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 مقدمه

نرم افزار صنعتي دانش بر و تميز است كه همگام با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات از اهميت روز افزوني برخوردار شده 
باره شركت هاي برتر جهان در حوزه نرم افزار در چند دهه اخير گواهي بر اين مدعاست. هم زمان توسعه ظهور يك .است

و تنها  ؛اعي، حجم تقاضاي بسيار زيادي را براي اين صنعت ايجاد كرده و مي كندفناوري اطالعات در كليه امور اجتم
كشورهايي كه با برنامه ريزي درست و هدف دار به آن بپردازند قادر خواهند بود در اقتصاد امروز جهان جايگاهي داشته و 

 سهمي ببرند. 
چنانچه بسياري از نرم افزارها و  ،اقتصادي و حوزه اقتصاديصنعت نرم افزار صنعتي جهاني است. بر اساس قوانين اندازه 

كسي كه بتواند مشتري  ،به صرفه نخواهند بود. در اثر قوانين فوق ،خدمات نرم افزاري در سطح وسيع و جهاني عرضه نشوند
د بود. صنعت نرم افزار بيشتري براي محصوالت خود بيابد و محصوالت كيفي تري را ارزان تر به بازار عرضه نمايد، برنده خواه

شرط باقي ماندن و پويايي در آن، رقابت، آن هم در سطح وسيع است. بنابراين توفيق در اين صنعت، مستلزم صنعتي است كه 
 انديشيدن به يك بازار جهاني و هدف قرار دادن صادرات است. 

ت مرحله توليد انبوه يا كارخانه اي تقريبا همچنين صنعت نرم افزار ماهيت منحصر به فردي دارد، به طوري كه در اين صنع
وجود ندارد؛ در نتيجه مهم ترين قسمت پروژه هاي نرم افزاري تحقيق و توسعه است. بنابراين هزينه هاي سخت افزاري اين 
صنعت نسبت به ساير صنايع كمتر است و در نتيجه ارزش افزوده در اين صنعت باالست. از سوي ديگر ويژگي هايي چون بي 
نيازي از هزينه و زمان حمل و نقل به ساير نقاط كه در اثر توسعه شبكه هاي رايانه اي امكان پذير شده است، باعث اهميت 

 دوچندان صنعت نرم افزار شده است.
 

 تاريخچه صنعت نرم افزار در دنيا

تاريخ چند ده به رشد معرفي گرديد. نرم افزار پا به دنياي تجارت گذاشت و به عنوان يك صنعت پويا و رو  1950در اوايل دهه 
به شكل زير به از ابتداي پيدايش تاكنون با تغيير و تحوالت عظيمي روبرو بوده است كه ما در اين نوشتار  ،صنعتساله اين 

 شرح آن مي پردازيم:
 

 1960ـ  1950دهه : اول موج

 متقاضي هاي سازمان و براي مراكز نويسي برنامه شامل خدمات .شده مي انجام نويسي برنامه خدمات فقط ظاهرا دهه اين در
 بوجود آمدند.  دهه ايندر  MainFrameكامپيوترهاي  اولينو   Assemblyو  Fortranمثل  نويسي برنامه هاي زبان است. اولين

CUC )Computer Usage Corporation (توسط كه نويسي بود برنامه خدمات زمينه در كامپيوتري شركت اولين ،آمريكا در 
 در موفق هاي شركت جمله از آغاز نمود و كاليفرنيا تحقيقات مركز براي نفت جريان سازي شبيه با را خود كار IBMكارمند  دو

 . شد ورشكست 1986 سال در شركت اين متاسفانه .بود زمينه اين



 هاي مثل سرويس خاص، صنعتي هاي برنامه مختص موارد اكثر در كه گرديدند تاسيس شركت ها ده ،دهه اين دوم نيمه در
 به شدند مي نويسي برنامه خدمات عرصه وارد كه هايي شركت از دسته بودند. يك ها كارخانه يا ها فروشي خرده مالي،

 بود) SDC )Systems Development Corporationنمونه  اين از شركت اولين. پرداختند بزرگ مي بسيار هايي برنامه طراحي
دولت آمريكا)  به متعلق بالدرنگ دفاعي سيستم يك( SAGEدفاعي  هوا سيستم نويسي برنامه منظور به 1956سال  در كه

 نويس برنامه صدها SDCبود.  دستورالعمل ميليون يك از بيش شامل و بزرگ بسيار ،شركت اين توليدي هاي برنامه. شد ايجاد
 نويس برنامه نفر صدها همچنين SDCتامين نمايد.  را كشور نويس برنامه نيروي از نيمي كه بيني پيش اين با. كرد استخدام

 .نمود تربيت
 

 1970ـ  1960موج دوم: دهه 

 هاي شركت در SDCالتحصيالن  فارغ گفت توان مي تقريبا. معرفي گرديد برنامه نويسان دانشگاه به عنوان SDC 1960دهه  در
 پوشش براي افزاري نرم تقاضاي همچنين و كامپيوترها تعداد دهه اين داشتند. در آمريكا حضور سراسر كشور افزاري نرم مهم
 ارائه جهت را هايي شركت شد تا فراهم كارآفرينان براي بيشماري هاي فرصت موضوع اين دنبال يافت. به افزايش كارها انواع

 افزاري، نرم مجموعه مثل محصوالتي و شدند تاسيس زيادي هاي نمايند. شركت تاسيس توسعه حال در بازار اين خدمات به
 همچنين و كد از خودكار فلوچارت توليد افزار نرم سازي، شبيه زبان فروشندگان، استفاده جهت كاربردي افزار نرم مجموعه

 در اداره 12كارمند و  700با  CUCزمان  آن موفق هاي شركت جمله شدند. از ارائه بازار به فايل مديريت و گزارش توليد برنامه
 و آمد پديد تغييراتي كامپيوترها ساختار در دهه اين داشت. در فروش دالر ميليون 13كه ساليانه  بود آمريكا مختلف شهرهاي

از ) آمريكا در(كامپيوترها  شد. تعداد قيمت و اطمينان ظرفيت، بهبود سرعت، باعث كه شدند خال المپ جايگزين ترانزيستورها
 يك بعنوان افزاري نرم بسته عدد در دنيا). مفهوم 63000رسيد ( دهه اين اواخر در عدد 46000به  1960در سال  عدد 4400

 و حقوق ليست پردازش مثل خاص بودند؛ كارهاي نوشته براي پيش از هاي برنامه شامل افزاري نرم شد. بسته مطرح ضرورت
 موقع كارخانجات توسط كامپيوترها همراه به مورد نياز هاي بسته به عنوان ها بسته اين ،بار انبار. اولين موجودي مديريت

 برنامه دهنده خدمات هاي شركت از تعدادي 60 دهه اواسط غيره). در و مشتري جمله آموزش شدند (از مي ارائه فروش
خدمات  در بودند مفيد افزارهاي نرم شامل كه افزار نرم هاي بسته اين. نمودند افزاري نرم هاي بسته به فروش شروع نويسي
 افزاري كارخانجات نرم هاي بسته از تا شد مي گفته محصوالت ها آن به اين رو از ؛كردند پيدا ويژه جايگاه نويسي برنامه

و  ADR دو شركت  به ترتيب توسط كه بودند MarkIVو   Autoflowمحصوالت  اين از نمونه دو. شوند متمايز كامپيوتر
Informatics  .ارائه شدندAutoflow  كرد و  مي كمك در مستندسازي كامپيوتر كاربران به 1965سال  كه در بود اي برنامه

MarkIV شده شناخته محصوالت بهترين شايد محصول دو اين هر چند. ارائه شد بازار به 1967 درسال كه بود داده پايگاه يك 
 رسيد.  فروش به 60 دهه پايان در ها آن نسخه از صد چند تنها اما بودند، دهه اين در
 
 



 1980ـ  1970دهه : سوم موج

خدمات «هاي  شركت عنوانه ب ي فعال در اين صنعتها شركت. كرد پيدا رشد سرعت به پيمانكاري نويسي برنامه صنعت
 محصوالت بودند. صنعت نويسي برنامه به عالوه طراحي و تحليل مشاوره، خدمات شامل كه شدند شناخته» اي حرفه دهنده

 1970 اواسط در PCاختراع . يافت انتشار كامپيوتر كاربران براي افزار نرم مناسب منبع يك به عنواندر اين دهه،  افزاري نرم
 و  پردازه واژه افزار نرم دو واقع در. گرديد Software Artsو  Microsoftافزاري مثل  نرم هاي شركت آمدن بوجود باعث

Spreadsheet عمومي  استفاده باعثPC  .و موجود نويسي برنامه دهنده خدمات شركت صد چند 70 دهه طول درشدند 
 عناصر جزء بعدها Oracleو  Computer Associatesمثل  هايي شركت. شدند نرم افزاري محصوالت صنعت وارد جديد

مالي پس دليل كسري  به بود، افزار نرم صنعت براي انگيز غم دهه يك 70 دهه. گرديدند تجاري افزار نرم صنعت محوري، در
بحران اقتصادي كامپيوتر روي داد و مجموع سود ساالنه  1971ـ  1970، در سال 60از ركود اقتصادي بازار در اواخر دهه 

 از يك بيليون دالر تجاوز نكرد. 1978صنعت تا سال 
 

 1990ـ  1980دهه : چهارم موج

 دهه يافتند. در راه ادارات و ها خانه به سرعته بها  PCو  داشتند چشمگيري افزايشدر اين دهه  افزاري نرم هاي شركت
 تحقيقات مثال بود. به عنوان پراكنده صورته ب افزاري نرم محصوالت صنعت البته يافت؛ رونق افزار نرم محصوالت بازار ،1980

 و كوچك هاي شركت بقيه و بوده است شركت 60 يا 50 به متعلق فروش درصد 50 تنها كه دهد مي نشان 1982 سال
 تاسيس نيويورك در 1976 سال در كه Computer Associatesداشت).  را سهم بيشترين IBMدهند ( مي تشكيل را متوسط

 نرم نوع دو ،1990 سال گرديد. حدودا مطرح) متعدد تجاري هاي نام داراي( افزاري فروشنده نرم سه ءجز 1990 سال در شد،
 Enterprise Resourceافزار  نرم و رابطه اي داده پايگاه افزار نرم: اختصاص دادبه خود  را افزار نرم فروش بيشترين مهم، افزار

Planning .آزمايشگاه تحقيقاتي  در اي رابطه داده پايگاه تكنولوژيIBM آمد بوجود 70 دهه بركلي كاليفرنيا در اوايل دانشگاه. 
 كاليفرنيا در و 1977 سال در اوراكلشد.  گرفته دست به شمالي كاليفرنياي افزار كارآفرينان نرم توسط ابتدا تكنولوژي اين

 در كاربردي محصول چندين جايگزين به عنوان ERPافزار  نرم. است اي رابطه فناوري مركز هم منطقه هنوز اين .آمد بوجود
 از قدرتمندترساخته شد كه بسيار  IBMسازگار با  PC،  1981درسال . گرفت مي قرار كاربران استفاده مورد 80و  70دهه 
 بود. قبلي هاي نمونه

 
 به بعد  1990دهه : پنجم موج

بود.  دنيا در موفق هاي شركت يكي از 2000 سال در دنيا، سرتاسر در كارمند هزار 68 دالر و بيليون 9.4درآمد  با CSSشركت 
 هاي برنامه و ساير Excelو  Wordكاربردي  هاي برنامه آن دنبال به و. نمود معرفي را 3.0 ويندوز مايكروسافت 1990 سال در

 1990 دهه اواسط درآورد. از خود تحت احاطه را بازار مايكروسافت طريق اين از. داد ارائه Officeمحصول  قالب در را كاربردي
 از وب افزار نرم مهمترين. شد استفاده مي وب مرورگرهاي از هاPC در .داد قرار خود تاثير تحت را كارمندان زندگي ،اينترنت



 گرچه شد؛ تبديل دالري بيليون شركت يك به هيچ چيز از شركت اين شد. تاسيس 1994 سال در كه بود Netscapeشركت 
 وب 1990 دهه اواخر داد. در ارائه Internet Explorerنام  به قابل رقابت محصول يك 1996مايكروسافت در سال  آن از بعد

، Ammazon، Travelocity، Yahooشدند:  مشهور جديد تجاري هاي نام سال چند طي كرد. در پيدا رشد به سرعت
Ameritrade ،Motley Fool دنبال افزار نرم صنعت اصطالح و شدند مي پشتيباني آنالين بصورت افزارها ديگر. نرم بسياري و 

 افزارها نرم وب، توسعه گشت. با مرسومي عبارت ،خدماتي و نويسي برنامه كاالهاي با مرتبط شركت هاي همه براي تا شد
 شد.  تر برجسته ها آن نقش و كردند پيدا اي ويژه جايگاه

 

 تاريخچه صنعت نرم افزار در ايران

 و بودند افزار نرم كننده و توليد كرده كار حوزه اين در كه آمدند وجود به نيز هايي شركت كشور، بازار به كامپيوتر ورود از بعد
 هاي سيستم تبديل خدمات قبيل هايي از بخش در و نبود گسترده ،خدمات اين البته ؛كردند مي رفع را كشور نياز حدي تا

 و وب سوي و سمت به نيز نيازها ،كشور به ورود آن و اينترنت جهاني شبكه ايجاد با اما ؛شد مي انجام فارسي به انگليسي
 اين بر موثر نهادهاي نظر از گرديد. ايجاد نيازها اين براي رفع جديدي هاي شركت نتيجه در و دادند جهت تغيير اينترنت
 از ،دولتي هاي سازمان و خصوصي بخش هاي شركت از جمعي از سوي انفورماتيك هاي شركت انجمن به توان مي نيز صنعت
 به بعدها كه ،ايران در IBMشعبه  كرد. فعاليت اشاره) نوين صنايع سازمان( وزارت صنايع و انفورماتيك عالي شوراي جمله
 كارگيري به و كشور عمومي سرشماري اجراي با زمان هم و 1336سال  در شد، شناخته ايران پردازي داده شركت عنوان

