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(بدون دانش برنامه نویسی)جلسهدر یک توسعه اپلیکیشن موبایل 

(هیات علمی رسمی دانشگاه فنی)بهروز رضاسروش 

Hybrid development
توسعه دوگانه
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نرم افزار 

(رویکرد عملکردی و کیفی)رضاسروشبهروز 

دسته بندی نرم افزارها
(OSسیستم عامل یا )یا پایه بنیادینرم افزار -1•
(با مخاطب کاربران متخصص )( IDE ،DBMS،Tools)ابزارینرم افزار -2•

(با مخاطب کاربران عادی و عموم مردم)(Application)نرم افزار کاربردی -3•

مفهوم نرم افزار(Software)
دانش خروجی تبدیل/سفیدی که داده های ورودی را دریافت، پس از پردازش به اطالعات/سیاهجعبه•
.خروجی، تبدیل می نمایددنیای مجازی ورودی مسئله را به دنیای واقعی که تکنولوژی•
ایدتبدیل می نمهوشمندو اتوماسیون، مکانیزهرا به سیستم کسب و کار دستی سیستم •
.می باشد( موتور جستجوی گوگل)جستجوی سریع الکترونیکی با بایگانییک •
.می باشدامنبا سازه های اطالعاتی رایانشیموتور•
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 بخش اصلی  سهشامل اجزای نرم افزار :
(Graphical User Interfaceیا GUI)گرافیکیواسط کاربری 1.

)الگوریتم(منطق کسب و کار 2.

Business Logic)منطق کاری • or Domain Logic)

(Data Access)دسترسی به داده ها •

(Data storage)منابع داده3.

اجزای نرم افزار

(رویکرد عملکردی و کیفی)بهروز رضاسروش 

 Software = User Interface(GUI) +

Business Logic (Service, Component, Class, Function, Data Structure) +

Data Source (File or DB or KB)+

Security + Other Modules + 

Quality ) Performance , …(
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تفکر توسعه

(رویکرد عملکردی و کیفی)بهروز رضاسروش 

 (مجموعه اجزای مرتبط)تفکر سیستمی

 (منطق و الگوریتم)تفکرکامپیوتری

 (فنآوری)تفکر تکنولوژی

 (سرهم بندی اجزا ) تفکر مونتاژ

(ی  ارائه خدمات کامپیوتری آنال) تفکر سرویس
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(مرتبطاجزای مجموعه )تفکر سیستمی

 (منطق و الگوریتم)تفکرکامپیوتری

 (فنآوری)تفکر تکنولوژی

(سرهم بندی اجزا ) تفکر مونتاژ

 (  ارائه خدمات کامپیوتری آنالی) تفکر سرویس

تفکر توسعه
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(نرم افزار)اصول مهندسی 

4-استفاده مجدد
کیفیت ، جهت توسعه سریع، کم هزینه و باپیش ساخته شده( کالسها، مؤلفه ها و سرویس هایتوابع، )ماژولهااستفاده از 

.باالی سیستمهای نرم افزاری 
...، چارچوبهای کاری دات نت، کتابخانه های غنی جاوا و وبنیروی پیشرو در فنآوری های سرویسهای 

5-متدولوژی
جهت... و مدلسازیای شامل چرخه حیات نرم افزار، مدلهای فرآیند، قواعد و دستورالعمل ها، تکنولوژیها، زبان مجموعه

...(و Agileو RUPاز قبیل . )توسعه نرم افزار و مدیریت پروژه را تعریف میکند

 شامل پنج اصل مهندسی نرم افزار:
1- تجریدانتزاع یا

از طریق شناسائی، اطالعاتو تلخیصفشرده سازیفرآیند اختصار، 
.کلیّاتاز جزئیّاتپنهان سازیاستخراج، جداسازی و 

(...خانه، ماشی  و ماکت)دیدگاه سطح باال با عدم جزئیات پیچیدگی 
2-مدلسازی

یمختلف جهت درک ساده تر مسائل و نیازهای نرم افزارترسیم نمودارهای 
3-الگوها

در محیط و حوزه خاص با فراوانی باالیراه حل استاندارد مسائل تکراری 
یفیت استفاده، کسب و تکمیل تجارب میباشد و نیروی محرکی در بهبود ک

