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چکیده

خط تولید نرم افزار پویا شاال یایماها یایا ایا اد اهر صد ارفت رفهارشا صا راصطد تغییر لحیط عملیاتا صا ایهفاهه از
صازیازی زلا اجرا ای  .یک شکم هر این صازیازی لا تواند اثرات لمهقیا تجرصد اارصر از آنجا اد ییمها اخیرا هر انهرل
اارصر لا صاشاد اجرا لا شاوه .هراین پهشیا الیویا هر یه یوشمند صرای اصلی ایمینا صر پاید ریمک صوایطد صازیازی
خط تولید نرم افزار پویا صیا لا انیا.هر این پهشیا احهمال خراصا هیاهریاا ش پیالدیای یاوم عملکرهی ای اد صا این
نموند اشلید صا لشاارا افراهی اد هر یک یه لمقر شده صوه ند اجرا نموهیا .لا هش چالا لرتبط رشصرشیمهیا یکا صا هرگیر
شااد صا افراه انمااانا هر نموند اشلید خط تولید نرم افزار پویا شاارا انندگا را فلال نموهیا نمااب صد راه اندازی لجده
تنظیمات زلا اجرا هرک اثرات صازیاازی لوره صرریاا ش شنایایا رار هاهیا .گرچد نهاید هر این لقالد صوییلد خط تولید نرم
افزار پویا صرای صلضاا از حوزه خا رااای ص ا ای ب صلکد لدندیا خط تولید نرم افزارپویا صاید صرای اارصرا صا انهرل
صیشهر صر فراز صازیازی فرایا اند یا اارصرا صا این خط تولید راح ن وایند صوه.
کلمات کلیدی :خط تولید نرم افزار پویا  ،مدلسازی متغیر  ،هتل هوشمند ،بازسازی تولید نرم افزار  ،قابلیت اطمینان

-1مقدمه

صا گماهر ش پویا ترشاد فلالی یا هر یاال یای اخیر هییر ایاهفاهه از شیوه یای ینها لدیری فرایندیا پای یوی نیاز
شارا یا ش یازلا یا نیم ش یازلا یا صاید از ییمها یای نوینا صرای صدیند یازی فرایندیای ام ش اار خوه ایهفاهه
اند .این ییمهمدای نوینا اد پیشنداههینده نوعا ییمها یای پاالیا ایفعات یمهندب این ییمها یا رشیکرهی ای اد
صرای لواجدد صا لشکفت حجا فراشا ش رشصد رشد ایفعات اراید شده ای ش صد اارصر امک لا اند تا هر لیا حجا عظیا
ایفعات یریلهر صد یدف خوه نزهیک شوند .
این یایماها ارا د شده یمیشد هر للرو ش اص توجدا از تغییرات تکاللا یمهند لانند تغییرات فناشری نرم افزار ب لداجرت
یایماها صد للماری خطوت تولید ب تغییرات لداشم هر حال تغییر لانند تیامیا گیری یای اما ش اار ب تقاااا صرای تویلد
توزیع شاده شاال لا شوه .هر ییمها یای نرم افزاری ابل صاید این تغییرات را انلکاد هیند تا صد یور اال نقا خوه را
صهوانند صرآشرهه انند.
تحقیقات لا صد هش هلی هر یک یطح للماری تمراز هاره .اشالًب پایدای صرای یر ییمها نرمافزاری للماری آ ای اد اجازه
لاهید تا صیشاهر از شیهگا یای ایفی یایمها ایهفاهه لا اند ش یا لانع ش لبنایا صرای تجزید ش تحلی للماری نرمافزار را
فرایا لااند.
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ثانیاً للماری یک یایمها نرمافزاری ند تندا یاخهار ش رفهار یطح صاال را توریف لااند صلکد شال ارول ش تیمیماتا ای
اد ییمها تویلد ش تکال آ را تلیین لااند ب صد این للناب للماری نرمافزار اصلاهی را لطرت لااند اد هر آ انهظار لارشه
یک ییمها هر حال تکال صاشد ش پایدای صرای تکال نرمافزار را فرایا لااند.
یمچنین لا صد صیا راصطد صین للماریب یاازلا ب فرآیند اما شاار ش یا تویالد را نشا لا هییا اد تغییر هر الهداه یکا از
این اصلااه صرای صاازصینا هییرا صا توجد صد تغییراتب پیشااانداه هاههایا .صا این حالب هر این تحقیقب تحول للماری نرمافزار ش
صرریا راهیایا صرای حمای از این تکال ب صرریا لاشوه.
 -2ادبیات و پیشینه تحقیق

