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  چکیده

رخ می دهد و انجام پروژه را دچار اختالل و مشکل می سازد. بحث ریسک اتفاق ناخواسته اي است که در طول فرآیند تولید یک پروژه 

ز سالهاي گذشته مطرح بوده و روش ها و متدهاي زیادي براي جلوگیري از آن و یا در صورت مدیریت ریسک و جلوگیري از وقوع آن ا

طراحی و تولید نرم افزار جایگاه  زمان  در وقوع روش هایی جهت کاهش تاثیرات مخرب آن مطرح گردیده است. در علم مهندسی نرم افزار

فرآیند  به صورت دستی بوده و نتایج بدست آمده از ریسک عمدتاًروش هاي مدیریت به شدت مورد تاکید می باشد. یت ریسک مدیر

در که مدیر پروژه بایستی هر بار به صورت دستی وضعیت پروژه خود را با این مستند بررسی نماید.  خواهد بودمدیریت ریسک یک مستند 

است. با مدل سازي فرآیند مدیریت ریسک به با استفاده از شبکه هاي پتري رنگی مدل سازي گردیده  ریسک و مدیریت ریسکاین مقاله 

صورت یک شبکه عالوه بر آنکه درصد احتمال وقوع هر ریسک با دقت بیشتري محاسبه می شود بلکه کلیه عوامل دخیل در وقوع یک نوع 

به پویا بودن این  همچنین با توجه محاسبه می گردد. خطر قرارگرفتن پروژهریسک خاص مانند ریسک هاي پروژه اي به همراه میزان در 

ري می باشد.  همچنین به دلیل تاثیري که وقوع یک یمدل تغییر هر پارامتر موثر در وقوع ریسک به صورت لحظه اي مشاهده و قابل پیگ

ژه قابل تاثیر آن را در روند مدیریت پرو رد نتایج به شبکه بازگشته و مجدداًبازخو ،ریسک در باال رفتن احتمال وقوع ریسک دیگر می گذارد

براي بیست ریسک که احتمال وقوع باالتري را در پروژه هاي نرم افزاري دارند،  شبکه پتري مدیریت ریسکبررسی می باشد. در این مقاله، 

  .ارائه شده استبا احتمال وقوع هاي متفاوت اجرا و نتایج بدست آمده از 

  کلیدي هاي واژه

  هاي پتري، مدیریت ریسک در مهندسی نرم افزار مدیریت ریسک، شبکه هاي پتري، مدلسازي با شبکه

  

  مقدمه - 1

مهندسی نرم افزار  هاياصلی در فرآیند فعالیت هايیکی از  مدیریت ریسک

  ري از دو جنبه قابل بررسی وقوع ریسک در پروژه هاي نرم افزااست. 

  ایجاد  توسعه نرم افزار در زمان تولید و د. اول ریسک هایی کهمی باش

می شود و تولید آن را تحت تاثیر قرار می دهند اینگونه ریسک ها بایستی 

 .دافزار به دقت بررسی و تحلیل گرد توسط مدیر پروژه در زمان تولید نرم

اما دسته دوم ریسک ها، ریسک هایی است که در زمان اجراي نرم افزار 

  که مخاطره آمیز اتفاق می افتد و نرم افزار را به حالتی از اجرا برده 

می باشد. اینگونه ریسک ها در مورد نرم افزارهاي حیاتی و امنیتی که با 

نرم  این . از جملهاهمیت فراوانی پیدا می کند ،ر ارتباط اندجان انسان ها د

  . است کنترل خطوط پرواز و یا پمپ انسلیننرم افزار ،هاافزار

  اول یا در این مقاله هدف از بررسی ریسک، ریسک هاي نوع 

ریسک هایی است که تولید یک نرم افزار را تحت تاثیر قرار می دهد. 

زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که یک ها مدیریت اینگونه ریسک 

ریسک با درجه تاثیر باالیی اتفاق افتد و تولید نرم افزار را تحت تاثیر قرار 

از چرخه  دهد. بسیاري از تیم هاي نرم افزاري اغلب مدیریت ریسک را



تولید نرم افزار خود به دلیل افزایش سرعت تولید نادیده می گیرند. حال 

آنکه مدیریت ریسک در پروژه هایی که از فرآیندهاي تولید سریع از جمله 

Agile  .این نوع از در استفاده می نمایند اهمیت و جایگاه ویژه اي دارند

براي اساس نوع پروژه بر  ،ریسک ها مدیر پروژه و یا تیم تحلیل و طراحی

راهکارهاي پیشگیري  را برآورد می کنند و یدرجه احتمال وقوعهر ریسک 

مشخص را براي هر ریسک  و تدابیر برخورد در صورت وقوع را از وقوع آن

مفاهیم پایه در مدیریت ابتدا به معرفی  2. در ادامه در بخش می نمایند

و پتري رنگی به شبکه هاي پتري  3پرداخته و سپس در بخش  ریسک

 4فی می شوند. و در بخش عنوان مدل بکارگرفته شده در این مقاله معر

مدیریت ریسک بر اساس شبکه پتري معرفی و مزایا و معایب  مدل سازي

به  5آن با سایر روش ها و متد ها بررسی می شود. در نهایت در بخش 

  عه می باشد.بررسی نتایج بدست آمده پرداخته و پیشنهادات آتی قابل مطال

  در پروژه هاي نرم افزاري مدیریت ریسک -2

اق نمی افتد ولی فدر یک جمله ریسک به اتفاقی گفته می شود که قطعا ات

ریسک را  PMBOK١استاندارد پروژه را تهدید می نماید. وقوع در صورت 

یک رویداد یا وضعیت نامشخص می داند که اگر رخ دهد یک اثر مثبت و یا 

منفی بر روي اهداف پروژه دارد. در حالیکه استاندارد حمایت از مدیریت 

. در ]1[ریسک را یک عدم اطمینان از نتیجه می داند ٢پروژه دولت بریتانیا

قطعیت وقوع عدم  ویژگی اول دو ویژگی اساسی دارند. ریسکهر حال 

% اتفاق 100به این معنی که ریسک می تواند با احتمال  ریسک است.

فتد و یا اتفاق نیفتد. ویژگی دوم ضایعات وقوع ریسک است. به این معنی بی

ناخواسته اي به دنبال خواهد داشت. با  اتفاق بیفتد تبعاتکه اگر ریسک 

توجه به اینکه وقوع یک ریسک در هر پروژه اي می تواند مدیریت 

لذا  یفیت پروژه را تحت تاثیر قرار دهدیا حتی ک دي ، هزینه ونزمانب

 در مدیریت ریسک از اهمیت باالیی در تمامی پروژه ها برخوردار است.

  هاي ریسک  ریسک به سه دسته، زاريپروژه هاي نرم اف فرآیند تولید

 ].2[تقسیم می شود و ریسک هاي تجاري فنی، ریسک هاي پروژه اي

دي پروژه و منابع را تحت تاثیر قرار می دهند. نزمانب ریسک هاي پروژه اي،

براي مثال از دست دادن یک فرد برنامه نویس حرفه اي به عنوان یک منبع 

عدم انجام وظایف به دلیل را  می تواند زمانبندي پروژه  نیروي انسانی

  ، فنیریسک هاي محصول یا به این فرد تحت تاثیر قرار دهد. محوله 

قرار خواهد  کیفیت و کارآیی نرم افزار را تحت تاثیر یی هستند کهریسک ها

داد. براي نمونه نبود یک تکنولوژي و یا عدم پاسخ گویی یک تکنولوژي 

شد دسته سوم ریسک هاي تجاري می بافنی جدید در نرم افزار یک ریسک 

را تحت تاثیر قرار می دهد.  نرم افزار که تولید کننده و توسعه دهنده است

ریسک  همانند ساخت نرم افزاري که در بازار مخاطبی براي آن وجود ندارد.

