
 
 

 RUP چيست  
  

شد آه با پيدايش متدولوژيهاي  با پيشرفت تكنولوژي آامپيوتر، نياز هرچه بيشتر به گسترش علم نرم افزاري نيز احساس مي
در ابتدا، اين روشها مناسب بودند و جوابگوي نيازهاي آن زمان بودند ولي با افزايش . آغاز شد  و روش آبشاري SSADMهمانند 
پس . هاي نرم افزاري نداشتند سازي و هدايت پروژه يمي همچون شبكه، ديگر آارآيي الزم را جهت پيادهها و پيدايش مفاه داده

.  بطور جدي مورد مطالعه و بحث قرار گرفت1991مفاهيم برنامه نويسي شيءگرا پا به عرصه وجود گذاشت و در سال 
ها داد و شرآتهاي نرم افزاري توانستند با   را به برنامهاستفاده از اين روشها و متدهاي برنامه نويسي قدرت و انعطاف بسياري

ها و بهينه سازي آدهاي خود، نرم افزارهاي قويتري را به بازار عرضه آنند ولي اين روش جديد نيز نياز به  آاهش هزينه
در . دــباش يــم...  و Booch، OMT OSEپس روشها و متدولوژيهاي جديدي مطرح شد آه شامل . مديريت و يكپارچگي داشت

 مطرح ساخت آه بعد از روش RUP (Rational Unfied Process)وان ــت عنــحــي را تــ روشRationalت ــــرآــ ش2000ال ــس
MSFشرآت مايكروسافت به دنياي نرم افزار عرضه شد و امروزه از طرفداران بسياري برخوردار است .  

 آبشاري براي پروژه هاي توليدي استفاده مي آنند آه در آن هر فاز را در يك اآثر تيمهاي نرم افزاري ، هنوز  هم از فرآيند
دراين توالي ، ابتدا شناخت نيازمنديها انجام مي شود و سپس تحليل و طراحي و بعد از آن پياده . توالي ، آامل مي آنند

  .سازي يا مجتمع سازي و سپس تست انجام مي شود
يان چرخه حيات پروژه به تاخير مي اندازد و مشكالت توليد نرم افزار را سخت و پر هزينه چنين روشهايي ، تست آردن را تا پا

  .يعني يك توالي از گامهاي افزايشي يا تكرارها .  از يك روش تكراري استفاده ميكند RUPبر خالف اين روش . مي گرداند
اين بخش  قابليت . نهايي را توليد ميكند هر تكرار، مجموعه اي تعريف شده از اهداف و بخشي از پياده سازي سيستم

هر يك ازاين تكرارهاي متوالي ، براي تكميل و اصالح سيستم تا زمان آامل شدن محصول نهايي ، بر مبناي . آارآردن را دارد
  .آار تكرارهاي قبلي ساخته مي شود

 طراحي و پياده سازي و تست انجام مي  مشاهده مي نمائيد مقداري از نيازمنديها تحليل و1درهر تكرار ، چنانچه درشكل 
بر اساس نتايج تكرارهاي ( هر تكرار ، براي توليد يك برنامه قابل اجرا آه يك گام به محصول نهايي ، نزديكتر است . شود 
  .صورت مي گيرد) قبلي

 RUPدر اصل  .  استهاي نرم افزاري در نظر گرفته شده  در اصل يك متدولوژي است آه در جهت آنترل و انجام پروژه
باشد آه آليه مراحل انجام يك پروژه آه با معماري و آناليز  هاي نرم افزاري مي چارچوبي در جهت انجام صحيح و موفق پروژه

  .شود را دربيان ميكند  ختم ميGold Releaseسازمان شروع شده و به تست نرم افزار و ارائه 
ول چه چيزي است و نيز تعيين مي آند آه هر فعاليتي از پروژه به طور روشن و  واضح مشخص مي آند آه چه آسي مسئ

 ساختاري را براي چرخه حيات پروژه فراهم مي آند آه به طور روشن ، RUPهمچنين . چگونه و چه موقع انجام مي شود 
  .مراحل مهم و نقاط تصميم گيري رابيان مي آند

