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1-1 مقد مه 

مهند س��ی نرم افزار ی��ک روش سیستماتیک، منظم و د قیق ب��رای ساخت و ارائه محصول 
نرم افزاری با کیفیت می باشد .  به عبارت د یگر مهند سی نرم افزار یک رویكرد  ارزشمند  جهت 
ایج��اد ، توسعه و نگهد اری از نرم اف��زار است که تولید  محصول با کیفیت و پشتیبانی از آن را 

هد ف اصلی خود  قرار د اد ه است.

فرآین��د  مهند سی نرم افزار  اغلب شامل مراحل تحلیل، طراحی، پیاد ه سازی و آزمون است 
که با بكارگیری روشهای فنی و علمی از علوم مهند سی موجب تولید  نرم افزاری با کیفیت د ر 

طول یک فرآیند  انتخابی مناسب پروژه می شود .

ام��روزه نرم افزار از گرانترین عناصر یک سیست��م کامپیوتری محسوب می گرد د  و کمتر 
کس��ی از اهمیت سیستم های کامپیوتری و نرم افزارها بی اطالع است. با توجه به این موضوع 
و سرع��ت توسعه ی نرم افزارها و سیستمه��ای کامپیوتری و همچنین پایه گذاری اموری مهم 
روی ای��ن سیستمه��ا اهمیت آنها به طور چشمگیری د ر حال صع��ود  است. بی شک می توان 
گفت بد ون این نرم افزارها و سیستمهای کامپیوتری روند  امور روزمره د چار اختالل می شود . 
ل��ذا کیفیت نرم افزار کاربرد ی نیازمند  فرآیند  توسعه و مد یریت پروژه می باشد . د ر این راستا 
برای مد یران پروژه، برآورد  هزینه1 و تالش2 به یک مرحله حیاتی هنگام شروع پروژه ج�د ید  
ن��رم افزاری ت�بد یل گ�شته است. ب�رآورد  د قی��ق ه�زینه ت�ولید  یک سی�ستم نرم افزاری، باعث 

1- Cost estimation
2- Effort estimation
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م��ی ش�ود  که مد یر پروژه د ر طول چرخه حیات نرم افزار، از پ�شتوانه قد رتمند ی جهت اتخاذ 
تصمیم��ات مختلف برخورد ار باش��د  و م�د یر پ�روژه، تحلیلگر، ط��راح، برنامه نویس و سای�ر 
نیروهای تیم توسعه نرم افزار می د انند  که برای تولید  یک محصول مناسب به چه میزان تالش 
و زم��ان نیاز د ارند . از طرف د یگ��ر برآورد  د قیق ه�زینه یک عنصر مهم ب��رای ارائه قیمتهای 
رقابت��ی و باقی ماند ن و موفقیت د ر بازار رقابت می باشد . بد ون د اشتن یک برآورد  مناسب از 
هزین��ه مورد  نیاز، مد یر پروژه نم��ی تواند  تشخیص د هد  که به چه میزان زمان و چه حجمی از 
نی��روی انسانی و سایر منابع جهت انجام پ��روژه نیاز د ارد  و د ر صورت تشخیص اشتباه، پروژه 
د ر مسی��ر شكست حتمی حرکت خواهد  کرد . بررسی های صورت گرفته نشان می د هد ، که 
اکث��ر پروژه های نرم اف��زاری به د لیل برآورد  هزینه غلط و برنامه ریزی و زمان بند ی ناد رست 
مد ی���ران با شكست مواجه شد ه اند . د ر نتیجه برآورد  صحیح پروژه نرم افزاری اهمیت زیاد ی 

پید ا کرد ه است .

مد یریت  پروژه، برنامه ریزي و هد ایت پروژه د ر چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص 
به  منظور ایج��اد  نتایج مشخص  است. مد یری��ت  پروژه ف�عالیتهاي برنامه ری��زي، سازماند هي، 
نظ��ارت بر اج��را و هد ایت اجرا را د ر برمي گیرد  و سعي  د ارد  تا ب��ا است�فاد ه  د رست از من�ابع، 
نتای��ج مشخص و مورد  انتظار را ب��ا هزینه  توافق  شد ه  قبلي د ر موعد  د رست خود  تحویل  د هد . 
زمان و هزینه د و پارامت�ر مهم د ر ه�ر پروژه نرم افزاری می باشند . د الیل اصلی اهمیت این د و 

پارامتر د ر پروژه های نرم افزاری شامل موارد  زیر است:

1- پیشرفت سریع و پویا د ر سیستم عامل و سخت افزار

2- تغییر نیازهای مشتری د ر طول پروژه های نرم افزاری

اجزاي اصلي هزین��ه پروژه، هزینه های سخت افزاری، آموزش و هزینه های مربوط به 
تولید و ساخت نرم افزار شامل پرد��اخت دستمزد به مهندسان نرم افزار است. از آنج��ا که، 
بخش اعظم هزین��ه پروژه، هزین��ه کارکنان است، اصطالح ب��رآورد  هزینه و برآورد  تالش به 
صورت متقابل استفاده میشوند. منظور از برآورد  تالش، فرآیند  محاسبه واقعی ترین م��قاد یر 
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ت��الش مورد  نیاز نفر- ماه1 برای توسعه و یا ن�گهد اری ن��رم افزار براساس ورود ی هایی مانند  
ملزوم��ات نرم افزار، نقاط تابع، ان��د ازه، نقاط مورد  استفاد ه و غیره م��ی باشد . بعالوه برآورد  
تالش ب�ه عنوان ورود ی برنامه ریزی پروژه، بود جه، آنالیز سرمایه گذاری، فرآیند های قیمت 

گذاری و د وره های مناقصه استفاد ه می شود .

برآورد  د��ر ابتداي فرآیند ساخت سیستم، که به ب��رآورد  مقدماتي معروف است، اغلب 
دقت کمي د��ارد زیرا د��ر ابتدا د��انش کمي از پروژه موجود است .ل��ذا برنامه ریزی پروژه 
براس��اس برآورد های اولیه با ریس��ک همراه است. با افزایش ریسک ع��د م اطمینان از برنامه 
ریزی اولیه افزایش می یابد  و با افزایش پیچید گی و اند ازه پروژه ها میزان عد م اطمینان بیشتر 
م��ی شود . مدیریت موفق پروژه نیز، نقش مؤثري در بهره وری سازمان ایفا مینماید. بنابراین، 
استفاده از روشهای مؤثر برآورد  هزینه و تالش، تأث�یر قابل توجهی در مدیریت پروژه دارد .

ب��رآورد  تالش مورد نیاز براي ساخت یک سیستم اطالعاتي، یكي از دغدغه های مهم 
مدیریت پروژه تلقي مي شود. الگوهای تخمین هزینه ای که در مراحل اولیه ساخت پروژه، با 
حداقل اطالعات موجود از پروژه، هزینة ساخت سیستم را تخمین میزنند، سودمند و مورد نیاز 
هستند. روش ب��رآورد  هزینة مناسب، امكان کنترل مؤثر زمان و هزینه ساخت سیستم را فراهم 
م��ینماید. لذا د ر این کتاب سع��ی شد ه است تا با معرفی انواع مد لهای تخمین تالش همچنین 
ب��ا بكار گیری ابزارهایی د ر این زمینه بتوان مد لی مناسب  برای محاسبه میزان د قیق تالش نرم 

افزار انتخاب کرد .

1-2  تعریف نرم افزار 

نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستند ات است که انجام کارهای 
مختل��ف بر روی یک سیستم رایان��ه ای را بر عهد ه د ارد . عبارت نرم اف��زار برای نخستین بار 
توس��ط جان توکی د ر سال 1958 مورد  استفاد ه قرار گرفت. د ر سطح بسیار ابتد ایی، نرم افزار 
کامپیوتر، متشكل از زبان ماشین است که شامل گروهی از مقاد یر د ود ویی بود ه و د ستورالعمل 

1- Man-Month (MM)
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پرد ازن��د ه را تعیین می کند . د ستورالعمل پرد ازند ه، تغییر بیان از سخت افزار کامپیوتر د ر یک 
توال��ی از پی��ش تعریف شد ه می باشد . به ط��ور خالصه، نرم افزار کامپیوت��ر، زبانی است که 

اصطالحاً به وسیله ی آن یک رایانه، صحبت می کند .

1- 3 تعریف مهند سی نرم افزار 

مهند سی نرم افزار، یک نظام مهند سی است که با جنبه های نرم افزاری محصول از مراحل 
اولیه تعیین مشخصات سیستم تا نگهد اری سیستم سرو کار د ارد . به عبارت د یگر مهند سی نرم 
افزار، مجموعه ای از فناوریها، روشها و ابزارهای مبتنی بر اصول مهند سی است که د ر توسعه 

نرم افزار استفاد ه می شوند .

1-4 فرآیند  تولید  نرم افزار 

فرآین��د  تولید  نرم افزار که با عنوان »چرخه حیات تولی��د  نرم افزار« نیز شناخته می شود ، به 
مجموعه ای از فعالیت های مهند سی نرم افزار اطالق می شود  که با هد ف مد یریت چرخه عمر 
یک محصول نرم افزاری، طراح��ی و برنامه ریزی می گرد د . فرآیند های تولید  نرم افزار با این 
ه��د ف بوجود  آمد ه اند  که این مجموعه فعالیت ها را د ر یک چارچوب مشخص سازماند هی، 
استان��د ارد  و مستند  کرد ه و ب��ه این ترتیب سرعت و کیفیت تولید  نرم اف��زار را بهبود  بخشند . 
اگرچ��ه چرخه عمر یک محصول نرم افزاری شامل مراح��ل متعد د ی نظیر تعریف، استخراج 
نیازمند ی ها، تحلیل، طراحی، پیاد ه سازی، آزمون، نگهد اری و ... می باشد . لیكن د ر یک نگاه 
کلی می توان آن را د ر سه بخش عمد ه برنامه ریزی)امكان سنجی، تعریف، تعیین نیازمند یها(، 
اجرا)طراح��ی، پیاد ه سازی، آزمون، مستند  سازی( و نگهد اری تقسیم بند ی نمود . فرآیند های 
تولی��د  نرم افزار می بایست برای هرکد ام از این بخش ها و جزئیات آنها روش، قواعد  و اصول 