 ذخيره و رياضي محاسبات انجام در كامپيوتر كاربرد گسترش به رو هاي زمينه به توجه باشد.  آغاز خوان كارت هاي دستگاه
گونه  به ؛نمود پيدا توسعه ها دانشگاه و ها وزارتخانه ها، سازمان از بسياري در شركت اين هاي فعاليت به مرور اطالعات، سازي

 و پردازش فعاليت هاي تمامي ،انحصاري تقريبا طور به متخصص، نيروي چهارصد به قريب با ،57 و 56 هاي سال در كه اي
 انقالب پيروزي است. با عهده داشته بر را كشور دانشگاهي و ريزي برنامه گيري، تصميم مهم مراكز در الكترونيك محاسبات

 عنوان با ،تجاري نام حفظ و و تجهيزات امكانات تمامي واگذاري با ،ام بي آي شعبه كشور خاص شرايط به توجه با و اسالمي
 بودجه و برنامه سازمان ،1363 سال در. داد ادامه خود فعاليت هاي به بودجه و برنامه سازمان به وابسته سابق ام بي آي شركت
 به سابق، ام بي آي شركت فعاليت با مرتبط موضوع در دولت قانوني نماينده به عنوانـ  ريزي برنامه و مديريت سازمان ـ كشور
 و مادي حقوق تمامي و رساند ثبت به را ايران پردازي داده عنوان با شركتي شركت، اين هاي به فعاليت نياز و وابستگي دليل

 سال در دولتي، هاي شركت واگذاري در دولت سياست به شد. با توجه منتقل شركت اين به ،سابق ام بي آي معنوي شركت
 واگذار صندوق اين به كشوري بازنشستگي صندوق به دولت تعهدات مقابل در پردازي ايران داده شركت سهام از بخشي 1379
 . گرديد

 سازنده متخصصين كشورهاي توسط و اي اجاره كشور در موجود هاي فريم مين ،اسالمي انقالب از قبل كه اين به توجه با
 اين ،1358 سال در اسالمي، از انقالب بعد بود؛ ايشان اختيار در واگذاري حق و شد مي پشتيباني و كنترل انگليس و آمريكا



 به ها سيستم اين ورود ،صنعت اين شدن ملي با. گرفت ايران قرار اختيار در جهاني IBMهاي  فريم مين و شد ملي صنعت
 توانستند و داشتند را ها سيستم اين پشتيباني و كنترل براي كافي هاي كشور مهارت مهندسين خوشبختانه. شد ممنوع كشور

 چند ،انقالب پيروزي از بعد ،شد ذكر كه طور آوردند. همان روي قطعات مونتاژ به سپس و انجام دهند را پشتيباني مدتي تا
 كامپيوترهاي واردات با همراه. شد گرفته سر از آن واردات به تدريج ،بعد هاي سال در ولي ؛شد متوقف كامپيوتر واردات سالي

شد.  گرفته كار به انفورماتيكي كاربردهاي براي مخابراتي امكانات آن دنبال به آغاز و نيز مختلف افزارهاي نرم واردات ،كوچك
 قرار گرفت.  دولتي هاي بخش اختيار در و ايران وارد انفورماتيك عالي شوراي طريق ازها PC، 1359 سال در

 سال طي در و شد گذاري پايهاجتماعي  تامين سازمان توسط 1370 سال در ،تأمين ماشيني خدمات و مديريت مشاور شركت
 سازماني چارچوب در كه را فعاليت ها بعضي ،سازمان هاي داده فرابري معاونت در كار شروع و وجود به توجه با 73ـ  71هاي 

 و جامع طرح تدوين با 73 سال دوم نيمه در و رسانيد به انجام ها داده فرابري معاونت كنار در را نبود اجرا قابل راحتيه ب
 74 سال از و واگذار شركت به ،زمان آن شده بيني پيش ابعاد با جامع اتوماسيون طرح كامل اجراي آن، اوليه بودجه تصويب
 عملي گرديد.  مرحله وارد جامع طرح اجراي
 اطالعاتي هاي سازى سيستم پياده تجربه كه متخصصين و كارشناسان از نفر صد يك حدود همكارى با 1371 سال در ايريسا
 شركت و Siemensآلمانى  همكارى با شركت طريق از را مباركه فوالد عظيم طرح صنعتى اتوماسيون و يكپارچه و جامع

 اطالعاتي، هاي سيستم بخش سه در شركت اين هاي شد. فعاليت گذارى پايه و تاسيس ندبود نموده كسب، ILVAايتاليايى 
 باشد.  افزار مي و سخت شبكه بخش و صنعتي اتوماسيون

 در شركت اين. شد مالي تاسيس موسسات و ها بانك به دهي خدمات منظور به ،انفورماتيك خدمات شركت 1372 سال در
 نمود.  اجرا را ايران ملي بانك در بانكي اتوماسيون طرح 1375 سال

 كرد. فعاليت به شروع تجارت توسعه سازمان با و تاسيس 1381 سال در افزار نرم صادركنندگان اتحاديه
 

 افزار جايگاه ايران در صنعت نرم

، اطالعات و آمار ناقص است. يكي از داليل اين آمار غير واقعي اين است كه افزار در مورد بحث جايگاه ايران در صنعت نرم
ها براي گريز از مسائل مالياتي، مايل نيستند كه اطالعاتشان به صورت عمومي منتشر شود. به عنوان مثال هيچ  شركت

ا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد. افزار ي شان روي سايت اتحاديه نرم هاي صادركننده و محصوالت صادراتي اطالعاتي از شركت
 9الي  8تشكل و نظام صنفي وجود دارد و سه شوراي عالي و حدود  26در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور حدود 

هزار  16اند و  هزار شركت، رتبه شوراي عالي انفورماتيك را دريافت كرده 34سازمان و وزارتخانه با آن در ارتباط هستند. حدود 
ند و بالغ ا شركت در كشور فعال 500تا  400افزار حدود  اند؛ اما در حوزه توليد نرم ركت نيز به عضويت نظام صنفي درآمدهش

  ت.در وزارت ارشاد به ثبت رسيده اس افزاري هزار عنوان محصول نرم 8بر 



ميليون و  7، 84سال  ي كه ايران درا سال گذشته همواره سير صعودي داشته است، به گونه 15افزار كشور در  رشد صنعت نرم
ميليون  100، 1390ميليون دالر و در سال  75، 1389هزار دالر، در سال  600ميليون و  23، 85هزار دالر، در سال  200

درصد است؛ در حالي كه متوسط نرخ رشد اين صنعت  8.5افزار جهان  دالر صادرات داشته است. متوسط نرخ رشد صنعت نرم
 .درصد گزارش شده است 20حدود  2007تا  2001سال  در ايران از

 50اند. بنا بر آمار در آسيا، هندوستان با رقم  كشورهاي افغانستان، ازبكستان، امارات و كانادا بيشترين واردات را از ايران داشته
افزار را در اختيار دارد و سهم ايران يك هزارم از كل اين  ميليارد دالري صادرات نرم 450درصد از سهم  10ميليارد دالر، 

ايران  ICT ميليون دالر، سهم اين صنعت از كل بازار 600حدود  2008افزار ايران در سال  صنعت در جهان است. حجم بازار نرم
درصد برآورد شد. درصد اشتغال  22/0حدود  2006ايران در سال  GDP درصد و سهم آن از كل 10در سال يادشده حدود 

درصد بوده است. بنابر گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارزش بازار  05/0افزار نيز از كل اشتغال كشور معادل  صنعت نرم
سال ميليارد تومان در  7500شود و طبق برنامه بايد به  ميليارد تومان در سال بالغ مي 1500فناوري اطالعات در كشور به 
افزارهايي كه در زمينه  افزارها همچون نرم افزار، آمار دقيقي وجود ندارد. امكان توليد برخي نرم برسد. اما در زمينه واردات نرم

افزارها بخش عمده واردات ايران هستند.  گيرند، در كشور وجود ندارد و همين نرم كنترل صنايع بزرگ مورد استفاده قرار مي
افزارها از  كه در بسياري موارد اين نرم افزارها هستند و با توجه به اين ها از پرطرفدارترين نرم ويروس آنتي افزارهايي مانند نرم

 .ها در دسترس نيست شوند، آمار درستي از ميزان استفاده از آن طريق اينترنت دانلود مي
 

 ويژگي هاي صنعت نرم افزار

صنعت نرم افزار صنعتي جهاني است و قوانين اندازه اقتصادي و حوزه اقتصادي در آن برقرار است. بر اساس قانون اندازه 
ده از مواد اوليه و اه دليل استفباقتصادي، تقاضاي بيشتر و به تبع آن توليد بيشتر باعث كاهش قيمت محصول مي گردد. البته 

در اقتصاد اطالعات قانون يعات، قيمت كاال از مقدار مشخصي نمي تواند كمتر باشد. محدوديت هاي حمل و نقل، خرابي و ضا
حوزه اقتصادي مطرح مي شود. قيمت نرم افزار به دليل عدم استفاده از مواد اوليه و نداشتن هزينه حمل و نقل و جابجايي مي 

وه بيشتري داشته باشند و بر اساس پارادايم حوزه اقتصادي تواند تا مرز صفر تقليل يابد. بنابراين نرم افزارهايي كه مشتريان بالق
والت «موفق تر هستند. براي نمونه مي توان به شركت  ،دامنه بيشتري را پوشش دهند كه در عصر اطالعات مطرح شده،

صوالتش را به اشاره كرد. اين شركت با توليد فيلم و انيميشن هايي با كيفيت و با استفاده از يك بازار جهاني، مح» ديسني
دالر ارائه مي كند؛ در حالي كه محصوالت معادل و چه بسا ضعيف تر توليد داخل كشور به قيمت هر دقيقه  8قيمت هر دقيقه 

 دالر عرضه مي گردد. 350
افزار  تفاوت هاي زيادي با ساير فناوري ها دارد. بسياري از اين تفاوت ها مزيتي براي نرم ،نرم افزار به عنوان يك فناوري نو

محسوب مي شوند. اين تفاوت ها در قالب روش هاي توليد، ابزار توليد و محصوالت قابل طبقه بندي است. در اين نوشتار 



منظور از نرم افزار عمدتا نوع رايانه اي آن است، ولي مي توان اين تفاوت ها را به نرم افزار به معناي عام نيز تعميم داد. براي 
 ي تر، انيميشن و فيلم، شعر و داستان و ... نيز نرم افزار محسوب مي شوند.مثال در يك تعريف عموم

 

 ويژگي هاي محصوالت نرم افزاري

 در اين قسمت به طور مشخص به برخي از تفاوت هاي محصوالت نرم افزاري با محصوالت ساير فناوري ها اشاره مي شود.
اري به سادگي انجام مي شود و به جز ابزار ذخيره سازي، به مواد تكثير محصوالت نرم افز الف ـ امكان تكثير سريع و آسان:

 اوليه، تجهيزات بيشتر و زحمت زياد نياز ندارد.
هزينه حمل و نقل و هم چنين خسارت هاي  ،اگر بخواهيم تعدادي فرش ايراني را به كشور ديگري بفروشيم ب ـ انتقال:

متناسب با حجم شان از اين قاعده پيروي مي كنند. در  ،احتمالي آن باعث كاهش درآمد مي شود. كليه محصوالت حجيم
حالي كه مي توان به سادگي و با استفاده از پست الكترنيكي با كمترين هزينه و زمان، نرم افزار را به جاي جاي دنيا ارسال 

 د.كر
محدوده مشخص است. براي مثال فرش فقط در خانه و محل يك كاربرد بسياري از محصوالت در  فراگيري (جامعيت):ج ـ 

هايي خاص و به منظوري مشخص استفاده مي شود. پس از انقالب صنعتي محصوالتي توليد شد كه كاربرد وسيع تري داشتند. 
نرم افزار نيز  يكي از اين محصوالت موتور الكتريكي است كه در بسياري از كارهاي صنعتي با اندازه هاي مختلف به كار مي رود.

 در دوران انقالب اطالعات، نقشي بسيار قوي تر از موتور الكتريكي از نظر گستردگي دامنه به عهده گرفته است. 
امروزه نرم افزار در تمام شئون زندگي انسان ها از آموزش گرفته تا بهداشت، از سياست گرفته تا اقتصاد، از امنيت گرفته تا 

رد ديگر وارد شده و سكان تحوالت جامعه را به دست گرفته است. ورود افراد با تخصص كم و اموسرگرمي و تفريح و بسياري 
 توليد نرم افزارهاي بي كيفيت از مشكالت فراگيري است. 

به دليل تحوالت سريع فناوري هاي نو و هم چنين با توجه به قانون مور (با هزينه ثابت قدرت محاسباتي  د ـ طول عمر كوتاه:

ماه دو برابر مي شود)، سرعت تحوالت سيستم هاي نرم افزاري نيز بسيار زياد شده است. اين مساله باعث  18ده ها هر پردازن
پيش بيني » نقطه سربه سر شدن«مشكالتي براي كاربران گرديده است. براي مثال در طراحي يك سيستم، پارامتري به عنوان 

هزينه هاي صرف شده براي ايجاد نرم افزار و راه اندازي سيستم با سود حاصل مي شود كه آن بازه اي از زمان است كه در آن 
از به كارگيري نرم افزار برابر مي شود. به دليل طول عمر كوتاه و تحوالت سريع در اين عرصه معموال عمر مفيد و قابل استفاده 

استفاده از نرم افزار به ضرر مشتريان تمام مي  نرم افزار كوچك تر از آن بازه است. در مجموع به دليل تحوالت نرم افزاري،
سال قدمت، هنوز كارآيي خود را حفظ  40شود. در مقابل براي مثال هم اكنون كارخانه هاي قندي وجود دارند كه با حدود 

 كرده اند.
 