RUPكرار بر مبناي معماري مي باشد  يك روش براي توليد نرم افزار مي باشد آه بر اساس تRUP فرآيندي است آه مراحل 
پروژه را تعريف ميكند و همچينن  فرآيندي است آه چارچوب فرآيند با قابليت سفارشي شدن را براي مهندسي نرم افزار 

براي توليد نرم  را مي توان براي حمايت از تيم هاي آوچك يا بزرگ و راهكارهاي مرتب و رسمي RUPمحصول . فراهم مي آورد 
  . افزار پيكر بندي نمود

RUP يك روش توليد و توسعه نرم افزار مي باشد آه زمان انجام پروژه را به تكرارهايي تقسيم مي نمايد در هر تكرار از پروژه ، 
، درنمودار  طي مي شوند آه در هر ديسيپلين ، فعاليتهاي مربوط به تكرار و خروجيهاي تكرار RUP ديسيپلين تعريف شده در 9

  .زمان بندي پروژه معين مي شود
  .  تكرارهاي اوليه بر نيازمنديها و تحليل طراحي و تكرارهاي بعدي ، بر پياده سازي و تست تاآيد دارندRUPدر متدولوژي 

  
  نسبت به روش آبشاري ) روش تكراري ( RUPمزيت متدولوژي  

  :اردروش تكراري به داليل زير نسبت به روش آبشاري برتر مي د
  .روش تكراري ، با نيازمنديهاي متغير سازگار است-

اضافه آردن و تغيير ويژگي نيازمنديها هميشه از جمله مشكالت . در طول توليد نرم افزار نيازمنديها و ويژگيها تغيير ميكنند
  .موجود در پروژه هستند آه منجر به تاخير در تحويل پروژه و عدم رضايت مشتريان و مجريان مي گردد

 به جهت ساختار آن آه از روش توليد تكراري حمايت مي آند آه در آن آليه ديسيپلينها ، از نيازمنديها گرفته تا تست RUPدر 
و مديريت نيازمنديها ، در هر تكرار از پروژه صورت مي گيرد بنابراين مشكالت ناشي از تغييرات نيازمنديها در اين متدولوژي مرتفع 

  .گرديده است
  
  .وش تكراري ، مجتمع سازي در انتهاي هر تكرار صورت مي گيرد در ر-

از جمله مشكالت متدولوژي آبشاري ، مجتمع سازي درانتهاي پروژه مي باشد آه منجر به دوباره آاري و اتالف وقت و هزينه 
 ، مجتمع سازي صورت روش تكراري ، پروژه را شكسته به تكرارهاي آوچك تر تقسيم مي آند آه در پايان هر تكرار. مي گردد

مي گيرد و در آن ، بلوآهاي ساخته شده ، تدريجًا مجتمع سازي مي شوند و در نتيجه ، دوباره آاري بعدي را به حداقل مي 
  .رساند 

  
  . ، ريسكها معموًال در مجتمع سازيهاي اوليه آشف مي شوندRUPدر متدولوژي-

. آه آليه مولفه هاي فرآيند ، تست مي شوند ، آاهش مي دهد ، ريسكها را در تكرارهاي اوليه RUPروش مجتمع سازي 
چون در هر تكرار ، جنبه هاي بسياري از پروژه، مانند ابزارها و مهارتهاي اعضاء ، تيم را مي سنجند، مي توان تشخيص داد آه 

  .آيا ريسكهاي آشف شده ، واقعي هستند يا نه؟ و نيز مي توان ريسكهاي جديد را تشخيص داد 
  
 . روش تكراري، استفاده مجدد آسان مي شوددر-

چون بخشي از آنها ، درتكرارها طراحي يا پياده . شناسايي عيبهاي معمول، از تشخيص آنها، در طي طرح ريزي آسانتر است 
كميل سازي شده اند،بازنگري هاي طراحي در تكرارهاي اوليه ، امكان فرصتهاي بالقوه را براي استفاده مجدد و سپس توليد و ت