اایا پیویاهد یزیند یای خخیره یاازی ش پرهاز هاهه یا لوج شاده ایا اد ام ش ااریای الکهرشنیکا صهوانند صد
لجموعدی گماهرهه ای از ای فعات اد از یریق تلالفت لجازی یا انواع گوناگو تراانا لشاهریا ب ایاه راا ای
هی لا یاصند[.]1
هر پهشیا هییری رش جدیدی صرای پیا صینا اره پیوند صین راد یای لوجوه هر شبکد یای اجهماعا انجام هاهه اند
اد صد این نهیجد ریااایدندب این رشیکره لحلا صد هلی لحلا صوه لا تواند پیا گویا خوصا صرای یال یایا انجام هیند
اد رار ای هر ام ش اار الکهرشنیکا آینده شک صییرند[.]2
هر لقالد ای هییر صد صرریاا تاثیر خیاوریات لشهریا صرتمای آندا صد پریر خرید اینهرنها نشا هاهه اند هر این لقالد
نهاید تحلی صا ایهفاهه از رگرییو چندگاه نشا هاهه شده ای اد شیهگا یای لیرف انندگا صر ایاد ااال ش خدلات
لهفااشت تااثیر لهفااشتا هارهب پریر نوآشری هر حوزه فناشری ایفعات خوهافایا اینهرنها ب اهراک از النی ش ب نیرانا
یای حریا خیاورا ش هر خور صوه لحیول نرم افزاری از شیهگا یایا یمهند اد صرایاد نوع ااال یا خدل صر نیر
افراه صد پریر خرید اینهرنها آنا تاثیر لا گرارند[.]5,6
هر فرایندیای نرم افزاری صد عنوا یک عنیار الزم صرای تویلد نرم افزار یای صا ایفی هر یازلا لوره ایهفاهه رار لا
گیره ش آ نرم افزار لدا ای اد صا انما تلال یمکاری هاشهد صاشد تا صهوانیا ایفی نرم افزار را نیز تالین انیا.
صا ایاهفاهه از یک رشیکره لشااصد لدل ایفا لحیول نرم افزاری صر ایفی شیهگا یای هاخ لحیول تاثیر لا گراره اد
صر عملکره خارجا نیز تاثیر لا گرارهش ایفی لحیااول هر ندای صد نوصد خوه صر ایفی شیهگا یای ایااهفاهه شااده تاثیر
لا گراره ب اد نشا هینده لحیول ندایا ای اد هر زلیند خا ایهفاهه لا شوه [.]7

