا در اين امر ياري كردند، سپاسگزاري می
  كنم. تقديم می

 

 فرامير مهدي هدايت

 
 
 




