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چکیده

امروزه موسسات بزرگ نه تنها با مشکل جایگزینی سیستم های اطالعاتی قبلی با سیستم های مشابه جدید مواجه می باشند
 ،بلکه آنها مجبور به ذخیره و نگهداری برنامه ها و داده های قدیمی خود هستند  .مهندسی معکوس در راستای بدست آوردن
نمایش سطح انتزاعی از برنامه ها  ،به سسطد دانش از دست رهته و ایجاد مجدد سیستم چیدیده می چردازد سه انتلاس سیستم
قدیمی به سطیسطتم جدید و نگهداری سطاختار آن از جمله سارهای مهندسی معکوس است  .مهندسی مجدد چز از تش ی
مشططکالت نرا اهزار قدیمی سططبد بهبود سی ی آن و سططازنارمندی بیشططتر با اهاراوه ها می نردد .این ملاله ابتدا به تعریف
م اهیم چایه ای مهندسططی معکوس و مهندسططی مجدد و مهندسططی چیشططرو چرداخته و سط ز به ت اوت بین آنها و در ادامه به
ت ضیل به مهندسی مجدد و در نهایت یک روش سارا و چیشرهته را در این زمینه بررسی نموده است.
کلمات کليدی :مهندسی معکوس ،مهندسی مجدد ،مهندسی پيشرو و مهندسی مجدد کارا.

 -1مقدمه

امروزه جوامع در حاس تجربه سردن نوع جدیدی از اقتصاد به عنوان اقتصاد دانش محور هستند سه در آن دانش و تکنولوژی به
عنوان سلید اصطلی ایجاد سننده مزیت رقابتی چایدار ،نوآوری و تولید رروت شطناخته می شططود .بر این اساس ترورت مدیریت
تکنولوژی بیش از چیش نمود می یابد.
سشورهای چشرهته توجه ویژه ای به امر خلق و توسعه تکنولوژی دارند و در سحوح م تلف مدیریت تکنولوژی برای آن برنامه
ریزی می سنند اما در سشطورهای درحاس توسعه به دلیل علد ماندنی زیاد این سشورها و همدنین به دلیل عدا توان درخلق
تکنولوژی ،چیمودن راه انتلاس تکنولوژی با هدف چرسردن شططکاف تکنولوژی نریزناچریر اسططت و برای موهلیت هراه بیشططتردر
این زمینه الزا اسطت سه عالوه برآماده سطازی زیرسطاخت های موجود ،هرآیند انتلاس تکن ولوژی را با تمرسز بیشتری مدیریت
سنند[.]1
یکی از راه های دسطتیابی به تکنولوژی انتلاس تکنولوژی است سه درآن با است اده از منابع خارجی و خرید آن از خارج از بنگاه
به تکنولوژی مورد نظر دسطترسطی چیدا می شطود و یکی از راههای انتلاس تکنولوژی اسطت اده از مهندسی معکوس و مهندسی
مجدد می باشطد .از این رو در این ملاله ابتدا هر یک را جدانانه بررسطی موشکاهانه خواهد نمود و در نهایت به ملایسه این دو
خواهد چرداخت.
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عبارت «مهندسی معکوس» از م اهیم س ت اهزاری نرهته شده است سه طی آن یک سازمان س ت اهزاری ،س ت اهزار تولید
شده توسط شرست رقید را خریداری می سند تا با تجزیه آن به رازهای ساخت آن دست چیدا می سند .این رازها هنگامی سه
طراحی رقید و خصوصیات ساخت آن به دست آید ،برمال می شود .اما این مستندات برای شرست های رقید قابل دسترسی
نیستند .مهندسی معکوس به وسیله آزمایش خصوصیات یک محصوس ،یک یا اند خاصیت طراحی آن را به دست می آورد.
مهندسی مجدد و الگوهای مهندسی مجدد از م اهیم نسبتا جدیدی است سه در ابتدا برای تاریر نراشتن بر جامعه ی مهندسی
نرا اهزار شروع شد .با تغییر منابع با هدف تجدید سازمان از سیستم های قدیمی به سوی تمرسز بر چیشرهت نرا اهزار جدید،
تجارت قادر خواهد بود زمان و منابع با ارزش زیادی را ذخیره نماید .انراه مزایای این رویکرد به وتوح دیده می شود اما برخی
مشکالت از جمله بی تجربگی و سمبود ابزار مناسد ،مهندسی مجدد سیستم را سمی مشکل می سند[.]2
 -2مفاهیم اصلی