  .آنها در تكرارهاي بعدي، براي معماران فراهم مي آند
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  .در روش تكراري ، نقص ها در طي چندين تكرار ، آشف و تصحيح مي شوند-

نقص هاي معماري نرم افزار بيشتر در تكرارهاي اوليه آشف مي شوند تست موانع عملكردي، به جاي اينكه با نزديك شدن 
  .نند، زماني آشف مي شوند آه هنوز براي رفع آنها وقت باقيست به زمان تحويل ، ايجاد وحشت آ

  
  . در روش تكراري ، از پرسنل پروژه بهتر استفاده مي شود-

آنها نيز، طراحي آامل شده را . در روش آبشاري ، نيازمنديهاي آامل شده از مرحله تحليل ، براي طراحان فرستاده مي شود
نها ، مولفه ها را براي مجتمع سازان مي فرستند مجتمع سازان سيستم را براي تست براي برنامه نويسان مي فرستند  و آ

اين دست به دست شدن ها منبع خطاها و برداشت هاي متفاوت مي باشد و باعث مي شود آه . آنندگان مي فرستند
 با معرفي نقشها RUP متدولوژي. افراد تيم اجرايي پروژه، براي محصول نهايي ، احساس مسئوليت آمتري داشته باشند

(Roles) محدوده تخصص اعضاء تيم را وسيع تر مي آند و به آنها اين امكان را مي دهد آه نقشهاي بسياري را ايفا آنند 
همچنين مدير پروژه را قادر مي سازد آه از آارمندان موجود ، بهتر استفاده آند و بطور همزمان دست به دست شدنهاي 

  .مضر را حذف آند
  
  .وش تكراري ، اعضاء تيم در ضمن انجام آار ، چيزهايي نيز ياد مي گيرنددر ر-

اعضاء تيم اجرايي پروژه ، همراه با چرخه توليد ،فرصت يادگيري دارند به اين ترتيب آه در نتيجه ارزيابي تكرارها متوجه 
  .فزايش دهنداشتباهات خود مي شوند و مي توانند از يك تكرار تا تكرار بعدي، مهارتهاي خود را ا

  
  . در روش تكراري ، فرآيند توليد نرم افزار ، همراه با انجام آار، اصالح شده و بهبود مي يابد-

ارزيابي در پايان تكرار ها موقعيت پروژه ، را از نظر محصول يا زمانبندي بررسي مي آند همچنين مواردي را آه از نظر سازمان 
  .ود بخشيد را تحليل مي آنديا فرآيند ، مي توان در تكرار بعدي بهب

 ، با دو RUPمتدولوژي .  ، همراه با انجام آار ، توليد نرم افزار اصالح مي شودRUPبنابراين در فرآيند توليدنرم افزار با متدولوژي 
  .بعد يا ساختار سازماندهي مي شود

  
  RUPاصول اساسي متدلوژي  
  
  : ح زير است   از چند اصل اساسي تشكيل شده است آه به شرRUPهسته

   رسيدگي سريع و مداوم به ريسكهاي اصلي -
رسيدگي به ريسكهاي پروژه بايد به صورت مداوم سريعًا صورت . ريسكهاي پروژه را از ابتداي پروژه تعيين و رسيدگي نمائيد

  .گيرد
  
   بيان نيازمنديهاي مشتري و تضمين برآورده ساختن آنها -

 مشتري، مستند سازي مي شوند و در فازهاي طراحي ، پياده سازي و تست ، برآورده نيازمنديها ، به شكل قابل فهم براي
  .ساختن نيازمنديهاي پروژه ، تضمين مي گردد

  
   روي نرم افزار قابل اجرا متمرآز بمانيد -

آنها ذهني مستندات و طراحي ها در انجام پروژه مفيد هستند اما نمايش ضعيفي از پيشرفت واقعي مي باشند زيرا ارزيابي 
آد اجرايي آه مراحل آامپايل و تست را بصورت موفقيت آميز . است و اهميت آنها در مقايسه با آد، در درجه بعدي قرار دارد 