شکل  -1نفوذ و وابستگی ارتباطات فرآیند و کیفیت محصول

صا توجد صد این شاک یایز لحیول ش پیچیدگا آ رشد لا اند ش صرای اثرص شا لکانیزم لاوشالیها ب انهزاعا ش ترایبات
صد لنظور اص ایااهفاهه صوه رشی تویاالد فرآیند ب زلا صازاریاصا ش اایا صوهجد اد از هالی یاارلاید گراری رشی صدبوه
فرآیند نرم افزاری صا تااید صر هارایا یای اص ایهفاهه لجده نیاز ای .
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اخیرا تف یایا هر جد نظام هیا الیویای یراحا ش یاابک یای للماری لوره ایااهفاهه هر این حوزه ب رااورت گرفهد
ایا ابل فلالی یا صا رش یای بیر ریاما صوهه ش یدف آندا تضامیا ایفی یرت اراید شااده صوهه ای  .هراین یرت
اندازه گیری ایفی خیاورایات یایماها ندایا صر ایااد یرت  SAالکا پریر لا صاشد این الر هالل صر این هاره اد
یراحا هارای جزییات ش پیا هه یاازی ب تیاور ی ها از للماری لا صاشد .یدف از تحلی للماری یک ییمها نرم افزاری
پیا صینا ایفی یایماها ب از یااخهد شاد آ ای ش یدف صرآشره خیلا ه یق آ نیم  .آنالیز  SAصرای لش ص
اره پهانمی ریمک ش تیدیق ایفی ب نیازلندی یای لش ص شده هر یراحا ای [.]9
هر تحقی قا هییر للماری یاایمااها یک تحلی انلطاف پریر صیا شااده ایاا اد لحیط صیرشنا لدا تر از لحیط هاخلا
یایماها لا صاشاد ش  SAصاید ترایبا از هشص ا لا صاشد ب یک ص ا لرصوت صد اف اد صر رشی لحیط ییمها تمراز
هاره ش هییری جزم یاخهار هاخلا ییمها را پوشا لا هید[.]10,11
 -3روش تحقیق

هر این لقالد ارزیاصا هشصاره پیکرصندی یاناریویای لهفاشت هر یه یوشمند را لوره صرریا رار لا هییاب صد یمین هلی
صرای تطبیق پریری هر یه یوشاامند از لدل لبهنا صرتیاااهفا ب لبهنا صر یاهگیری تقویها ش یا لبهنا صر ت وری انهرلا
ایهفاهه لا انیا .این لدل یا تم راز صر هالند یایا هاره اد از لحاظ ا هیاهی شاجد شرایط صرای اارصرا لنحیرصفره نما
صاشاد .الا یدف تمراز صر رشی لشاهراات ش انهزاعات لوره للهبر لجموعد ای از اارصرا شا یا ش یک تلاهل صین اص
ایهفاهه لجده ش هینالیک صوه خط تولید نرم افزار انجام لا هید.
ترای تجزی د ش تحلی لهغیر صوایااطد خط تولید نرم افزار ش اصلی للماری خط تولید هینالیک نرم افزاری 1صرای فلال ش
بیر فلال نموه خوه آ شیهگا یا یزیند تولید را هر زلا اجرا اایا لا هید نمب صد یزیند لحدشهی یطح جزییات
هر تطبیق پویا  .این لوازند اص پریر هر این حوزه ایاا از جملد یه یوشاامند از زلانا اد صد یور عمولا تمراز صر
رشی پوشا تقااای لهویط انجام لا شوه ند صر رشی ش ص.
هر این پهشیا للمااری خط تولیاد پویاای نرم افزاری ش لادل لحهوا ش چیونیا ترایا تکنیاک یایا اد صرای
تضمین هشصاره پیکرصندی اد هر لوره صرریا یه یوشمند پیرشی لا اند را اراید لا نماییا.