از  از دیدگاه افراد مختلف به دسته هاي متفاوتی تقسیم می شود از جمله

دسته، ریسک هاي  ششریسک ها به   .WALLICE ET ALنظر 

نیازمندي، پیچیدگی پروژه، کنترل و برنامه ریزي، تیم و محیط سازمانی 

  . ]3[تقسیم بندي می شوند
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  ریسک هایی که در پروژه هاي نرم افزاري اتفاقبررسی انواع پس از 

فرآیند به بررسی نحوه مدیریت آن پرداخته می شود.  اکنون ،می افتد 

در فرآیندهاي توسعه نرم افزار  کی از فرآیندهاي چتريمدیریت ریسک ی

که از ابتداي شروع یک پروژه نرم افزاري آغاز و تا انتها ادامه خواهد  است

  ) تشخیص ریسک 1. استمرحله شامل چهار  مدیریت ریسک داشت.

تشخیص یک  ریسک. نظارت) 4) برنامه ریزي ریسک و 3) تحلیل ریسک 2

اهمیت باالیی  . این مرحله که ازآن استدیریت اولین مرحله از م ،ریسک

بایستی به دقت و توسط یک فرد خبره صورت گرفته تا  می باشدبرخوردار 

وجود دارد، شناسایی  تمال وقوع آنها در نرم افزارکلیه ریسک هایی که اح

توانایی و مهارت مدیر پروژه و یا تیم  به نوع پروژه،شود. شناسایی ریسک 

حتی تمامی ریسک ها . در این مرحله بایستی بستگی داردتحلیل ریسک 

. نمودنیز شناسایی  ، رادارند % را10ریسک هایی که احتمال وقوع کمتر 

  گاهی براي شناسایی ریسک هاي پروژه از جلسات طوفان فکر استفاده 

انجام شده است مدیریت ریسک  ]4[در مطالعه اي که در مرجع  می شود.

 کلیاتی از 1قرار گرفته است. در جدول رد مورد بررسی از دیدگاه دوازده ف

  این مطالعه نمایش داده شده است.

 ]4[دیدگاه افراد مختلف نسبت به مدیریت ریسکخالصه اي از  -1جدول 

تعداد تقسیم   نویسنده (سال)

  بندي ریسک ها

تعداد ریسک هاي نرم 

  افزاري نام برده شده

McFarlan(1981) 3  54  
Boehm(1991) 0  10  
Barki et al. (1993) 5  55  
Summer (2000) 6  19  
Longstaff et al. (2000) 7  32  
Cule et al. (2000) 4  55  
Kliem (2001) 4  38  
Schmidt et al. (2001) 14  33  
Houston et al. (2001) 0  29  
Murti (2002) 0  12  
Addision (2003) 10  28  
Carney et al. (2003) 4  21  

ستون دوم نشان دهنده مشاهده می شود،  1همانگونه که در جدول 

  تعداد دسته بندي ریسک  از دیدگاه این افراد و ستون سوم تعداد 

 McFarlanریسک هایی است که این افراد نام برده اند. براي نمونه 

اندازه پروژه، ریسک هاي تکنولوژي دسته، ریسک هاي  سهرا به  ریسک ها

  نمونه از انواع این  54و  ندي کردهبو ریسک هاي ساختاري تقسیم 

ده ریسک اول هر یک از این ] 5[در مرجع  .]5[ریسک ها را نام برده است

به دو  باالترین ریسک هاي نام برده شده است. نفر بررسی گردیده 12

پس ریسک هاي مرتبط با و کنترل پروژه س یریسک هاي مدیریت دسته

  .ها می باشد ریسک هاي مرتبط با نیازمندي پس از آن نیروي انسانی و

پس از شناسایی ریسک در مرحله تحلیل ریسک بایستی احتمال وقوع 

ریسک مرحله ساده و ریسک مورد تحلیل قرار گیرد. این مرحله از مدیریت 

وقوع پیوستن آن . بررسی احتمال وقوع یک رخداد قبل از به آسانی نیست

  ل ریسک براي هر یک از . در تحلینیاز به تجربه و مهارت زیاد دارد

خیلی پایین، پایین، متوسط، باال و خیلی باال در  درجات ریسک ها احتمالی

 .نمایش داده شده است 2جدول  در ظر گرفته می شود که این مقادیرن

  