 



 ويژگي هاي توليد نرم افزار (روش ها و ابزارها)

توليد نرم افزار كاري است كه بيشتر به انسان هاي مستعد و روش هاي مهندسي و  :الف ـ فكري بودن توليد نرم افزار

طراحي نياز دارد، در حالي كه توليد محصوالت ساير فناوري ها عالوه بر كار فكري، به منابع انساني، تجهيزات و منابع اوليه 
 فراوان احتياج دارند.

افزار زيرساخت هاي كمياب و گران قيمت الزم نيست. بسياري از نرم براي توليد نرم  ب ـ بستر كاري ارزان و در دسترس:

افزارها تنها به كمك يك رايانه ساده قابل طراحي و ايجاد هستند. اين مزيتي است كه كشورهاي در حال توسعه مي توانند 
آن الزاما  ءسمتي از اجزاروي آن حساب كنند و نگران تامين منابع آن نباشند. در حالي كه اگر روي ساير فناوري ها كه ق

وارداتي است سرمايه گذاري شود، يك نوع وابستگي به منابع خارجي پديد مي آيد. هم چنين ارزان و در دسترس بودن 
زيرساخت (رايانه) باعث شده است كه هر جوان خالقي به راحتي بتواند ايده هايش را در حيطه نرم افزار به راحتي به عمل 

در صورتي كه مثال اگر يك فيزيك دان ايراني بخواهد سرعت پروتون ها را اندازه بگيرد، يا زمايش كند. برساند و آن ها را آ
 ابزارش را ندارد يا هزينه زيادي را متحمل مي شود.

فاصله بين محصوالت نرم افزاري با مرحله تحقيقات آن بسيار اندك است. در نتيجه  ج ـ عدم نياز به مرحله كارخانه سازي:

د نرم افزار به صرفه تر از ساير محصوالت فناوري است. در ضمن نرم افزار، مرحله كارخانه سازي به آن معنا كه در ساير تولي
در فناوري هاي ديگر پس از توليد اولين نمونه (محصول)، بايد ابزار و كارخانه توليد فناوري ها به كار برده مي شود را ندارد. 

 انبوه آن نيز ساخته شود.
به دليل فراگيري (جامعيت)، بازار كار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسيار بيشتر از ساير  ـ رونق شغلي: ح

 رشته هاست.
توليد نرم افزار به سرمايه گذاري اندك نياز دارد (زيرساخت هاي قابل دسترس و ارزان)، در حالي  ـ سرمايه گذاري اندك: د

(تكثير آسان، عدم نياز به مواد اوليه، حمل و نقل راحت). ساير فن آوري ها براي توليد به سرمايه  كه درآمد آن باال مي باشد
گذاري بيشتري براي ايجاد كارخانه و تهيه مواد خام نياز دارند، در حالي كه درآمد حاصل از آن ها به علت ارزان بودن 

 محصوالت و هزينه زياد حمل و نقل كمتر است.
كارخانه ها به دليل نياز به مواد خام، الزم است نزديك معدن مربوطه احداث  دانشگاه شرط موفقيت:ت با و ـ نزديكي صنع

شوند، در حالي كه مراكز توليد نرم افزار كه بيشتر كار فكري است، بايد در مجاورت دانشگاه ها كه مراكز توليد افراد خبره مي 
 و به بازار وصل باشند.باشند ايجاد گردند. هر چند هر دو بايد از يك س

بررسي روند تغييرات فناوري در كشورها نشان مي دهد كه كشورهاي پيشرفته با سرمايه گذاري فراوان و فعاليت زياد در انواع 
فناوري هاي نو از جمله نرم افزار، كه تفاوت هاي گوناگوني نسبت به ساير فناوري ها دارد، به دنبال حفظ موقعيت و برتري 

اجتماعي و به طور خالصه گسترش توسعه يافتگي خود هستند. عدم نياز به مرحله ساخت تجهيزات و راه اندازي  اقتصادي و
خط توليد، يا امكان همكاري از راه دور و وسايل كار ارزان و در دسترس، نمونه هايي از اين تفاوت هاست. در اين شرايط 



ابتي براي كشورها محسوب شده و به توسعه يافتگي آن ها كمك مي داشتن يك صنعت نرم افزار قدرتمند و پويا، مزيتي رق
 كند.

كليد توسعه نرم افزار، تنها آموزش و تربيت نيروي انساني و اخذ فناوري و خريد تجهيزات نيست؛ بلكه اين مهم مستلزم يك 
ريابي و شيوه هاي رقابت، سيستم هماهنگ شامل زنجيره اي از فرآيندها و عوامل مختلف است. عواملي چون روش هاي بازا

روش هاي مديريت شركت ها، استراتژي هاي دولت و بنگاه هاي نرم افزاري، استانداردها و مراكز تدوين آن، سطح فناوري و 
روش هاي پيشرفت، آموزش و تامين نيروي انساني و ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتباط اين عوامل با يكديگر نقش اساسي در 

 ر دارند.توسعه نرم افزا
 

 تعريف نرم افزار

. اين ايجاد آگاهي مي شود اطالق مي شودچه كه  منجر به  نرم افزار در معناي عام كلمه به كليه روش ها و داده ها و هر آن
 تعريف كلي است و شامل نرم افزار كامپيوتري نيز مي شود.

نرم افزار كامپيوتري عبارت است از برنامه هاي كامپيوتري، رويه ها،  )،IEEE(طبق تعريف انجمن مهندسان برق و الكترونيك 
 .چنين اطالعات مربوط به عمليات يك سيستم كامپيوتري ها و هم دستورالعمل ها و مستندات اجتماعي در رابطه با آن

 

 توليد نرم افزار فرآيند

شود، ساختاري است كه روي توسعه و توليد  نيز شناخته مي» چرخه حيات توليد نرم افزار«فرآيند توليد نرم افزار كه با عنوان 
است داراي يك رهيافت چرخه حيات شامل مراحل  الزمكليه پروژه هاي نرم افزاري شود.  محصوالت نرم افزاري اعمال مي

 :در زير باشند شدهاساسي نشان داده 
 )User Requirements( كاربر نيازهاي ـ بيان UR مرحله  •
 )Software Requirements( افزار نرم نيازهاي ـ بيان SR مرحله  •
  )Architectural Designمعماري ( ـ طراحي AD مرحله  •
  )Detailed Designبرنامه ( توليد و تفصيلي ـ طراحي DD مرحله  •
  )Transfer of the softwareبرداري ( بهره براي افزار نرم واگذاري و ـ انتقال TR مرحله  •
  )Operations & Maintenanceنگهداري ( و برداري ـ بهره OM مرحله  •

بازبيني  UR/Rنمايش داده شده است خاتمه مي يابند (به عنوان مثال  Rچهار مرحله اول با يك بازبيني كه بوسيله نشانه 
 اين شود، انجام افزار نرم ها و پيمانكاران صنعت نيازهاي كاربر است). خواه پروژه توسط كاركنان داخلي و يا از طريق شركت

 نويسي برنامه زبان يا عامل سيستم افزار، سخت ،)اي دسته بالدرنگ، اداري،  علمي، مثال( كاربرد اندازه، به توجه با مراحل
دادني را تحت  تحويل اقالم و محتوي شيوه توليد، رهيافت عوامل، اين از يك هر كه چند هر پذيرند؛ مي انجام شده استفاده

 تاثير قرار مي دهند.
  



  URمرحله  ـتعيين نيازهاي كاربر 

شود و  مشخص بايد سيستم وسعت و دامنهدر اين مرحله، مرحله تعريف مسئله در يك پروژه نرم افزاري است.  UR مرحله
 .پذيرد صورت اوليه هاي نمونه ساخت يا و بررسي و بازديد مصاحبه، وسيلهه ب تواند مي امر اين. گردد تعيين كاربر نيازهاي
 ) نوشته شوند.URD( كاربر نيازهاي سند در و شده تعيين بايد كاربر مشخص هاي خواسته

آشنايي كاربر با نرم افزار دارد. بعضي از كاربران مي توانند  به بستگي مرحله اين در افزار نرم توليدكنندگان درگيري ميزان 
URD كه ديگر كاربران ممكن است نيازمند كمك توليدكنندگان باشند. در حالي ؛مطلوب و با كيفيت باال تهيه نمايند URD 

 URD ر و مديران ذيربط صورت مي پذيرد.توسط كاربران، مهندسين نرم افزار و سخت افزا URD بازبيني هميشه بايد تهيه شود.
طرح مديريت پروژه نرم افزار  ،)UR/Rپيش از تكميل بازبيني نيازهاي كاربر ( ) مي باشد.SRورودي مرحله بعد ( ،تصويب شده

ين طرح بايد شامل برآورد هزينه پروژه باشد. اوسيله توليد كننده نرم افزار تهيه شود. ه حاوي رئوس مطالب كل پروژه بايد ب
 هيه شوند.ي نرم افزار نيز بايد تهاي تفصيلي تر براي مرحله تعيين نيازها چنين طرح هم
   

 SRمرحله  ـتعيين نيازهاي نرم افزار 

 كه باشد آن بيانگر كه است الگويي ساخت تحليل، فعاليت ضروري بخش يك حله تحليل پروژه نرم افزاري است.مر SR مرحله
نمونه هاي اوليه  كه چگونه بايد آن را انجام دهد. در اين حالت ممكن است ساخت نه اين  دهد، انجام بايد را كاري چه افزار نرم

) است. SRDسند نيازهاي نرم افزار ( ،تحويل دادني اصلي در اين مرحله ن نيازهاي نرم افزار ضروري باشد.به منظور روشن نمود
SRD  هميشه بايد براي هر پروژه نرم افزاري توليد گردد. اصطالحات پياده سازي مي بايست ازSRD  .ين سند بايد احذف شود

) مورد SR/R، مهندسين نرم افزار و سخت افزار كامپيوتر و مديران ذيربط در حين بازبيني نيازهاي نرم افزار (رسما توسط كاربر
انده پروژه بايد بروز آورده م در قسمت طرح مديريت پروژه نرم افزار، رئوس مطالب باقي SR مرحله طول در بررسي قرار گيرد.

 نيز معماري طراحي مرحله براي تر تفصيلي هاي طرح چنين هم. باشد پروژه هاي هزينه مجموع برآورد شامل بايد طرح شود.
 .شود تهيه بايد

  
 ADمرحله  ـطراحي معماري 

نقطه شروع اين مرحله  SRشده در مرحله  ساخته الگوي ) تعيين ساختار نرم افزار است.AD( معماري طراحي مرحله دفه
ها به طرح معماري نرم  است. اين الگو با تخصيص كاركردها به مولفه هاي نرم افزار و تعيين گردش اطالعات و عمليات بين آن

 و بحراني هاي قسمت يا و تكنيكي مشكالت. شود تكرار بار چندين ،طرح است ممكن مرحله اين در غيير مي يابد.افزار ت
جهت تائيد فرضيات طرح اصلي  ،هاي حساس نرم افزار خص گردد. ممكن است نمونه سازي بخشساس طرح بايد مشح

 ها بايد انتخاب شود. يكي از آن  هاي جانشين نيز مي توان در نظر گرفت كه نهايتا ضروري باشد. در اين مرحله طرح
  

همواره بايد براي  ADD) است. ADDمعماري (عنصر تحويل دادني كه خروجي اصلي اين مرحله به شمار مي آيد، سند طراحي 
وتر، كاربران و مديران ذيربط يوسيله مهندسين نرم افزار و سخت افزار كامپه بايد رسما ب ADDهر پروژه نرم افزاري توليد گردد. 
 رئوس اويح افزار نرم پروژه مديريت طرح AD مرحله طول در ) مورد بررسي قرار گيرد.AD/Rدر حين بازبيني طرح معماري (

 هم. باشد) است مطلوب بسيار خطا% 10 حداكثر( پروژه هزينه برآورد شامل بايد طرح اين. شود تهيه بايد مانده باقي مطالب
 ) نيز تهيه شود.DD( تفصيلي طراحي مرحله براي تر جزئي هاي طرح بايد چنين



  
 DDمرحله  ـو توليد  تفصيلي طراحي 

 :DDD( تفصيلي طراحي سند. است آن آزمون و مستندسازي نويسي، برنامه افزار، نرم تفصيلي طراحي مرحله اين هدف

Detailed Design Document (افزار نرم كاربر راهنماي و )SUM: Software User Manual (و نويسي برنامه با زمان هم 
در بر مي گيرند. در پايان اين هاي متناظر با سطوح فوقاني سيستم را  بخش SUMو  DDDشود. در آغاز  مي توليد آن آزمون

 .دهند مي تشكيل را مرحله اين دادني تحويل عناصر ،ها برنامه همراه به و شوند مي تكميل مستندات  مرحله،
هاي مصوب تائيد شده در  يستم بر طبق طرحس آزمون و يكپارچگي آزمون  واحد، آزمون هاي فعاليت ،مرحله اين طول در 

 اجرا مي گردند. به موازات اين آزمون ها مي بايست كيفيت نرم افزار نيز مورد سنجش قرار گيرد. ADو  SRمراحل 
مي باشند بايد رسما  DDي در طول مرحله ايني هاي مرحله ب) كه مستلزم بازSUMو  DDDسه عنصر تحويل دادني (برنامه، 

) مورد بررسي قرار گيرد. در پايان فرآيند DD/Rتفصيلي (ت ذيربط در حين بازبيني طرح يتوسط مهندسين نرم افزار و مدير
 هاي پذيرش موقت آماده است. بازبيني، نرم افزار جهت آزمون

  
 TRمرحله  ـانتقال 

) مطرح و تنظيم URDازهاي كاربر (ني سند در كه را كاربر هاي خواسته كليه افزار نرم كه است آن تائيد مرحله اين هدف
 جهت افزار نرم كه زماني مي شود. نمايد. اين امر بوسيله نصب نرم افزار و اجراي آزمون پذيرش انجام گرديده اند، برآورد مي

از آن آغاز  برداري بهره و گرفته قرار پذيرش مورد موقتا تواند مي افزار نرم  شود، مي داده نمايش نياز مورد هاي قابليت ارائه
تنظيم  TR) بايد به منظور مستند ساختن انتقال نرم افزار به گروه بهره برداري در حين مرحله STDسند انتقال نرم افزار ( شود.
 شود.