معینی را ارائه نمایند .
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1-5 مد لهای فرآیند  نرم افزار 

مد ل فرآیند  نرم افزار یا مد ل چرخة عمر استراتژي ساخت نرم افزار است که د ر برگیرند ة 
فرآین��د ، روشها و ابزارهاي مهند سي نرم اف��زار مي باشد . د ر هر مد ل فرآیند  نرم افزار، مراحل 
عموم��ي فعالیت مهند سي نرم افزار یعنی ساخ��ت و پشتیباني وجود  د ارد . مد ل فرآیند ، ترتیب 
فعالیته��اي پ��روژه را تعریف مي کند  بد ی��ن ترتیب کل چرخة عمر پ��روژه تعریف مي شود . 
ه��م اکنون، سازمانها از مد لهاي فرآیند  مختلفی براي ساخ��ت سیستمهاي نرم افزاري استفاد ه 
میكنن��د . مد ل فرآین��د  نرم افزار براساس طبیعت پروژه و برنام��ة کاربرد ي، روشها و ابزارهاي 
م��ورد  استفاد ه، تی��م توسعه، کنترلهاي پ��روژه، خروجیهاي مورد نیاز و طبیع��ت بازار انتخاب 

میگرد د . از مد لهاي معروف فرآیند  نرم افزار مي توان به موارد  زیر اشاره کرد :

۱-۵-۱ م�د ل ترتیب�ی خط�ی1 این مد ل یک سری فعالیت متوالی ب��رای توسعه نرم افزار 
پیشنهاد  می کند  که از سطح تحلیل آغاز و به آزمایش ختم می شود .

۱-۵-2 م�د ل آبش�اری2  د ر این مد ل هر یک از گامهای تحلی��ل، طراحی، پیاد ه سازی، 
تست و نگهد اری کامل انجام شد ه و سپس به سراغ گام بعد ی می رویم.

۱-۵-۳ مد ل نمونه س�ازی3  د ر این م��د ل ابتد ا مشتری و تولید  کنند ه یكد یگر را مالقات 
نمود ه و اهد اف کلی خود  را د ر مورد  نرم افزار بیان می کنند  و هر آنچه که مورد  نیاز است را 
شناسایی می کنند . سپس طراحی سریع رخ می د هد . این طراحی روی نمایش آن جنبه هایی از 
نرم افزار متمرکز می شود  که برای مشتری مشهود  هستند . این طراحی سریع، منجر به ساخت 
نمون��ه می شود . نمونه ساخت��ه شد ه توسط مشتری ارزیابی می ش��ود  و این کار تكرار شد ه تا 

زمانی که توافقی بین مشتری و تولید  کنند ه ایجاد  شود .

۱-۵-4 مد ل توسعه سریع کاربرد 4 این مد ل یک نسخه تكامل یافته از مد ل زنجیره خطی 

1- The Linear Sequential Model
2- Waterfall model
3- Prototyping model
4- Rapid Application Development )RAD)
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اس��ت ک��ه د ر آن توسعه سریع تشكیل می شود . این روش برای پروژه هایی که قابل تكه تكه 
شد ن باشند  و د ر واقع قابلیت ماژوالریتی د اشته باشند  مناسب است.

۱-۵-۵ مد ل افزایشی  د ر این مد ل نرم افزار طی یک افزایش تولید  می شود . اولین بخش 
رش��د  اغل��ب هسته محصول اصلی است. یعن��ی نیازهای اولیه مورد  توجه ق��رار می گیرند  اما 
بسیاری از مشخصه های تكمیلی ارائه نمی گرد د . هسته محصول بوسیله مشتری مورد  استفاد ه 
قرار میگیرد  و یا ارزیابی می شود . د ر اد امه بعد  از استفاد ه یا ارزیابی، طرحی برای رشد  قسمت 
بع��د ی ارائه می ش��ود . این طرح اصالح هست��ه محصول را مورد  توجه قرار م��ی د هد  تا بهتر 
نیازه��ای مشتری را برآورد ه نمود ه و ارائه مشخصه ه��ا و قابلیت های کاری اضافی مورد نظر 
مشت��ری را نیز بهتر س��ازد . این فرآیند  به د نبال تحویل هر بخش، تك��رار می شود  تا وقتی که 

محصول کامل تولید  شود .

