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 :البرمجظعمليظ 
يكضػػهص يكػػؿصةػػهـص  مايػػمصحيػػثص.صأدنػػه كمػػهص ػػكصم ػػيفصكػػ صا  ػػكؿصصيمكػػفصك ػػؼصةمايػػمصا  رم ػػم

ا عػ صكذ ػؾص ع ريػؼصةػددص ػميرصمػفصن ػهطهتصا  يكػؿصصcommon process frameworkا  رم ػمص
ع عيػػػػد هدصكةػػػػددصمػػػػفصأكصيمكػػػػفصعط يع ػػػػهصةاػػػػرص ميػػػػهصا م ػػػػهريهصا  رم يػػػػمص مػػػػضصا نظػػػػرصةػػػػفصح م ػػػػهص

م ػػػهـصةمػػػؿص ندرػػػمصا  رام يػػػهتدصم ػػػه ـص:صمػػػفم مكةػػػهتصا م ػػػهـصحيػػػثصكػػػؿصمن ػػػهصة ػػػهرةصةػػػفصم مكةػػػمص
فصمػفصعكييػؼصن ػهطهتصا  يكػؿصا ع صعمك ػ)صم ركعدصمنع هتصةمؿص رم يمصكنكاعجدصكنعهطصضمهفصا  كدة

ؼصن هطهتصا مظاػمصعماصكأخيرانص.ص(كمعطا هتصكريؽصا  مؿصك صا م ركعصمهصخ هئصصا م ركعصا  رم  ص
مرػػععامصةػػفصأمصن ػػهطص ا يكػػؿدصك ػػ صحػػدثصي ػػرمصطػػكاؿصصن ػػهطهتصا مظاػػمصإف.صنمػػكذجصةمايػػمصا  رم ػػم

ص.صةمايمصا  رم م
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

ةاػػرصنضػػجصةمايػػمصا  رم ػػمصكعػػدصطػػكرصم  ػػدص ندرػػمصصاألخيػػرة ػػديدصكػػ صا رػػنكاتصصإ حػػهح نه ػػؾص
صأفتص ندرػػمصا  رام يػػهتصا عػػ صي ػػبصم مكةػػمصمػػفصمعػػدراصإ ػػرنمكذ ػػهص ػػهمتصيرػػعندصصSEIا  رام يػػهتص

ك عحديػدصحه ػمص.صمرػعكيهتصمخعاةػمصمػفصنضػجصةمايػمصا  رم ػمصإ ػرعككفصمكعر مصمهصك ػكؿصا مؤررػهتص
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ارعمهرةصععييـصكراـصع ػحي صذمصخمرػمصصSEIيرع مؿصم  دصا ػصصا مؤررمصا را نمص نضجصةمايمصا  رم م
 Capability)صCMMا عػدراتصصيحددصرػاـصا ع ػحي ص ػذاصمػدلصا عكاكػؽصمػهصنمػكذجصنضػج.صمرعكيهت

Maturity Model(ص)مفصنضػجصةمايػمصصمخعاةممطاك مصةارصمرعكيهتصصأرهريما ذمصي رؼصن هطهتص
ص:خمرمصمرعكيهتص نضجصةمايمصا  رم مصع ر ؼصةارصا نحكصا عه  صSEIيررـصمن جصم  دصا ػص.صا  رم م

ص.صchaoticككضكيمصصهنهكأحيصad hocمنره مصص أن هعك ؼصةمايمصا  رم مص -ابتدائي: 1المستوى 
ص.ا ةردمصدكصعايامصكعطص  صا محددص يداندصكي عمدصن هح هصةارصا م  صمةمايهتص رم 

ا م ػركعصكذ ػؾص معه  ػمصا كاةػمصكا  ػدكؿصصإلدارةصأرهرػيمعكضػهصةمايػهتص رم ػمص - متكررر: 2المستوى 
ا رػػػه عمصا عػػػ صا زمنػػػ صكا كظهئةيػػػمدصكيكػػػكفصنظػػػهـصةمايػػػمصا  رم ػػػمصا ضػػػركرمص ػػػه زاص عكػػػرارصا ن هحػػػهتص

ص.ح اتصك صا م هريهصذاتصعط يعهتصم ه  م
ا  ندريمصمكثعمصكعيهرػيمصكمعكهماػمصمػهصصاإلداريمعككفصةمايمصا  رم مص ان هطهتصص- معّرف: 3المستوى 

عرػػعخدـص ميػػهصا م ػػهريهصنرػػخمصم ػػدعمصكمكثعػػمصمػػفصةمايػػمصا مؤررػػمص.صةمايػػمصا  رم ػػمص كػػؿصا مؤررػػم
ص.صص2 ذاصا مرعكلص ميهصا خ هئصصا م  ركمصصصص امرعكلصيعضمفص.ص عطكيرصك يهنمصا  رام يهت

كعة ػػـصكػػؿصمػػفصةمايػػمص.صي مػػهصعيهرػػهتصعة ػػيايمص  مايػػمصا  رم ػػمصك ػػكدةصا منػػعجص– ُمرردار: 4المسررتوى 
يعضػػػمفص ػػػذاصا مرػػػعكلص ميػػػهص.صعيهرػػػهتصعة ػػػيايمصـا  رم ػػػمصكا منع ػػػهتصكم يػػػهندصكيػػػعحكـص  مػػػهص هرػػػعخدا

ص.3ا خ هئصصا م  ركمص امرعكلص
ععحعؽصعحرينهتصمرػعمرةصةاػرصةمايػمصا  رم ػمص عكػرارصكميػمصمن ػهدصكمػفصاخع ػهرصص– مثالي: 5ى المستو 
صص.4صيعضمفص ذاصا مرعكلص ميهصا خ هئصصا م  ركمص امرعكل.ص ك يهتصم عكرةكعكنكصصأككهر

ص
 :نماذج عمليظ البرمجظ 

دصةيمحػؿصمرػهئؿصحعيعيػمصكػ ص يئػمص ػنهصيعمكفصم ندسصا  رم يهتصأكصكريػؽصا م ندرػيفصمػفص ك 
دصرػػه عهةمايػػمصا  رم ػػمدصا طػػرؽصكط عػػهتصاألدكاتصا م ػػركحمص)ع ػػمؿةاػػي ـصارػػعخداـصإرػػعراعي يمصعطػػكيرص

 Process(صنمػػكذجصةمايػػمصا  رم ػػم)دصةػػهدةصعرػػمرص ػػذ صاإلرػػعراعي يمص ػػنه هكا مراحػػؿصا  همػػمصا عػػ صنهع

modeهءنصةاػػػرصيػػػعـصاخعيػػػهرصنمػػػكذجصةمايػػػمص ندرػػػمصا  رم يػػػهتص نػػػص(.نمػػػكذجص ندرػػػمصا  رم يػػػهت)أكصصص
كعػػدصارػػعخدـص.كا ػػعحكـصكاألداءصا مطاػػك يفصدط ي ػػمصا م ػػركعصأكصا عط يعػػهتدصا طػػرؽصكاألدكاتصا مرػػعخدمم

L.B.S. [RAC95] Raccoonصكػ صمعه عػاصا  اميػمصا مثيػرةص ت عمػهـصحػكؿصط ي ػمصةمايػمصا  رم ػمصصص:
Fractalsص.عيمص  مايمصا  رم مأرهرهنص منهع مصا ط ي مصا حعي(صا مع ز ئهتصأكا مع ه  هتصذاعيهنص)صص
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حيػػثصعكا ػػاصأر ػػهص(صأدنػػه ا  ػػكؿص)يمكػػفصك ػػؼصكػػؿصا عطػػكيرصا  رم ػػ ص حاعػػمص حػػؿصأمصم ػػكامص
دصكع ريػػؼصا م ػػكامدصكا عطػػكيرصا ععنػػ دصكمكهماػػمص(Status quo)ا كضػػهصا ػػرا فص:صمراحػػؿصمخعاةػػمص ػػ ص

ص.ا حؿص
ص
ص
ص

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

دصإمػػػػهصع ريػػػػؼصا م ػػػػكامصكيميػػػػزص[RAC95]ص"صا حه ػػػػمصا را نػػػػمص ام ػػػػكام"يمثػػػػؿصا كضػػػػهصا ػػػػرا فص
ا م ػػػكامصا محػػػددةصا مطاػػػكبصحا ػػػهدصكػػػ صحػػػيفصإفصا عطػػػكيرصا ععنػػػ صيحػػػؿصا م ػػػكامصةػػػفصطريػػػؽصعط يػػػؽص

ككثػػهئؽدص ػػرامجدص يهنػػهتدصكظػػهئؼصاإلةمػػهؿصا  يػػدةدصمنػػعجص)عكنك ك يػػهصمػػهدصكمكهماػػمصا حػػؿصععػػدـصا نعػػهئجص
كاتصكا مراحػؿصا  همػمص  ندرػمصا  رم يػػهتصألك ئػؾصا ػذيفصطا ػكاصا حػؿصأكؿصمػرةصيمكػػفصإرػعهطصا خطػ(ص ديػد

ص. ر ك مصةارص ذ صا مراحؿ
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عنط ؽصحاعمصحؿصا م كامصا مك ككمصره عهنصةاػرصإةمػهؿص ندرػمصا  رم يػهتصةنػدصةػدةصمرػعكيهتص
ةنػػػدصا نظػػػرصإ ػػػرصكهمػػػؿص(صصMacro Level)مخعاةػػػمدصكيمكػػػفصارػػػعخدام هصةنػػػدصا مرػػػعكلصا مػػػهكركمص

معكرػػػطصةنػػػدمهصعػػػعـص ندرػػػمصمككنػػػهتصا  رنػػػهمجدصأكصحعػػػرصةنػػػدصا عط يػػػؽصأكصا  رنػػػهمجدصكةنػػػدصا مرػػػعكلصا 
دص ععػػػديـصرؤيػػػمصص( )(Fractals) ػػػذاصيمكػػػفصارػػػعخداـصعمثيػػػؿصا مع زئػػػهتص.صمرػػػعكلصكعه ػػػمص ػػػيةرةصا  رنػػػهمج

يرػعمرص ػذاصإ ػرصحػدصم عػكؿدص)مثه يمص  مايمصا  رم مدصععضمفصكؿصمرحامصك صحاعمصحػؿصا م ػكامصك كػذاص
ص(.رطرصمفصا  يةرة:صك صا  رم يهتص

(صصa)أةػت صصكمػهصيػكح صا  ػكؿصأنيعػهمرػععامصععرػيمهنصصأ ػزاءصإ ػري ػ بصكاع يػهنصععرػيـصا ن ػهطهتص
ككػػرةصصإ ػػركذ ػؾص رػػ بصك ػػكدصعػػداخؿصضػمفصا مراحػػؿصككيمػػهص ين ػػهدصكمػهصذ ػػؾصععػػكدص ػػذ صا رؤيػمصا م رػػطمص

 ميػهصص مػضصا نظػرصةػفصنمػكذجصةمايػمصا  رم ػمصا مخعػهرةص ام ػركعصا  رم ػ صكػهف:ص هممص دانصك  صاناص
ععكا ػدصم ػهنص مرػعكلصم ػيفص(صا كضهصا را فدصع ريؼصا م كامدصا عطكيرصا ععن دصمكهماػمصا حػؿ)صا مراحؿص