  
 OMمرحله  ـبهره برداري و نگهداري 

كه كليه خواسته هاي تعيين شده  نآ از اطمينان حصول منظور به بايست مي گردد، مي برداري بهره آماده افزار نرم كه زماني
زماني جهت مشخص  به دقت مورد بررسي قرار گيرد. برخي از خواسته ها به مدت ،كاربر را برآورده مي سازددر سند نيازهاي 
 .گيرد قرار نهايي پذيرش مورد تواند مي گذراند، موفقيت با را پذيرش هاي آزمون كليه افزار نرم كه هنگامي شدن نياز دارند.

اطالعات مديريتي مهم جمع آوري شده در طول جريان پروژه را  ،)PHD: Project History Documentسند تاريخچه پروژه ( 
اين سند بايد پس از پذيرش نهايي صادر شود. اين سند مي بايست در پايان چرخه حيات، به همراه ساير  خالصه مي نمايد.

 به بايد افزار نرم  نهايي، پذيرش از پسگردد.  اطالعات گردآوري شده در مرحله بهره برداري و نگهداري مجددا منتشر و اعالم
 اين. گردد اصالح دهند، مي رخ كه جديدي نيازهاي علت به يا و قبل مراحل طول در شده آشكار خطاهاي تصحيح منظور
ي جهت به هنگام نگهداشتن مستندات اجه ويژه تو بايست مي برداري بهره دوران تمام در .شود مي ناميده »نگهداري« عمل

اعمال گردد. اطالعات خطاها و نواقص مي بايست به منظور تهيه داده هاي خام براي تعيين معيارهاي كيفيت نرم افزار در 
چنين مي بايست از ابزار الزم به منظور تسهيل در جمع آوري و تحليل داده هاي  گردد. همو ضبط پروژه هاي آتي، ثبت 

 افزار استفاده شود. كيفيت نرم
 
 



 هاي توليد نرم افزار مدل
، روش هاي سازمان يافته اي براي توسعه نرم افزارها مهندسي نرم افزار علم پيشرفت و  ا بزرگ شدن پروژه هاي نرم افزاريب

به دليل  RADابداع شد كه هر كدام بسته به نوع پروژه و محدوديت هاي آن در جاي خاصي كاربرد دارد. برخي روش ها مانند 
براي كساني كه  XPبه دليل مشخص نبودن نيازمندي هاي اوليه نرم افزار و برخي مانند  spiralكمبود زمان توليد، برخي مانند 

كنند ابداع شدند. ايجاد پروژه هاي بزرگ بدون بكارگيري يكي از روش هاي  كار طراحي نرم افزار را با كدنويسي شروع مي
 .مهندسي نرم افزار ممكن نيست

 
 ) waterfallروش آبشاري ( ـ 1

نامند. هر روش مهندسي معموال  مي را روش سنتي نيز شود و گاهي آن اين روش اولين روش مهندسي نرم افزار محسوب مي
 5اين  .تحويل و پشتيباني، ا، تستپروسه اصلي است كه عبارتند از آناليز سيستم، طراحي سيستم، كدنويسي و اجر 5شامل 

شود و بعد فاز  شوند. بدين ترتيب كه هر فاز از پروسه كلي، انجام مي پروسه در روش آبشاري به ساده ترين شكل بيان مي
توسط مهندس نرم افزاري كه كار تحليل  ،د. اين روش در پروژه هايي كاربرد دارد كه فاز اول كه آناليز استگرد از ميبعدي آغ

را بر عهده دارد كامال شناخته شود و طراح كامال نيازمندي هاي سيستم مربوطه را بداند تا در فاز بعدي بتواند طراحي معماري 
چه در هر مرحله امكان برگشت به  . گرنشان داده شده استدار عملياتي روش آبشاري زير نمو شكلسيستم را آغاز كند. در 

گذارد. زيرا هر تغيير در مرحله قبل،  مرحله قبل گنجانده شده، اما اين برگشت هزينه ي بسياري را بر دوش تيم نرم افزاري مي
 تواند باعث شود تا پروژه در فاز بعدي نيازمند شروع از ابتدا باشد. مي

 

 
 

 ) Incrementalروش افزايشي ( ـ 2

اين روش براي زماني است كه نيازمندي هاي نرم افزاري كه بايد نوشته شود تشخيص داده شده است، اما امكان استفاده از 
طور ه شود. ب به همين دليل با تركيب چند پروسه آبشاري، روش افزايشي ايجاد مي روش رو به جلوي آبشاري وجود ندارد.

بنويسيد. در هر مرحله بخشي از نرم افزار را از آناليز تا پياده سازي و تست را  wordخواهيد يك نرم افزار مانند  شما مي مثال
گيريد تا به نرم افزار اضافه كنيد. امكانات ضروري تر در اولويت باالتر  پيش مي بريد و بار بعدي امكانات جديدي را در نظر مي

 اجرا قرار مي گيرند.
  

http://macromediax.com/learn/category.asp?cat=development


 
 

 RADروش  ـ3

تاكيد دارد. در اين روش از برنامه نويسي  توليد نرم افزار مدت كوتاه چرخه روي بر و است افزايشي روش مجموعه زير روش اين
با استفاده از كامپوننت هاي آماده بيشترين بهره را مي بريم تا سرعت تحويل پروژه را افزايش دهيم. معموال پروژه هايي با اين 

 كمك ميروز وقت مي گيرند و براي افزايش سرعت از تيم هاي موازي نيز براي اجرا  90شوند كه كمتر از  روش اجرا مي
كنيم. با توجه به اهميت سرعت در  گيريم تا هر تيم بخشي از نرم افزار را اجرا كند و نهايتا آن بخش ها را با هم يكپارچه مي

طور كه  پروژه را در موعد مقرر تحويل دهند. همان ،اين مدل، افراد تيم بايد همگي زبده باشند تا بتوانند بدون هدر رفتن وقت
  .بينيد پروژه توسط چند تيم در حال پيشبرد است در تصوير زير مي

 

 
  
 ) prototypingروش الگويي ( ـ4 

كند، اما از ورودي و خروجي ها و  شود كه مشتري مجموعه اي از نيازها را بيان مي اين روش معموال زماني بكار گرفته مي
اولين نسخه هيچ نرم افزاري كامل نيست و نيازمند كه معموال  الگوريتم هاي داخلي اش اطالع كافي ندارد. با توجه به اين

شوند ايرادات نرم افزار استخراج و رفع شود. اما گاهي خارج  بازنگري است، اين روش با چرخه ي توليد و تست خود باعت مي
 شود. شدن از اين سيكل (با توجه به باالرفتن سطح توقع مشتري) سخت مي

http://macromediax.com/learn/category.asp?cat=development


   

 
 
 ) spiralروش حلزوني ( ـ 5  

است. در اين روش نرم افزار طي چندين نسخه ارائه  prototypingاين روش تركيبي از روش سيستماتيك آبشاري و روش 
بينيد،  نمودار زير مي طور كه در شوند. همان شده به تكامل مي رسد. در هر مرحله ريسك هاي پروژه با جزئيات بررسي مي

 شوند.  بزرگتري اجرا ميكليه مراحل انجام پروژه در هر گردش در سايز 
  

 
  
 ) concurrent developmentروش مهندسي همزمان ( ـ 6 

ها بر اساس state ) است. هر يك از اينstateسري فاز اجرايي است. هر فاز خود شامل يكسري وضعيت ( اين روش شامل يك 
eventروند. در عكس زير بخش آناليز را در اين كنند و به وضعيت ديگري مي  تغيير مي ،كنيد هايي كه برايشان تعريف مي

 توسط شده تعريف هاي نيازمندي در تغييري و باشيم developmentكنيد. اگر در موقعيت  مدل مهندسي مشاهده مي
تواند منجر به  مي رويم. زيرا تغييراتي در ساختار پروژه ايجاد شده كه مي awaiting changes وضعيت به شود، ايجاد مشتري

   كنند بكار مي رود. شود. اين روش معموال براي نرم افزارهايي كه بصورت كالينت سروري كار مي developmentتغيير در فاز 
  



 
 

  SCRUMروشـ  7

درك كنند كه تمامي نيازهاي كاربران سيستم را  افزار معموال ابتدا فرض مي ، طراحان نرمكه تاكنون تشريح شدي يها در روش
اما هميشه نيازهاي كاربران سيستم در ابتدا مشخص نيست و كاربران ممكن است در همان مراحل ابتدايي، نيازهاي  ؛اند كرده

حلي  كنند و به دنبال راه نويسان و طراحان سيستم هميشه از آن شكايت مي و اين چيزي است كه برنامه ؛خود را تغيير دهند
 گردند.  براي رفع اين موضوع مي

گيرد و توسط  افزاري كوچك مورد استفاده قرار مي هاي نرم افزار كه به خصوص براي پروژه هاي توليد نرم امروزه يكي از روش
به  است. با استفاده از اين روش كه SCRUM ييد قرار گرفته است، روشانظران مورد ت بسياري از اساتيد و صاحب

افزارهاي كوچك را با كيفيت باال تهيه نمود. در اين روش كه به  توان نرم مي باشد، تكراري يا چرخشي) مي(  Iterativeاصطالح
دهد با استفاده  نويسان اجازه مي افزار وجود دارد كه به برنامه نيز مشهور است، مديريت قوي توليد نرم Agile روش هوشمند يا

موظف به درك وظيفه خود در  ،روش هر عضو از گروه نظر را تهيه نمايند. در اين افزار مورد نرم ،ها به سرعت از آن در پروژه
 Scrumپروژه است و بايد يك هدف مشخص را در تمامي مراحل عملياتي يا فازهاي اجرايي دنبال كند. الزم به ذكر است كه در

 Initialمقدماتي ياريزي  هاي داراي مرحله برنامه همانند پروسه Scrum روش. مشهور است  Sprintهر فاز عملياتي سيستم به 
Planning   است. در اين فاز اعضاي تيم بايد يك نقشه مقدماتي و يك معماري سيستم قابل تغيير به وجود آورند. بعد از اين

ممكن   Sprintهر آورند. انجام دادن افزار مورد نظر را به وجود مي نرم ،ها به صورت مرتب و جزء جزءSprint فاز يك سري از
 .آورند مي وجود  افزار كاملي را به ها نرمSprint نجامد و مجموع اينبياچهار هفته به طول است از يك تا 

افزار را در هر  افزار را آماده مي كند. در اين روش مي توان پيشرفت در توليد نرم قسمتي از نرم Sprint هر مرحله يا Scrum در
كند كه آيا مي خواهد به كار   گيري تصميم  Sprintپس از اتمام هر تواند مرحله به خوبي احساس نمود. عالوه بر اين، گروه مي

تواند بيشتر مفيد باشد كه در ابتداي پروژه  مي وقتي Scrum روي پروژه ادامه دهد يا انجام پروژه مذكور غيرممكن است. روش
 .دنيازهاي كاربران به صورت دقيق مشخص نباشد و يك گروه كوچك مسئول پروژه نرم افزاري باش
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 XP مخفف Extreme Programming باشد كه مانند نويسي سريع مي يا برنامه Scrum افزار  روشي هوشمند در توليد نرم
پي در  كنند. اكس بار امتحان مي  دهند و قبل از اتمام برنامه آن را چندين نويس كار را انجام مي پي دو برنامه است. در اكس

اصول  زيرگيري سريع استوار است. شكل  اساس آساني، ارتباط، واكنش و تصميم افزار است كه بر توليد نرمحقيقت روشي از 
 .دهد پي را نشان مي روش اكس

 

 
 

هاي پروژه  دهند و اولويت اي تشكيل مي پي اعضاي گروه (كه كاربر سيستم نيز عضوي از آن است) در ابتدا جلسه در روش اكس
گر سيستم تشكيل  و تحليل  Testerافزار يا كننده نرم نويس، امتحان اين گروه ممكن است از چند برنامهكنند.  را مشخص مي

گيرند و  هاي دوتايي قرار مي نويسان در گروه برنامه پي كنند. معموال در اكس شود كه با هم از ابتدا تا انتهاي پروژه همكاري مي
گيرند و هر دوي اين برنامه نويسان در مورد هر كدام از نيازهاي كاربران با هم  ميعهده  وظيفه تكميل قسمتي از برنامه را بر

 .كنند بحث مي كنند و قدم به قدم كالس هاي برنامه را آماده مي

آورند و اين كالس را امتحان  به وجود مي ،بدين ترتيب كه در ابتدا كالسي را به صورت ابتدايي و بدون هيچ طراحي اوليه
نويسند. وقتي يكي از  ر صورتي كه اين كالس فاقد هر گونه اشكال باشد، كد اصلي برنامه را بر آن اساس ميكنند. د مي

دار است و در  نويس ديگر وظيفه كنترل صحت اين كدها را عهده نويسان مشغول نوشتن قسمتي از برنامه است، برنامه برنامه
 .كند صورت مشاهده هر گونه اشكال، نويسنده كد را مطلع مي

 .افزار را مشاهده كنند و در جريان كار قرار گيرند توانند روند تكميلي توليد نرم پي نيز اعضاي گروه مي ، در اكسScrum مانند
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RUP مخفف Rational Unified Process  ام طراحي  بي كه توسط شركت آي است افزار هاي توليد نرم ترين رويه يكي از معروفو
شدن از اين موضوع   مطمئن RUP در حقيقت هدف اصلي. شود افزاري به كار گرفته مي هاي نرم در بسياري از پروژهو  گرديده

، در زمان معين و با بودجه مشخص  شده نيازهاي كاربرانش را به صورت كامل، با كيفيت باال افزار توليد مهم است كه آيا نرم
 .برآورده كرده است يا خير