در ابتدا به تعریف م اهیم اصلی در زمینه مهندس معکوس و مهندسی مجدد چرداخته میشود:
 -1-2تعاریف مختلف مهندسی معکوس
تاسنون تعاریف م تل ی ازمهندسی معکوس ارائه شده است:
دریک تعریف ،مهندسی معکوس هرآیندی آناهانه و عالمانه در دسترسی به تکنولوژی موجود است [.]3
از دیدناه دیگر  ،مهندسطی معکوس را می توان هرآیندی ازتوسعه ی یک دسته از مش صات برای یک سیستم س ت اهزاری
چیدیده به وسیله ی ارزیابی ها ،آزمایش ها وچژوهش های منظم ازروی نمونه های موجود آن سیستم دانست [.]4
درتعریف دیگر مهندسططی معکوس عبارت اسططت از هرآیند نس ط ه برداری ازیک ساال از لحاظ عملکردی وابعادی به وسططیله ی
آزمایش هیزیکی واندازه نیری قحعات موجود برای توسعه ی اطالعات هنی مورد نیاز [.]5
همدنین مهندسی معکوس را یک روش اصولی و معین برای تحلیل وسایل یا سیستم های موجود نیز می دانند].[6
مهندسی معکوس ،یاهتن هرآیند ترمیم طراحی است سه ابزارهایش اطالعات ،معماری و ساختار زیر برنامه ای نرا اهزار موجود
را به دست می آورند.
 -2-2تعاریف مهندسی مجدد
مهندسی مجدد برنامه ،دوباره اجرا سردن سیستم های قدیمی برای اهزایش قابلیت نگهداری است .مهندسی مجدد به صورت
مسطتندسطازی مجدد سطیسطتم ،سازماندهی ،ساختارمند سردن مجدد سیستم ،ترجمه ی سیستم به زبان برنامه نویسی مدرن،
اصالح سردن و به روز سردن ساختار است.
مهندسطی مجدد توسطط  Chikofskyو  Crossدر ملاله  1991آنها توصیف شده است "تست و تغییر سیستم برای بازتولید
آن در شکل جدید" .مهندسی مجدد ،اصالح یک سیستم نرا اهزاری است سه بعد از آن ات اق می اهتد ،مهندسی معکوس ،به
طور سلی برای اتطاهه سردن قابلیت های جدید ،و یا برای اصطالح اشطتباهات صطورت می نیرد این هرایند اغلد به اشتباه به
عنوان مهندسطی معکوس نامیده می شطود .چز به طور سلی می توان ن ت مهندسطی معکوس بررسطی اولیه سیستم است و
مهندسی مجدد اصالح بعدی است [.]7
نگهداری از سطیسطتم های قدیمی چرهزینه است .بنابراین مهندسی مجدد این سیستم ها عمر م ید آن ها را اهزایش می دهد.
مهندسی مجدد ،ساختار سیستم را بهبود می ب شد ،سیستم جدید را مستند و ههم آن را آسان می سند .
مهندسططی مجدد ،آزمون مدس و ساربرد سطططیسطططتم قدیمی موجود را به یکدیگر ربط می دهد و تکنیک های م تل ی را برای
طراحی مجدد سیستم به سار می نیرد .هدف از این سار ،است اده ی مناسد و بهتر از قبل نرا اهزار است .البته این سار ،هرآیند
آسطانی نیست زیرا به روز سردن و اتاهه سرد ن عامل جدید ممکن است باعث عدا صحت و درستی و همین طور به روزآوری
مسطتندات سیستم شود .به خصو انر سیستم به مردا ت وی نشود ،مهارتی در راه ت کر مهندسی مجدد به وجود نمی آید
سططه در نهططایططت سطططیسطططتم توانططایی ترمیم سطططریع و سططارآیی خود را در صطططورت بروز خرابی از دسطططت می دهطد [.]8
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تالش در جنبه های بنیادی مهندسططی مجدد مانند نگهداری ،مشططتری مداری ،سارسردی سردن و دیگر نیازمندی ها هر اندازه
هم سه سواک باشطد سطودمند است .این موتوع الگوی مهمی را در مهندسی مجدد بیان می سند ” :تغییر ،اما به ملدار اندک
ممکن“ [.]9
 -3-2تعاریف مهندسی پیشرو
مهندسططی چیشططرو م الف مهندسطی معکوس اسططت .در مهندسطی چیشططرو ،مجموعه ای از اولویت های مورد عالقه ،آنها را به
سیستم ساری تبدیل می سند ،و س ز آنده را سیستم می تواند و نمی تواند انجاا دهد مشاهده می سند.
مهندسطی چیشطرو چایه و اساس روانشناسی مصنوعی است .مهندسی رو به جلو احتماس دارد نظریه های ساده تری را نسبت به
1
مهندس طی معکوس تولید سند ،زیرا تمایل به ویژنی چیدیدنی های رهتاری در مکانیسططم های داخلی عامل دارد .برایتنبرگ
این را قانون تجزیه و تحلیل باالرونده و ترسید چایین رونده می نامد .یک سطابله طوالنی مهندسطی چیشرو نشان می دهد سه
عوامل سطططاده می توانند رهتارهای شطططگ ت انگیز چیدیده ای ایجاد سنند در صطططورتی سه در یک محیط جالد تعبیه شطططده
باشند[.]10
 -3ویژگی های مهندسی مجدد