كػػػهفصا مراحػػػؿصاألر ػػػهصا منهع ػػػمصرػػػه عهنصص(b)أةػػػت صمػػػفصا عة ػػػيؿدصك متحظػػػمصا ط ي ػػػمصا عكراريػػػمص ا ػػػكؿص
ص.ميرةصمفصا  يةرةةارصعك يدصمعهطهص صأك رنهمجصكهمؿصصأكعنط ؽص نةسصا عدرصةارصعحايؿصعط يؽص

ك ػػػكصي ػػػؼصعطػػػكيرص(صchaos model)نمكذ ػػػهنصككضػػػكيهنصصRaccoon [RAC95]يععػػػرحص
نظػػهـصصإن ػػهءكمػػهصععػػدـصا  مػػؿصنحػػكص.صا عكنك ك يػػهصإ ػػرا مطػػكرصصإ ػػرا  رم يػػهتصكهرػػعمرارصمػػفصا مرػػعخدـص

 مكا ػػةهتصمعكهمػػؿدصيػػعـصعط يػػؽصا مراحػػؿصا مك ػػككمصرػػه عهنصعط يعػػهنصمعكػػررانصككعػػهنص معطا ػػهتصا مرػػعخدـصكا
ص.ا ععنيمص ا رم يهتصا ع صيض  هصا مطكر

ا  رم يػػػهتصيمثػػػؿصكػػػؿصص ندرػػػمرػػػعنهعشصا ةعػػػراتصا عهدمػػػمصنمهذ ػػػهنصمخعاةػػػمص ا مايػػػهتص رم ػػػمصكػػػ ص
نعػذكرصصأفكمػفصا م ػـص(.صغيػرصمنػعظـ)عرعيبصكعنظػيـصةاػرصن ػهطصككضػكمصصإلضةهءنمكذجصمن هصمحهك مص

دصةاػػرصا ػػعحكـصكا عنرػػيؽصكػػ صا م ػػهريهصا  رم يػػمصعػػدص ػػرحنهصكػػؿصنمػػكذجصمػػفصا نمػػهذجص طريعػػمصعرػػهةصإننػػه
ص.ا حعيعيمدصكمهصذ ؾصي دمص ميهصا نمهذجص  ضصخ هئصصا نمكذجصا ةكضكم

 :  Build-and-Fixبناء ثم إصالح  .1
-يرػمرصطريعػمص نػهءصمػهصـ هرػعخدايككفص نه ؾصا  ديدصمفصا منع هتصعدصطكرتصصأفمفصا مؤرؼص

 ػدؿصذ ػؾدصكػهفص.صأمصمحهك ػمص اع ػميـصأكصداتمحدا منعجصا ذمص ن صدكفصصإفحيثص.صإ تح-ثـ
ا مػراتصا ضػركريمصصا مطكريفص كؿص رهطمصيعكمكفص  نػهءصا منػعجصكي يػدكفصا  مػؿصةايػاص عػدرصةػدد

صصص:ا طريعمصمكضحمصك صا  كؿصا عه  ص ك ذ.صا ز كفصإلرضهء
ص

                                                 
ثـصيط ؽصعكراريهنصةارصنطهعهتصا مرص(صصPattern)اععرحتصا مع زئهتصأ تص اعمثيتتصا  ندريمدصكذ ؾص هفصي رؼصنمطص(ص 

ص.عط يعهنصمععه يهنص حيثصععهصاألنمهطصضمفص  ض هص  ض
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ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

 إصالح-ثم-بناءصشكل يوضح نموذج
 

ص211صإ ػػرص11 ا  رم ػػمصذاتصطػػكؿصيعػػراكحصمػػفصصع مػػؿص ػػذ صا طريعػػمص  ػػكرةص يػػدةصةاػػرصعمػػهريف
كاةػمصصإفحيػثص.صصيرعخدـص  نهءصمنعجدصم مهصكهفصح ماصم عػكؿص ذاصا مكديؿص  كرةصةهممصالصإف.صرطر

صأكا عميػػػػراتصةاػػػػرصمنػػػػعجص رم ػػػػ صعكػػػػكفص ػػػػميرةصإذاصارع طػػػػتصمػػػػهصطػػػػكرصا عحايػػػػؿدصعحديػػػػدصمعطا ػػػػهتدص
حػػدثتصا عميػػراتص  ػػدصكضػػهص ػػيةرةصا  رنػػهمجدصصإذاك كن ػػهصعك ػػرصكصععنػػهمرص  ػػكرةصغيػػرصمع ك ػػمص.صا ع ػػميـ

  صك صا كاعػهصصإ تح-ثـ- ذا ؾصكهفصكاةمصطريعمص نهء.صكهفصا  رنهمجصك صطكرصا  مؿصإذاكعككفصأركءص
ص هإلضػػهكم.صمحػػدداتص  ػػهص  ػػكرةصمنهرػػ مكعصضػػكصا مصأكص يػػدااك ػػرص كثيػػرصمػػفصكاةػػمصا منع ػػهتصا م ػػمممص

مػػػػفصدكفصعكثيعػػػػهتصكضػػػػهصا محػػػػدداتص  مص ػػػػدانصعكػػػػكفص ػػػػصأفذ ػػػػؾصكػػػػهفصا  ػػػػيهنمصا منػػػػعجصممكػػػػفصصإ ػػػػر
صصصصص.كا ع ميـدصككرصصا كعكعصك صاألخطهءصا رص  كرةصماحكظم

ص
 :  الخطي  ألتتابطيالنموذج  .2

  ندرػػمصا  رم يػػهتص(صLinear sequential)ا خطػػ صصأ ععػػه   ا نمػػكذجصصأدنػػه صيكضػػ صا  ػػكؿ
 waterfall")أ  ػػػت  ا نمػػػكذجص"أك"دكرةصا حيػػػػهةصا ععايديػػػم"حيهنػػػهنصأيععػػػرحص ػػػذاصا نمػػػكذجصا ػػػذمصيرػػػمرص

 بناء

 عّدل حتى يتم إرضاء الزبون

 إبطاد

 طور الطمل

 صيانظ

 تطوير
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modelصإ ػػػر عطػػػكيرصا  رم يػػػهتدصي ػػػدأصةنػػػدصمرػػػعكلصا نظػػػهـصكيععػػػدـصع هةػػػهنص.ص( )من  ػػػهنصععه  يػػػهنصمنعظمػػػهنص(ص
ص.ا عحايؿصكه ع ميـصكه ع ةيرصكهالخع هرصكه  يهنم

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
كػػمدصةاػػرصا خطػػ دصا ػػذمص ػػرتصنمذ عػػاصةاػػرص ػػهكامصا ػػدكرةصا  ندرػػيمصا مأ كصصأ ععػػه   صجا نمػػكذي ػػعمؿصص

ص:ا ن هطهتصا عه يم
ا  رنػػهمجص ػػكصدكمػػهنص ػػزءصمػػفصا نظػػهـصأكصصإفصإ ػػرنظػػرانصص:المعمومررا  / هندسررو ونمذ ررو الن ررا   .أص

اك ػػػػرصكػػػػهفصا  مػػػػؿصي ػػػػدأص كضػػػػهصمعطا ػػػػهتص  ميػػػػهصمككنػػػػهتصا نظػػػػهـصدصثػػػػـصعخ ػػػػيصص(صإةمػػػػهؿ)
 ػػػطصةنػػػدمهصي ػػػبصرصصأرهرػػػيمم مكةػػػمص زئيػػػمصمػػػفص ػػػذ صا معطا ػػػهتص ا رنػػػهمجصك ػػػذ صا رؤيػػػهص انظػػػهـص

ع ػػمؿص ندرػػمصا نظػػهـص.صكعكاةػػدصا  يهنػػهتصصكاأل ػػخهصا  رنػػهمجص ه مككنػػهتصاألخػػرلدصمثػػؿصا  عػػهدص
كعحايااصةارصع ميهصا معطا هتصةندصمرعكلصا نظهـدصمهصعػدرص رػيطصمػفصا عحايػؿصكا ع ػميـصةنػدص

 ندرػػػػػمصا  رنػػػػػهمجصكع ػػػػػعمؿصةاػػػػػرصع ميػػػػػهصا معطا ػػػػػهتصةنػػػػػدصا مرػػػػػعكلصصأمػػػػػه.صصاألةاػػػػػرا مرػػػػػعكلص
ص.األةمهؿكةندصمرعكلصم هؿصصألةمهؿ االرعراعي  ص

ععكعػػػؼصةمايػػػمصع ميػػػهصا معطا ػػػهتصكعركػػػزصةاػػػرصا  رنػػػهمجص ك ػػػاصص:صتحميرررل متامبرررا  البرنرررام   .بص
ا مطاػػكبص نػػهؤ دصي ػػبص(صا  رنػػهمج)صأكط ي ػػمصا  رنػػهمجص(صا محاػػؿ)خػػهصدصكحعػػرصية ػػـصا م نػػدسص

كا كا  ػػػػػهتصصءكاألداا رػػػػػاكؾصصأكا كظيةػػػػػمصصإ ػػػػػرصإضػػػػػهكمةايػػػػػاصك ػػػػػـصنطػػػػػهؽصم اكمػػػػػهتصا  رنػػػػػهمجدص
 .ي رمصعكثيؽصمعطا هتصا نظهـصكا  رنهمجصكمرا  ع هصمهصا ز كفصأفا مطاك مدصكي بص

مميػػػػزاتصص ػػػػأر هع ػػػػميـصا  رم يػػػػهتص ػػػػكصةمايػػػػمص رم ػػػػمصمع ػػػػددةصا خطػػػػكاتصع ػػػػعـصص:التصررررمي  ص .جص
 نيػػػمصا  يهنػػػهتدص نيػػػهفصا  رم يػػػمدصعمثػػػيتتصا كا  ػػػمدصكعةه ػػػيؿصةمايػػػمصا  رم ػػػمص)صص-: ا رنػػػهمجص

صةمايمصا ع ميـص عر مػمصا معطا ػهتص((صما خكارزمي) عمثيػؿصا  رم يػهتصيمكػفصععييمػاصمػفصصإ ػرععـك

                                                 

يككرصحاعهتصعمذيمصر  يمدصإالصأفصصWinston Royce [ROY70]ذجصأ  ت  صاأل ا صا ذمصاععرحاصمهصإفصا نمكص(صص 
ص.ا ع صعط ؽص ذاصا نمكذجص  مايمصا  رم مصع همااصككأناصخط صح رانص غه  يمصا مؤررهت
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حيثصا  ػكدةصع ػؿصا  ػدءص عك يػدصا  ػعرةصككمػهص ػرلص امعطا ػهتصيػعـصعكثيػؽصا ع ػميـص حيػثصي ػ  ص
 . ذاصا عكثيؽص زءنصمفصع كيامصا  رنهمجص

ص(صكم يػػكعرا ك)صصاآل ػػم ػػيممصعرػػعطيهصصإ ػػري ػػبصعر مػػمصا ع ػػميـصص:توليررد الشرر ر    .دص عرأع ػػهصكععػػـك
ذا  ػػذ صا م مػػمصمرحاػػمصعك يػػدصا  ػػةرةص نةػػذصا ع ػػميـص طريعػػمصمة ػػامصيمكػػفصةنػػد هصعحعيػػؽصعك يػػدصصكا 