  .پشت سر مي گذارد ، بهترين نمايش پيشرفت مي باشد
  
   تغييرات را هر چه زودتر در پروژه گنجانده شود-

برنامه هاي امروزي بسيار پيچيده تر از آن هستند آه بتوانند براي اولين بار ، توانائي دريافت نيازمنديها ، طراحي و پياده سازي 
  .صحيح را داشته باشند، اين به آن معناست آه براي توليد  وتوسعه يك سيستم ، نياز به سازگاري با تغييرات داريم

  
  تداي پروژه به عنوان مبنا قرار دهيد معماري قابل اجرايي را از اب-

ايجاد سريع يك معماري . بسياري از ريسكهاي پروژه ، با طراحي ، پياده سازي و تست زود هنگام ، در پروژه آاهش مي يابند
  .پايدار ، ارتباطات را تسهيل آرده و تاثير تغييرات را نيز محدودترمي نمايد

  
   بسازيدسيستم را به صورت اجتماعي از مولفه ها-

برنامه هايي آه با استفاده از مولفه ها ساخته مي شوند، در مقابل تغييرات ، بسيار مقاوم مي باشند و هزينه هاي نگهداري 
مولفه ها ، استفاده مجدد را تسهيل ميكنند و در نهايت سطح آيفيت توليد نرم افزار . سيستم را تا حدزيادي آاهش مي دهند

  .را افزايش مي دهد
  

  قالب يك تيم با هم آار آنيد در -
 جهت توليد نرم افزار ، بر ارتباطات تيمي خوب و روحيه تيمي RUPمتدولوژي . يك آار تيمي مي باشد. توليد و توسعه نرم افزار 

  آه درآن هر عضو تيم ، خود را مسئول آامل شدن آار مي داند. تاآيد مي آند
  ع آيفيت را به عنوان يك اصل قرار دهيد نه يك فر-

تضمين آيفيت در حد باال ، مسئوليتي فراتر از مسئوليت تيم تست مي باشد اين فعاليت ، تمام اعضاي تيم و تمام اعضاي 
 ، توليد نرم افزار ، درخالل تكرارها RUPتيم و تمام قسمتهاي چرخه حيات را شامل مي شود از آنجايي آه در متدولوژي 

(Iteration)عداد خطاها ، آاهش مي يابدو نرم افزار توليد شده با آيفيت بااليي ارائه مي شود صورت مي گيرد بنابراين ، ت.  
  

 RUPساختار  
  

  . نشان داده مي شودRUPدر شكل زير ساختار دو بعدي 
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 )پويا ( ساختار ديناميك  
  

ونه فرآيند در قالب اين ساختار نشان مي دهد آه چگ. بعد افقي ، ساختار ديناميك يا بعد زماني فرآيند را نشان مي دهد
  . موجود در چرخه حيات يك پروژه بيان مي شود(Milestone)چرخه ها ، فازها ، تكرارها و مراحل مهم 

RUP فاز 4 ، يك روش ساختار بندي شده براي توليد تكراري فراهم مي آند آه در آن يك پروژه به (Transition , 
Constractoin, Elaboration , Inception) هر فاز ،شامل يك يا چند تكرارآه در توليد خروجي هاي . مي شود  تقسيم

تعداد تكرارها بايد به اندازه مورد نياز براي رسيدن . تكنيكي الزم براي دستيابي به اهداف تجاري درآن فاز، متمرآز است
  . را نمايش مي دهدRUPفازهاي چرخه حيات زير  شكل. به اهداف فاز باشد

                     

  

  
 Inceptionفاز       -

 ضمن شناخت محدوده پروژه و شناخت سطح باالي آليه نيازمنديها بايد تشخيص داد آه چه Inceptionدر فاز 
 .و از آليه ذينفعان در مورد اينكه آيابايد به اين پروژه اقدام آرد يا نه ، موافقت گرفت. سيستمي بايد ساخته شود

  
 Elaborationفاز -

 مولفه هاي آليدي و مكانيسم هاي معماري  و تكنولوژي مورد استفاده در پروژه و ابزارها و نرم Elaborationدر فاز 
 نصب مي گردد شناسايي مي شوند تعيين مي شود يك نمونه اوليه از سيستم تهيه و Elaborationافزارهايي آه درفاز 

