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به نام خدا 

دوگانه  Vو مدل  Vمهندسی سیستم سیستمها و خانواده سیستمها از دید استانداردها، مدل 

دًثالِ حذاقل دٍ رؼتِ از رؼتِ ّای کاهال درک ؼذُ در هٌْذظی ظیعتن ظیعتوْا ٍ هٌْذظی خاًَادُ ظیعتوْا 

، Dual V-Modelٍ تِ خفَؾ هذل ظِ تؼذی  V-Modelاظتاًذاردّای هٌْذظی ظیعتوْا، . هٌْذظی ظیعتوْاظت

ایي داًػ تِ ها . هیثاؼذ SE ،SoSE  ٍFoSEکوکْای ػوذُ ٍ قاتل تَجْی در ایي ادراک داؼتِ اًذ کِ ؼاهل رٍاتظ تیي 

 .کوک هیکٌذ Tuningدر تحت تاثیر قرار دادى ظیعتوْا ٍ ًرم افسارّا، تِ ٍظیلِ تکٌَلَشی تْثَد ٍ 

در  IEEEظَهیي ّوایػ تیي الوللی هٌْذظی ظیعتن  در، John O Clarkتَظظ  2009در ایي کٌفراًط کِ در ظال 

 :ؼْر ًٍکٍَر کاًادا ترگسار ؼذ اّذاف زیر دًثال گردیذ

 ظیعتن هٌْذظی اظتاًذارّای جٌثِ از SOS، SOSE ٍ FOSE تؼریف -

( Dual V-Model) دٍگاًِ V-Model ٍ V-Model تَـیف -

 SOS در ّاVmodel ٍ ظیعتن هٌْذظی اظتاًذاردّای کارگیری تِ ًوایػ -

 SOS ٍ FOS در SE ٍ Vmodel اظتاًذارّای از اظتفادُ در ؼرکتْا تؽَیق -

در تراتر هٌْذظی ظیعتوْای ظٌتی اخیرا هَضَع تحث در اکثر هقاالت ٍ تحقیقات ٍ کٌفراًعْا تَدُ اظت  SoSEهَضَع 

در . ٍ ظَالی کِ اغلة پرظیذُ هیؽَد ایي اظت کِ تفاٍت هٌْذظی ظیعتن ظیعتوْا تا هٌْذظی ظیعتن هؼوَلی چیعت

ًذ کِ فرایٌذّایی هاى .ک در ًظر گرفتهؽترکالظیک هذل یک  زاییذُهیتَاى کلیِ اظتاًذاردّای هٌْذظی ظیعتن را ٍاقغ 

 .تخفیؿ تَاتغ، ظاخت ٍ تجویغ ٍ فرایٌذّای خرٍجی در ایي هذل ٍجَد داردٍرٍدی، ًیازظٌجی، 

جایی کِ ترخی دارایی ّا ٍ اجسای هفیذ تذٍى تغییر تِ . هٌظَر از خاًَادُ ظیعتوْا در ٍاقغ خظ تَلیذ ٍ یا داهیي هیثاؼذ

ایي هقالِ، . کِ ًتیجِ اغ ّواى خظ تَلیذ اظت .ؼًَذکار گرفتِ هیؽًَذ ٍ ترخی دیگر اـالح ؼذُ ٍ دٍتارُ اظتفادُ هی

SoSE  ٍFoSE  را از جٌثِ اظتاًذاردّای هٌْذظی ظیعتن ٍ هذلْایV  ٍDual V هَرد تررظی قرار هیذّذ. 

ًکتِ هْوی کِ در هٌْذظی ظیعتن . در ٍاقغ هؽکل هذیریتی اظت ٍ ًِ تکٌیکی SoSE  ٍFoSEهؽکل اـلی در 

ظْای کارا ٍ هٌاظة ظیعتوْا ٍجَد دارد تحث عراحی ٍ ارتثاط هٌاظة ظیعتوْا تا یکذیگر ٍ عراحی ٍ ظاخت ایٌترفی

 . هیثاؼذ

 Building Blockترای ًوایػ اجسای یک ظیعتن تؼریف ؼذُ اظت کِ یک  Building Blockاـغالحی تحت ػٌَاى 

ّر کذام از ایي زیر  .اظتؼاهل افراد، فرایٌذّا ٍ هحفَالت ّعتٌذ ٍ ّر هحفَل ًیس ؼاهل زیرظیعتوْای هختلف 

ّواى اجسای ظیعتن را دارا هیثاؼذ ٍ ایي رٍال تا پاییي تریي ظغح اداهِ کِ  هیکٌٌذرفتار تِ ػٌَاى یک ظیعتن ظیعتوْا 

 .هیاتذ
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 SoSEآهذُ اظت کِ در در تؼریفی کِ ٍزارت دفاع آهریکا در کتاب راٌّوای دفاع از هٌْذظی ظیعتن ظیعتوْا دارد 

ٍ در هَرد . ا تایعتی اًجام ؼَدرٍی ایٌترفیعِهحذٍدُ ٍظیؼتری ٍ پیچیذگی تیؽتری ٍجَد دارد ٍ عراحی دقیقتری 