 .ا  ةرةصميكهنيكيهنص

ي ػػػػدأصاخع ػػػػهرصا  رنػػػػهمجصحػػػػهؿصعك يػػػػدصا  ػػػػةرةصكعركػػػػزصةمايػػػػمصاالخع ػػػػهرصةاػػػػرصمنطعيػػػػمصص:االختبررررار  .قص
ا   ػػػػهراتصكةنػػػػدصمرػػػػعكلصا  تعػػػػهتصا  تعػػػػهتصا داخايػػػػمص ا رنػػػػهمجص حيػػػػثصعضػػػػمفصاخع ػػػػهرص ميػػػػهص

ا دخؿصا م ػرؼصرػي ط صنعػهئجصك ايػمصصأفك ضمهفصصاألخطهءا خهر يمصأمصعنةيذصاخع هراتص ك ؼص
 .ععكاكؽصمهصا نعهئجصا مطاك م

االرػعثنهءصا محعمػؿص ػكص)عخضػهصا  رم يػهتص ػتص ػؾص ع ػديتتص  ػدصعرػايم هص از ػكفصص:الصيانو  .كص
ا عػػػػ ص ػػػػرتصصاألخطػػػػهءيػػػػعـصا عمييػػػػرص رػػػػ بصدص(embedded softwareداأل  ػػػػزة رم يػػػػهتص
:صمثػػهؿ)صألنػػاصي ػػبصعكييػػؼصا  رم يػػهتص عرػػعكةبصا عمييػػراتصكػػ ص يئع ػػهصا خهر يػػمصصأكمكا  ع ػػهدص

الفصا ز ػػػكفصطاػػػبصعنةيػػػذصصأكدص(  ػػػهزص ديػػػدصأكيطاػػػبصعمييػػػرص رػػػ بص ػػػراءصنظػػػهـصع ػػػميؿص ديػػػدص
مػفصا مراحػؿصا رػه عمصصا كظيةمصةنػدصعنةيػذصا  ػيهنمدصرػعط ؽصكػؿصمرحاػمصأكصاألداءعحرينهتصةارص

 .ةارصا  رنهمجصا مك كدصةكضهنصةفصعط يع هصةارص رنهمجص ديد

ا نعػدصصإفصإالارعخدامهنص  ندرمصا  رم يػهتدصصكاألكثرصاألعدـا خط ص كصا نمكذجصصأ ععه   ا نمكذجصصإف
ا ع ػػػػػكيؾصكػػػػػ صك ه يعػػػػػادصحعػػػػػرصمػػػػػفصداةميػػػػػاصا ن ػػػػػطيفصصإ ػػػػػرصأدلا ػػػػػذمصعػػػػػـصا ع ػػػػػرضص ػػػػػاصكػػػػػ صا  ػػػػػدءص

[HAN95]ا خط ص  صصأ ععه   ةندصعط يؽصا نمكذجصصأحيهنها م هكؿصا ع صعظ رصصدصمف: 

ا نمػكذجصصإفا ذمصيععرحاصا نمكذجصدصكمهصصأ ععه   نهدرانصمهصعع هصا م هريهصا حعيعيمصا ععدـص . 
غيػػرصم ه ػػردصكنعي ػػمصص أرػػاكبانػػاصية ػػؿصذ ػػؾصصإاليرػػعكةبصا عكػػراردصصأفا خطػػ صيمكػػفص

ص.مهصععدـصكريؽصا م ركع(صكضرك) ذ ؾدصعدصعر بصا ع ديتتصارع هكهص
صإ ػري  بصغه  هصةارصا ز كفصطرحص ميػهصمعطا هعػاص كضػكحدصكا نمػكذجصا خطػ صيحعػهجص .2

ذ ؾدصك  ذاصع رزص  ك هتصك صارعي هبصةدـصا عحديدصا ط ي  ص امعطا هتصا ذمصيػعـصكػ ص
 .ا  ديدصمفصا م هريه

(صا  ػػرامج)صأكجصيعحاػػرصا ز ػػكفص ه  ػػ ردصإذص ػػفصععػػككرصنرػػخمصةهماػػمصمػػفصا  رنػػهمصأفي ػػبص .3
حعرصكعػتصمعػأخرصمػفصا  ػدكؿصا زمنػ ص ام ػركعدصكعػدصيكػكفصا خطػأصا ةػهدحصكهرثيػهصإذاص ػـص

 (.ا منعجصا ن هئ )يك ؼصإالصةندصمرا  مصا  رنهمجصا  همؿص
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صBradac [BRA94]غه  ػػهصمػػهصيعػػأخرصا مطػػكركفصألرػػ هبصغيػػرصضػػركريمصدصكعػػدصك ػػدص .4
حػػهالتص"صإ ػػررةصا حيػػهةصا ععايديػػمصععػػكدصا ط ي ػػمصا خطيػػمص ػػدكصصإفكػػ صعحايػػؿصمثيػػرص ت عمػػهـص

يضػػطرصكي ػػهص  ػػضصأةضػػهءصكريػػؽصا م ػػركعصأ ػػخهصصص(blocking states)"انعظػػهر
دصككػػ صا كاعػػهصعػػدصيع ػػهكزصكعػػتص(غيػػرصمرػػععام)آخػػريفصمػػفصا ةريػػؽصإلن ػػهءصم ػػهـصمعرا طػػمص

االنعظػػهرص ػػذاصا ػػزمفصا م ػػركؼصةاػػرصإةمػػهؿصمنع ػػمص نػػهؾصمثػػؿصكػػهفصعح ػػؿصحػػهالتص
 .صاك رصك ص دايمصكن هيمصةمايمصا  رم مصا ععه  يمصا خطيمانعظهرص كميهتص

 نمػػػكذجصدكرةصا حيػػػهةصا ععايديػػػمصمكهنػػػهصصإفصإالكػػػؿص ػػػذ صا م ػػػهكؿص ػػػ صم ػػػهكؿصحعيعيػػػمدصصإفكمػػػهص
محػػػدداصك همػػػهصكػػػ صةمػػػؿص ندرػػػمصا  رم يػػػهتدصك ػػػكصيزكدنػػػهص عه ػػػبصعكضػػػهصكيػػػاصطػػػرؽص اعحايػػػؿصكا ع ػػػميـص

كرةصا حيػػػهةصا ععايديػػػمص  ندرػػػمصا  رم يػػػهتص ػػػ صنمػػػكذجصةمايػػػمصكا ع ػػػةيرصكاالخع ػػػهرصكا  ػػػيهنمصكالصعػػػزاؿصد
ك ػػػه رغـصمػػػفصك ػػػكدصنعػػػهطصضػػػ ؼصكي ػػػهدصإالصأن ػػػهصأكضػػػؿص كثيػػػرصمػػػفصعطػػػكيرص.ارػػػعخدامهنصصاألكثػػػرا  رم ػػػمص

ص.صصا  رم يهتصككؽصمن جصا م هدكم
 ص

 " :  األوليظالنمذجظ "نموذج  .3
الصيحػػػػددص ه عة ػػػػيؿصكػػػػؿصغه  ػػػػهصمػػػػهصي ػػػػرؼصا ز ػػػػكفصم مكةػػػػمصمػػػػفصاأل ػػػػداؼصا  همػػػػمص ا رنػػػػهمجدصكص

غيػػرصمعأكػػدصمػػفصك ه يػػمصصأخػػرلا خػػرجدصكعػػدصيكػػكفصا مطػػكرصكػػ صحػػهالتصصأكا م ه  ػػمصصأكمعطا ػػهتصا ػػدخؿص
دصاآل ػػممػػهصصاإلنرػػهفعةهةػػؿصصيأخػػذ صأفا  ػػكؿصا ػػذمصي ػػبصصأكمػػفصعكيػػؼصنظػػهـصا ع ػػميؿدصصأكا خكارزميػػمدص

ريعػػػمصا ةضػػػارصكػػػ ص ػػػذ صيعػػػدـصا ط(صPrototyping Paradigm)صاألك يػػػم ػػػذ ؾصكػػػهفصنمػػػكذجصا نمذ ػػػمص
ص.ا حهالتصكحهالتصكثيرةصغير ه

  مػػػػهصا معطا ػػػػهتص ػػػػذ ؾصي عمػػػػهصا مطػػػػكرصكا ز ػػػػكفص ع ريػػػػؼص(صأدنػػػػه ا  ػػػػكؿص)صاألك يػػػػمع ػػػػدأصا نمذ ػػػػمص
معطا ػػهتصم رككػػمدصكعحديػػدصةنػػهكيفصا م ػػهالتصا عػػ صععطاػػبصصأيػػم ا رنػػهمجدصكعحديػػدصصاإل مه يػػمصاأل ػػداؼ
يركػػػزصا ع ػػػميـصا رػػػريهصةاػػػرصعمثيػػػؿصنػػػكاحصمحػػػددةصمػػػفصص"ع ػػػميـصرػػػريه"كيكضػػػهصةندئػػػذصصأكثػػػرع ريةػػػهتص

يعػكدص(صاإلخػراجك ػي صصاإلدخػهؿكطرؽص)ا مرعخدـصصأكا  رنهمجدصكخه مصعاؾصا ع صرعككفصمرئيمص از كفص
صاألك ػػ ا مرػػعخدـصععيػػيـصا نمػػكذجصصأكي يػػدصا ز ػػكفصدص(صPrototype)صأك ػػ نمػػكذجصصإ ػػرا ع ػػميـصا رػػريهص

تصا  رنػػهمجصا عػػ صي ػػبصعطكير ػػهصكيحػػدثصعكػػرارصمػػفصخػػتؿصضػػ طصكيرػػعخدـصذ ػػؾصا ععيػػيـص ع ػػةيمصمعطا ػػه
صأكضػػؿك ػػـصصإي ػػهدفصا مطػػكرصكػػ صا كعػػتصذاعػػاصمػػفص عحعيػػؽصمعطا ػػهتصا ز ػػكفدصك ػػذاصيمك ػػصاألك ػػ ا نمػػكذجص

ص. احه هتصا كا بصعا يع ه



  13 

كيحػػػهكؿصصأك ػػػ  عحديػػػدصمعطا ػػػهتصا  رنػػػهمجصك نػػػهءصنمػػػكذجصصكآ يػػػمصاألك ػػػ مثه يػػػهنصيرػػػعخدـصا نمػػػكذجص
دصاألطػرصإدارةمثػؿصمك ػداتصا ععػهريردص)صأدكاتعط يػؽصصأكا  رنػهمجصا مك ػكدةصصأ زاءالرعةهدةصمفصا مطكرصا

ص.عمكناصمفصعك يدص رامجصةهمامص ررةم(ا خ...
ص
ص

ص
ص

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

 [BRO75]يعػػدـصص؟صا محػػددةصرػػه عهنصصاأل ػػداؼ  ػػدصانع ػػهءصصاألك ػػ ك كػػفصمػػهذاصعة ػػؿص ػػه نمكذجص

Brooksص: كا هصةفصذ ؾصصص
صأكنظػػهـصي نػػرصعػػه تص ترػػعخداـصكعػػدصيكػػكفص طيئػػهص ػػدادصصأكؿريهدص ه كػػهدصيكػػكفصكػػ صم ظػػـصا م ػػه