  احتمال وقوع ریسک -2جدول 

  خیلی باال  باال  متوسط  پایین  خیلی پایین  احتمال

 %75<  %75-50  %50-25  %25-10 %10>  در صد وقوع

دقتی و عدم اطمینان همراه همواره با بی  ریسک  به این روشتحلیل 

جمع آوري داده هاي الزم به عنوان ورودي در تحلیل وقوع  زیرا اوالً است

تحلیل ریسک  کهآن دوم تفاق نیفتاده بسیار مشکل بوده وکه هنوز ا یریسک

ر محیطی که بر اساس دارایی ها و دانسته هاي فعلی صورت می گیرد و د

شرایط متفاوتی اجرا می شود پیش بینی کردن و دانستن  یک نرم افزار با

و در نهایت به دلیل هزینه و نیاز به تالش  این دارایی ها بسیار مشکل است

غلب شرکت هاي زیادي که تحلیل و مدیریت ریسک به همراه دارد در ا

 تولید کننده نرم افزار به جدیت مورد توجه قرار نمی گیرد و مدیریت و

پس از  پیشگیري از ریسک تا زمان اتفاق افتادن آن به تاخیر می افتد. 

بدست آوردن احتمال وقوع یک ریسک اکنون باید شدت اثر و تاثیر ریسک 

 ٤یا اثر نتیجه و  3دتاثر شدر صورت وقوع را بدست آورد. این فاکتور با نام 

 Boehm آنچه در مراجع نام برده شده است. اثر شدت می تواند مانند

بر حسب هزینه محاسبه گردد. در این صورت براي هر ریسک  گفته است

قابل محاسبه خواهد بود. براي   (RE٥)میزان در معرض خطر قرار گرفتن

بر روي  % برآورد شود و اثر شدت آن10مثال اگر احتمال وقوع یک ریسک 

 باشد، در نتیجه خطر قرار گرفتن در معرض این ریسک دالر 10،000 پروژه

  به صورت زیر محاسبه خواهد شد. براي پروژه

RE=0.1*10000=1000 
 ،حسب یک عدد بدست آیداگر در معرض خطر قرار داشتن هر ریسک بر 

می توان میان ریسک ها و برنامه ریزي در برخورد با آنها اولویت بندي 

اثر شدت به صورت یک  ]2[ مرجعقرارداد. در بعضی مراجع دیگر مانند 

در نظر گرفته شده است. در این مقاله نیز اثر شدت با  4تا  1عدد بین 

  .شده استته در نظر گرف 3و به صورت جدول  4تا  1درجه بین 

  آن اثر شدت و درجه هاي - 3جدول

  درجه  ریسک  ارزش اثر شدت

  1  بی اهمیت  اثر شدت پایین

  2  مرزي یا حاشیه اي  اثر شدت متوسط

  3  بحرانی  اثر شدت باال

  4  فاجعه بار  اثر شدت خیلی باال

پس از تحلیل و بررسی احتمال وقوع ریسک بایستی براي ریسک 

یا  نحوي که بتوان از وقوع آن تا حد ممکن جلوگیري وبرنامه ریزي نمود به 

 . د تاثیرات مخرب بعدي پیشگیري کرددر صورت وقوع از پیشرفت و ایجا

در مرحله آخر بدون توجه به درجه احتمال وقوع هر ریسک و میزان 

قرار  د تمام ریسک ها باید مورد نظارتتاثیراتی که از خود به جاي می گذار