شکل  -2ویژگی های فعال بر روی مولفه های سیستمی یک هتل هوشمند

DSPL:Dynamic Software Product Line
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شک  -3نحوه نمایا رششنایا هر اتاق یه یوشمند
هر شاک  2شیهگا یا صد راورت یالمالد لراتبا هر یک یاخهار هرخها یمانند ارتبات انه اصا ب ارشری ش انه ا یاهه ش
چندتایا پیوند هارند نشا هاهه شده ای  .هر این شک شیهگا یایا اد هر یک یه یوشمند لانند  pipe musicب النی ش
نورپرهازی خوهاار را هر یک توریف یاهه ای صیا ارهه ای .
شاک  3رششانایا یایا اد هر لح اتاق یای یه تویاط اانال یایا اد صا صرچم  aش  bش لولفد یایا صرچم گراری
شاده ای پشهیبانا لا اند .هر این شک للماری هشصاره پیکرصندی یبق لحهوای نحوی  prevMLیک زصانا هر آ حوزه
خا صرای لحیط یای یوشامند لا صاشد را صیا لا انداد یرشی یا را صیورت هایره ش هیهیاه یای یوشمند را صا لرصع
شهر ندای اانال یایا اد لرصوت صد یرشی یا ش هیهیاه یا لا صاشد اد صوییلد خطوت لش ص لا شوه.
لحهوای لدل لا صا ایاااهفاهه یک لدل آنهولووی لبهنا صر ش اد ایرم یای تکنولووی ش للنایا ش یک زصا آنهولووی ش
لا صاشاد ایاهفاهه لا انیا این لدل یک زصا نشاند گراری اد صرای فلال نموه لحهوای اشهرااا ش لحهوای هالی اد از
اهصیات یو لیانوعا لا صاشادب هر ال توریف ریما ش رریح لحهوای آ هر هالند ل یورا فرایا لا اند .ترای
تکنیک یای صاال نموند اشلید خط تولید نرم افزار پویا نماب صد لش ص اره دم یای الزم صرای هشصاره پیکرصندی امک
لا اندب این نموند لا تواند شیهگا یای خوه هر زلا اجرا یبق تحقق شااارشت لحیطا فلال اند یا فلال نکند را انجام لا
هیاد .هر اشلین ادم فرای ند هشصاره پیکرصندی ش ها اد یک اتفاق افزایا لا یاصد صرای یر لحهوای اتفاق خط تولید نرم افزار
صد شییلد آنهولووی صا  RDFید گاند تغرید لا اند  .هشم اینکد فرایند هشصاره پیکرصندی ش ها اد لحهوای شریا را انجام لا
هید ش از زلانا اد چندین شیهگا را فلال یا بیر فلال لا انند .یااوم اینکد فرایند هشصاره پیکرصندی یبق شااک  3للماری
خط تولید نرم افزار پویا را نشا لا هید اد پرد ش جوی این لدل شیهگا صرای یک حوزه خا اد این للماری افزایا
ش اایا را لحایبد لیکند صد لنظور اینکد عملیاتا اد الزم ای صرای ارفت پیکرصندی خط تولید پویا لش ص لا اند.

شکل  – 2مرورکلی مدل مبتنی بر دوباره پیکربندی

این یاناریو هر این لقالد تورایف اننده آرایا یک یه یوشامند صا ایهفاهه از خط تولید نرم افزار پویا ای  .این یناریو یا
شالی یای لمکن اد لا تواند هر یک یه اتفاق صیفهد را پوشا لا هید.
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یااناریو اشل شاره شااد صد یه ش ها اارصر از یریق اینهرن ش یا لراجلد هر یه ثب نام لا اند ش یااوالا اد لطرت لا
شوه اجرا اره ااریا صرایاد اشلوی اارصر ش یدف آ هشصاره پیکرصندی اتاق یبق اشلوی صندی یر اارصر.
یناریو هشم شاره اتاق شد اد یکپارچیا عملکره صوایطد هیهیاه یای اارصر صا یرشی اتاق.
یناریو یوم فلالی یای خارا اد اارصر هر یر لحظد اجرا لا اند.
یناریو چدارم ترک اتاق صرای خخیره انروی هر حالا اد اارصر هر اتاق نیم ش اتاق صدش لزاحا لا صاشد
یناریو پنجا تمیز اره اتاق اد صرایاد ییای یای اارصر ش ها اد هر اتاق نما صاشد را پشهیبانا لا اند ش اارلند یه
نمب صد تمیز اره اتاق ا دام لا اند.
یناریو ششا زلا تموید حما لا صاشد اد اارصر لاند هر اتاق را پایا لا هید ش صاعث لا شوه اتاق آ اارصر صد حال
خخیره انروی هشصاره پیکرصندی لا شوه تا صد اارصر جدید اخهیا پیدا اند.
صا توجد صد یاناریو یای لطرت شاده هر یه یوشمند نیرانا اد هر ییمها شجوه هاره ریمک اص ایمینا صد شایطد هشصاره
پیکرصنادی شیهگا یای فلال هر یه هر زلا اجرا ایا ا ب صد یمین عل للیاریای اص ایمینانا هر این لقیاد صیا لا
انیا تا آ لقاهیر را صا رتبد صندی نمبا صرای پایا اره آ لقیاد هاند ریز یا لقیاد لقطلا صیا لا شوه صهوانیا ایهفاهه
انیا هر جدشل 1این لللیاریای اصلی اص اعهماهرا نشا لا هید.
جدول  – 1تعریف مقیاس معیارهای قابلیت اطمینان