صأةيػػدكػػتص ػػديؿصةػػفصا  ػػدءصمػػفص ديػػدصك نػػهءصنرػػخمصص.ا ثتثػػمصم ػػهصأك ػػ بصاالرػػعخداـصدصصأكك يػػراص ػػدادص
صنظػهـص ديػدصص.ص.ص.ع ميم هص حيثصعحؿص ذ صا م هكؿ صأفععنيػمص ديػدةصصأككي ػبصةنػدصارػعخدامؾصمة ػـك

عخطيطص ػفصيكػكفصمامػهصصأكضؿحعرصمهصك كدصصألناريرمرص هن هدصذ ؾصصان أةارصةاـصصأنتكصع ن صنظهمهص
 ػػؿصن نػػ ص:ص ػػكصاإلدارمدص ػػذ ؾصكػػهفصا رػػؤاؿصاألك ػػردر ػػمص نػػهءصنظػػهـص ػػحي صمػػفصا مػػرةصصإ ػػرص ػػ ء كػػؿص

 ػؿصا عخطػيطصا مرػ ؽص ػكص:صكي عػرصا رػؤاؿصا كحيػد.صةمايػهصرػكؼصنة ػؿصذ ػؾص؟صنظهمهصرائدانصكنرميػاص هن ػه
صا ز كف؟صإ ر(صا ع صرعرمر) اكةدص عرايـص ذ صا نرخمصصأكصنظهـصثـص رميا؟  نهءص

ا ػػػػذمصين ػػػػ ص(صthe first system"ص)األكؿا نظػػػػهـص"كػػػػصصاألك ػػػػ يمكػػػفصارػػػػع مهؿصا نمػػػػكذجص
Brooksكػتصمػفصا مطػكرصكا ز ػكفصيحػبصنمػكذجصصإف رميادصك كفص ػذاصا ػرأمصعػدصيكػكفصمثه يػهدص ػحي صص
 ػػكفصمػػفصاخػػذصككػػرةصةػػفصا نظػػهـصا ة اػػ دصكيرػػعطيهصا مطػػكركفص  ػػدصذ ػػؾصيػػعمكفصا زصصإذدصاألك يػػما نمذ ػػمص

ص:ا عه يمص ألر هبعدصعككفصمايئمص ه م هكؿصصاألك يما  دءصككراص عنةيذص  ءصمهدصك كفصا نمذ مص
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مػػفصا  رنػػهمجصك ػػكصغيػػرص(صةهماػم)مػهصي ػػدكصانػػاصنرػػخمص ػػحيحمصصاألك ػػ يػرلصا ز ػػكفصكػػ صا نمػػكذجص . 
 رػػ بصصإننػهحػككظصةايػاصمعرا طػهصعرا طػهصكا يػهص ػدادصكالصيػدرؾصعػدصصاألك ػ  ػذاصا نمػكذجصصإفمػدرؾص

 عه ايػػػػػػػػػػػػمصصأك ه حرػػػػػػػػػػػػ هفصا  ػػػػػػػػػػػػكدةصا كايػػػػػػػػػػػػمص ا رنػػػػػػػػػػػػهمجصصنأخػػػػػػػػػػػػذا رػػػػػػػػػػػػرةمصكػػػػػػػػػػػػ صان ػػػػػػػػػػػػهز ص ػػػػػػػػػػػػـص
ا ز ػػكفص ك ػػكبصإةػػهدةصصإ ػػتغكةنػػدمهصيػػعـص.صةاػػرصا مػػدلصا طكيػػؿ(صmaintainability) ػػيهنعا

صإ ػػراء ػػرخصكػػه م نكفصكيطاػػبص نػػهءصا منػػعجص حيػػثصيراةػػرصعحعيػػؽصم ػػهييرصةه يػػمصا  ػػكدةصكهنػػاصي
عطػكيرصصإدارة   ؿصا نمكذجصاألك  صمنع هصي مؿص يدادصكغه  هصمػهصعرػع يبص"ص تحهتاإل  ضص"

ص.ا  رم يهتص  ذاصا طاب
   ػػؿصا نمػػكذجص(صimplementation)غه  ػػهصمػػهصي ػػرمصا مطػػكرص  ػػضصا ع ػػهكزاتصكػػ صاالن ػػهزص .2

صألن مػػػه ػػػمصغيػػػرصمنهرػػػ يفدصكعػػػطص مػػػمص رمصأككعػػػدصيرػػػعخدـصنظػػػهـصع ػػػميؿصص.ي مػػػؿص رػػػرةمصاألك ػػػ 
كعػػدصي ػػ  ص.صاإلمكهنيػػهتصإليضػػهحمعػػكاكرافصكم رككػػهفدصكعػػدصي عمػػدصخكارزميػػمصغيػػرصكهكيػػمدصكعػػطص

ككن ػػهصغيػػرصمنهرػػ مدصصأرػػ هبم ركػػمصكا مهمػػهنص  ػػذ صا خيػػهراتصكينرػػرصكػػؿصصأكثػػرا مطػػكرص  ػػدصمػػدةص
 .مثه يمص زءانصمعكهمتنصمفصا نظهـصاألعؿا خيهرصصاآلفكي   ص

يكػػػكفصمن  ػػػهصصأفيمكػػػفصصاألك ػػػ ارػػػعخداـصا نمػػػكذجصصإفصإالح ػػػكؿصم ػػػهكؿصصإمكهنيػػػمص ػػػه رغـصمػػػف
يعةػػػؽصا مطػػػكرصصأفك ػػػهالص  ندرػػػمصا  رم يػػػهتصكا رػػػرص ػػػكصعحديػػػدصعكاةػػػدصا ا  ػػػمصمنػػػذصا  دايػػػمدصأمصدصي ػػػبص

األعػػؿصةاػػرص)ص  مػػؿ ع ريػػؼصا معطا ػػهتدصثػػـصصكآ يػػمي نػػرص كػػ صيرػػعخدـصصاألك ػػ ا نمػػكذجصصإفكا ز ػػكفصةاػػرص
ص.ا ة ايمصمهصمراةهةصا  كدةصكا  يهنمصا  رم يهتنرصكع (ص زئيه

ص
 :         نموذج التطوير الدريع للبرنامج  .4

 ػكصنمػكذجص(صRapid Application Development)أك(صRAD)ا عطكيرصا رريهص ا رنػهمجص
 ػػكصعكييػػؼصصRADععػػه   صخطػػ ص  مايػػمصعطػػكيرصا  رم يػػهتصي ػػعـص ػػدكرةصعطػػكيرصع ػػيرةص ػػدادصا نمػػكذجص

 نػػهءصي عمػػدصةاػػرصصأرػػاكبا خطػػ دصحيػػثصي ػػرمصعطػػكيرصرػػريهص هرػػعخداـصصأ ععػػه    انمػػكذجصص"رػػريهص ػػدا"
عرػػم صصRADدصكػػهفصةمايػػمصا  رم ػػمصص( )ا م ػػركعصأكػػؽك مػػتصا معطا ػػهتص يػػداصكح ػػرتصصإذا مككنػػهتصا

خػػتؿصمػػدةصع ػػيرةص ػػداص(صfully functional system"ص)نظػػهـصي مػػؿصعمهمػػهنص"ص إي ػػهد ةريػػؽصا عطػػكيرص
صأك يػهدصا ػذمصعػـصارػعخداماصارػعخدامهصRADصاألراكبيعضمفصص[MAK91](صيكمهص21 صإ رص61مفص)

ص.ص[KER94]ا م اكمهتدصا مراحؿصا عه يمصصأنظممك صعط يعهتص

                                                 

هص دادصكك ص ذ صا  ركطصمضمكنمصك صا حعيعمدصكثيرصمفصا م هريهصا  رم يمصحددتصا معطا هتصك صا  دايمصعحديداصريئ(صص 
 كثيرص  مايمصصأكضؿخيهراص(ص7-2ا ةعرةص)ا طرؽصا عطكيريمصصأك(ص5-2ا ةعرة)األك  حهالتصك ذ صيككفصارعخداـصا نمكذجص

 . [REI95]ا  رم مص



  33 

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

 طريعػػمصع يػػبصةػػفصصاألةمػػهؿينمػػذجصعػػدكؽصا م اكمػػهتص ػػيفصكظػػهئؼص:صص(business) األعمررالنمذ ررو 
؟صمػػهصا م اكمػػهتصا عػػ صي ػػرمصاألةمػػهؿةمايػػمص رم ػػمص(صعرػػير)ععػػكدصصمػػهصا م اكمػػهتصا عػػ ص:ا عه يػػمصاألرػػئام

صعذ بصا م اكمهت؟صمفصي ه   ه؟صأيفعك يد ه؟صمفصا ذمصيك د ه؟ص
صاألةمػػهؿعػػدكؽصا م اكمػػهتدصا ػػذمصةػػرؼصانػػاص ػػزءصمػػفصمرحاػػمصنمذ ػػمصصأكالناخػػصصص:نمذ ررو البيانررا  

عرػػمرصرػػمهتدص)نحػػددصا مميػػزاتصصثػػـصاألةمػػهؿا  يهنػػهتصا تزمػػمص ػػدةـصصأ ػػداؼكعدكعػػادصكػػ صم مكةػػمصمػػفص
attributesص.األ داؼ كؿص دؼصكيعـصع ريؼصا  تعهتص يفص ذ ص(ص

ا  يهنػهتدصا عػ صعػـصع رية ػهصكػ صمرحاػمصنمذ ػمصا  يهنػهتص عحعيػؽصصأ ػداؼعحػكؿصص:نمذ و عمميو البرم و 
تصدصثػػػـصن مػػػؿصةاػػػرصعك يػػػدصرػػػمهاألةمػػػهؿعػػػدكؽصا م اكمػػػهتصا ضػػػركرمدصا تزمػػػمص ػػػدكر هص عحعيػػػؽصكظيةػػػمص

ص.ا  يهنهتصأ داؼارعر هعصصأكحذؼصصأكع ديؿصصأكصإضهكمم ه  مص كؿصةمايمصمفصةمايهتص
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ص4GTارػػعخدـصعكنك ك يػػهتصا  يػػؿصا را ػػهصصRADيةعػػرضصا عطػػكيرصا رػػريهص ا رنػػهمجصص:توليررد التابيرر 
(Fourth Generation Technologyص)رم يهتص هرعخداـص مهتص رم ػمصععايديػمصصإي هدك دالصمفص.ص 

ارػػػػعخداـصمككنػػػػهتصصإةػػػػهدةةاػػػػرصصRAD ثه ػػػػثدصع مػػػػؿصةمايػػػػمصا عطػػػػكيرصا رػػػػريهص ا رنػػػػهمجصمػػػػفصا  يػػػػؿصا
(صةنػػػدصا ضػػػركرة)االرػػػعخداـصصإلةػػػهدةمككنػػػهتصعه اػػػمصصإن ػػػهءصأك(ةنػػػدمهصيكػػػكفصممكنػػػه)ا  رنػػػهمجصا مك ػػػكدة

ص. عر يؿص نهءصا  رنهمجصاألحكاؿا مؤعمعمصك صكؿصصاألدكاتكعرعخدـص
صإةػػهدةي ػػددصةاػػرصصRADكػػهفصا عطػػكيرصا رػػريهص ا رنػػهمجص مػػهصص( : Turnover) االختبررار والتارروير

االرعخداـدصريككفصعدصر ؽصكعـصاخع هرصا  ديدصمفصمككنػهتصا  رنػهمجدصك ػذاصمػهصيعاػؿصمػفصزمػفصاالخع ػهرص
ص.ع ري هصكهمتصا كا  هتا كا صكمهصذ ؾصي بصاخع هرصا مككنهتصا  ديدةصكع ر مصكؿص