 .استه مي شودتست مي شود همچنين ريسكهاي عملكردي و امنيت داده در اين فاز آ
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 Constructionفاز  -

 بخش عمده پياده سازي ، در حين حرآت از معماري قابل اجرا به نسخه او عملياتي سيستم صورت Constructionدر فاز 
 ايجادگرديده گسترش داده مي Elaborationمي گيرد در اين فاز مدل پياده سازي و معماري سيستم آه در طول فاز 

  . ايجاد مي گرددConstruction پياده سازي تا انتهاي فاز شود و تمام جزئيات
اين فاز با استقرار يك نسخه آارآردي آامل از سيستم ، شامل نصب و مستندات پشتيباني حمايتي و ابزار آموزشي 

  .خاتمه مي بايد
 
   Transitionفاز  -

ين فاز تضمين مي شود آه نرم افزار ، نيازهاي درا. دراين فاز ، خروجي پروژه ، با نيازمندي آارفرما تطبيق داده ميشود
اين آار ، شامل تست محصول به منظور آمادگي براي انتشار و انجام تنظيمات جزئي بر . آاربر خود را برآورده مي سازد
 داده در اين فاز دستورالعمل مورد نياز براي راه اندازي خروجي نهايي پروژه به آارفرما تحويل. اساس بازخورد آاربر است

  .در اين فاز صورت ميگيرد) خروجي نهايي پروژه ( مي شود و آموزش پرسنل جهت استفاده از سيستم 
 

 ) ايستا( ساختار استاتيك  
   

فعاليتها ، ( ي ، سـاختار اسـتاتيك فـرآيند را نـشان مـي دهد اين ساختار توضيح مي دهد آه عناصر فرآيند دبعد عمو
يك فرآيند را توضيح (چگونه به طور منطقي و به صورت ديسيپلين هاي اصلي فرآيند ) ا ديسيپلينها ، خروجيها و نقش ه

  .دسته بندي  مي شود) مي دهد آه چه آسي ، چه آاري را چگونه و چه وقت انجام مي دهد
 ديسيپلين آه شامل ديسيپلينهاي مدلسازي آسب و آار نيازمنديها تحليل و طراحي ، RUP ، 9در ساختار استاتيك 

پياده سازي ، تست ، استقرار، مديريت پيكر بندي ،مديريت پروژه و محيط ميباشند ،موجود است در هر ديسيپلن ،يك 
   ميباشد ،ايفا ميشود (WorkFlow)روند آار آه توالي جريانهاي آار 

وجيها،رهنمودها نقشها،فعاليتها،خر(در واقع ميتوان گفت هر ديسيپلين مانند ظرفي عمل ميكند آه آليه عناصر فرايند 
  .به صورت منطقي درون آن قرار ميگيرند ) وقالبها 

 
  شكل زير روند آاري دسيپلين نيازمنديها را نشان ميدهد
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 (Workflow)جريانهاي آار  
   

  workflowمجموعه فعاليتهايي آه فرد يا افرادي از تيم پروژه ،جهت حصول يك هدف تجاري انجام ميدهند جريان آاري يا 
در هر جريان آاري ،فعاليتهايي آه جهت حصول هدف جريان آاري صورت ميگيرد را همراه با نقشهاي ايفا .ميده ميشود نا

مديريت تغييرات  “آننده فعاليتها و خروجيهاي فعاليتهاي موجود در ديسيپلين را نمايش ميدهد شكل زير ،جريان آاري 
  را نمايش ميدهد“ نيازمنديها 

   

  
  

 (Activity)فعاليت  
   

اين فعاليت ،هدف . فعاليت يك نقش خاص ،شك واحد از آار است آه فردي آه آن نقش را بر عهده دارد ،بايد آن را انجام دهد
مشخصي دارد آه معموًال به صورت ايجاد يا به روز رساني برخي خروجيها ،مانند يك مدل ،يك مؤلفه يا يك طرح بيان 

يك فعاليت براي يك يا چند خروجي و توسط يك يا چند نفر انجام ميشود .اص دارد هر فعاليت ،به يك نقش خاص اختص.ميشود
  فعاليتها ممكن است چندين مرتبه در تكرارهاي مختلف پروژه انجام شوند .
  