FoSE کِ ُ اظت دیا خاًَادُ ظیعتوْا ًیس ایٌگًَِ تؼریف غFoSE  ِتِ تٌْایی تِ ػٌَاى یک ظیعتن در ًظر گرفت

یی تک تک اػضا تا یکذیگر ٍ ضوٌا خاًَادُ ظیعتوْا ٍیصگی ع تَاًاتَاًایی کل هجوَػِ ًیس تراتر اظت تا هجوًَویؽَد ٍ 

. ّاپیواهثال خاًَادُ ای از هَؼکْا یا َّا. اؼٌذبّای هؽترکی دارًذ ٍ هوکي اظت در یک خظ تَلیذ هؽاتِ 

اًٌذ ٍ ّواًگًَِ کِ گفتِ ؼذ تِ دلیل ایٌکِ ّر زیر ظیعتن م. دٍگاًِ تَضیح دادُ هیؽَد Vٍ هذل  Vظپط در هَرد هذل 

اظتفادُ کرد ٍ ظپط ترای هذیریت  Vیک ظیعتن هعتقل رفتار هیکٌذ تٌاترایي هیتَاى در توام زیرظیعتوْا ًیس از هذل 

هیتَاى در  Vهذل از . هیثاؼذ اظتفادُ هیکٌین Vاز هذل ظِ تؼذی  ًوایػ دٍگاًِ کِ ؼثیِ تِ  Vتوام ایي هذلْا، از هذل 

FoSE  ّن اظتفادُ کرد کِ در ایي حالت ظیعتوْا را تِ ـَرت هذلْایV در  .تَ در تَ ٍ پؽت ظرّن ًوایػ هیذٌّذ

FoSE  یک هذل هیتَاىV از یک ظیعتن را تا کوی تغییر ترای ظایر ظیعتوْای آى خاًَادُ ًیس اظتفادُ کرد .

ٍ  Validationظیعتن اظتفادُ هیؽَد هثاًی تکٌیکی ٍ اظتاًذاردّا ٍ ًیازّا ٍ هراحل  هٌْذظیدر هعتٌذاتی کِ در 

Verification  هعتٌذاتی اظتفادُ کٌین تِ اظٌاد ٍجَد دارد ٍ اگر تخَاّین ترای هٌْذظی ظیعتن ظیعتوْا ًیس از چٌیي

ّا ّن قاتل  SOSٌّذُ آى اظت کِ تعیاری از اظتاًذاردّای هٌْذظی ظیعتن ترای هؽاتْی هیرظین ٍ ایي ًؽاى د

. اظتفادُ اظت

هیؽَد کِ ّر چیسی در جْاى ٍجَد دارد را هیتَاى در هثحثی تحت ػٌَاى تفکر ظیعتن تِ ایي هَضَع پرداختِ پط از آى 

ّوِ ... تِ تا یک اتن کَچک ٍ حتی رفتارّا ٍ اػوال اًعاى ٍ از کْؽکاى گرف. تِ ػٌَاى ظیعتن ٍ زیر ظیعتن در ًظر گرفت

تِ ػٌَاى ًوًَِ ای از ظیعتن ظیعتوْا هیتَاى تِ . تررظی ؼَدهیتَاًذ جْاى  ظیعتوْای تِ ًَػی در هٌْذظی ظیعتن

ّن  FoSٍ ترای ًوًَِ ای از  .ًام ترد... تٌفعی، ػفثی ٍ تگاُ گَارؼی، هختلف آى از جولِ دضتذى اًعاى ٍ ارگاًْای 

. ترادر را هثال زدخَاّر ٍ هثال اػضای یک خاًَادُ هیتَاى 

ّای پیچیذُ هغرح هیؽَد کِ در آًْا ًیس تازّن از اـَل ٍ FoSE  ٍSoSEدر هَرد تِ اختفار در پایاى ًیس هغالثی 

. کرد اظتاًذارّای هٌْذظی ظیعتن هیتَاى اظتفادُ

ی، هقذاری پاییي آهذُ ارسالحجن فایل  بِ دلیل هحذٍدیت ّای ارائِ ایي کٌفراًس، فایل ٍیذئَییکیفیت : تَضیح*  

. خذهت جٌابعالی ارائِ ًواین CDرٍی را  با کیفیت باالتر در صَرت توایل هیتَاًن فایل اصلی. است

افسارّای پخص  از ًرم پیطٌْاد هیطَد اًَاع فایلْای ٍیذئَیی کِ سایر داًطجَیاى ًیس ارسال هیکٌٌذّوچٌیي جْت پخص 

را  final13.mp4ٍ فایل اصلی با ًام استفادُ کٌیذ  Km Playerهثل  هختلف، فایلْای ٍیذئَییهٌاسب برای  کٌٌذُ

. اجرا ًواییذضویوِ ایي پرٍشُ آهذُ است کِ در را  ES project player.htmlبا ًام  HTMLٍ یا فایل پخص ًواییذ 

: KmPlayerلیٌک داًلَد ًرم افسار 

http://cdn.kmplayer.com/KMP/Download/kmp.exe 
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