ا ععييػػدصا زمنػػ صصإفكضػػ صيصا رػػه ؽصمكضػػ صكػػ صا  ػػكؿا RAD  صنمػػكذجصةمايػػمصا  رم ػػمصإف
صكػػػػإذا. (scalable scope) [KER94]عه تص اعح يـصصأكعهيعطابصصRADا مةركضصةارصم ركعص

صأ ػػػػ ر حيػػػثصنرػػػػعطيهصان ػػػهزصكػػػؿصكظيةػػػػمصرئيرػػػمصكػػػ صاعػػػػؿصمػػػفصثتثػػػمصصاألةمػػػهؿععرػػػيـصعط يػػػػؽصصأمكػػػف
يمكػػفصعنػػهكؿصكػػؿصصدصRADيكػػكفص ػػذاصا عط يػػؽصمر ػػحهص يػػداص ػػػص(ص هرػػعخداـصا مػػن جصا مك ػػكؼصرػػه عه)

ص.صصمرععؿدصثـصععكهمؿص ع كؿصكيهنهصكاحدانصصRADكظيةمصرئيرمص كارطمصكريؽص
ص:[BUT94]ككؿصنمهذجصةمايمصا  رم مص اص  ضصا مرهكئصصRADصاألراكب

 يعطاػػبصRADا  ػػددصصإلن ػػهءكػػ صحه ػػمصا م ػػهريهصا ك يػػرةصا عه اػػمص اعح ػػيـصمػػكاردص  ػػريمصكهكيػػمصص
 دصRADا مطاكبصمفصا ةرؽص

 يعطاػػػبصRADصإلعمػػػهـمطػػػكريفصكز ػػػهئفصماعػػػزميفص ه ن ػػػهطهتصا رػػػري مصكا معتحعػػػمصا ضػػػركريمصص
 .RADعخةؽصم هريهصركعدصاال عزاـصمفصاحدصا طركيفدصصكإذاا نظهـصك صزمفصمخع رص دادص

كػهفص ػػـصيكػفصممكنػهصععرػػيـصا نظػهـص  ػػكؿصصRADا عط يعػهتصمنهرػ مصالرػػع مهؿصصأنمػػهط يرػتصكػؿص
ا  ػػه  صصاألداءكػهفصصإذادصككػذ ؾصصRAD نهرػبصرػع رزصم ػهكؿصةنػدص نػػهءصا مككنػهتصا ضػركريمص ػػم

 ػػػكصاحػػػدصا معطا ػػػهتصككػػػهفصةاينػػػهصعحعيعػػػاص عك يػػػؼصا كا  ػػػهتصمػػػهصمككنػػػهتصا نظػػػهـدصكعػػػدصالصي مػػػؿص
ةنػػػدمهصعكػػػكفصا مخػػػهطرصا ععنيػػػمصصأيضػػػهغيػػػرصمنهرػػػبصصRADدصأخػػػرلمػػػفص  ػػػمصصRADصاألرػػػاكب

ةنػػػدمهصصأكيرػػػعخدـصعط يػػػؽص ديػػػدصعكنك ك يػػػهص ديػػػدةصارػػػعخدامهصكثيةػػػهصةه يػػػمدصكيحػػػدثص ػػػذاصةنػػػدمهص
عه ايػػػمصصأكصinteroperability)صععطاػػبصا  رم يػػػهتصا  ديػػػدةصدر ػػػمصةه يػػػمصمػػػفصا ع ػػػميايمصا  ينيػػػمصص

ص.  رامجصا كم يكعر(صا  مؿصا مع هدؿ
خداـصارػعصإلةػهدةمككنػهتص ػرامجصعه اػمصصإي ػهدةاػرص RAD يركػزصنمػكذجصا عطػكيرصا رػريهص ا رنػهمج

االرػػعخداـصصإةػػهدةاالرػػعخداـص ػػ صح ػػرصا زاكيػػمص اعكنك ك يػػهتصا مرضػػيمصكرن ػػهدؼصم ػػدأصصكإةػػهدة
ص.ك صنمكذجصةمايمصع ميهصا مككنهتصأيضه
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ص
 : النماذج التطوريظ لطمليظ البرمجظ   .5

ا م عػػػدةدصععطػػػكرصةاػػػرصمػػػرصا ػػػزمفصصاألنظمػػػما  رم يػػػهتدصمثػػػؿص ميػػػهصصإف نػػػهؾصاةعػػػراؼصمعزايػػػدص
[GII88]كا منػػػعجصمػػػهصععػػػدـصةمايػػػمصعطػػػكيرص ػػػذاصا منػػػعجدصك ػػػذاصمػػػهصصاألةمػػػهؿه  ػػػهصمعطا ػػػهتصععميػػػرصغصإذص

ا مكاةيػػدصا معيػػدةص طػػرحصا منػػعجصصإفذ ػػؾصصإ ػػرغيػػرصكاعػػهدصيضػػهؼصصإنعه ػػاي  ػػؿصا مرػػهرصا مرػػععيـص هع ػػه ص
منعجص رم  ص همؿص ػيئهصمرػعحيتدصك كػفصةنػدمهصنرغػبص ععػديـصنرػخمصمحػدكدةصصإكمهؿك صا ركؽصع  ؿص

معطا ػػهتصصأكعكػػكفصنػػكاةصا منػػعجصصأفضػػمطصا  مػػؿصن ػػدص ػػذاصا نمػػكذجص يػػداص ػػرطصصأكهكرػػمص مكا  ػػمصا من
ا نظػهـدصيحعػهجصم ندرػكصا  رم يػهتصكػ ص ػذ صصأكا نظهـصمة كمػمص ػدادصك ػكص ػـصع ػرؼص  ػدصعكرػيهصا منػعجص

الرػعي هبص(ص ه عة ػيؿ)نمػكذجص  مايػمصا  رم ػمص ػمـص كضػكحصصإ رم ه  مصصأخرلا حهالتصكك صحهالتص
ص.كرصمهصا زمفمنعجصيعط

دصآخػػرك م نػػرص(صخػػطصمرػػععيـ)ا خطػػ ص حػػهالتصا عطػػكيرصا م ه ػػرصصأ ععػػه    عػػدص ػػمـصا نمػػكذجص
ريعـصعرايـصكهمؿصا نظهـص  ػدصاكعمػهؿص ػذاصا ععػه هصا خطػ دصكمػفص  ػمصصاعةعرضص ذ صا طريعمصا  ت يمصان

ك ػػػـصي ػػػمـصصةاػػػرصك ػػػـصا معطا ػػػهتد(صا مطػػػكر)صأك مرػػػهةدةصا ز ػػػكفصصاألك ػػػ كعػػػدص ػػػمـصا نمػػػكذجصصأخػػػرل
 ػػػػـصعتحػػػػظصا ط ي ػػػػمصا عطكريػػػػمص ا رم يػػػػهتصكػػػػ صكػػػػتص ػػػػذيفصا نمػػػػكذ يفصص.ةمكمػػػػهص عرػػػػايـصنظػػػػهـصن ػػػػهئ 

ص.  ندرمصا  رم يهت(صا ععايدييف)االع هةييفص
عكراريػػمدصكعك ػػؼص طريعػػمصعمكػػفصم نػػدسص(صEvolutionary models)ا نمػػهذجصا عطكريػػمصصإف

ص.من هصأر  متدصكرنذكرصكيمهصيا صع عيداصمفصا  رم يهصأكثرا  رم يهتصمفصعطكيرصنرخص
ص
 :         ألتزايديالنموذج  . 5-1

ا خطػػػ صصأ ععػػػه   ةنه ػػػرصمػػػفصا نمػػػكذجص(صincremental mode)صأ عزايػػػدمي مػػػهصا نمػػػكذجص
صا نمػكذجصص.ا ةارػةمصا عكراريػمصمػه(صمط عػمص  ػكرةصمعكػررة) (صاالحػػؽكمػهصكػ صا  ػكؿص)صأ عزايػدمكةايػاصيعػـك

كينػػعجصكػػؿص(ص إلنعػػهجا  ػػداكؿصا زمنيػػمص)صاإلنعػػهجمع هعػػبصمػػهصععػػدـصزمػػفصص أرػػاكب عط يػػؽصععه  ػػهتصخطيػػمص
كمػثتصعػدصععػدـص رم يػهتصم ه  ػمصص[MCDE94]ععه هصخط صعزايػداصمػفصا  رنػهمجصيمكػفصعرػايماص از ػكفص

ا كثػهئؽصصإنعػهج اماةػهتصكا عحريػرصككظػهئؼصصأرهرػيمصإدارةصأ عزايػدما ن كصصا مطكرةص هرعخداـصا نمكذجص
نعػهجكعحريػرص(صكععدمهصع عيدا)عطكراصصأكثرصإمكهنيهتدصكععدـصؿاألكصك صا عزايدص كثػهئؽصكػ صا عزايػدصا ثػهن دصصكا 

مععدمػػمص ضػػ طصعنرػػيؽصا  ػػةحمصصإمكهنػػهتكا عكاةػػدصكػػ صا عزايػػدصا ثه ػػثدصكععػػدـصصاإلمتئػػ كععػػدـصا ع ػػحي ص
(page layoutص)صاألك يػػمكػػ صا عزايػػدصا را ػػهدصكمػػفصا  ػػديرص ه ػػذكرصانػػاصيمكػػفصارػػعخداـصنمػػكذجصا نمذ ػػمص

ص.ك صريرصةمايمصا  رم مصك صأمصعزايد
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ةنػػػدصارػػػعخداـصا نمػػػكذجص(صcore product)ةػػػهدةصة ػػػهرةصةػػػفصنػػػكاةصمنػػػعجصصاألكؿيكػػػكفصا عزايػػػدص
ةديػػػدةصغيػػػرصمحععػػػمصصإضػػػهكيمدصك كػػػفصع عػػػرصمظػػػه رصاألرهرػػػيمدصأمصانػػػاصيػػػعـصعحديػػػدصا معطا ػػػهتصأ عزايػػػدم

عخضػػػػهص ػػػػذ صا نػػػػكاةصصأك)اةصا منػػػػعجصيرػػػػع مؿصا مرػػػػعخدـصنػػػػكصص.(غيػػػػرصم ػػػػركؼصكاآلخػػػػر  ضػػػػ هصم ػػػػركؼص)
 اععيػػيـصعطػػكيرصخطػػمصا عزايػػدصا عػػه  دصكعحػػددصا خطػػمصصأك/دصكي ػػرمصنعي ػػمص ترػػعخداـصك( مرا  ػػمصعة ػػيايم

دصكععكػررص ػذ صإضػهكيمكععػديـصمزايػهصككظػهئؼصصأكضػؿع ديتتصنػكاةصا منػعجص عا يػمصحه ػهتصا ز ػكفص  ػكؿص
ص.ا نظهـكهمؿصصإنعهجا  مايمص  دصعرايـصكؿصعزايدصحعرصيعـص

ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

صاألرػه يبك ميػهصصاألك يػم ػكصعكػرارمص ط ي عػاصمثػؿصا نمذ ػمصصأ عزايػدمنمكذجصةمايمصا  رم ػمصصإف
يحرصصةارصععدـصمنعجصةهمػؿصكػ صكػؿصعزايػددصعكػكفصا عزايػداتصصاألك يما عطكريمدصك كناص ختؼصا نمذ مص