 -1-3عوامل افزایش دهنده هزینه های مهندسی مجدد
عوامل اهزایش دهنده هزینه های مهندسی مجدد عبارتند از:
 سی یت نرا اهزار مهندسی مجدد شده :سی یت چایین نرا اهزار و مستندات مرتبط با آن. ابزار در دسترس  :انر برای مکانیزه سردن بیشتر تغییرات برنامه از ابزار موردی و ویژه ی آن قسمت است اده شود. نسترش داده های تبدیلی مورد نیاز :انر مهندسی مجدد نیاز به تبدیل و تغییر ب ش اعظمی از داده ها داشته باشد. دسترسی به سارمندان مت ص و خبره :انر سارمند برای نگهداری سیستم مسئولیت چریر نباشد.شایان ذسر است سه مهم ترین زیان مهندسی مجدد نرا اهزار محدودیت ساربردی آن است سه از طریق مهندسی مجدد
-2-3فرآیندهای مهندسی مجدد
در ادامه به بررسی هرآیندهای مهندسی معکوس و مهندسی مجدد چرداخته شده است].[11
همانحور سه در شکل  1نمایش داده شده ،هعالیت های مربوط به این هرآیند عبارتند از:
 -1ترجمه ی سد مبدا  :برنامه از زبان برنامه نویسی قدیمی به نس ه های مدرن به همان زبان یا زبان های دیگر تبدیل
می شود.
 -2مهنطدسطططی معکوس :برنامه تجزیه و تحلیل می شطططود و اطالعات برای مسطططتندسطططازی اسطططت راج می نردند.
 - 3بهبود سططاختار برنامه:سنترس سططاختار برنامه برای سططهولت خواندن و ههمیدن تجزیه و تحلیل و اصططالح می شططود.
 -4چیمطانطه بنطدی برنطامطه :قسطططمطت هطای مرتبط برنامه با هم نروه بندی و قسطططمت های زائد حرف می شطططوند.
 - 5مهندسی مجدد داده ها :داده ها توسط برنامه ی تغییر یاهته برای انعکاس تغییرات برنامه چردازش می شوند.