را بر ریسک انجام  نظارته طور مستقیم نمی توان این و هر چند ب گیرند

، از طریق فاکتورهایی که وقوع ریسک را نشان می دهندداد بلکه بایستی 

  پیگیري نمود. وقوع آن را

                                                           
3 Impact 
4 Effect 
5 Risk Exposure 

واضح است که در زمانی که یک ریسک اتفاق می افتد می تواند 

چندین اثر متفاوت از خود نشان دهد که این اثرات به صورت پیوسته به 

ود یک شود. با پیدا نممی وقوع شکست در فرآیند تولید نرم افزار منجر 

تا بتوان علت یا علت هاي واقعی بروز آن را  ریسک بایستی به عقب بازگشت

و براي آنها چاره اندیشی نمود. عمل برگشت به عقب در روش هایی پیدا 

که تحلیل ریسک در آنها به روش سنتی و با استفاده از مستندات متنی 

صورت گرفته است، کاري ساده و آسان نیست. نیاز به روش هاي مبتنی بر 

مرجع  .ورت گرافیکی الزم و ضروري استمدل براي تحلیل ریسک به ص

یري را از طریق ایجاد درخت ریسک انجام داده است که از این پیگ ]6[

احتمال وقوع انواع ریسک ها را محاسبه نماید. این تحلیل  دطریق آن بتوان

  به بررسی کمی و کیفی خطاهاي ریسک کمک می کند.

ت مرحله تحلیل ریسک در مدیریت ریسک در این یبا توجه به اهم 

مدتر ریسک پرداخته می شود و کارآ له به ارائه روشی جهت تحلیل موثرمقا

تا بتوان با دقت باالتري احتمال وقوع ریسک را بررسی و در صورت وقوع 

ابتدا به معرفی  3تاثیرات آن را پیگیري و مدیریت نمود.  در ادامه در بخش 

مختصري از شبکه هاي پتري پرداخته سپس نحوه مدل سازي ریسک هاي 

  معرفی می شود. 4ري در بخش پروژه با استفاده از شبکه هاي پت
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ابزاري  توسط کارل آدم پتري معرفی شد و 1962شبکه هاي پتري در سال 

و قابلیت نمایش  استرفتار پویاي سیستم قدرتمند براي مدل سازي 

این شبکه از یک مدل سازي توسط آن را ساده می نماید.  ،آن در گرافیکی

]. 7تشکیل شده است[ PN=(P,T,I,O,M0)جزئی به صورت  5مجموعه 

مجموعه  Tها و مجموعه  مکان پایان پذیر ، مجموعه Pکه در آن مجموعه 

Pپایان پذیر گذار ها می باشد. به صورتی که  ∩ T ≠ ∅ and P ∪ T ≠ ∅ 

است که تابع ورودي   I: (P ×T)Nیک مجموعه به صورت  I. مجموعه 

را  مکانتابع خروجی هر گذار به هر  O: (P×T)Nبه گذار و مکان از 

داي شروع هاي داراي توکن در ابت مکان M0: PNتعریف می نماید.  

الف - 1یک گذار در این مدل به صورت شکل  مدل سازي سیستم است.