۱-۵-6 م�د ل حلزون�ی1  د ر این مد ل فعالیتهای مربوط به مهند سی نرم افزار به شش زمینه 
ک��اری تقسیم میشود . ای��ن شش زمینه شامل ارتباط با مشت��ری، برنامه ریزی، تحلیل ریسک، 

مهند سی و طراحی، ساخت و تحویل و ارزیابی مشتری می باشند .

۱-۵-7 م�د ل ش�یوه های رس�می2 برای پروژه هایی که منطق کنت��رل د ر آنها بسیار مهم 
است و باید  بد ون خطا باشد  از این مد ل استفاد ه میشود . د ر آنها معموالً از عبارات بسیار د قیق 
ری�اض��ی اس�تفاد ه می شود . مثل نرم افزارهایی که برای تولید  تجهیزات الكترونیكی هواپیما و 

یا وسایل پزشكی نیاز است، که باید  بد ون خطا باشند .

1-6 هزینه های مهند سی نرم افزار 

پروژه نرم افزاری موفق، پروژه ای است که د ر قالب هزینه و زمانی معین و از پیش تعیین 
ش��د ه به انج��ام برسد . نرم افزار، کاری تولی��د ی به شمار می رود  که هزین��ه عمد ه آن نیروی 
کارآزم��ود ه و متخصص است. بنابراین مهمترین ابزار یک پروژه نرم افزاری و به طور تقریبی 

1- Spiral Model
2- Formal Methods Model
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بخ��ش اعظم هزینه های آن به نی��روی کار متخصص د رگیر د ر آن مرتب��ط است. د رمفاهیم 
مرتبط با تخمین هزینه های مورد  نیاز تولید  نرم افزار، گاهی از مفهوم تخمین تالش نیز استفاد ه 
میش��ود . د رواقع هد ف از این کتاب، بیان روشه��ا و مفاهیم مرتبط با تخمین تالش نرم افزاری 

است،واژه های تالش و هزینه، به جای یكد یگر نیز بكاربرد ه میشوند  و البته یک معنا د ارند .

1-7 چالشهای مربوط به مهند سی نرم افزار

مهند سی نرم افزار از چالشهای فراوانی رنج می برد   که عمد ه ترین آنها عبارتند  از:

عد م تطبیق نرم افزار با نیازهای واقعی مشتری.. 1

قد رت محد ود  د ر پشتیبانی و نگهد اری نرم افزارهای موجود .. 2

فشار زیاد  عمومی برای تولید  نرم افزاری قابل اعتماد .. 3

1-8 مد یریت پروژه های نرم افزاری     

مد یری��ت پروژه شامل طرح ریزی، نظارت و کنترل افراد ، فرآیند  و روید اد هایی است که 
به موازات تكامل نرم افزار از مفهوم مقد ماتی تا پیاد ه سازی عملی رخ می د هند . 

مد یری��ت پروژه نرم اف��زاری یكی از فعالیتهای چتری د ر مهند سی ن��رم افزار است. یعنی 
ای��ن فعالیت پیش از هر فعالیتی آغاز میشود  و د ر سرتاس��ر مراحل تعریف، توسعه و پشتیبانی 
نرم -افزار کامپیوتری اد امه می یابد . د ر واقع، فعالیت مد یر پروژه شامل اند ازه گیری معیارها، 

انجام تخمین ها، تحلیل ریسک، زمانبند ی  پیشبرد  پروژه و کنترل کل پروژه می باشد .

1-9 اند ازه گیری نرم افزار

 اند ازه گیری د ر جهان فیزیكی به د و طریق مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود .معیارهای 
نرم افزاری را هم میتوان به همین د و صورت اند ازه گیری کرد . موازین مستقیم فرآیند  مهند سی 
نرم اف��زار، شامل هزینه و انرژی بكار رفته است. موازی��ن مستقیم محصول شامل خطوط کد  
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تولید  شد ه، سرعت اجرا، اند ازه حافظه و نقایص گزارش شد ه د ر یک مد ت زمان تعیین شد ه 
است. موازین غیرمستقیم هم اند ازه گیری های مربوط به کیفیت نرم افزار است. 