1Braitenberg
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شکل  : 1هرآیند مهندسی مجدد

 -3-3مزایای کلیدی مهندسی مجدد سیستم های نرم افزاری
مهندسی مجدد سیستم نرا اهزاری برای تکامل سیستم دو مزیت سلیدی نسبت به رویکردهای اصلی دیگر دارد:
 ریسطک سم :در توسطعه ی مجدد ریسک زیادی نه ته است سه برای یک سازمان تروری است .خحاها ممکن است در
تش ی سیستم ،مسائل توسعه یاهته و … روی دهد.
 هزینه ی ساهش یاهته :هزینه ی مهندسی مجدد نشان از سم بودن نسبت به هزینه ی توسعه ی سیستم جدید است.
-4طبقه بندی انواع مهندسی مجدد نرم افزار
در این ب ش انواع مهندسی مجدد نرا اهزار ارائه خواهد شد:
 -1-4مهندسی رو به جلو یا مهندسی پیشرو()FE1
مهندس طی چیش رو روش سططنتی با حرست به سططمت انتزاع سططح باالو اجرای طراحی های مسططتلل به منظور اتماا هیزیکی
سیستم می باشد
-2-4مهندسی معکوس()RE2
مهندسطی معکوس جزء سلیدی نرا اهزار مهندسطی مجدد است سه هر هعالیتی را برای درک نرا اهزار آماده یا بهبود می دهد،
معموال برای اهزایش نگهداری ،است اده مجدد یا تکامل است اده می شود.
3
 -3-4مستندسازی مجدد
مستندسازی مجدد یک تجدید نظر یا ایجاد یک تصویر وابسته به معنایی در سطح مشابه از انتزاع است .این نیز
قدیمی ترین و ساده ترین فرم مهندسی معکوس است ].[12

 -4-4طراحی معکوس یا بازیابی طراحی4
طراحی معکوس یا بازیابی طراحی ترسیبی از اسطناد موجود ،سد ،تجربه شط صی ،دامنه های ساربردی و اطالعات عمومی در
مورد مساله دوباره ایجاد می سند.
5
 -4-5درک برنامه

1 Forward Engineering
2 Reverse Engineering
3 Re-documentation
4 Reverse design
5 Program comprehension
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درک برنامه در ارتباط با هرآیند مهندسطی معکوس است .درک برنامه به این معنی است سه درک با برنامه شروع می شود ،در
حالی سه  REممکن اسطت در یک سطاختار اجرایی و باینری سطیسطتم یا در توصطیف های چیشطرهته طراحی سطیستم شروع
شود].[13
1
 -4-5بازسازی
بازسطازی هرآیند تبدیل داده ها از یک سطاختار نمایی به سح مشابه دیگر در سح انتزاعی بسیار مشابه است و در عین حاس
ح اظت از معناشناسی و عملکرد سیستم نرا اهزار انجاا می شود ].[14
2
 -4-7کدسازی مجدد
هرآیند سدسططازی مجدد شططامل تغییر ویژنی های برنامه اسططت .سنترس جریان بازسططازی و ترجمه زبان ،تغییرات سططح برنامه
هستند].[15
3
 -4-8طراحی مجدد
طراحی مجدد هرآیند تغییر ویژنی های طراحی اسطططت.منظور از تغییرات طراحی شطططامل بهبود الگوریتم ،معماری طراحی
بازسازی ،تغییر داده ها از یک سیستم مدس در یک چایگاه داده و یا در ساختارهای داده ها میباشد].[16
 -5تفاوت مهندسی پیشرو و مهندسی مجدد
هرآیند مهندسطی مجدد اغلد یک محرک برای تکامل نرا اهزار اسطت .اون سیستم های قدیمی ممکن است وابستگی های
مجازی را با هرآیندهای موجود ترسید سنند .چز قبل از اینکه هرایند مهندسطی مجدد اجرا شود ،باید آن ها را سشف سرد و از
بین برد .بنابراین وقتی ملیاس تغییرات توسططط مهندسططی مجدد هرآیند تجارت توانایی تحبیق با نگهداری برنامه ی نرماس را
ندارد ،نیاز به مهندسی مجدد نرا اهزار در شرست بیش از چیش آشکارتر می شود .
تمایز بین مهندسطی مجدد و توسطعه ی نرا اهزار جدید نلحه ی شروعی برای چیشرهت است سه این نلحه ی شروع با ویژنی
های سیستم قدیمی به عنوان یکی از ویژنی های سیستم جدید می باشد .
ایکوهسکی و سراس 4توسعه ی متعارف و قراردادی را مهندسی چیشرو نامیدند تا آن را از مهندسی مجدد نرا اهزار تمیز بدهند.
مهندسطی چیشطرو با ویژنی های سطیستم شروع می شود و طراحی و چیاده سازی سیستم جدید را درنیر می سند ولی مهندسی مجدد با
سیستم موجود شروع می سند[.]17
جدول :1ویژگی های مهندسی پيشرو