.سیستمها و تسریع در توسعه نرم افزار، است



7

های توسعه نرم افزار نسل:
سنتی

(Code and Fix)برنامه نویسی یکپارچه-1

(ندیبیافته و  دسته ساخت )گرا -توسعه تابع-2
گرا-شئی

(Object-Oriented)گرا -شئیتوسعه -3

(مجموعه کالس)گرا -مولفهتوسعه -4
(Service-Oriented)گرا -سرویستوسعه -5

(تا کنون1960از سال )رویکردهای توسعه نرم افزار 

(رویکرد عملکردی و کیفی)بهروز رضاسروش 

برنامه نویسی یکپارچه
(کد ماکارونی با کالف سر در گم)

جدا از همداده ها وکد برنامه 

گرا-تابع
(کوچکتری  قطعه برنامه)
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گرا-شئی

همترکیب باداده ها وکد برنامه 

(تا کنون1960از سال )رویکردهای توسعه نرم افزار 

های توسعه نرم افزار نسل:
سنتی

(Code and Fix)برنامه نویسی یکپارچه-1

(ساخت یافته و  دسته بندی)گرا -توسعه تابع-2

گرا-شئی
(Object-Oriented)گرا -توسعه شئی-3

(مجموعه کالس)گرا -توسعه مولفه-4
(Service-Oriented)گرا -توسعه سرویس-5

گرا-مولفه

گرا-سرویس
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3 نرم افزارتوسعهروش
1- کدنویسیتوسعه با

ا توسط توسعه دهنده ب... صفر تا صد مراحل تحلیل، طراحی و
موجودزبان برنامه نویسی و فنآوری هایکدنویسی

2- (گرا-مولفه)ها مولفهتوسعه با مونتاژ
ماجولمونتاژ ، افزودن و تست توسط توسعه دهنده با انتخاب

(رایگان یا تجاری)ساخته -های پیش

3- (گرا-سرویس)سرویس ها استفاده از توسعه با
از استفادهانتخاب، ثبت نام و تست توسط توسعه دهنده با 

شرکتهای خارجی ( Web /App Service)سرویس های موجود
وگل گموتور جستجوی گوگل، سرویس مترجم سرویس قبیل از 

گان  رای)... ، سرویس های ابری و آنالی  بانکیپرداخت ، سرویس 
(یا تجاری

(رویکرد عملکردی و کیفی)بهروز رضاسروش 

روش های توسعه نرم افزار
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 صفات عمده کیفیت نرم افزار
نداشته و به وزن یکسانی در زمان طراحی گویند و(FURPS)مجموعه صفات کیفیت نرم افزار که به اختصار

:نوع نرم افزار بستگی دارد که عبارتند 
1-عملکرد(Functionality :) وظایف و کارکرد هر یک از زیرسیستمها و ماژولهای نرم افزار
2-کارایی(Performance) : اصلی و سایر منابع کامپیوتریسرعت پردازش، زمان پاسخگویی، مصرف حافظه
3-استفادهقابلیت(Usability) :واسط گرافیکی کاربر دارای ظاهر زیبا و دوستانه
4-اعتمادقابلیت(Reliability) : مقاوم در برابر تعداد و شدت شکست ها، دقت نتایج خروجی، متوسط زمان

...بی  خرابی، توانایی احیا در زمان شکست، قابل پیش بینی و 
5-پشتیبانی(Support) :لیت نگهداری،  قابلیت توسعه پذیری، قابلیت انطباق با تغییر، قابلیت ارائه سرویس، قاب

...قابلیت پیکربندی، سهولت نصب، سهولت بومی سازی، سازگاری و 

 امنیت نرم افزار
10 پروژه امنیتی گزارشدر ریسک برتر امنیتی دستگاه های موبایلOWASP

معیارهای کیفی نرم افزار 