عةيػػدصا مرػػعخدـصكععػػػدـصصمكهنيػػػهتإةػػػفصا منػػعجصا ن ػػهئ دصك كن ػػػهصعرػػعطيهصععػػديـص"صنرػػخهصممرػػكخم"صاألك ػػر
ص. يعيم ه(صplatform)من مصصأيضه

صاألةمػػهؿمةيػػددصخه ػػمصةنػػدصةػػدـصعػػككرصكريػػؽصكػػهؼصمػػفصا مػػكظةيفصالن ػػهزصصأ عزايػػدما عطػكيرصصإف
  ػػددصعايػػؿصمػػفصا  ػػهمايفدصصاألك يػػمكػػ صا مكةػػدصا ن ػػهئ صا ػػذمصعػػـصعحديػػد ص ام ػػركعصيمكػػفصان ػػهزصا عزايػػداتص

ذا (صكػػهفصذ ػػؾصضػػركريهصإذا)مػػكظةيفص ػػددصصإضػػهكمعجص هرعحرػػهفدصيمكػػفصةندئػػذص ػػرلصعع ػػؿصا نػػكاةصا منػػصكا 
ص.صالن هزصا عزايدصا عه  
ا مخػػػهطرصا ععنيػػػمصمػػػثتدصعػػػدصصإدارةذ ػػػؾصيمكػػػفصكضػػػهصخطػػػمص اعزايػػػداتصمػػػفصا ػػػؿصصإ ػػػرص هإلضػػػهكم

يعطابصنظهـصرئير صعككرصةعهدص ديدصمهصيزاؿصعيػدصا عطػكيردصكعػهريخصعرػايماصغيػرصمؤكػدصعػدصيكػكفصممكنػهص
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 طريعػػمصيمكػػفصكي ػػهصع نػػبصارػػعخداـص ػػذاصا  عػػهددصك ه عػػه  صيمكػػفصععػػدـصكظػػهئؼصصاألك ػػرطػػيطصا عزايػػداتصعخ
ص.عأخير زئيمص امرعخدـصدكفص

ص
  :الحلزونيالنموذج  . 5-2

 ػػػكصنمػػػكذجصصBoehm [BOE88]صأكالا ػػػذمصاععرحػػػاص(صspiral mode)ا نمػػػكذجصا حازكنػػػ ص
 ػػػػه نكاح صا نظهميػػػػمصكا محككمػػػػمصصاألك يػػػػم انمذ ػػػػمصصعطػػػػكرمص  مايػػػػمصا  رم ػػػػمدصكيعػػػػرفصا ط ي ػػػػمصا عكراريػػػػم

عطكيرصرريهص نرػخصعزايديػمصمػفصا  رنػهمجدصيػعـصعطػكيرصا  رنػهمجصصإمكهنيما خط دصكيعدـصصأ ععه    انمكذجص
خػػتؿصصأ عزايػػدمصاإل ػػدارا عزايديػػمدصكعػػدصيكػػكفصصاإل ػػداراتحرػػبصا نمػػكذجصا حازكنػػ صكػػ صرارػػامصمػػفص

اكعمػهالصمػفصا نظػهـصا ػذمصعمػتصصأكثػرنرػخصصإنعػهجك يػهندصكي ػرمصأنمكذ ػهنصصأكنمكذ هصكرعيػهنصصاألك  ا عكرارص
ص. ندرعاصختؿصا عكراراتصا عه يم

عرػػمرص(صframework activities)ةػددصمػػفصن ػهطهتصا  يكػػؿصصإ ػرينعرػـصا نمػكذجصا حازكنػػ ص
رػتصمنػهطؽصيمثػؿصا  ػكؿصصإ ػردص نػهؾصةػهدةصمػهص ػيفصثػتثصص( )(صtask region)منطعػمصا م مػمصصأيضػه

ص:صنمكذ هصحازكنيهصيحعكمصةارصرتصمنهطؽص  صصالحؽا
 ا م هـصا تزممص اعكا ؿصا ة هؿص يفصا مطكرصكا ز كفصص–االع هؿص ه ز كفص. 

 ا م ػهـصا تزمػمص ع ريػؼصا مػكارددصا مرػهراتصا زمنيػمصص–ا عخطيطص(Timelines)دصم اكمػهتص
 .مع اعمص ه م ركعصأخرل

 ا ععنيممخهطرةصا م هـصا تزممص ععييـصا ص–عحايؿصا مخهطرةص. 

 اعط يؽصأكثرصأكا م هـصا تزممص  نهءصعمثيؿصص–ا  ندرمص . 

 صكاإل دارا ع ييدص(construction & releaseص)–ا م هـصا تزممص  نهءصكاخع هرصكعث يػتصص
 (.كه عكثيؽصكا عدريب)كععديـصدةـص امرعخدـص

 ععيػػػيـصا ز ػػػكفص(customer evaluationص)–ايعػػػهتصا م ػػػهـصا تزمػػػمص اح ػػػكؿصةاػػػرصع ص
ا را  ػػمص هالةعمػػهدصةاػػرصععيػػيـصعمثػػيتتصا  رم يػػمصا عػػ صان ػػهتصخػػتؿصمرحاػػمصا  ندرػػمصكعػػـص

 .ص هز هصختؿصمرحامصا عث يتنا

ص
ص
ص

                                                 

 مزيدصمفصا م اكمهتصةفص.صBoehmا نمكذجصا حازكن صا ذمصننهع اصك ص ذاصا  زءص كصع ديؿص انمكذجصا ذمصاععرحاص(صص 
ص.ص[BOE88]ا هصدصرصاأل ا ا نمكذجص
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ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

 رترػػؿصمػػفصم ػػهـصا  مػػؿصا عػػ ص ػػرلصعكيية ػػهصمػػهصصمأ ك ػػمكػػؿصمنطعػػمصمػػفص ػػذ صا منػػهطؽصا رػػعمص
ؿصا ررميمصا مع اعمص  هصمنخةضهصك صحه ػمصخ هئصصا م ركعصا ذمصي رمصعنةيذ دصيككفصةددصم هـصا  م

دصكعحعػػكمصكػػؿصمنطعػػمصةاػػرصم ػػهـصاألةاػػركػػ صا م ػػهريهصا ك يػػرةصذاتصا حرهرػػيمصصإمػػها م ػػهريهصا  ػػميرةدص
مػػفصا ررػػميمدصكعط ػػؽصكػػ ص ميػػهصا حػػهالتصن ػػهطهتصصأةاػػردصي ػػرمصع رية ػػهص عحعيػػؽصمرػػعكلصأكثػػرةمػػؿص
ص.(صرم يهتع كيامصا  رم يهتصكضمهفص كدةصا  صإدارةمثؿص)ا مظام

حه مػػػهصع ػػػدأصةمايػػػمصا  رم ػػػمصا عطكريػػػمدصيعحػػػرؾصكريػػػؽص ندرػػػمصا  رم يػػػهتصحػػػكؿصا حاػػػزكفص هع ػػػه ص
حكؿصا حازكفصعطكيرصمكا ةهتصا منػعجدصكعػدصصاألك رةعهربصا رهةمص دءانصمفصا نكاةصعدصينعجصةفصا دكرةص

نرػػخصمػػفصا  رنػػهمجصصدصثػػـص ػػيئهنصك ػػيئهنصع ػػدأك ػػ عرػػع مؿصا ػػدكراتصا عه يػػمصحػػكؿصا حاػػزكفص عطػػكيرصنمػػكذجص
عطػػكراصينػػعجصةػػفصكػػؿصمػػركرصة ػػرصمنطعػػمصا عخطػػيطصضػػ طص خطػػمصا م ػػركعدصكي ػػرمصضػػ طصا كاةػػمصصأكثػػر

ذ ؾصيضػ طصمػديرصا م ػركعصةػددصا عزايػداتصصإ رصإضهكمكا  دكؿصا زمن ص هالةعمهدصةارصع ايعهتصا ز كفص
ص.ا مخططص  هصكا مطاك مصالن هزصا  رنهمج
ا  رم مصا ع صعنع ػ صةنػدصعرػايـصا  رنػهمجدصيمكػفصعكييػؼصا نمػكذجصختكهص انمهذجصا ععايديمص  مايمص

محػكرصنعطػمصدخػكؿصا م ػركعصكهمػؿصحيػهةصا  رنػهمجدصي ػرؼصا  ػكؿصأةػت صا حازكن ص عط يعاصةارصامعدادص
(point project entryص)يمثػػؿصكػػؿصمك ػػبصيكضػػهصةاػػرص ػػذاصا محػػكرصنعطػػمصا  دايػػمص م ػػركعص ديػػدص

ص.صآخر
كػػػ صنػػػكاةصا حاػػػزكفص(صconcept development project)ـصي ػػػدأصم ػػػركعصعطػػػكيرصا مةػػػه ي

حعػػرص(صعحػػدثصعزايػػداتصمع ػػددةصةاػػرصمرػػهرصا حاػػزكفصا ػػذمصيحػػيطص ه منطعػػمصا مظااػػمصا مركزيػػم)كيرػػعمرص
صدصعععدـصةمايمصا  رم مصة رصا مك بصا عه  ص نعطمصدخػكؿصا م ػركعصعطػكيرصمنػعجص)يكعمؿصعطكيرصا مة ـك
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ص ي ػػػ  صمنع ػػػهصحعيعيػػػهصكعكضػػػهصكػػػ ص دايػػػمص عطػػػكيرصم ػػػركعصكػػػهفصا مطاػػػكبصعطػػػكيرصا مةصإذا(ص ديػػػد  ػػػـك
 ديددصيعطكرصا منعجصا  ديدصك صةددصمػفصا عزايػداتصحػكؿصا حاػزكفصمع  ػهصا مرػهرصا ػذمصيحػيطص ه منطعػمص

مػفصا م ػهريهصصأخػرلصأنػكاعا ع ص  هصعظايؿصاخؼصمفصعظايؿصا نكاةدصكيحػدثصعػدكؽصم ػه اص  مايػمص رم ػمص
ص.