جدول :2ویژگی های مهندسی مجدد

عنوان

ویژگی ها

1 Restructuring
2 Recode
3 Redesign
4 Chikofsky and Cross
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عنوان

ویژگی ها
تعریف

حرکت به سوی نیازمندیها برای طراحی یا حرکت به سوی طراحی برای پیاده سازی.
بخشی از مهندسی مجدد است
در مهندسی معکوس انجام می شود

مهندسی

یک نوع مهندسی نرم افزار است

پیشرو
نباید ها
نگهداری
چالش

اضافه کردن هیچ ویژگی های جدید برای کاربران
بخشی از مهندسی نرم افزار است
پیش بینی دقیق اینکه چقدر زمان برای توسعه
سیستم یا مجموعه ای از تغییرات خاص نیاز دارد

مهندسی

تعریف استاندارد

انجمنی که شامل فعالیت های سیستمی درگیر در طراحی ،پیاده سازی و آزمایش نرم افزار

کانادین

برای بهینه سازی و پشتیبانی آن

تعریف IEEE

نرم افزار

برنامه مهندسی نرم افزار است.
هدف

مهندسی

برنامه سیستمی با راهکار منظم برای توسعه ،عملیات و نگهداری نرم افزار است.

پيشرو

حل مسائل مشتریان است

بخشی از

تضمین اینکه نگهداری و تکامل نرم افزار توسط یک روش سیستماتیک انجام می شود.
تکامل ،نگهداری ،مدیریت پروژه های نرم افزاری ،برنامه نویسی  ،مدیریت پروژه.
تکنیک های شناخته شده در سازماندهی و راه و روش دیسیپلین

شامل
ویژگی ها

ترجمه طراحی ها سطح باال به زبان های برنامه نویسی خاص
نیرومند است.
بسیار تکراری است.
در حال توسعه در تکنولوژی و تکنیکها است.
به طور معمول برای سازماندهی پروژه های نرم افزاری استفاده می شود
گاهی اوقات شامل توسعه نرم افزار کامال جدید می شود

کاربران
معموال شامل

منابع مانند زمان و پول ذینفعان و زمان پردازنده و حافظه کامپیوترها
اصالح نرم افزاری است که قبال نوشته شده به طوری که نرم افزار معموال به طور مداوم در
طول یک سال تغییر می کند تا اینکه نسخه قبلی منسوخ شود.
یک نوع نگهداری برای بهبود طراحی بخشی از یک سیستم نرم افزاری است که قابلیت

تعریف

نگهداری باالتر را دارد .به طور کلی ،هیچ ویژگی جدیدی برای کاربران اضافه نشده است
هدف

برای افزایش قابلیت نگهداری یک سیستم است
مهندسی پیشرو را دارد.