 (Artifact)خروجي 
  

 آار ،پروژه در حين. يك خروجي، بخشي از اطالعات است آه توسط يك فرايند توليد ميشود ،تغيير ميكند يا استفاده ميشود 
خروجيها توسط نقشها ،براي انجام يك فعاليت ، به عنوان ورودي .،براي محصول نهايي خروجيهايي را توليد و استفاده مينمايد 

اشكال يا فرمهاي مختلف خروجي . همچنين ميتوان گفت  خروجي ها نتيجه يا خروجي فعاليتها مي باشند. استفاده ميشود 
  :به شرح زير مي باشد

 UseCaseدل مانند مدل يك م ‐
 UseCase در مدل actorيك عنصر مدل شامل عنصر موجود در يك مدل مي باشد مثل عنصر  ‐
 يك مستند مانند مستند معماري نرم افزار يا ليست ريسكها  ‐
 آد برنامه  ‐
 برنامه هاي قابل اجرا مانند يك نمونه اوليه قابل اجرا ‐

)  يا بر روي وايت بردemailبصورت ( يا بصورت غير رسمي ) اده از يك ابزاربا استف( يك خروجي را مي توان به صورت رسمي 
  .مستند آرد
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 عناصر اضافي فرآيند  

 را تشكيل مي دهند اما عناصر ديگري نيز وجود دارند آه به RUPنقشها، فعاليتها و خروجيها ، ستون فقرات ساختار استاتيك 
اخت فرآيند ، با استفاده از آنها آسانتر مي شود و راهنماي آاملتري را براي فعاليتها يا خروجيها، اضافه مي شوند و شن

  : اين عناصر اضافي عبارتند از . استفاده آنندگان فراهم مي آورند
  .به منظور ايجاد قواعد ، توصيه ها يا روشهاي فعاليتها ،گامها و خروجيها را حمايت مي آنند: رهنمودها -
  .اي خروجيهاي مختلف بيان مي شود آه بر(Templete)قالبها -
  براي ايجاد ارتباط بين استفاده ازابزار توليد و فراهم نمودن راهنمايي دراين زمينه : راهنماهاي ابزار -
  براي معرفي تعاريف و اصول آليدي : مفاهيم -
  RUPبراي راهنمايي آاربر از ديدگاه مورد نظر به سوي : نقشه راهها -

راي ساخت يك خروجي هستند راهنماهاي ابزار ، راهنماهايي تفضيلي را براي انجام يك فعاليت يا يك الگوها ،سكوي پرتاب ب
مرحله بااستفاده از ابزار موجود را فراهم ميكنند و رهنمودها و راهنماهايي تفضيلي را در مورد فعاليتها، مراحل انجام آنها و 

  .خروجي ها فراهم مي آنند
  

  RUPآاربران  
RUPو آمپاني . وسيعي در طي چند سال گذشته، پذيرفته شده است آه اين ، عالمت تغيير در صنعت مي باشد به صورت

 ، به صورت بسيار رسمي و با درجه RUP استفاده مي آنند برخي از سازمانها از RUPها و سازمانها به روشهاي گوناگون از 
 ، تكامل داده اند و با RUP، فرآيند آمپاني خود را با استفاده از اين سازمانها . بااليي از نظم و ديسيپلين، استفاده مي آنند

 را به عنوان يك پيش زمينه و RUPساير سازمانها آاربردي غير رسمي تر دارند و ساختار . دقت زيادي از آن استفاده مي آنند
مهندسي نرم افزار استفاده مي توصيه قالبها و رهنمودهايي در حين آار استفاده مي آنند و از آن به عنوان نوعي دانش 

  . استفاده مي آنندRUPنمونه هايي از صنايع گوناگون آه در سراسر دنيا از . آنند
 ارتباطات از راه دور 
 ساخت و توليد  
 خدمات مالي  
  مجتمع سازان سيستم ها  