دهد و تمامي اعضاي گروه با يك  به تمامي اعضاي تيم، اطالعاتي مشترك مي RUP انجام شده، از آن جا كه مطابق تحقيقات
داراي سه جزء اصلي است. جزء اول از مجموع   RUP.برد زبان مشترك با هم مرتبط هستند، بازده كاري گروه را باال مي

افزار است و  جزء دوم همان مراحل تهيه نرم. گيرد تشكيل شده استتواند مورد استفاده قرار  هاي خوب كه در رويه مي حل راه
 .دهنده اين رويه مي باشد هاي تشكيل جزء آخر قسمت

 :تواند در مراحل مختلف اين رويه به ما كمك كند را معرفي كرده است. از آن جمله حل خوب كه مي شش راه
 ي كاربران مفيد باشندآوري نيازها توانند در جمع كه مي هاUSE CASE  استفاده از

 ) component reuse(  افزار قابل تغيير استفاده از معماري نرم
 افزاري براي كنترل بهتر و آسان پروژه نرم Iterative هاي تكميلي و استفاده از روش

  UMLاستفاده از نمودارهاي
 افزار كنترل تغييرات در نرم

 اوليه كاربرانهاي  افزار با توجه به درخواست كنترل كيفيت نرم

افزار به چهار قسمت  طور كه در اين شكل مشخص شده است چرخه توليد نرم دهد. همان را نمايش مي RUP رويه زيرشكل 
 :اصلي تقسيم شده است

 )Inception phase( مرحله آغازينـ  الف

توان به  هاي اين مرحله مي وجيشود. از خر هاي اوليه كاربران تعريف مي در اين مرحله اهداف پروژه مشخص شده و درخواست
 .آزمون ريسك در پروژه و برنامه زمانبندي پروژه اشاره كرد ،Use Case مدل اوليه

 )Elaboration phase( مرحله مقدماتي ـ ب
هاي اين مرحله  شود. از خروجي حل كلي طراحي سيستم ترسيم مي در اين مرحله نيازهاي كاربران تحليل و بررسي شده و راه 

 د.كاربران و طرح كلي سيستم نام بر ، فهرست نيازهاي كاملUse Case توان از مدل كامل شده مي
 )Construction phase( يا مرحله ساخت و توسعهـ  ج

هاي مرتبط به هم ارتباط داده  شود و به اصطالح، كد برنامه نوشته شده و قسمت افزار طراحي شده ساخته مي در اين مرحله نرم
 .افزار و مستندات سيستم نام برد افزار، راهنماي استفاده از نرم توان از نرم از خروجي اين مرحله مي. شوند مي

 )Transition phase( مرحله تغييرات ـ د
 .افزار به وجود آمده در مرحله ساخت دچار مشكل شود، مشكل رفع خواهد شد در اين مرحله اگر نرم

 



 
 

 شود. روش يا نقطه مهم تمام مي milestone اند و هر مرحله با يك همديگر جدا شدهتمامي مراحل توسط خطوط عمودي از 
RUP كند چه كسي، چگونه و چه وقت چه كاري را انجام خواهد داد هاي مختلف مشخص مي با استفاده از مدل ،چنين هم .
تواند در صورت  ه است كه ميروشي انعطاف پذير، قابل تغيير و پيشرفت RUP طور كه در اين قسمت ذكر شد، روش همان

افزارهاي  تواند رويه خوبي براي توليد نرم مي RUP افزار توليدي گردد. اما آيا يي و كيفيت نرمآاستفاده صحيح، باعث افزايش كار
اندازه افزاري در هر  هاي نرم اند كه بتواند براي انواع پروژه را طوري طراحي كرده RUP كوچك باشد؟ در جواب بايد گفت كه

تواند باعث همكاري و هماهنگي بيشتر گروه  كند، مي نيز استفاده مي UML مفيد باشد و از آن جايي كه از ابزارهاي خوبي مثل
 . گردد

 
 نرم افزار  خدمات و 

 عبارتند از: صنعت نرم افزارمهمترين خدمات ارائه شده در اين 

 مشاوره •
 مهندسي مجدد فرآيند تجاري •
 تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم •
 توليد نرم افزارهاي سفارشي •
 نظارت پروژه •
 آموزش •

•  

 ايران  صنعت نرم افزار درخالصه وضعيت 

افزار، اطالعات و آمار ناقص است. يكي از داليل اين آمار غير واقعي اين است كه  در مورد بحث جايگاه ايران در صنعت نرم
مالياتي، مايل نيستند كه اطالعاتشان به صورت عمومي منتشر شود. به عنوان مثال هيچ ها براي گريز از مسائل  شركت

افزار يا سازمان توسعه تجارت وجود   شان روي سايت اتحاديه نرم  هاي صادركننده و محصوالت صادراتي  اطالعاتي از شركت
 8في وجود دارد و سه شوراي عالي و حدود تشكل و نظام صن 26ندارد. در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور حدود 



اند و  هزار شركت، رتبه شوراي عالي انفورماتيك را دريافت كرده 34سازمان و وزارتخانه با آن در ارتباط هستند. حدود  9الي 
ند ا شركت در كشور فعال 500تا  400افزار حدود  اند؛ اما در حوزه توليد نرم هزار شركت نيز به عضويت نظام صنفي درآمده 16

 .افزاري در وزارت ارشاد به ثبت رسيده است هزار عنوان محصول نرم 8و بالغ بر 
ميليون و  7، 84سال  اي كه ايران در سال گذشته همواره سير صعودي داشته است، به گونه 15افزار كشور در   رشد صنعت نرم

ميليون  100، 1390ميليون دالر و در سال  75، 1389ر، در سال هزار دال 600ميليون و  23، 85هزار دالر، در سال  200
درصد است؛ در حالي كه متوسط نرخ رشد اين صنعت  8.5افزار جهان  متوسط نرخ رشد صنعت نرم .دالر صادرات داشته است

  .درصد گزارش شده است 20حدود  2007تا  2001در ايران از سال 
 50در آسيا، هندوستان با رقم  ،اند. بنا بر آمار و كانادا بيشترين واردات را از ايران داشته كشورهاي افغانستان، ازبكستان، امارات

افزار را در اختيار دارد و سهم ايران يك هزارم از كل اين   ميليارد دالري صادرات نرم 450درصد از سهم  10ميليارد دالر، 
ايران  ICT ميليون دالر، سهم اين صنعت از كل بازار 600حدود  2008افزار ايران در سال   صنعت در جهان است. حجم بازار نرم

درصد برآورد شد. درصد اشتغال  22/0حدود  2006ايران در سال  GDP درصد و سهم آن از كل 10حدود  ،در سال يادشده
درصد بوده است. بنابر گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارزش بازار  05/0افزار نيز از كل اشتغال كشور معادل   صنعت نرم

ميليارد تومان در سال  7500شود و طبق برنامه بايد به  ميليارد تومان در سال بالغ مي 1500فناوري اطالعات در كشور به 
افزارهايي كه در زمينه  چون نرم افزارها هم  افزار، آمار دقيقي وجود ندارد. امكان توليد برخي نرم  برسد. اما در زمينه واردات نرم

افزارها بخش عمده واردات ايران هستند.   گيرند، در كشور وجود ندارد و همين نرم كنترل صنايع بزرگ مورد استفاده قرار مي
افزارها از   وارد اين نرمكه در بسياري م افزارها هستند و با توجه به اين ها از پرطرفدارترين نرم  ويروس  افزارهايي مانند آنتي  نرم

 .ها در دسترس نيست شوند، آمار درستي از ميزان استفاده از آن  طريق اينترنت دانلود مي
هاي فعال در اين حوزه % از شركت90حدود  است. شركت 5000تا  3000ايران بين  ICTهاي فعال در حوزه  تعداد شركت

(بين هاي متوسط  ايران را شركت ICTهاي % از شركت9حدود  شوند.نفر پرسنل) محسوب مي 100تر از كوچك (داراي كم
نفر  500(داراي بيش از  هاي بزرگ هاي ايراني را شركت% از شركت1حدود  .دهندتشكيل مي نفر پرسنل) 500تا  100

متوسط نرخ  شده است.ميليون دالر برآورد  600حدود   2008حجم بازار نرم افزار در ايران در سال  .دهندتشكيل مي پرسنل)
افزار در سال تعداد كل پرسنل شاغل در صنعت نر .درصد بوده است 20حدود  2007تا  2001افزار ايران از رشد بازار نرم

 2001اي در بخش صنعت در سال افزارهاي رايانهنرم موجودي سرمايه هزار نفر برآورد شده است. 10بطور تقريبي  2007
است.  بودهميليون دالر  40تا   30حدود   2007افزار ايران در سال  ميزان صادرات نرم ريال بوده است.ميليارد  665معادل 

هاي فعال در حوزه تعداد شركت درصد بوده است . 0.06معادل  2007افزار از كل صادرات كشور در سال  سهم صادرات نرم
كدام از بازارهاي خارجي در هيچ اي نرم افزاري ايرانيحضور شركت ه شود.شركت تخمين زده مي 20افزار صادرات نرم

ه هاي نرم افزاري ب درصد شركت 70حدود  درصد شركت هاي نرم افزاري مستقر در تهران هستند. 80 محسوس نيست.
هاي % تعداد كل شركت20% تا 10توان بين افزاري را ميهاي خالص نرم تعداد شركت صورت سهامي خاص اداره مي شوند.

 شركت). 1000تا  300فرض نمود (يعني بين  ICTفعال در حوزه 



بود كم تري نسبت به ساير بخشهاي صنعت و نيز ديگر صنايع فعاليت دارند.تر و ضعيفهاي كوچكافزار شركتدر صنعت نرم
شور يكي از مشكالت جدي افزار كهاي فكري در بازار نرمعدم رعايت مالكيت افزار مشهود است.متخصص كارآمد در صنعت نرم

افزاري كيفيت كاالهاي نرم تر از متوسط جهاني است.افزار ايران پائينسطح نوآوري در صنعت نرم افزار ايران است.صنعت نرم
گونه پشتيباني فني در خصوص سكوهاي  هيچ تقريبا تر است.ايران در مقايسه با كاالهاي مشابه در كشورهاي پيش رفته پائين

دولت براي صادرات  پذير است. افزارها و ابزارها به سادگي و ارزاني امكان دسترسي به انواع نرم افزاري در ايران وجود ندارد. نرم
 افزار اولويت قائل است.نرم

 ند از:ا كه عبارت كنند افزاري ايران عمدتا در چهار زمينه مجزا فعاليت مي هاي نرم شركت

 افزاري و لوح فشرده اطالعاتي توليد داخلرمهاي نارائه و پشتيباني بسته •

 افزارنرمي سيستم و ابزارها  •
 افزارهاي خارجيارائه و پشتيباني نرم •

 افزارنرم هاي ويژهسيستم •
 افزارهاي سفارش مشتريتوليد و پشتيباني نرم •

 تواند به صدور نرماز اين طريق ميها را تقويت كرده و رونق شده است. اين امر بنيه مالي شركت بازار داخلي رشد نموده و پر
دهد كه در برخي نواحي افزار ايران از تنوع كمي برخوردار است. نگاه سريعي به بازار نشان مي افزار نيز كمك نمايد. بازار نرم

افزاري  محصول نرم ه در بسياري از موارد ديگر مطلقادر حالي ك ؛)ماليافزاري تمركز توليد محصول وجود دارد (مثل بسته نرم
شان، و هاي كاري اوري اطالعات در حوزهن دولتي و غيردولتي به كاربرد فنخاصي وجود ندارد. توجه بيش از پيش مديرا

 اي از مشكالت ساختاري، باعث شده تا در طرف تقاضا كشش براي محصوالت جديد نرمحركت عمومي در جهت رفع پاره
توان انتظار داشت كه تنوع و كيفيت وجود آيد. بنابر اين با توجه به موارد فوق ميه الت قبلي بافزاري و يا ارتقاي كيفيت محصو

تر از سطح پائين نرم افزارهاي توليد داخل كيفيت افزاري در طي سال جاري و سال آينده بهبود يابد. محصوالت نرم
وديت رقابت با محصوالت خارجي است. تيجه آن محدكه ناست  فيضع، حضور در بازارهاي جهاني است. استانداردهاي جهاني

  شركت ها ، دچار ضعف نسبي است ودليل شرايط بازاره بهاي حرفه اي كارشناسان  هاي بنگاه داري مديران  و مهارت مهارت
 مشاوره و خدمات فناوري اطالعات فعاليت مي كنند.  ،سخت افزار ،عمدتا در چند زمينه كاري نرم افزار

 

 هاي اصلي و پشتيباني در صنعت نرم افزارفعاليت 

فعاليت هاي متعددي در عرصه اين صنعت در حال انجام مي باشد كه مي توان آن ها را به دو دسته عمده فعاليت هاي اصلي و 
پشتيباني تقسيم نمود. فعاليت هاي اصلي شامل فعاليت هاي داخل شركتي، فعاليت هاي برون شركتي، فروش و بازاريابي و 

رائه خدمات مي باشد در حالي كه فعاليت هاي پشتيباني در بر گيرنده زيرساخت شركت، مديريت منابع انساني، توسعه ا



تكنولوژي و خريد است. بهره برداري از فعاليت هاي ياد شده جهت دستيابي به اهداف تعيين شده، افزايش سود و بهره وري و 
 وان شده در نمودار زير شكل يافته و مورد توجه قرار داده مي شود.ارتقاء سطح توانمندي ها مطابق با ساختار عن

 
 مسير فعاليت جهت توليد يا ارائه محصول و كاال به جامعه در صنعت نرم افزار

صنعت نرم افزار همانند ساير صنايع داراي مسير فعاليت و اقدامات ويژه اي است كه در بر گيرنده كليه فعاليت ها از مراحل 
تا اخذ نتيجه مي باشد. اين مسير از تامين نيروي انساني، منابع مالي، ابزار و دانش فني و سخت افزار و تجهيزات و ارائه ابتدايي 

خدمات و محصوالت به بازار مصرف كه شامل بخش هاي دولتي و خصوصي مي باشد، را پوشش داده و كليه اجزاء تشكيل 
رار مي دهد. مسير فعاليت ياد شده و اجزاء دخيل در آن در نمودار زير دهنده و دخيل در صنعت را مورد بحث و بررسي ق

 نمايش داده شده است.