بخش ها
شامل

دوباره ایجاد کردن یا اصالح کردن()refactoring
• تمیز کردن کد را برای خواندن بیشتر

مهندسی

مهندسی

• به طور کامل جایگزین یک الیه

مجدد

مجدد

• اصالح کردن(دوباره ایجادکردن) بخش طراحی
نوع

تعمیر و نگهداری است.
مهندسی نرم افزار است

باعث کاهش
بایدها

هزینه های دراز مدت را کاهش می دهد
اضافه کردن ویژگی های اجتناب ناپذیر سیستم آینده
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نباید ها
نگهداری

اضافه کردن هیچ ویژگی های جدید برای کاربران
بخشی از مهندسی نرم افزار است

 -6تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد
دو م هوا طراحی مجدد 1و مهندسی مجدد بعضی اوقات بهجای یکدیگر بکار میروند اما این دو م هوا ت اوت های زیادی با
همدیگر دارند سه شامل مورد زیر است:
در مهندسطی مجدد تغییرات به صطورت نانهانی و ریشه ای ولی در طراحی مجدد به صورت تدریجی میباشد و در مهندسی
مجدد سارها به صورت بنیادی انجاا میشود اما در طراحی مجدد اصالح انجاا می شود .در مهندسی مجدد هرآیند جدید ایجاد
میشطود اما در طراحی مجدد هرآیند هعلی را آسطان میسند .در مهندسی مجدد سامالً به تکنولوژی وابسته است اما در طراحی
مجدد ممکن است به تکنولوژی وابسته باشد .در مهندسی مجدد درصد ریسک آن باالست اما در طراحی مجدد درصد ریسک
آن سم یا متوسط است .مهندسی مجدد مزایای زیادی دارد اما در طراحی مجدد مزایای سمی دارد.
 -7تفاوت مهندسی معکوس و مهندسی پیشرو و مهندسی مجدد
در این ب ش به ملایسه مهندسی معکوس و چیشرو و مجدد چرداخته شده است.
جدول :4مقایسه مهندسی معکوس و پيشرو و مجدد

مهندسی معکوس

مهندسی پيشرو

این روش انتزاعی پاتین تر را به باالترین تبدیل

روند سنتی حرکت از انتزاع سطح باال ومنطقی

مهندسی مجدد محصول نهایی را بررسی و

مهندسی مجدد

می کند.

است.

دوباره آن را می سازد اما به صورت بهتر

پیاده سازی وابسته به طراحی های پیاده سازی
فیزیکی یک سیستم است
معموالً برای بهبود سیستم استفاده میشود.

تغییرات در سیستم انجام می شود.مانند:

معموالً زمانی اجرا می شود که اسناد مناسب

-1استفاده از زبان برنامه نویسی متفاوت

موجود نیست یا اسناد گم شده است.

-2تولید یک  DBMSجدید
-3تبدیل چارچوب  s/wبه  h/wجدید
بعد از پیدا کردن اینکه ببیند محصول چطور

در مهندسی پیشرو یک طراحی برای یک

مهندسی معکوس راهی برای پیدا کردن اینکه

کار میکند آن توسط یک تکنولوژی جدید

ماشین انجام می شود تا کارهایی را انجام شود.

چطور یک محصول نهایی کار می کند.

یا متودولوژی جدید اجرا یا پیاده سازی می-
شود.
مهندسی مجدد به عبارتی دیگر یک قطعه

مهندسی پیشرو یک مهندسی معمولی است.

مهندسی معکوس سعی می کند تا یک کد

جدید از نرم افزار را ایجاد می کند با وابستگی

آن دستگاههایی را برای ما می تواند بسازد که

منبع را از کد کامپایل شده ایجاد کند .همچنین

مشابه به آن چیزی که االن موجود است اما

واقعاً مفید باشند مانند :پل ها ،کوره ها ،ماشین

سعی می کند تا ترسیم کند که اجزای نرم افزار

ممکن است شما آن را از طریقی بهبود دهید.

ها و هواپیما ها.

چطور در سیستم نهایی کار می کند.

مهندسی مجدد به سادگی یک بازسازی مجدد

معموالً شامل تغییر نرم افزاری است که نوشته

مهندسی معکوس بخشی از محصول نهایی را با

محصول است البته با مهندسی بهتر از قبل.

شده است و این به دلیل این است که نرم افزار

هدف آموزش نحوه کارکردن آن در بر می

به مرور زمان تغییر می کند و منسوخ می شود.