1-10 جمع بند ی و نتیجه گیری

همانطور که د ر ابتد ا نیز اشاره شد ، نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها 
و مستن��د ات است که انجام کارهای مختلف ب��ر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهد ه د ارد . 
د ر ای��ن فصل ضمن معرفی مهند سی نرم افزار به عنوان ی��ک نظام مهند سی ، که با جنبه های 
ن��رم افزاری محصول از مراح��ل اولیه تعیین مشخصات سیستم تا نگه��د اری سیستم سرو کار 
د ارد ، به تشریح فرآیند  تولید  نرم افزار ، هزینه های مرتبط با تولید  نرم افزار، چالشهای مربوط 
ب��ه مهند سی نرم افزار، مفاهی��م مربوط به مد یریت پروژه های نرم اف��زاری اشاره شد ه است . 
همچنی��ن د ر انتهای فصل نیز به مفه��وم اند ازه گیری نرم افزار و روشه��ای آن اشاره د اشتیم. 
د ر فص��ل د وم از کتاب پیش رو، سعی میش��ود  مفاهیم مرتبط با تخمین یا همان برآورد  تالش 
ن��رم افزار بیان گرد د . د ر فصل سوم روشهای تخمی��ن تالش الگوریتمی ارائه شد ه و د ر فصل 
چه��ارم سعی میگرد د  به تشریح روشهای تخمین تالش غی��ر الگوریتمی بپرد ازیم. د ر انتها نیز 
د ر فص��ل پنجم به معرفی مجموعه د اد ه ه��ا و ابزارهای مورد  نیاز د ر فرآیند  تخمین تالش نرم 
افزاری می پرد ازیم. امید واریم این کتاب که ماحصل سالها تحقیق و پژوهش د ر زمینه تخمین 
تالش نرم افزار بود ه و برگرفته از آخرین فناوری های مرتبط با تخمین تالش می باشد  ، بتواند  

راهگشای سئواالت و مسائل مرتبط با این موضوع باشد .
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2-1 برآورد  پروژه نرم افزار

مد یریت پروژه نرم افزار با مجموعه ای از فعالیتها شروع می شود  که مهمترین آنها برآورد  
اس��ت. قب��ل از شروع پروژه، مد یر و تیم نرم افزار باید  کاری ک��ه قرار است انجام شود ، منابع 
ومد ت زمان مورد  نیاز برای انجام پروژه )از شروع تا پایان ( را برآورد  نمایند . برآورد  یا همان 
تخمی��ن، بخش اس�اسی از یک فرآیند  کارا و موث��ر میباشد ، خواه آن فرآیند  تالیف، طراحی 
و ی��ا توسعه باشد . به عبارت د یگر برآورد  ی�ک مرحله اساسی د ر آغاز هر گونه پروژه ای می 

باشد .

2-2 برآورد  هزینه نرم افزار 

تهیه ی��ک تقریب با برآورد ي از هزینه هاي مورد  نیاز ب��راي انجام یک پروژه را برآورد  
هزینه گویند . مهمتری��ن خروجي این فعالیت را، برآورد  هزینه جزئیات آنها و طراح مد یریت 

هزینه تشكیل مي د هند .

2-3 برآورد  تالش نرم افزار

من�ظور از ب�رآورد  ت�الش، پیشبین�ی مقدار ت�الش، زمان و تعداد کارکنان مورد نیاز براي 
ساخت سیستمهای اطالعاتي میباش��د . د ر واقع برآورد  پروژه نرم افزاری تخمین هزینه و زمان 
توسع��ه نرم اف��زار پیش از شروع پروژه است. برآورد  کار و هزین��ه هرگز علم د قیقی نخواهد  
بود . متغیرهای بیشمار انسانی، فنی، محیطی و سیاسی میتوانند  هزینه نهایی نرم افزار و کار انجام 
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شد ه برای توسعه آن را تحت تاثیر قرار د هند ، ولی برآورد  پروژه نرم افزاری را میتوان به یک 
سری مراح�ل سیستماتیک تبد یل ک�رد  که برآورد هایی با ریسک قابل قبول فراهم کند .

2-4 مراحل برآورد  تالش نرم افزار

ب��رآورد  ت�الش ب�رای امك��ان سنجی و تخمین م�نابع د ر م�راح��ل اولیه پ�روژه یک ک�ار 
بسیار مهم است. برآورد  تالش یكی از مهمترین ف�عالیتها برای برنامه ری�زی یک پ�روژه است 

که شام�ل مراح�ل زی�ر می باشد :

ب��ه د ست آورد ن اطالعات د رباره پروژه های قبل��ی و یا حتی از فازهای توسعه قبلی . 1
همان پروژه

شناسای��ی کمیته��ای اند ازه گیری، عوام��ل و محرکهای هزینه و م��د ت زمان ایجاد  . 2
مد لهای برآورد 

 تولید  مد ل پیش بینی که برای برآورد  تالش د ر پروژه اعمال می شود .. 3

ارزیاب��ی نحوه تاثیر م��د ل پیش بینی به عب��ارت د یگر بررس��ی و اعتبارسنجی مد ل، . 4
براساس د قت و صحت

انج��ام محاسبات مربوط به هزین��ه یک نرم افزار معموالً کار مشكلی است، این امر د الیل 
زی��اد ی د ارد . پروژه های نرم افزاری اغلب ملم��وس و د ر ابتد ا قابل د رک نیستند . امروزه نرم 
افزار گرانترین عنصر سیستمهای کامپیوتری محسوب می شود . یک خطای بزرگ د ر برآورد  
هزین��ه میتواند  ضرر مال�ی و زمانی بسیاری وارد  کند . متغیره��ای بسیاری مانند  انسان، محیط، 
لوازم، زمان، ریسک، ان��د ازه و پیچید گی پروژه برروی هزینه ها تاثیر گذارند . معموالً وظیفه 
برآورد  هزینه د ر شرکتها و تیم های برنامه نویسی برعهد ه مد یر پروژه است. یک مد یر پروژه 
باید  با تجربه و د انش قبلی خود  این کار را انجام د هد . به منظور د ستیابی به برآورد  هزینه تقریباً 