صفت

باال

متوسط

کم

دسترس پذیری

هیچ نقطه تک انحرافی وجود ندارد.

فقط یک نقطه انحرافی وجود

تعداد نقاط شکست بزرگتر1

شدت شکست

دارد.
یک شکست ممکن است باعث خسارت سیستم

یک شکست ممکن است باعث

یک شکست موجب خسارت

یا از دست دادن تولید شود.

خسارت سیستم ،تاخیر یا جزئی از

سیستم نمی شود اما نتایج غیر

دست دادن تولید شود.

برنامه ریزی شده نگهداری یا
تعمیر خواهد شد.

صا توجد صد این یااناریو یا شجدشل لقیاد للیاریا هر یه یوشاامند از یااالاند پویا ش لبهنا صر رایاند صرای انهرل ش نظارت صر
تجدیزات لکانیکا ش الکهریکا هاخ یه ش اتاق یا ایاهفاهه لا انیا اد این یاالاند صرای یوشمندی یاخهما یا از جملد
یه صا ا یاهفاهه از اینهرن ش نرم افزاریایا اد صر رشی تلفن یمراه نیا لا شاوند اار لا اند ش صرای ارتبات یر هیهیاه از
پرشتک یای لشاصدا صرای ارتبات هش طلد ایهفاهه لا انیا اد این پرشتک یا را هر جدشل شماره  2نشا لا هییا ش لزایا
ش للای یرادام را صیا لا انیا ش یمچنین لا گوییا ادام پرشتک را صرای ایهفاهه هر خاند یای یوشمند صیا لا انیا.
جدول  -2پروتکل های استفاده شده در این سامانه خط تولید پویا نرم افزار

نوع پروتکل

مزایا

معایب

z-wave

مصرف برق پایین با کمک پشته پروتکلی کوچک از نظر اندازه سخت افزار

-

که آن را برای مجتمع شدن با دیگر وسایل مناسب می کند.
KNX

تغییر در کل سیم کشی ساختمان و فضای زیاد تجهیزات

قدرت و امنیت باالیی دارد

است و برای نصب باید فضاهای مورد نیاز را تخریب کرد
که هزینه باالیی دارد.
ZIGBEE

-

این پروتکل تا حدودی مشابه  Z-Waveاست و مانند آن یکی

اگر در جایی اینترنت نباشد امکان دسترسی به دستگاه ها

از محبوبترین پروتکل های خانه هوشمند میباشد .اما این پروتکل

وجود ندارد.

اساساً برای مصارف تجاری توسعه داده شده است.
-

این پروتکل از لحاظ انرژی کم مصرف است
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X10
C-Bus

Lon Works

هزینه کم برای توسعه  ،قابلیت سازگاری با تمام محصوالت و فعال شدن با

از این تکنولوژی در مواقعی که امکان استفاده از شبکه

پروتکل .RF

های باسیم وجود ندارد استفاده می گردد.

نسبت به پروتکل  x10برای ساختمان های بزرگ و کارهای

حداکثر تعداد شبکه های موجود در این پروتکل در

تجاری مناسب تر می باشد و ارتاط نیز به صورت بی سیم است.