كضػ اص)ةندصع ريةػاص  ػذ صا طريعػمصي مػؿصحعػرصن هيػمصةمػرصا  رنػهمجصصك صا حعيعمدصي عرصا حازكف
عكػػكفصةمايػػمصا  رم ػػمصكي ػػهصنهئمػػمدصك كػػفصحه مػػهصيحػػدثصعمييػػرصمػػهدصع ػػدأصصأكعػػهتدص نػػهؾص(خػػهرجصا خدمػػم

ص(.صصمثؿصعحريفصا منعج)ةمايمصا  رم مصةندصنعطمص دايمصمنهر مص
ص

يػهتصكارػ مصا نطػهؽدصكالفصا  رم يػهتصك رم صأنظمػما نمكذجصا حازكن صطريعمصكاع يمص عطكيرصصإف
ص ػػػهإل راء امطػػكرصكا ز ػػكفصك ػػػـصا مخػػهطرصكا عيػػهـصصاألكضػػؿععطػػكرصمػػهصععػػدـصةمايػػػمصا  رم ػػمدصكهنػػاصمػػػفص

صكآ يػمصاألك يػما منهربص  هصك صكؿصمرعكلصمػفصمرػعكيهتصا عطػكردصيرػعخدـصا نمػكذجصا حازكنػ صا نمذ ػمص
كػػ صصاألك يػػما مطػػكرصمػػفصعط يػػؽصنمػػكذجصا نمذ ػػمصمػػفصذ ػػؾص ػػكصانػػاصيمكػفصصاأل ػػـ ععايػؿصا مخػػهطردصك كػػفص

أمصمرحاػػمصمػػفصمراحػػؿصعطػػكرصا منػػعجصك ػػكصيحػػهكظصةاػػرصا طريعػػمصا عدري يػػمصا نظهميػػمصا عػػ صعععرح ػػهصدكرةص
عكػػرارمصي كػػسصكاعػػهصا  ػػه ـصا حعيعػػ صكيعطاػػبصا نمػػكذجصا حازكنػػ صص إطػػهرا حيػػهةصا ععايديػػمدصك كػػفصيط ع ػػهص
ذا ص ميهصمراحؿصا م ػركعدصاةع هرانصم ه رانص امخهطرصا ععنيمصك يعاػؿصصأفط ػؽص ه ك ػاصا منهرػبدصك ػبصصكا 

ص.ع   صم كامصي  بصحا هصأفا مخهطرصع ؿص
ا ز ػػػكفصصإعنػػػهعي ػػػ بصصإذ ػػػيسصدكاءنصةهمػػػهندصصاألخػػػرلا نمػػػكذجصا حازكنػػػ صككػػػؿصا طػػػرؽصصإف يػػػدص

يعطاػػبصص ػػذاصا نمػػكذجصإفيمكػػفصا ػػعحكـص ه طريعػػمصا عطكريػػمدصثػػـصص أنػػا(صكخه ػػمصكػػ صحػػهالتصعكعيػػهصةعػػكد)
 ػػـصيك ػػؼصك ػػكدصمخػػهطرةصصكػػإذاخ ػػرةص يػػدةصكػػ صععػػديرصا مخػػهطرةدصكي عمػػدصةاػػرص ػػذ صا خ ػػرةصكػػ صن هحػػادص

خيػػرانصا نمػػكذجص حػػدصذاعػػاص ديػػدصنرػػ يهنصك ػػـصيرػػعخدـصأكصص.رئيرػػمصك ػػـصع ػػه جدصكػػهفصا م ػػهكؿصرػػععهصدكفص ػػؾ
مرؽصعحديػدصك ه يػمصدصكريرػعاألك يػمنمػكذجصا نمذ ػمصصأكا خطػ صصأ ععه   ةارصنطهؽصكارهص  دصكه نمكذجص

ص. ذاصا نمكذجصا  ديدصا  هـص ثعمصمطاعمصةدداصمفصا رنكات
ص
ص
ص

 نموذج التطوير المتزامن  . 5-3
 concurrent)نمػػػكذجصا عطػػػكيرصا معػػػزامفصصDavis & Sitaram [DAV94]ك ػػػؼص

development model)ص: ه  يممصا عه يمدصا ذمصيرمرصأحيهنهنصا  ندرمصا معزامنمدص
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مػفصدكرةصا حيػهةصص–ءصا م هريهصحه ػمصا م ػركعصمػفصخػتؿصا مراحػؿصا رئيرػمصكعػطصةندمهصيعه هصمدرا
يماكػػكفصأيػػمصككػػرةصةػػفصأكضػػهعصم ػػهري  ـص ػػذ صا حه ػػمصمثػػهؿصةاػػرصمحهك ػػمصمعه  ػػمصصالصكػػإن ـص–ا ععايديػػمص

الحػظصمػثتنصأنػاصحعػرصةنػدمهصيكػكفص.صم مكةهتصم عدةص دانصمفصا ن هطهتص هرػعخداـصنمػهذجص رػيطمص ػدانص
يك ػػدصأ ػػخهصصكػػ صا م ػػركعصم ػػمك كفص ن ػػهطهتصمعراكعػػمصكػػ صآفصدصكػػ صمرحاػػمصا ع ػػةير(صرك يػػ)م ػػركعص

دصكي ػػػػػممكفدصيكعػػػػبص ػػػػػؤالءصاال ػػػػخهصصا معطا ػػػػػهتدصكمػػػػػثتنص.صم ػػػػهنصمػػػػػهصةػػػػدةصمراحػػػػػؿصعطكيريػػػػمصأخػػػػػرل
كعػػػدص ينػػػتصنمػػػهذجصةمايػػػمص(.ص مي  ػػػهصكػػػ صآفصم ػػػهنص)كي ػػػركفصاخع ػػػهراتصا عكهمػػػؿصدصكيخع ػػػركفدصكي ػػػةركف

ا عػزامفصا مك ػكدصصHumphrey , Kellner [KEL89, HUM89] صاععرح ػهص ندرػمصا  رم يػهتصا عػ
صKellner [KEL91]صأةمػػهؿكعرػػعخدـصأحػػدثص.ص ػػيفصن ػػهطهفصعحػػدثصخػػتؿصأمصمرحاػػمصمػػفصا مراحػػؿ

 عمثيػػػؿصةتعػػمصا عػػػزامفصا مك ػػكدةص ػػػيفصن ػػػهطهتصصا  رم ػػممخططػػهتصحه ػػػمصعػػدكيفصيمثػػػؿصحػػهالتصةمايػػػمص
ك كن ػػػهصأخةعػػػتصكػػػ صدص( معطا ػػػهتصكػػػ صآخػػػرصمراحػػػؿصا عطػػػكيرعمييػػػرصادصمػػػثتنص)معراكعػػػمصمػػػهصحػػػدثصمحػػػددص

دارع ػػػهعكضػػػي صغنػػػرصا عػػػزامفصا مك ػػػكدصكػػػ ص ميػػػهصن ػػػهطهتصعطػػػكيرصا  رم يػػػهتص صإف.صكػػػ صم ػػػركعصمػػػهصكا 
ككامهصععدـصا ػزمفصكػهفصةايػؾصا ععػدـصكػ صدصم ظـصنمهذجصةمايهتص رم مصعطكيرصا  رم يهتصيرير هصا زمف

 هحعيه ػػػهتصا مرػػػعخدـصكا عػػػراراتص(صةمايػػػمصا  رم ػػػمصا معزامنػػػمصنمػػػكذج)ك ه معه ػػػؿصيةػػػهدص.صةمايػػػمصا عطػػػكير
ص.صكنعهئجصا مرا  مصاإلداريم

يمكػػفصعمثيػػؿصنمػػكذجصةمايػػمصا  رم ػػمصا معزامنػػمصعخطيطػػهنصةاػػرص ػػكؿصرارػػامصمػػفصن ػػهطهتصععنيػػمص
يعحعػػؽصن ػػهطصا  ندرػػمصا م ػػرؼص انمػػكذجصدصكمػػثتاص.صكم ػػهـصكأةمػػهؿص ندرػػمص رم يػػهتصمراكعػػمص  ػػهدصرئيرػػيم
دصكعك ػػػػػيؼصا معطا ػػػػػهتدصأكصنمذ ػػػػػمصا عحايػػػػػؿ/كصاألك يػػػػػما نمذ ػػػػػمص:صنػػػػػ ص عط يػػػػػؽصا م ػػػػػهـصا عه يػػػػػما حازكص

صص( )كا ع ميـ
صأفكيمكػػػفص.صعمثػػػيتنصعخطيطيػػػهنص ن ػػػهطصكاحػػػدصضػػػمفصةمايػػػمصا  رم ػػػمصا معزامنػػػمصأدنػػػه صيعػػػدـصا  ػػػكؿ

مثيػػؿصك كػػذاصيمكػػفصع.صا مدكنػػمصكػػ صأمصكعػػتصم طػػرص(2)كػػ صأمصمػػفصا حػػهالتص–ا عحايػػؿصص–يكػػكفصا ن ػػهطص
ععكا ػػدص ميػػهصا ن ػػهطهتصكػػ صزمػػفص. طريعػػمصم ػػه  م(صاالع ػػهؿص ػػه ز كفصأككه ع ػػميـص)صأخػػرلن ػػهطهتص

كأن رصن ػهطصاالع ػهؿصدصك صكعتصم كرصمفصا م ركعصدصكمثتنصص.صك كن هصعككفصك صحهالتصمخعاةمدصكاحد
صكيعكا ػدصكػ صحاػمصانعظػهرصا صاألك ػر(صiteration)دكرعػاص(صغيرصم ػيفصكػ صا  ػكؿص) ه ز كفص عمييػراتصيعػـك

حه ػػمصعيػػدصصإ ػػر هالنععػػهؿص(صا ػػذمصيك ػػدصكػػ صحه ػػمصا ت ػػ ءصأثنػػهءصاكعمػػهؿصاع ػػهؿصا ز ػػكف)ن ػػهطصا عحايػػؿص
ص.حه مصانعظهرصا عمييراتصصإ را عطكيرص

ص
ص

                                                 
 
 .ٌجب مالحظت  أن التحلٍل والتصمٍم مهمتان معقذتان تتطلبان مىاقشت واسعت(  
 
 .مزاقبته مه الخارج أوومط ٌمكه مالحظته  أوالحالت هً سلىك (  
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ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

صإ ػرا عػ صعرػ بصاالنععػهؿصمػفصحه ػمصصاألحػداثي رؼصنمكذجصةمايمصا  رم مصا معزامنمصرارامصمػفص
ي رمصا ك ؼصةفصعضػهربصكػ صنمػكذجصا عحايػؿصخػتؿصدصن هطهتص ندرمصا  رنهمجصكمثتنص كؿصمفصصأخرل

ك ػػػذاصيك ػػػدصحهثػػػمصع ػػػحي صنمػػػكذجصا عحايػػػؿصا عػػػ صعرػػػ بصانععػػػهؿصن ػػػهطصدصمػػػفصا ع ػػػميـصاألك ػػػرا مراحػػػؿص
ص.حه مصانعظهرصا عمييراتصصإ را عحايؿصمفصحه مصاالنع هءص

هنص عطػػػػػػػػػػػػػكيرصعط يعػػػػػػػػػػػػػهتصةػػػػػػػػػػػػهدةصيرػػػػػػػػػػػػػعخدـصنمػػػػػػػػػػػػػكذجصةمايػػػػػػػػػػػػػمصا  رم ػػػػػػػػػػػػمصا معزامنػػػػػػػػػػػػػمصنمكذ ػػػػػػػػػػػػػ
.صا ماعـصمػفصم مكةػمصمػفصا مككنػهتصا كظهئةيػم/كيعأ ؼصنظهـصا  ميؿص(.client/server)( )ا ماعـ/ا  ميؿ

كهناصي رؼصن هطهتصكػ ص  ػديفصدصا ماعـ/كةندصعط يؽصنمكذجصةمايمصا  رم مصا معزامنمصةارصنظهـصا  ميؿ
[SHE94] (dimensions)ةهتصمرػػعكلصا نظػػهـصكع ػػه جصمكضػػكصصوبطددد المنددون صبطددد النمددام ص

                                                 
 
ٌحتىي عادة على قاعذة بٍاواث ( قىة ثزأككمبٍىتز )والملقم ( PSC, عادة كمبٍىتزاث شخصٍت)الملقم بٍه العمٍل /تقسم وظائف البزمجٍاث فً تطبٍقاث العمٍل(  