قابل اطمینان، چهار راه پیشنهاد  می شود :

• برای انج��ام برآورد  تا اواخر فاز تحلیل پروژه صبر کنیم. هر چه صبر کنیم اطالعات 	



25 مقدمه ای بر تخمین تالش

مفید تر و صحیح تری از پروژه ب�د ست می آوریم و این اطالعات تا اتمام پروژه بیشتر 
می شود  تا اینكه پس از کامل شد ن فاز تحلیل پروژه، برآورد ی صد د رصد  می تواند  

حاصل شود .

• براساس پروژه های مشابه ای که قباًل انجام شد ه، تخمین هزینه انجام شود .	

• تكنی��ک های تجزی��ه نسبتاً ساد ه ب��رای تولید  برآورد های هزین��ه ای و کاری پروژه 	
استفاد ه شوند .

• برای برآورد  هزینه و کار نرم افزار از یک یا چند  مد ل تجربی استفاد ه شود .	

متاسفان��ه، حالت اول د ر اکثر مواقع عمل��ی نیست زیرا برآورد  هزینه ها باید  قبل از شروع 
پروژه انجام ش��ود . از طرفی مشتری میخواهد  قیمت را بد اند  تا هم خود ش برآورد  هزینه کند  

و هم قمیت گفته شد ه را با د یگران مقایسه کند .

حالت د وم تاحد  قابل قبولی خوب عمل میكند ، اما اگر پروژه  فعلی کاماًل شبیه پروژه های 
انجام شد ه قبلی باشد  و عوامل د یگری که بر پروژه اثر می گذارند  مثل مشتری، شرایط تجاری 
و ... ه��م مشابه باشند ، که معموال ًاینطور نیست. تجرب��ه گذشته همیشه نشان د هند ه راه خوبی 

برای نتایج آیند ه نیستند .

د و حالت باقیماند ه روشهایی هستند  که امكان استفاد ه از آنها د ر برآورد  پروژه نرم افزاری 
بیشت��ر اس��ت. د ر این حاالت باید  عوامل موثر د ر هزینه های ن��رم افزار را تشخیص د اد ه و هر 
ک��د ام م��ورد  بررسی قرار گی��رد . برای بد س��ت آورد ن بهترین نتیجه باید  ای��ن د و روش را با 
یكد یگ��ر بكار برد ، طوریكه هر ی��ک د یگری را تایید  کنند . د ر روشه��ای تجزیه ای از یک 
روش تقسی��م و حل برای برآورد  پروژه نرم اف��زاری استفاد ه می شود . با تجزیه پروژه به یک 
سری اعمال اصلی می توان هزینه و کار را به صورت مرحله ای برآورد  نمود . مد لهای برآورد  

تجربی را هم میتوان برای تكمیل تكنیک های تجزیه ای  به کاربرد .

این مد ل، یک مد ل مبتنی  بر تجربه)د اد ه های تاریخی( بود ه و به شكل رابطه 2-1 است:

  D=f)Vi( رابطه   )1-2(
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  D یك��ی از مقاد ی��ری اس��ت که باید  برآورد  ش��ود  مثل کار، هزینه و یا م��د ت زمان پروژه،  
پارامترهای مستقل که برای انجام برآورد ، انتخاب شد ه )مثلLOC 1یاFP ( است.

ابزارهای برآورد  خود کار تقریباً زیاد ی ساخته شد ه اند . ابزارهای برآورد  خود کار یک یا 
چند  تكنیک تجزیه ای یا مد ل تجربی را پیاد ه سازی می کنند . هنگامی که ابزارهای خود کار 
با یک واسط گرافیكی ساخته شوند  ابزار جذابی برای برآورد  می شوند . د ر چنین سیستمهایی 
ویژگیهای سازمانی که نرم افزار د ر آن توسعه می یابد )مثل تجربه و محیط( و نرم افزاری که 
ق��رار است توسعه یابد  توصیف می شوند . برآورد  هزین��ه از این د اد ه ها به د ست می آید . هر 
ی���ک از انتخاب های ممكن برای ب���رآورد  ه�زینه های نرم افزاری، فقط به خوب بود ن د اد ه 
ه��ای تاریخی بستگی د ارد  که ب��رای انجام برآورد  به کار رفته اند . اگ��ر هیچگونه د اد ه های 
تاریخ��ی موجود  نباش��د  تعیین هزینه قابل اعتماد  نیست. ولی پی��ش از انجام برآورد  باید  د امنه 
کارب��رد  نرم اف��زار تعیین و اند ازه آن برآورد  شد ه باشد . د رستی ب��رآورد  پروژه نرم افزاری به 

چند  عامل بستگی د ارد :

د رستی برآورد  اند ازه محصول. 1

توانایی این که از برآورد  اند ازه پروژه بتوانیم کار، زمان و هزینه ها را بد ست آوریم . 2
که به د سترسی معیاره��ای قابل اطمینانی که از پروژه های قبلی بد ست آمد ه بستگی 

د ارد . 