 
مسير عنوان شده در زمينه توليد و ارائه محصوالت و خدمات شامل تامين كنندگان، ورودي، فرآيند، خروجي و بازار مصرف مي 
باشد. عملكرد هر يك از بخش هاي چهارگانه مي تواند بر روند عمليات و نتايج به دست آمده در بازار مصرف تاثير گذاشته و 



ير نمايد. بر اساس مسير نمايش داده شده، توليد و ارائه محصوالت و خدمات نرم افزاري حيطه آثار قابل مشاهده را دچار تغي
تحت تاثير توسط تامين كنندگان ثبت گرديده است. مسلما بهره برداري از امكان دريافت بازخورد از عملكردهاي انجام شده، 

 بررسي و اخذ نتايج از آن ها مي تواند آثار بهتري را ارائه دهد.
وي ديگر اقدامات انجام شده جهت مشخص كردن روند فعاليت در صنعت نرم افزار و تعيين ميزان تاثيرگذاري هر يك از از س

اجزاء آن بر ساير اجزاء موجب شده كه روندي مطابق با نمودار زير به دست آيد و تصوير شفاف و كامل تري از نيروهاي دخيل 
 در اين صنعت را ارائه مي دهد. 

 
موارد ياد شده، عوامل كليدي ديگري نيز به عنوان عوامل تاثير گذار داخلي و خارجي مورد توجه قرار مي گيرند.  عالوه بر

عوامل ياد شده توانايي ايجاد تغيير و دگرگوني در سير حركتي صنعت نرم افزار را دارا مي باشند. اين عوامل به سه بخش 
 ده است.تقسيم شده اند كه در نمودار زير نمايش داده ش

 

 



ديدگاه به دست آمده از اطالعات فوق و توجه و دقت در خصوص اهداف بلند مدت بهره برداري از صنعت نرم افزار، مشخص 
 كننده برنامه هاي در نظر گرفته شده بوده و ساختار برنامه ريزي استراتژيك آن صنعت را نمايان مي سازد.

 

 برنامه ريزي استراتژيك صنعت نرم افزار

ك از صنايع موجود و شناخته شده در جامعه داراي برنامه اي استراتژيك جهت بهره برداري از امكانات و توانمندي هاي هر ي
 صنعت و دستيابي به اهداف كوتاه مدت، ميان و بلند مدت در نظر گرفته شده براي آن صنعت مي باشد.

شده است، گوياي اجزاء و بخش هاي در نظر گرفته شده جهت  برنامه ريزي استراتژيك صنعت نرم افزار كه در نمودار زير ارائه
تحقق اهداف بلند مدت صنعت نرم افزار بوده و تصوير شايسته اي از نحوه استفاده از امكانات و توانمندي هاي موجود در اين 

استراتژيك در صنعت ياد  زمينه ارائه مي دهد. بر اساس مطالب ارائه شده در اين نمودار، هدف نهايي و غايي از برنامه ريزي
شده، ايجاد برتري و مزيت رقابتي در صنعت نرم افزار مي باشد. جهت تحليل و بررسي اين صنعت هم چون ساير صنايع، 
تحليل هاي داخلي و خارجي جهت شناسايي فرصت ها، تهديدها، برتري ها و ضعف ها مد نظر و توجه قرار دارد. به طور مسلم 

پروژه ها و اقدامات اجرايي جهت تعيين اولويت ها و تخصيص مناسب و شايسته منابع از ارزش ويژه اي  ارزيابي استراتژي ها،
 برخوردار است كه طي مسير كنوني به آن توجه شده است.

 

 
 

 

 



 افزارنقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي صنعت نرم

 

  )Strengthفهرست نقاط قوت (

 افزار  تجهيزات جديد و پيشرفته در حوزه صنعت نرم امكان نسبي دسترسي به ابزارها و •

 افزار  كشور بخصوص نرم ITتخصصي و منابع انساني مستعد در حوزه  وجود پتانسيل •

 هاي عملي مديران صنعت  رشد دانش علمي و مهارت روند رو به  •

 هاي نيروي انساني در سراسر جهان گيري از شبكه امكان بهره •

 هاي اخير افزار طي سال  انساني صنعت نرمافزايش نسبي نيروي  •

 در داخل كشور  ICTتقاضاي روبه رشد  محصوالت و خدمات  •

 افزار در كشور  ي مناسب فناوري اطالعات بخصوص نرمزاياشتغال •

 افزاري در صنعت  وجود پتانسيل صادرات محصوالت و خدمات نرم •

 عال در صنعتهاي ف ها و سازمانروند رو به رشد كميت و كيفيت شركت •

 افزار  سهولت ورود به صنعت نرم •

 ها و ...  ها، كنسرسيوم  هاي تخصصي بين شركت  روند رو به رشد همكاري •

 

  (Weakness)فهرست نقاط ضعف 

 ثباتي و خروج نيروهاي متخصص از صنعت  بي •

 المللي هاي بين  ضعف توان نيروي انساني براي حضور در صحنه •

 افزار (به نسبت ساير صنايع مهم) و كوچك بودن بازار داخلي  حجم پايين تقاضاي صنعت نرم •

 افزاري و در مقابل محدوديت بعضي ديگر  تعدد و تنوع برخي محصوالت نرم •

 افزار  دولتي بودن تقاضاي صنعت نرم •

 افزار  ضعف فضاي رقابتي كسب و كار در صنعت نرم •

 استقبال از محصوالت خارجي به نسبت محصوالت داخلي •

 هاي متعدد و موازي  افزار و وجود متوليان و نهاد  در هماهنگي و انسجام  صنفي اعضاي صنعت نرمضعف  •

 در سطح كشورري افزا هاي نرم  مناسب شركت پراكندگي و توزيع  نا •

 افزاري   هاي نرم  ريسك باال و سودآور نبودن پروژه •

 رافزا  هاي كسب و كار و تجارت در صنعت نرم  انگاري مدل  ساده •



 افزاري  هاي نرم هاي بازاريابي بازارسازي و بازارداري در بنگاه ضعف مهارت •

 افزار كشور  نقصان زنجيره ارزش در صنعت نرم •

 افزار  گذاري محدود در بخش تحقيق و توسعه در صنعت نرم سرمايه •

 افزاري هاي بزرگ نرم  سازي و اجراي پروژه  هاي داخلي براي پياده  ضعف توانايي شركت •

 افزاري  هاي نرم  نيز نقدينگي و گردش مالي محدود شركت محدوديت منابع مالي موجود در صنعت و •

 افزار  هاي توليد نرم آور نبودن پروژه سود •

 افزاري  گذاري محصوالت و خدمات نرم  مشكل قيمت •

 ها  مانها و ساز  مين امكانات و تجهيزات و محدوديت امكانات و منابع شركتهزينه باالي تا •

 مشكل اعمال قوانين كپي رايت و مالكيت معنوي •

  افزار هاي مناسب در زمينه توليد نرم ضعف استاندارد •

 وجود مشكالت مرتبط با تامين منابع مالي در صنعت از جانب تامين كنندگان و اعتبار دهندگان منابع مالي  •

 عدم تناسب توان و تخصص نيروي انساني با نياز بازار •

 

  (Opportunity)هافرصتفهرست 

 ساله  20انداز  اهتمام مسئوالن كشور در نيل به جامعه دانش محور مندرج در چشم •

 صورت فراگير ه افزاري ب  اقبال و عالقه عمومي مردم براي استفاده از محصوالت و خدمات نرم •

 افزاري گسترش تقاضاي كشورهاي منطقه و جهان به محصوالت و خدمات نرم •

 گاز، بانك، برق، خودرو) ،ها و صنايع بزرگ (نفت افزاري در بخش درخواست محصوالت و خدمات نرمافزايش  •

 درك ضرورت حركت از اقتصاد منبع پايه به اقتصاد دانش پايه در سطح كشور  •

 افزار   هاي نوين داراي ارزش افزود از جمله  صنعت نرم امكان توسعه جهشي در اقتصاد با استفاده از فناوري •

 افزار) خصوص نرمه (ب ITامكان بالقوه تبديل شدن  ايران به يك بازيگر جهاني در حوزه  •

 افزار  جهت گيري هدايتي و حمايتي دولت براي توسعه توليد و صادرات نرم •

 افزار  گذاري در صنعت نرم  هاي دولتي و قانوني از سرمايه  شروع حمايت •

 روند رو به رشد دانش فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح كشور  •

 آوري اطالعات با همه محصوالت و خدمات و صنايع مختلف  وجود يكپارچگي و تلفيق فن •

 گذاران داخلي و خارجي براي جذب و مشاركت با سرمايه  افزايش زمينه •

 افزاري  صوالت و خدمات نرممناسب كشور در منطقه به جهت توسعه مح يگاه و پايگاه نسبتاجا •



 منابع و امكانات)  ر سطح كشور ( نيروي انساني مستعد ـهاي بالقوه رقابتي د وجود مزيت •

 مين نيروي انساني متخصص در سطح كشور روند روبه رشد تا •

 ساختارهاي علمي و تكنولوژيكي در سطح كشور  بهبود زير •

  امكان حضور و نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه •

 

  (Threats)فهرست تهديدها 

 افزاري آماده و مجاني خارجي  هاي نرم تمايل نسبي مشتريان به استفاده از سيستم •

 رايت در سطح كشور   افزار و رعايت قانون كپي  عدم وجود باورهاي عمومي در مورد ارزش نرم •

 به خارج از كشور  ICTمهاجرت نيروهاي متخصص در حوزه  •

 هاي ملي بسوي اقتصاد منبع پايه با ارزش افزوده كم  حركت سرمايه •

 افزاري  كاهش قدرت خريد مشتريان محصوالت و خدمات نرم •

افزاري در مجموعه  هاي نرم  طور نمونه نبود ضوابط پيمانه ضعف قوانين  و مقررات مرتبط با فناوري اطالعات (ب •
 مقررات دولتي)

 هاي خارجي و تعامالت بين المللي كشور   ثباتي سياست  بي •

 )15از  10رتبه ( وجود شكاف ديجيتالي در مقايسه با كشورهاي منطقه •
 هاي جديد  اطميناني در بكارگيري فناوري سرعت باالي تغييرات فناوري و نا •

 وجود رقباي قوي داراي مزيت رقابت در پيرامون ايران •

 برداري از بازار ايران هاي خارجي به بهره مندي شركت عالقه •

 افزاري  هاي توزيع محصوالت و خدمات نرم  عدم سازماندهي مناسب كانال •

 افزار  گذاران از صنعت نرم  عدم شناخت و حمايت سرمايه •

 هاي تحريم عليه ايران  هاي اقتصادي و سياسي در سطح بين المللي و اعمال سياست رخداد بحران •

  ITايران و قطع پشتيباني از محصوالتي هاي سياسعمال محدوديتتحريم و ا •

 

 عوامل موثر بر صنعت نرم افزار 

در اختيار داشتن اطالعات مي تواند شركت ها، موسسات و سازمان ها را در زمينه برنامه ريزي و تعيين اهداف بلند مدت ياري 
نموده و بر ساختار فعاليت آن ها اثر بگذارد. صنعت نرم افزار نيز همانند ديگر صنايع تحت تاثير عوامل كليدي متعددي مي 



يده كه اين صنعت از افت و خيزهاي بسياري در كليه كشورهاي جهان برخوردار باشد. در باشد. وجود عوامل متعدد موجب گرد
 ادامه به برخي از اين عوامل را اشاره شده است.

 عوامل اقتصاديـ  1

 تقاضا

ي هر عرضه اي نيازمند تقاضاست. شايد مهمترين عاملي كه مي تواند چرخ نرم افزار را بگرداند، افزايش تقاضا است. طرح ها
الكترونيكي دولت، تشويق به استفاده از بانكداري الكترونيكي و توسعه مفاهيم دولت الكترونيك مي توانند تقاضا را از سوي 
دولت افزايش دهند. بخش هاي خصوصي نيز با به كارگيري هر چه بيشتر نرم افزار در عرصه هاي مختلف تجاري خود و 

 داري، آموزشي، تجاري و... اين عامل را تقويت خواهد كرد.الكترونيكي كردن هر چه بيشتر فرآيندهاي ا
 

 رشد اقتصادي

، كه رشد آن در سال هاي كنوني از روند مثبتي تبعيت نموده، » توليد ناخالص ملي«بررسي شاخص اصلي رشد اقتصادي 
صنعت نرم افزار نيز مي تواند نشان دهنده آن است كه كشور ايران از رشد خوبي برخوردار بوده است. در اين روند رو به رشد، 

 سهمي را به خود اختصاص دهد.
 

 سياست هاي پولي / نرخ بهره

به طور قطع شركت هاي فعال در عرصه نرم افزار عالوه بر منابع مالي كه در اختيار دارند، به علت كمبود نقدينگي به منابع 
يافتن و در اختيار گرفتن چنين منابعي هستند. با توجه ديگري جهت ادامه يا بسط فعاليت خود نياز داشته و در جستجوي 

پايين بودن گردش مالي و سود حاصل از آن در اين صنعت از يك سو و نرخ باالي بهره قابل ارائه توسط بانك ها از سوي ديگر، 
 مي كنند.افراد و موسسات تمايل به سرمايه گذاري در اين صنعت نداشته و سرمايه ها را به سوي بانك ها هدايت 

 

 مبالغ صرف شده توسط دولت

در هر كشوري دولت در سياست گذاري خود، بودجه اي را در راستاي كمك و حمايت از صنايع در ايجاد زمينه هاي جديد 
فعاليت و گسترش آن ها، ارتقاء سطح دانش نيروهاي فعال، جذب نيروهاي جوان، افزايش توان مالي جهت كسب نتايج بهتر، 

 گيرند.در نظر مي 
طي سال هاي كنوني، دولت با اختصاص مبالغ بودجه اي به اين امر، از جمله اجراي طرح تكفا، موجب افزايش سطح فعاليت ها 
و گسترش آن در صنعت، ارتقاء رقابت ها و حضور بيش از پيشي بخش خصوصي در اقدامات مرتبط با فناوري اطالعات كشور 

 شده است. 
 