گیرد.
1 Redesign
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مهندسی مجدد ممکن است برای تغییرات کد

-

یا نرم افزار مفید باشد.

هر فعالیتی که نیازمند فهم برنامه در هر سطحی
از محدوده ای از مهندسی معکوس که در آن
هستیم را شامل می شود.

 -8مکانیسم کارآمد و پیشرفته مهندسی مجدد نرم افزار
مکانیسطم سارآمد و چیشطرهته مهندسطی مجدد نرا اهزار یک هرآیند مهندسی مجدد مهندسی است سه برای تبدیل سیستم نرا
اهزاری سطنتی به یک سطیستم نرا اهزاری جدید مورد است اده قرار می نیرد .شکل  ،1ساختار سلی مکانیسم بازسازی چیشنهاد
شطده ما را نشان می دهد .در ابتدا ،سیستم ما اشکاالتی از شرایط موجود را از لحاظ دسترسی به زمان برنامه ساربردی و حجم
ذخیره سططازی نرا اهزار مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .چز از آن ،راه حل را برای غلبه بر نل سططیسططتم موجود درون
تکنولوژی چیاده سطازی شطده ،تجزیه و تحلیل سنید .سط ز امکان سنجی برای بهبود عملکرد سیستم موجود را بررسی سنید.
سط ز امکان سطنجی برای حل مشکل موجود را بررسی سنید .در نهایت ،نتیجه محصوس اصالح شده با محصوس موجود را با
توجه به زمان دسترسی و است اده از حاهظه ملایسه سنید .شکل 2سیستم چیشنهادی سلی را نشان می دهد[.]18