 انعكاس تواناییهای تیم نرم افزاری د ر برنامه ریزی. 3

پاید اری خواسته های پروژه و محیطی که نرم افزار د ر آن توسعه می یابد .. 4

2-5 مروری بر هزینه های توسعه نرم افزار

آنچه اغل��ب اتفاق می افتد ، نرم افزار گرانتر از آنی است که برآورد  شد ه، د یرتر از زمان 
برآورد  شد ه پایان می یابد  و سرانجام هم به تمامی اهد اف اولیه اش نمی رسد . مطالعه وضعیت 

1- Line Of  Code (LOC)
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حاضر انجام برآورد  و کنترل توسعه پروژه های نرم افزاری د ر 598 سازمان نشان می د هد :

35% از سازمانها هیچگونه برآورد ی انجام نمی د هند  .

50% از سازمانها هیچگونه اطالعاتی د رباره پروژه های انجام شد ه خود  ثبت نمی کنند  .

57% محاسبه هزینه ها را انجام نمی د هند  .

80% از پروژه های انجام شد ه د یرتر از زمان مقرر پایان می یابد  و با کسری بود جه مواجه 
می شود .

متوسط کسری بود جه و د یرکرد  50% است.

2-6 پیش نیازهای برآورد  هزینه نرم افزار

یک سازمان برای بهینه سازی فرآیند  مد یریت پروژه، انتخابهای زیاد ی د ارد  مثل چگونگی 
تعیی��ن مسئولیت ه��ا، استفاد ه از ابزارها و روشهای تصمیم گی��ری و نظارت بر انجام وظایف. 
ب��رآورد  نرم افزار از د ید ی اجتماعی و روانشناس��ی به نرم افزار می نگرد  برای مثال هماهنگی 
تیم��ی، سبک رهبری و مانن��د  آن. همچنین جنبه های تكنیكی کار را هم مورد  توجه قرار می 
د ه��د  مث��اًل چگونگی طراحی، برنامه نویس��ی، تست، مستند  سازی و ابزاره��ای نرم افزاری و 

سخت افزاری. 

پیش نیازه��ای انجام ب��رآورد ، اطالعاتی است که ب��رای انجام ب��رآورد  ضروری است. 
اطالعاتی د رباره :

محصولی که قراراست ساخته شود . ;

ابزار تولید  محصول ;

پرسنل توسعه د هند ه محصول و سازمان توسعه د هند ه محصول ;

کاربران محصول، این که محصول برای چه کسی ساخته میشود . ;
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د ر حقیقت این سواالت پنج د سته کلی را تعیین می کنند  که هر کد ام شامل گروه خاصی 
از محرکهای هزینه است. تعد اد  این محرک ها بسیار زیاد  است و آنچه اهمیت د ارد  این است 
که سازمان مشخص کند ، کد امیک از محرکهای هزینه د ر سازمان نقش د ارند . برای هر کد ام 

از این پنج د سته مثالهایی از مهمترین محرکهای هزینه  د ر جد ول1-2 وجود  د ارد .

جد ول 1-2 : محرک های هزینه

ان�د ازه نرم اف�زار، کی�فیت مورد  نی�از، پیچید گی محصول، س�طح قابل محصول
استفاد گی مجد د ، میزان مستند  سازی، نوع برنامه کاربرد ی

مح�د ود یتهای س�خت افزار)زمان اج�را، زمان پاس�خ، ان�د ازه حافظه(، ابزارها
کاربران ابزارها، اس�تفاد ه از تکنیکهای مد رن برنامه نویسی)سطح پنهان 
سازی اطالعات، برنامه نویسی تیمی، برنامه نویسی ساخت یافته، طراحی 

باال- پایین(

کیفیت پرسنل، میزان شناخت از پرسنل، مد یریت کیفیتپرسنل

زم�ان توس�عه پروژه)زمان به اند ازه کافی، زمان د ر فش�ار(، روش کنترل پروژه
پروژه

تعد اد  کاربران، ثبات س�ازمان ک�اربران و ن�حوه ک�ار با نرم افزار، می�زان کاربران
آشنای�ی ک�ابران با اتوماسیون، سطح آموزش اتوماسیون به کاربران

مسائلی که د ر شناخت و مقد ارد هی محرکهای هزینه وجود  د ارد  به ترتیب زیر میباشد : 

تعریف- برای محرکهای هزینه تعریف های پذیرفته شد ه کمی وجود  د ارد  از جمله برای 
اند ازه، کیفیت، پیچید گی و شناخت.