 



 وه تعيين آنسياست هاي مالياتي و نح

با توجه به محدوديت منابع مالي شركت هاي درون صنعت نرم افزار، سياست هاي اعالم شده توسط دولت در راستاي 
مساعدت به آن ها، هم چون مطرح و اجرا نمودن معافيت هاي مالياتي و كاهش نرخ ماليات، از عناوين مورد توجه شركت ها 

ت هايي، مسير فعاليت در صنعت را مشخص و نرخ رشد صنعت را رقم مي زنند. الزم به بوده و با استفاده از نتايج چنين سياس
ذكر است كه تاكنون سيستم مالياتي مشخصي كه به نوعي به نفع شركت هاي نرم افزاري باشد، وضع نشده است؛ زيرا تاكنون 

. بنابراين قوانين مالياتي بر پايه صنعت نرم افزار، به عنوان يك صنعت شناخته نشده و جزء خدمات محسوب مي شده است
 خدمات طرح ريزي شده است.

با توجه به اين كه صنعت نرم افزار منابع زيرساختي اصلي خود را از خارج از كشور تامين كرده و هم چنين خريداري حق 
بديل ارزها را طلب مي امتياز از شركت هاي معتبر خارجي براي استفاده از محصوالت و خدمات آن ها، پايداري و ثبات نرخ ت

 كند.
 

 نرخ هاي تورم

نرخ تورم از ديگر مواردي است كه آثار متعددي از جنبه اقتصادي بر صنعت دارد. با توجه به نرخ باالي تورم در ايران كه در 
بد و در درصد يا بيشتر نيز اعالم شده است، هزينه توليد در سال نسبت به سال قبل افزايش مي يا 50بعضي موارد تا حدود 

 نتيجه محصوالت توليد شده در هنگام فروش با قيمت هاي ناپايداري ارائه مي شوند.
 

 موقعيت در چرخه كسب و كار

نكته مهم و غير قابل انكار آن است كه عوامل اقتصادي مي تواند موجب پيشرفت و ارتقاء عملكرد شركت ها وكسب وكار آن ها 
نوني و با بهره گيري از قوانين و مصوبات دولت و مجلس، فرآيندهاي متنوعي در چرخه كسب و كار گردد. طي سال هاي ك

براي حمايت از ايجاد يا گسترش فعاليت شركت ها در صنعت، معرفي و به مرحله اجرا در آمده اند؛ كه مي توان به طرح 
هبود و ارتقاء سطح عملكرد و حمايت از شركت هاي كوچك اشاره نمود. اين طرح، كمك به ايجاد زمينه هاي نوين فعاليت، ب

افزايش توان رقابتي شركت ها را مد نظر قرار داده و باعث قرارگيري شركت ها در جايگاه مناسب چرخه كسب و كار و اخذ 
نتايج بهتر، ارئه شده است. عالوه بر موارد ياد شده، حمايت هاي دولتي در خصوص راه اندازي پارك هاي فن آوري در كشور 

فزايش توانمندي شركت ها و رشد صنعت، اتخاذ و به مرحله اجرا در آمده است تا ضمن فراهم نمودن شرايط در راستاي ا
 مناسب فعاليت، بر توان رقابتي و ابعاد آن نيز توجه شايسته مبذول گردد. 

 
 
 
 



 عوامل تكنولوژيكيـ  2

 بودجه تحقيقاتي ارائه شده توسط دولت

يافته (بودجه) به تحقيقات، در زمينه تكنولوژي هاي نوين از سوي دولت، گوياي اهميت در نظر گرفتن حجم مبالغ اختصاص 
اين عامل و نتايج قابل اخذ از آن مي باشد. به هر ميزان كه دامنه تحقيقات هدايت شده توسط دولت ها گسترده تر مي شود، 

ايجاد حساسيت ها نسبت به كسب نتايج را  حساسيت در خصوص كسب نتايج شايسته از تحقيقات افزايش مي يابد. علت ديگر
مي توان در تاثير مستقيم يا غيرمستقيم آن ها بر فعاليت در صنعت و تغيير فرآيندهاي كنوني جستجو نمود. بر اساس 

 % عنوان شده كه بسيار كم مي باشد.0.5آمارهاي  ارائه شده، مبالغ صرف شده در بخش تحقيق و توسعه ايران نزديك به 
 

 صنعت بر بهره برداري و استفاده از تكنولوژيتمركز 

استفاده از تكنولوژي هاي نوين و نحوه بهره برداري از آن ها در راستاي ارتقاء كمي و كيفي محصوالت و خدمات، توليد 
خدمات و محصوالت جديد، مبحثي مهم و تاثير گذار مي باشد كه زمان صرف شده براي توليد و هزينه را كاهش مي دهد. 

تفاده از تكنولوژي هاي نوين در ايران، بيشتر مختص توليد كنندگان محصوالت و خدمات نرم افزاري است و مشتريان كه اس
كابران نهايي اين قبيل محصوالت مي باشند، تمايل چنداني به استفاده از آن ها ندارند. ؛ كه اين امر عاملي بازدارنده در اصالح 

 فرآيندها محسوب مي گردد.
 

 ها و توسعه نوين نوآوري

در هر صنعتي توجه به توليد نوآوري ها، موجب باروري و رشد صنعت شده و افزايش منابع شركت ها و جامعه را در پي دارد. 
نوآوري عموما در مقياس خرد و در راستاي توليد محصول بهينه انجام مي شود. در ايران به علت عدم حمايت از نيروي انساني 

د پتانسيل باال در اين زمينه، نرخ نوآوري نزديك به صفر بوده و تعداد حق اختراع، يك نفر از هر يك خالق و عليرغم وجو
 ميليون نفر مي باشد. 

 

 

 نرخ انتقال تكنولوژي

شركت هاي فعال در صنعت نرم افزار، براي ادامه حيات خود و هم چنين رقابت با محصوالت شركت هاي خارجي، مجبور به 
لوژي هاي نوين مي باشند. با توجه به اين كه نرخ توليد تكنولوژي در كشور آمريكا، بيش از ساير كشورهاست و استفاده از تكنو

كشورمان مورد تحريم اقتصادي توسط كشور آمريكا قرار دارد، شركت ها از دستيابي به تكنولوژي هاي كارآمد و به روز محروم 
 دودي اين كار انجام مي پذيرد).مي باشند (هر چند كه از راه هاي غير رسمي تا ح

 



 چرخه زندگي و سرعت منسوخ شدن تكنولوژي

با توجه به اين كه سرعت تغييرات در تكنولوژي هاي مرتبط با صنعت نرم افزار بسيار زياد است و چرخه عمر تكنولوژي، همراه 
ين بر اساس امكانات، توانمندي ها، با سرعت پذيرش و تقاضاي تكنولوژي نوين، همواره مدنظر مي باشد، تكنولوژي هاي نو

سهولت بهره برداري و ميزان پاسخ گويي به نيازها انتخاب مي گردند. از آن جا كه استفاده از تكنولوژي نوين، اكثرا نياز به 
زيرساخت دارد و ايران از لحاظ زيرساختي از جايگاه مناسبي برخوردار نيست (شاخص دسترسي به تكنولوژي هاي مربوط به 

ن آوري اطالعات بسيار پايين مي باشد)، اطمينان از استفاده از تكنولوژي هاي نوين وجود ندارد. هم چنين به علت آن كه ف
پذيرش تكنولوژي در ايران، با يك فاصله زماني طوالني صورت مي پذيرد و زماني تكنولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 

يك تكنولوژي كامال عمومي تبديل شده، احتمال اين كه به زمان منسوخ شدن آن  عموما از نيمه عمر خود گذشته است و به
تكنولوژي نزديك شده باشد، وجود دارد. از طرفي مشتريان اين صنعت تمايل چنداني به استفاده از تكنولوژي هاي نوين ندارند 

ه نكنند تا زماني كه مجبور به استفاده از آن و اين احتمال وجود دارد كه بعد از گذشت نيمه عمر تكنولوژي نيز از آن استفاد
 شوند كه در آن زمان، هزينه نگهداري تكنولوژي قديمي بسيار باال مي باشد.

 

 مصرف انرژي و هزينه هاي مرتبط

بيشترين هزينه مربوط به صنعت نرم افزار، هزينه نيروي انساني متخصص است كه سرمايه اصلي اين صنعت محسوب مي 
و ساير امكانات در درجه دوم قرار مي گيرند. سرعت بسيار زياد تغييرات و آموزش نيروي انساني و كسب دانش  گردد. ابزارها

 فني و مديريت به روز، از ديگر مواردي هستند كه هزينه بااليي را به خود اختصاص مي دهد.
 

 عوامل اجتماعيـ  3

 توزيع درآمد

عواملي است كه بر ميزان استفاده آن ها از صنعت نرم افزار تاثير دارد. با توجه  توزيع درآمد و توان اقتصادي مردم از مهم ترين
% از كل جامعه ايران را تشكيل مي دهند و قدرت خريد سرانه مردم نيز رقم بسيار كمي مي باشد، 40به اين كه افراد فقير، 

 توان خريد در جامعه بسيار پايين است.
 

 ساختارهاي سني جامعه

ازها و تقاضاهاي موجود در خصوص هر صنعت از لحاظ اجتماعي، توجه به ساختارهاي سني جامعه مي تواند جهت بررسي ني
 راهگشا باشد. جدول زير، بافت سني كشورمان را نشان مي دهد.

 
 



 سن درصد

29.3% 14-0 

65.9% 64-15 

 سال 65باالي  4.8%
 

هستند. نيروهاي جوان پتانسيل جذب شدن در اين صنعت يا استفاده آمار فوق نشان مي دهد كه اكثريت جمعيت ايران جوان 
 از آن (كاربري) را بسيار دارند.

 

 اشتغال

اشتغال از عواملي است كه مي تواند به طور مستقيم بر روي صنعت تاثير داشته باشد. با توجه به باال بودن نرخ بيكاري در ايران 
هاي كوتاه مدت به افراد ياد شده و استفاده از توان بالقوه آن ها، فرصت هاي % است، مي توان با ارائه آموزش 20كه حدود 

 شغلي را براي آن ها ايجاد نمود و صنعت را به سمت رونق و شكوفايي هدايت نمود.
 

 تغييرات مرتبط با نحوه زندگي، سبك ها و عادات

رار مي گيرد كه هر يك از آن ها به نحوي بر صنايع در كشورها، موارد متنوعي از سبك ها و عادات زندگي مردم مورد بررسي ق
مختلف در جامعه اثر مي گذارند. در اين راستا به مباحثي هم چون چگونگي انجام كار در منزل، تعداد خانه داران مجرد يا 

افزار، با توجه به  فرهنگ كار از راه دور و عدم نياز به حضور در محيط هاي كاري و ... مورد توجه قرار مي گيرد. در صنعت نرم
سطح علمي جامعه و امكانات موجود در زمينه فناوري اطالعات و موارد فرهنگي مربوطه مي توان راه كارهاي موثري را به 

 جامعه ارائه نمود و موجبات رشد جامعه را فراهم كرد.
ع مرتبط با فناوري اطالعات مي باشد. از از ديگر مسائل اجتماعي تاثير گذار در اين زمينه حضور خانم ها در دانشگاه ها و صناي

سوي ديگر با توجه به گسترش نسبي اين صنعت در جامعه و خانواده ها (عليرغم عدم وجود زيرساخت مناسب و هزينه هاي 
 باالي آن)، زمينه مناسبي براي رشد آن فراهم شده است. 

 

 آموزش

ا ارتقاء سطح علمي نيروهاي متخصص يك صنعت، همواره از آموزش نيروي انساني به منظور هدايت آن ها به صنعتي خاص ي
% مي باشد و ايران داراي 85عوامل مهم در رشد و برپايي يك صنعت مي باشد. با توجه به اين كه نرخ سواد در ايران حدود 

عات و سطح جمعيت جواني است، مي توان اميدوار بود كه اين جمعيت جوان و باسواد، با توجه به رشد صنعت فناوري اطال
نفوذ آن در بسياري از امور، خواهان ورود يا استفاده از اين صنعت باشند. از طرفي با توجه به اين كه كمبود نيروي متخصص 



به وضوح قابل مشاهده مي باشد، نقش دانشگاه ها و موسسات آموزشي مرتبط با آموزش فناوري اطالعات در كشور پر رنگ تر 
 مي شود.

 
 عوامل سياسيـ  4

 قواعد و محدوديت هاي تجارت بين المللي

هر صنعتي عالوه بر تاثير قواعد و قوانين داخل كشور، ز قواعد و قوانين بين المللي نيز متاثر مي گرد. شركت هاي فعال در 
از دانش و  صنعت نرم افزار، جهت ارتقاء و اعتالي فعاليت هاي خود به دانش و بهره برداري از از تكنولوژي هاي نوين، استفاده

تجربه نيروهاي متخصص، بهره برداري از خدمات پشتيباني و ... نياز دارد. قواعد و محدوديت هاي بين المللي اعمال شده بر 
عليه يك كشور، مي تواند بر نحوه دستيابي و استفاده از منابع و امكانات فوق تاثير گذارد و حتي مشكالت بزرگي را براي اين 

صنعت نرم افزار نيز مانند ساير صنايع، از تحريم اقتصادي آمريكا عليه كشورمان دچار خسارت گرديده  صنعت به وجود آورد.
كه در راستاي حفظ مالكيت معنوي، بهره  WIPOاست. از سوي ديگر قوانيني و قواعد اعمال شده توسط موسسه بين المللي 

برداري از نوآوري ها و اختراعات، درآمدها و منافع حاصل از آن و ... تدوين و به جامعه عرضه مي گردند موجب مي شود كه 
 شركت ها و موسسات ايراني در زمينه هاي انتقال تكنولوژي هاي نوين، بهره برداري از منابع، صدور محصوالت و خدمات به

 كشورهاي ديگر و ... با مسائل و مشكالت متعددي روبرو شوند.
 