یک نصب ،می تواند  ۲۲۲شبکه می باشد و تعداد بیشتر از

-

این پروتکل را می توانیم به راحتی نصب و راه اندازی کنیم.

این پروتکل باعث تضعیف ارتباط می شود.

-

هر نوع بارگذاری را کنترل می کند(دیجیتال و آنالوگ )

-

درجه باالیی از قابلیت همکاری

قیمت تقریبا زیاد  ،نیاز به سیم کشی برای تخریب جهت

-

کاهش هزینه های نصب

نصب ،استفاده تقریباً سخت از دستگاه.

-

در بسیاری از کاربرد ها  ،یک شبکه جدید می تواند با استفاده

-

از سیم کشی سابق به سیستم موجود اضافه شود البته در مقایسه
با x10گرانتر است.
-

ساده شدن توسعه ی نرم افزارها

-

در  LonWorksاز واسط های ارتباطی مختلفی می توان
استفاده کرد همچون سیم کشی ،فرکانس رادیویی و . . .

UPB

-

کمتر به نویز برق حساس است و دامنه ارتباطی را افزایشمی

-

سازگار نبودن پروتکل  UPBو .X10

دهد و محدودیت های بازه ای تکنولوژی های بی سیم را در

-

 UPBیک سیستم خطی قابل اعتماد است

محیط های وسیع نخواهد داشت.

اما ترکیب آن با فن آوری های جدیدتر

-

کاهش هزینه اجرا

بیسیم مانند  ،Wi-Fiگوشی های هوشمند و

-

بدون نیاز به دانش فنی خاص میتواند خانه هوشمند خود را بر

غیره دشوار است.
Insteon

قیمت باالی محصوالت

اساس این پروتکل راه اندازی کنیم.
-

مدیریت آسان

-

به روند هوشمند سازی سرعت می بخشد.

صا توجد صد لطاللد لقاالت ل هلف هر این زلیند پرشتک  z-waveصیشهرین ایهفاهه را هر لدیری خاند یای یوشمند هاره.
 -4نتیجهگیری

صا توجد صد لطاللات انجام شاده هر اشور صد عل ت ییص یاراند یای انروی ش حها صا فرو یدر رفهن انروی هر یاخهما ب
افراه از بول یزیند اشلید یایماها یوشمند هر ینیام یاخ ب یرصاز زهه ش امااا نمب صد صدره صرهاری ییمها یای ینها
پافشاااری لا انند .الا الرشزه صا شا لا شااد یم انروی ش حرف یاراند یای لرصوت صد آ هر اشااور لطرت ایاا اد این
لوااوع امک صد اایا زلا ایهقبال از اجرای ییمها یوشمند هر یاخهما خواید شد ش لا توا آ را یکا از زیریاخ
یای لدا هر تویالد رانل یااخهما اد صاعث تویلد ب فرینا یازی ش یرلاید گراری صد جد چالا یای پیا رش هر
زلیند انروی لا شاوه ب گماهر فریا یوشامند یازی ش لدیری آ هر جاللد از تکنولووی خط تولید نرم افزار پویا صرای
لدیری یوشامند یاازی اد صاعث صدیند یاازی لیرف انروی ش اایا یزیند هر ص ا یای ل هلف لا شوه ایهفاهه لا
نماییا اد این رش هشصاره پیکرصندی را هر زلا اجرا صا توجد هیاهریا پریری ش شدت لرصوت صد شیهگا یای فلال هر یه
را آشکار لا اند .این رش نهاید راای ص شا از ریمک اص ایمینا را صدی لا اشره ش صرای اارصرا انهرل صیشهری صر
رشی هشصاره پیکرصندی اراید لا هید ش یا اارصرانا اد صا این خط تولید پویا نرم افزار راح نیمهند صد جد ریید صد یطح
صاالیا از اصلی ایمینا هی پیدا لا انند.
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