عد م قطعیت- چیزی که برای یک توسعه د هند ه پیچید ه است ممكن است برای د یگری 
اصاٌل پیچید ه نباشد .

وابس�تگی- ک��ار سختی است که یک محرک هزینه را به تنهای��ی د ر نظر بگیرد  تغییر د ر 
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مقد ار یک محرک هزینه باعث تغییر د ر مقاد یر د یگری می شود .

ارتباط میان محرکها وکار الزم برای توسعه پروژه- برای انجام برآورد  الزم است ارتباط 
میان آنها مشخص شود ، برای مثال ارتباط میان کار و اند ازه نرم افزار. اما د ر واقع هیچ ارتباط 

روشنی میان آنها وجود  ند ارد .

مشخص کرد ن مح���رکهای هزینه- قطعاً نمی توان مهمترین آنها را مشخص کرد  و این 
مسئله د ر شرایط مختلف متفاوت است. 

کارای����ی و به�ره وری- اغلب میان این د و تد اخل پیش م�ی آید . کارایی توجه زیاد  به 
انجام کارد رست و با د قت  است.

فاکتوره�ای انس�انی- تقریباً همه مواف��ق تاثیر این فاکتورها هستند  مانن��د  میزان تجربه و 
توانایی توس�عه د هند ه نرم افزار به این معنی که مهارت د ر یک توسعه خوب اهمیت د ارد .

استفاد ه مجد د  یكی از مهمترین فاکتورهای کارایی است.

2-7 انواع برآورد  تالش نرم افزار

2-7-1 برآورد  ساخت یافته1

احتم��اال ً برآورد  ابتد ایی ترین روش اند ازه گیري مي باشد . افراد  همیشه از تجربه گذشته 
خود  براي پیش بیني حواد ث آیند ه استفاد ه مي کنند . برآورد هاي ساد ه جهت ب�رنامه ریزي و 
کن�ت��رل موثر نمي توانند  قابل اطمینان باشند . د قت برآورد  به تجربه تخمین زنند ه د ر زمینه اي 
ک��ه او د ر حال برآورد  است بستگي د ارد . روش برآورد  ساخت یافته، تالشي براي استفاد ه از 
ای��ن واقعیت و همچنین وارد  نمود ن ساختار و انضباط بر فرآیند  تخمین مي باشد  به نحوي که 
نتایج حاصل  از آن را بتوان با اطمینان استفاد ه نمود . مزایاي این برآورد  به قرار زیر مي باشد :

روشي ارزان است. این روش مي تواند  براي پیش بیني زمانهاي کاري که د ید ه نشد ه است 

1- Structured Estimating
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استف��اد ه شود . بنابراین به عنوان مبنایي براي برآورد  قیمت کارهاي بزرگ استفاد ه می شود . به 
ط��ور طبیعي د ر موارد ي که مقاد یر زماني با جزئیات زی��اد  مورد  نیاز نمي  باشند ، برآورد  قابل 
استفاد ه مي باشد . بنابراین چنین روشهایي براي کار با سیكل طوالني و د ر موقعیتهایي که د اد ه 
زماني انباشته براي برنامه ریزي، کنترل یا پرد اخت د ر طول د وره های طوالني مد ت مورد  نیاز 

است مفید  مي باشد .

2-7- 2 برآورد  تحلیلي1

ای��ن تكنیک بر این واقعی��ت استوار است که کارها را مي توان به جزء متشكل آن تقسیم 
نمود  و عناصر به طور مجزا قابل اند ازه گیري یا برآورد  مي باشند . بد یهي است برآورد  توسط 
ف��رد ی انجام می شود  که د ر مح��د ود ه کار اند ازه گیري بات�جربه باش��د  و د ر زمینه روشهاي 

ک�ار، آموزش د ید ه باشد . بنابراین برآورد  کنند ه به صورت زیرعمل مي کند :

کار را به عناصر تقسیم مي کند .. 1

د اد ه استاند ارد  یا ترکیبي را به کار مي گیرد .. 2

عناصري که ارزش تالش و صرف وقت د ارند  را مورد  اند ازه گیري قرار مي د هد .. 3

بقی��ه عناص��ر را با استفاد ه از تجربه خود  و اطالعات مرب��وط به شرایط کاري عوامل . 4
ایمني و مانند  آن تخمین مي زند .

ممكن است زمانهاي عناصري که تخمین زد ه شد ه اند  براي استفاد ه بعد ي به صورت د اد ه 
استان��د ارد  نگهد اري شوند . البته د ر این حالت الزم است د ر فواصل مشخصي،  آنها را از نظر 
قاب��ل قبول ب��ود ن مورد  بررسي قرار د اد . این روش نسبت به سای��ر روشهای ذکر شد ه کاربرد  

بیشتری د ر پروژه های نرم افزاری د ارد .

1- Analytical Estimating