شکل  :2معماری سیستم مهندسی مجدد سارا و چیشرهته
 -1-8روش کار سیستم مهندسی مجدد کارا و پیشرفته
ااراوه چیشنهادی شامل سه مرحله عمده می شود .مانند:
 .1م هوا سیستم موجود را تحلیل سنید
 .2راه حل را با تکنولوژی موجود تجزیه و تحلیل سنید
 .3امکان سنجی و محالعه نیازمندی ها و حل مشکل
 .4نتایج برنامه اصالح شده را با برنامه موجود ملایسه سنید
 -1-1-8تحلیل مفهوم سیستم موجود
هرآیند اولیه از مکانیسطم مهندسطی مجدد ا سارآمد و چیشطرهته ،تجزیه و تحلیل م هوا سطیسطتم موجود است .در این مرحله،
توسعه دهنده م هوا سیستم موجود و نیازهای سیستم مانند چز زمینه و چیش زمینه و مش صات س ت اهزاری را تحلیل می
سنید .علل شطکسطت سیستم نرا اهزاری
سند .به طور خالصطه ،در ابتدا نیازهای هعلی یا نیازهای مشطتری را دوباره مشط
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انت اه شطده در مرحله  1شطناسطایی شطد ،اندین سطیستم نرا اهزاری هیچ نوع امنیت و یا برخی از اشکاالت دیگر را ندارند؛
هرآیند مدیریت خحا تططعیف وجود دارد سه تماا موارد خحا احتمالی را چوشططش نمی دهد .چز از تجزیه و تحلیل موارد هوق،
توسعه دهنده باید عملکرد نرا اهزار موجود مانند زمان چردازش و است اده از حاهظه و غیره را بداند.
 -2-1-8تجزیه و تحلیل راه حل با استفاده از تکنولوژی موجود
در این مرحله جزئیات در مورد تجزیه و تحلیل یاهتن راه حل برای غلبه بر نل در تکنولوژی چیاده سطازی شده و روند تست
دوباره توصطیف می شطود .قبل از چیدا سردن راه حل ،شطناسطایی مشکل موجود یا وتعیت هعلی تکنولوژی موجود ،روند بسیار
مهمی در مهندسطی مجدد نرا اهزار اسطت .وتعیت سنونی مهندسی مجدد سنتی شامل عملی بودن و قابلیت نگهداری است.
مجموعه معیارهای نرا اهزاری باید برای سمک به تش ی مسائل سی یت با سیستم نرا اهزاری موجود و اولویت بندی برنامه
هایی سه متلاتطیان مهندسطی مجدد نرا اهزار بر اساس ارزش سسد و سار و سی یت هنی خود هستند ،انت اه شود .عالوه بر
این ،تبدیل تکنولوژی هعلی سد منبع به هناوری جدید نیز هرآیند چیدیده اسطت؛ به طور متناوه ،سارشناسان راه حل بهینه را با
هن آوری هعلی سه هزینه مصرف و مصرف حاهظه را ساهش می دهد ،چیدا می سند.
 -3-1-8امکان سنجی و مطالعه نیازمندی ها و حل مشکل
در این مرحله جزئیات در مورد امکان سطنجی راه حل توتطی داده می شطود .چز از چیدا سردن راه حل بهینه برای مهندسی
مجدد نرا اهزار موجود بدون تغییر تکنولوژی سنونی ،امکان بررسطی راه حل را بررسطی می سند سه مشکل بزرنی است .برای
بررس طی امکان سططنجی ،موارد زیر در نظر نرهته می شططود :اهزایش سی یت نرا اهزار ،بهبود سارایی هرآیند نگهداری و اهزایش
ارزش سسد و سار .هنگاا ایجاد اشم انداز ،ساربر باید به روش قابل سنجش بیان شود مانند ساهش هزینه در بهبود عملکرد،
ح ظ مهندسی و ساهش عملیات و غیره .چز از آن ،هزینه های بازسازی باید با صرهه جویی هزینه قابل چیش بینی و اهزایش
ارزش از نرا اهزار ساربردی هعلی انجاا نردد.
 -4-1-8مقایسه نتایج حاصل از برنامه اصالح شده با برنامه موجود
این مرحله مرحله نهایی مکانیسطم مجدد مهندسطی سارآمد و چیشطرهته اسطت .بر اساس نتایج مراحل قبلی مهندسی نرا اهزار،
چیاده سازی یک برنامه نرا اهزاری یا سیستم باید انجاا شود .در چیاده سازی ،یک ب ش خا ممکن است جایگزین بهترین
آن شطود سه به طور سامل بر سه مرحله قبل از مکانیسم مجدد مهندسی سارآمد و چیشرهته ما متکی است .در نهایت ،عملکرد
نرا اهزار اصالح شده با نرا اهزار ساربردی موجود با ویژنی هایی مانند زمان چردازش و است اده از حاهظه ملایسه می شود.
 -11نتیجهگیری

در این ملاله ابتدا به تعاریف مهندسطی مجدد و معکوس و هرآیند این دو و در ادامه به مدلهای آنها اشاره و در انتها به ت اوت
آن دو اشطاره شطد مهندسطی معکوس مشطابه یک س ی برداری و نلشه برداری درحالی سه مهندسی مجدد یک برداشت نوین
درمدیریت در رابحه با تغییر هرآیند هعالی ت های سطازمان اسطت .مهندسطی معکوس مشابه تالش به حل مسئله ای سه از قبل
رویش خالقیت صططورت نرهته ولی مهندسططی مجدد با خالقیت و ابتکار تغییر هرآیند سططیسططتم را هراهم می سند .مهندسططی
معکوس نیازمند نمونه است وازنمونه به هرآیند می رسد اما مهندسی مجدد از هرآیند به نمونه می رسد .مهندسی مجدد نیازمند
بهبود مسطتمراست درصورتی سه مهندسی معکوس این انین نیست.مهندسی معکوس نیاز به یک تیم اند ت صصی دارد اما
مهندسططی مجدد نیاز به هکاری همه ی اهراد سططازمان دارد .معموال درمهندسططی مجدد هرهنا سططازمانی تغییر می سند .اما
درمهندسی معکوس معموال این انین نیست.

 -12مراجع

.1شهیدی .محمدنلی ،انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه ،دانشگاه تهران.1332 ،
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