 .مزكزٌت
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ا ع ػػػميـص:صا ع ػػػميـصكا ع ميػػػهصكاالرػػػعخداـصكي ػػػه جص  ػػػدصا مكػػػكفص ة ػػػه يعيف:ص هرػػػعخداـصثتثػػػمصن ػػػهطهت
ص:كيعحعؽصا عزامفص طريععيف(صrealization)كا عحعيؽص

ا حػػػه  صصاألرػػػاكبكيمكػػػفصنمػػػذ ع هص هرػػػعخداـصدصعحػػػدثصن ػػػهطهتصا نظػػػهـصكا مكػػػكفصكػػػ صآفصم ػػػهنص . 
ص.ا مك كؼصره عهنص(صstate-oriented approach)ا عك اص

يمكػػفصع ػػميـصكعحعيػػؽصكػػؿصمن ػػهصةاػػرصنحػػكصدصماعػػـص مككنػػهتصةديػػدة/ين ػػزصعط يػػؽصةػػهدمص ا ميػػؿ .2
 .معزامف

ص
نمػػػكذجصةمايػػػمصا  رم ػػػمصا معزامنػػػمص ػػػكصكػػػ صا حعيعػػػمصنمػػػكذجصعه ػػػؿص اعط يػػػؽصكػػػ ص ميػػػهصأنػػػكاعصصإف

ع رؼصا   كمصمػفصدصاصا نمكذجكة ص ذ.صكيعدـص كرةصدعيعمص احه مصا را نمص م ركعصمهدصعطكيرصا  رم يهت
كيعكا ػػػدصكػػػؿص.صا معكا يػػػمصاألحػػػداثا ن ػػػهطهتص ػػػدالنصمػػػفصععييػػػدصن ػػػهطهتص ندرػػػمصا  رم يػػػهتص رارػػػامصمػػػفص

كػ صصأكدصكعر بصأحداثصك دتصضمفصن ػهطصمحػدد.صن هطصةارصا   كمصمهصن هطهتصأخرلصك صآفصم هنص
ص.انععهالتص يفصحهالتصن هطصمهدصمكهفصآخرصمهصك ص  كمصا ن هطهت

ص
  :المنونات جميعنموذج ت.  6

ععػػدـصا عكنك ك يػػهتصا مرضػػيمص ػػيكتصععنيػػهص نمػػكذجصةمايػػمص رم ػػمصي عمػػدصةاػػرصا مككنػػهتص  ندرػػمص
عماػػػؼصكػػػتصمػػػفصا  يهنػػػهتصكا خكارزميػػػهتصصأ ػػػنهؼص إن ػػػهءا عك ػػػاصصأ مرضػػػ ا  رم يػػػهتدصي ػػػعـصا نمػػػكذجص

مػفصمػرةصكػ صصأكثػراػمص ترػعخداـصا مرضيمصا عك ػاصعه صاأل نهؼا مرعخدممص عنهكؿصا  يهنهتدصكعككفص ذ ص
ص. ممتصكنةذتص  كؿصمنهربصإذام نيمصةارصكم يكعراتصمخعاةمدصكذ ؾصصأنظممعط يعهتصك نرص

كثيػرانص(صا عػه  صا  ػكؿ(ص)Component assembly model)يرعخدـصنمكذجصع ميهصا مككنهتص
صإلن ػػػهءكيعطاػػػبصطريعػػػمصعكراريػػػمص(صNE92)رمص ط ي عػػػاصخ ػػػهئصصا نمػػػكذجصا حازكنػػػ صك ػػػكصعطػػػكصصمػػػف

ػػدصا  رم يػػهتصكةاػػػرصكػػؿصحػػػهؿ هصنمػػػكذجصع ميػػهصا مككنػػػهتصا عط يعػػهتصمػػػفصمككنػػهتص رم يػػػمص ػػػه زةصي م 
ص(.Classesدصا نهؼحيهنهنصأعرمرصدصprepackaged)مر عهنص

ا مر ػػػػحمص ترػػػػعخداـصكيعحعػػػػؽصذ ػػػػؾص هخع ػػػػهرصصأل ػػػػنهؼاع ػػػػدأصا ة ه يػػػػمصا  ندرػػػػيمص  مايػػػػمصعمييػػػػزص
.ص(ص )كا خكارزميػػهتصا عػ صرعرػع مؿص عحعيػؽص ػذ صا م ه  ػػمدصعط يػؽا  يهنػهتصا مطاػكبصأفصي ه   ػهص ػذاصا 

ص.مهص نؼصكعكضهصا خكارزميهتصكا  يهنهتصا مكاكعمصك 
 Class)أ ػنهؼصصك صم هريهص ندرمص رم يمصمهضيمصك صمكع ػمصصأن ئتا ع صصأل نهؼاعحةظص

libraryكػػ صمخػػػزفصصأك(ص(Repository)كع ػػػمصي ػػرمصا  حػػػثصكػػػ صمدصمر ػػػحمصأ ػػػنهؼكحه مػػػهصعميػػزصدص

                                                 
 
 .هذا وصف مبسط لتعزٌف الصف (  
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ع ػػرمص ندرػػع هص هرػػعخداـصدص ػػؿص ػػذ صا ةئػػهتصمك ػػكدةصرػػه عهن؟صكعرػػعخاصصمػػفصا مكع ػػم:ص اـ ػػياصصأل ػػنهؼا
صأل ػػنهؼامػػفصا عط يػػؽصا مطاػػكبص نػػهء ص هرػػعخداـصصاألكؿي ػػكؿص  دئػػذصا عزايػػدص.صا طػػرؽصا مرضػػيمصا عك ػػا
ي ػػكدص  دئػػذص.صكئػػهتص ديػػدةصم نيػػمص عحعيػػؽصا معطا ػػهتصا خه ػػمص ػػه عط يؽصكأمدصمرعخا ػػمصمػػفصا مكع ػػم
صا مريػراتعزايداتصع ميػهصا مككنػهتصخػتؿصصإ ركي كدصأخيرانص ادخكؿصدصا حازكفصإ رعدكؽصةمايمصا  رم مص

ص.ا عه يمصة رصن هطصا  ندرم
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص

االرػػعخداـصم نػػدسصصإةػهدةكعػػزكدصدصةػػهدةصارػػعخداـصا  رم يػهتصإ ػريعػكدصنمػػكذجصع ميػهصا مككنػػهتص
اةعمػػهدانصةاػػرصصQSM Associatesكعػػدصأكػػهدتص ػػركمصدصمص اعيػػهسا  رم يػػهتص  ػػددصمػػفصا ةكائػػدصا عه اػػ

كعخةػيضصكاةػمص%ص71ععايؿصزمفصدكرصا عطػكيرص نرػ مصصإ ردرارهتصاالرعخداـصأفصع مهصا مككنهتصيعكدص
ص669  ه معهرنػػػػػمص معيػػػػػهسصا  ػػػػػنهةمصا  ػػػػػه  صص2662عيمعػػػػػاصصإنعه يػػػػػمكمؤ ػػػػػرصدص%84ا م ػػػػػركعص نرػػػػػ مص

(YOU94ص.)كػػتصيك ػػدصأدنػػرص ػػؾصكػػ صأفصدصعػػكةصكمعهنػػمصمكع ػػمصا مككنػػهت ػػذ صا نعػػهئجصعه  ػػمص صإفكمػػهص
ص.نمكذجصع ميهصا مككنهتصيعدـصميزاتص هممص  ندرمصا  رم يهت

 نموذج الطرق الصوريظ  .7
م مكةػمصمػفصا ن ػهطهتصا عػ ص(صformal methods model)ي ػمؿصنمػكذجصا طػرؽصا  ػكريمص

ا  ػػكريمصم نػػدسصا  رم يػػهتصمػػفصصكعمكػػفصا طػػرؽص.ا كم يػػكعرمكا ػػةهتصريهضػػيمص  رم يػػهتصصإ ػػرععػػكدص
ص.ك ػؼصنظػهـصم عمػدصةاػرصا كم يػكعرصكعطػكير صكا عحعػؽصمػفص ػحمصةماػاص عط يػؽصعػدكيفصريهضػ صدعيػؽ

حه يهنصيط ؽص  ضصمؤررهتصعطكيرصا  رم يهتصنرخمصم د مصةفص ذ صا طريعػمصعرػمرص رم يػهتصا مركػمص
ص.ص[MIL89,DYE92](صClean Room software engineering)ا نظيةمص
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ا  ديػػػدصمػػػفصا م ػػػهكؿصا عػػػ صصإلزا ػػػمـصا طػػػرؽصا  ػػػكريمصةنػػػدصارػػػعخدام هصخػػػتؿصا عطػػػكيرصآ يػػػمصععػػػد
كيمكػػػػفصاكع ػػػهؼصحػػػػهالتصا ممػػػػكضصكةػػػػدـصص.ا  رم يػػػػهتي ػػػ بصحا ػػػػهص هرػػػػعخداـص عيػػػػمصنمػػػهذجص ندرػػػػمص

نمػهك يسص هرعخداـصمرا  مصمنهر مصدصكع حيح هص ر ك مصأكثرص(صا عضهرب)االكعمهؿصكةدـصاالنر هـص صكا 
عةيػػدصكأرػػهسص اعحعػػؽصصكإن ػػهايػػؿصا ريهضػػ صةنػػدمهصنرػػعخدـصا طػػرؽصا  ػػكريمصخػػتؿصا ع ػػميـصعط يػػؽصا عح

ا عػ صيمكػفصأفصصاألخطػهءع ػحي صكصمفص حمصا  رنهمجصك  ذاصك  صعرم ص م ندسصا  رم يهتص هكع ػهؼص
ص.ع عرصغيرصمكع ةم

انػػاصي طػػ ص رم يػػهتصخه يػػمصصإالدصنمػػكذجصا طػػرؽصا  ػػكريمص ػػـصي ػػ  ص  ػػدصطريعػػمصرػػهئدةصإفرغػػـص
ص:يا صمن هصمهصاألةمهؿمفصا  يكبصكمهصذ ؾصك نهؾصمخهكؼصحكؿصعه ايمصعط يعاصك ص يئمص

ص.كيرعمرؽصكععهنصطكيتنصصهمكاةعطكيرصا نمهذجصا  كريمصحه يهنص . 
عامصكعطصمفصمطكرمصا  رم يهتصعػهدريفصةاػرصعط يػؽص ػذ صصألناصدا عدريبصإ ر نهؾصحه مصمهرمص .2

 .ا  كريما طرؽص

 .يهتص اعكا ؿصمهصز كفصغيرصمعطكرصععنيهنصي  بصارعخداـص ذ صا طرؽصكآ  .3

كمػفصا ممكػفصأفصيكرػبصنمػكذجصا طػرؽصا  ػكريمصمػكا يفصمػفصدص رلصدحضص ذ صاالع همػهتصصإذا
كمطػكرمصدصصsafety)ص هألمػهفكخه ػمصا مطػه  يفصمػن ـص  نػهءص رم يػهتصع ػعـصكثيػرانصدصمطكرمصا  رم يهت

كا مطػكريفصا ػذيفصرػي هنكفصضػهئعمص(ص ط يػما كعركنيهتصا طيرافص اطػهئراتصكمطػكرمص رم يػهتصا م ػداتصا
صصصصصص.صصصصصصصصحدثصخطأصك صا  رم يهتصإذامه يمص

ص
 