 ضوابط و قوانين حاكم بر پيمان ها و قراردادها

چگونگي تعامل و فعاليت بين بخش هاي مختلف، با توجه به ضولبط حاكم بر قراردادها و ضمانت اجرايي آن ها مشخص مي 
شركت ها، نحوه حمايت از عملكرد طرفين قراردادها توسط قوانين شود. شفاف و دقيق بودن ضوابط ياد شده، حدود فعاليت 

تصويب شده، ضمانت اجراي قراردادها را تامين نموده و موجب دلگرمي مشتري و فعاليت موثرتر شركت توليد كننده در عرصه 
كم و ضمانت صنعت مي شود؛ كه اين امر خود زمينه ساز شكوفايي و باروري صنعت است. در حال حاضر پيمان هاي مح

اجرايي مناسبي در خصوص قراردادهاي منعقد شده در كشور وجود ندارد؛ كه اين امر مشكالت متعددي را براي شركت هاي 
نرم افزاري و مشتريان پديد آورده است. البته شايان ذكر است كه در چند سال اخير اقدامات موثري جهت حل اين مشكل، 

 جام گرفته است.توسط انجمن شركت هاي انفورماتيك ان
 

 قانون كار و اشتغال

قانون كار، مشخص كننده روابط بين كارفرما و پيمان كار، حيطه مسئوليت ها و تعهدات هر يك از آن ها در مقابل ديگري، 
و نحوه اختصاص درآمد به نيروهاي متخصص و ... مي باشد. وجود و به اجرا در آمدن قانون كار جامع و كامل كه منافع كارفرما 

پيمان كار را تضمين نمايد، موجب دلگرمي و تشويق طرفين جهت فعاليت بيشتر و همكاري صميمانه تر مي گردد؛ كه اين امر 
در نهايت منافع متعدد و گسترده اي را به صنعت ارائه مي دهد. مسلما عدم وجود يا جاري نبودن چنين قانوني باعث بروز جو 



ل همكاري بدون تنش را كاهش مي دهد. در اين حالت ريسك سرمايه گذاري در عدم اطمينان بين طرفين شده و احتما
چنين شرايطي باال بوده و زيان هاي بسياري را شاهد خواهيم بود. در حال حاضر قانون كار كشورمان چنين وضعيتي را دارا 

 مي باشد كه نياز به اعمال اصالحات در آن مورد تاكيد قرار گرفته است. 
 

 / روش عملكرد سازمان دولت

ساختار پوياي دولت باعث تقويت جو همكاري و تعامل در جامعه شده و موجبات شكوفايي جامعه در عرصه هاي مختلف تالش 
و فعاليت را پديد مي آورد؛ در حالي كه ساختار بسته دولتي و ثابت بودن روش عملكرد آن آثار منفي متعدد، مقاومت هاي 

تفاده بهينه از تكنولوژي و صنايع در جامعه، دخالت گسترده بخش دولتي در كليه ابعاد زندگي فرهنگي در مقابل پيشرفت و اس
 و فعاليت و ... را در پي خواهد داشت. كشورمان از چنين شرايطي در حال حاضر برخوردار است.

 

 قواعد مرتبط با رقابت

موسسات موجود در آن را ارئه دهد، شاهد شكوفايي به طور مسلم، حكومتي كه اجازه فعاليت و رقابت گسترده به شركت ها و 
كشور مي  156در ميان  148و پيشرفت همه جانبه در كليه ابعاد خواهد بود. بسته بودن اقتصاد (ايران از اين جنبه داراي رتبه 

اميد نداشته  باشد) باعث مي شود سرمايه گذاران داخلي و خارجي با كم ميلي به صنعت وارد شده و به بازگشت سرمايه خود
باشند. از سوي ديگر سياست گذاري هاي دولت در خصوص رقابت، تسهيالت و توافق ها موجب مي گردد تجارت بين كشورها 
سمت و سو يافته و امكان رقابت در داخل و خارج مهيا شود. الزم به ذكر است كه ايران در خصوص شرايط حاكم بر تجارت، 

 ده است.  كشور را اخذ نمو 106از  101رتبه 

 

 شناسايي و تحليل نيروهاي پيش برنده رقابت

 ـ رقباي موجود 1

% آن ها جزء شركت هاي 90شركت در صنعت نرم افزار فعال هستند كه حدود  500بر اساس آمار و اطالعات موجود بيش از 
درصد آن ها، بزرگ (داراي  %1كارمند) و  500تا  100% آن ها، متوسط (داراي 9نفر كارمند)،  100كوچك ( داراي كمتر از 

كارمند) مي باشند. فراواني زياد شركت ها، داراي علت هاي مختلفي است كه برخي از آن ها به شرح زير مي  500بيش از 
 باشند:

 ورود به اين صنعت براي همگان آزاد بوده و از لحاظ قانوني هيچ گونه محدوديتي براي فعاليت در اين زمينه وجود ندارد.
 سرمايه اوليه مورد نياز، بسيار پايين است و شروع توليد نيازمند سرمايه گذاري زياد در ماشين آالت و تجهيزات نمي باشد. 



هزينه هاي تغيير پايين است و از آن جا كه نيروي انسامي فعال، غالبا از سطح دانش بااليي برخوردارند، آموزش و 
اي باال ندارد. هزينه تامين امكانات جانبي و تعويض يا ارتقاء تجهيزات نيز چندان توانمندسازي آن ها، نياز به صرف هزينه ه

 گير نيست.  چشم

 

 ـ خريداران 2

 اين محصوالتچون  ؛است محصوالت ديگر صنايع، به مراتب پيچيده تر از مشتريان ينرم افزارمحصوالت تحليل مشتريان 
كاربران هستند. كاربران ت مي كنند. گروه اول اين مشتريان، وجهي فعالي چند گروه مشتري دارند و در واقع در بازاري چند

براي رفع نيازهاي كاركردي و عملكردي شان به سراغ نرم افزارها مي روند و نرم افزارها بايد بتوانند اين نيازها را برآورده كنند 
اربران اين نرم افزارها بسيار باالست؛ زيرا براي استفاده تا در رقابت با ساير نرم افزارها موفق باشند. هم اكنون قدرت چانه زني ك

از محصوالت جايگزين نيازي به پرداخت هزينه باال ندارند و هزينه تغيير پاييني را متحمل مي شوند. از طرف ديگر در بسياري 
رد هستند. در بسياري از از حوزه هاي نرم افزاري نظير سيستم عامل و پايگاه داده، محصوالت ارائه شده يكسان و استاندا

 شركت ها نيز واحد توسعه نرم افزار وجود دارد كه باعث مي شود قدرت چانه زني مشتريان افزايش يابد. 
دولت و سازمان هاي تابعه دولت هستند. نرم افزارهاي مورد نياز اين گروه از مشتريان سفارشي تر و گروه دوم مشتريان، 

. قدرت چانه زني اين گروه از مشتريان به علت ارتباط و نرم افزارهاي مورد نياز گروه قبلي استپيچيده تر و طبيعتا گران تر از 
انتساب به دولت، باالست؛ اما چون همواره نرم افزارهاي خاصي مورد نياز آن هاست و همه شركت هاي فعال در بازار امكان 

آن ها پايين تر از گروه اول (كاربران) است. گروه ديگر مشتريان،  توليد و عرضه اين گونه نرم افزارها را ندارند، قدرت چانه زني
شركت هاي خصوصي هستند و داراي قدرت چانه زني پايين تر از دو گروه قبلي اند. اين امر به علت نيازهاي ويژه اين گروه از 

 مشتريان و بزرگ و پيچيده بودن نرم افزارهاي مورد نياز آنان است.
 

 ن ـ محصوالت جايگزي 3

 خارجي، نرم افزارهاي توليد داخل؟ در نگاه اول رقيب اصلي نرم افزارهاي كدامند ي ايرانيمحصوالت جايگزين نرم افزارها
به عنوان كاالي جايگزين آن ها مطرح  توليد داخل، هستند. در واقع اين محصوالت از آغاز در بازار وجود داشته اند و محصوالت

رقابت  خارجيبه خوبي با محصوالت  توليد داخلمحصوالت  خاص،رنامه هاي كاربردي با اهداف شده اند. در حوزه هايي نظير ب
در حوزه هايي نظير برنامه هاي مي كنند. اين محصوالت توانسته اند با هزينه اي پايين تر، كيفيت بهتري را ارائه كنند. 

ردي با اهداف عمومي، وضعيت متفاوت است و مديريت سيستم عامل، برنامه هاي توسعه سيستم و نيز برنامه هاي كارب
با اهداف خاص، توليد نرم  اما در حوزه برنامه هاي كاربردي محصوالت خارجي، رقيب جدي محصوالت توليد داخل هستند.

 افزارهاي تجاري گسترش يافته است كه با ايجاد موازنه قيمت ـ كيفيت مي توان در اين بازار به خوبي رقابت كرد.



به حساب  خارجي، تا چندي پيش اين نرم افزارها رقيب جدي نرم افزارهاي توليد داخلاگر چه به دليل عدم بلوغ نرم افزارهاي 
ي ي، امروزه از يك طرف، با گذشت زمان، بلوغ اين نرم افزارها افزايش يافته و از طرف ديگر كسب و كارهااما نمي آمدند

از طرف ديگر بازار شركت هاي بزرگ با  هم مرتفع مي شود. خاص و توليد داخلافزارهاي گسترش يافته اند كه نيازشان با نرم 
محصوالت شركت هاي تجاري اشباع شده است. رقابت در اين بازار مانند جنگ سفر در اقيانوسي از خون است. شركت هاي 

بازار شركت هاي كوچك و متوسط است. بازار و مشتريان جديد هستند. اين بازار، تجاري براي ادامه حياتشان نيازمند بازارها 
 شركت هاي كوچك و متوسط اگر چه گسترش يافته است ولي توان مالي و فني كمتري دارد. 

به حساب مي  خارجيرقيب جدي نرم افزارهاي  ي توليد داخلنرم افزارها ،، در اين بازارعنوان شدهيل در اين صورت به دال
 آيند .

 
  

 امين كنندگانتـ  4

بنام كدنويسي در توليد نرم افزار وجود دارد كه توسط نيروهاي انساني انجام مي شود. نيروهاي انساني بايد آموزشي  يفرآيند
به علت كمبود نيروهاي متخصص و بسيار بسيار تخصصي در زمينه خاص ديده باشند و از تجربه كافي برخوردار باشند. 

و نيز جاذبه هاي خارجي فراوان اعم از حقوق و مزاياي باال، تسهيالت و تحصيالت  سياليت بازار كار صنعت نرم افزار در داخل
عالي، قدرت چانه زني اين گروه از تامين كنندگان بسيار باالست و گاهي بازار با كمبود نيروي متخصص مواجه مي گردد. 

و ايجاد ارتباط  نزديك بودن ،راين بروز بودنبخش عمده اي از اين نيروها از فارغ التحصيالن دانشگاه ها تامين مي شود. بناب
 .الزمه تامين نيروي انساني متخصص در بازار نرم افزار مي باشد مراكز علمي كشور، ودانشگاه ها با  مستمر

ها باعث مي شود تا متخصصين و برنامه نويسان داخلي بتوانند از  ايجاد ارتباط با مراكز معتبر علمي دنيا و مشاركت با آن
ن تكنولوژي هاي دنيا استفاده كنند. از اين تكنولوژي ها در طراحي و ساخت جديدترين نرم افزارها بهره برده مي شود. آخري

نيازمند سطح باالتري از دانش هستند و دانش يك كاالي عمومي است كه توسط همگان  ،بديهي است كه نرم افزارهاي بهتر
 فناوري شده توسط ايران به همه دنيا مفيد باشد. ر اشاعه تكنولوژي هاي توليدتوليد و مصرف مي شود. اين ارتباط مي تواند د

با توجه تحريم هاي شديد رم افزارهاي بهتر، سريعتر و كاملتر است. ن داشتن براي اوليه مواد بلكه نيست، زيبا كلمه يك تنها
كشورهاي غربي به خصوص آمريكا عليه ايران در زمينه هاي مختلف، امكان بهره برداري به روز و موثر از تكنولوژي هاي روز 
دنيا، جهت توسعه صنعت نرم افزار وجود ندارد؛ هر چند كه دسترسي به برخي از اين تكنولوژي ها از مجاري غير رسمي و گاه 

 ميسر مي گردد.اني با تاخير زم
 

 ـ رقباي بالقوه 5

 اندكو سرمايه  (مخصوصا در سال هاي اخير) مشترياننسبي بلوغ افزايش هزينه مستقل از مقياس باال، عدم وجود به دليل 
مورد نياز، تهديد ورود به اين بازار شديد به نظر مي آيد. سياست هاي تشويقي دولت، گستردگي كانال توزيع و نياز بازار در 

باعث مي شود تمايل بيشتري براي ورود به اين صنعت احساس شود. از طرف ديگر ماهيت بازار به دليل آن كه  نيز بلندمدت



، از ورود تازه واردان استقبال مي كند و باعث مي شود خطر واكنش كنندگان بستگي داردخالقيت و ابتكار توليد مستقيما به 
شديد شركت هاي موجود در صنعت كاهش يابد. ورود تازه واردان به صنعت نرم افزار باعث گسترش فرهنگ نرم افزار شده و 

 براي فعالين اين بازار مفيد است.
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