فعال گفته است. به یک گذار خروجی یک مکان و  مکان وروديشامل دو 

 ورودي الزم باشد وکن هاي ورودي شامل تعداد الزم تو مکاناگر  می شود

. پس از اجراي یک ، در نتیجه اجرا می شودشرط آن گذار نیز برقرار باشد

مشخص ورودي حذف و تعداد توکن خروجی مکان هاي  گذار توکن هاي

اجرا شدن گذار در  خروجی قرار می گیرد. مکاندر آن شده بر روي کمان 

  ب نمایش داده شده است.- 1شکل 

    
  قبل از اجرا -الف  بعد از اجرا - ب

  نمونه اي از شبکه پتري -1شکل 

در این مقاله از یک نوع خاصی از شبکه هاي پتري به نام شبکه هاي 

به  Kurt Jensonپتري رنگی استفاده شده است. شبکه پتري رنگی توسط 

عنوان یک مدل توسعه یافته از شبکه هاي پتري معرفی شده است. عالوه بر 



توکن ها و گذارها در این شبکه مفاهیم رنگ و عبارت نیز معرفی  ن ها،مکا

می شوند. هر توکن در این شبکه می تواند یک مقدار را داشته باشد که آن 

تایی  6را از توکن دیگر متمایز نماید. شبکه هاي پتري رنگی به صورت یک 

تعریف می شود که تمامی  CPN=(P,T,C,I,O, M0)مرتب به صورت 

تابع رنگی  Cمانند تعاریف یک پتري ساده است.  Cآن بجز  ياموعه همج

Pاست که نگاشتی از مجموعه  ∪ T ≠ . هر مکان در شبکه پتري است  ∅

نشان دهنده امضاء مکان  ID*INTکه  2رنگی یک امضا دارد مانند شکل 

بوده و بیان می کند که هر توکن در این مکان شامل دو مقدار یکی از نوع 

ID و دیگري از نوعINT   است. در شبکه هاي پتري رنگی بر روي گذار ها

که شرط گذار  ”id=”a. مانند شود شرط فعال شدن گذار مشخص می

نحوه قرارگیري توکن خروجی در  ،است و در صورت برقراري شرط 2شکل 

که بر روي کمال  2مانند شکل  مکان بر روي کمان نوشته می شود.

به معنی این است که در قرار گرفته است،  (id,n*s)خروجی عبارت 

در مکان خروجی  sو  n صورت اجرا شدن گذار خروجی حاصلضرب مقدار

  .رفتگخواهد قرار 

  
  نمونه اي از شبکه پتري رنگی – 2شکل

  در این مقاله براي مدل سازي نحوه مدیریت ریسک در پروژه هاي 

  شبکه پتري رنگی استفاده گردیده است. نرم افزاري از
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اکنون به  رنگی پس از معرفی مختصر صورت گرفته از شبکه هاي پتري

  نحوه مدل سازي ریسک هاي تولید یک سیستم نرم افزاري بر اساس 

 20مدلسازي پرداخته می شود. جهت انجام این رنگی شبکه هاي پتري 

ل وقوع باالیی را احتما [D]مورد از انواع ریسک هایی که بر اساس مرجع 

حتمال وقوع هر ریسک به صورت ا لیست شده است. 4دارند در جدول 

درصد احتمال  پارامتریک در ستون سوم جدول نمایش داده شده است.

  وقوع هر یک بر اساس تجربه برآورد گردیده است.

  بیست نمونه ریسک پروژه هاي تولید نرم افزار - 4جدول 

احتمال   عنوان ریسک  ردیف

  وقوع ریسک

عدم دریافت بودجه تخصیص یافته به پروژه در زمان   1

  مشخص شده

P1 

  P2  اتمام قرارداد نیروي انسانی متخصص در طول پروژه  2

  P3  بیماري یک نیروي انسانی متخصص در طول پروژه  3

  P4  اتصال یک قطعه از قبل آماده به پروژهبروز خطا در   4

  P5  اضافه شدن یک نیاز یا خواسته جدید   5

  P6  نادیده گرفته شدن یک زیاد مهم در زمان نیازسنجی  6

  P7  تغییر مدیریت در طول پروژه  7

  P8  در دسترس نبودن سخت افزار الزم در زمان مورد نیاز  8

  P9  کنندکارمندان در مقابل تغییرات مقاومت می   9

کشمکش و برخورد و تضاد عقاید بین کارمندان وجود   10

  دارد

P10  

  P11  کمبود همکاري بین اعضاي تیم پروژه  11

  P12  وجود نیازمندي هاي نامشخص و نا مفهوم  12

  P13  نیازمندي و خواسته هاي نادرست  13

  P14  استفاده از یک تکنولوژي جدید در پروژه  14

  P15  مدیریت پروژه ضعیف  15

سازمان در طول انجام پروژه دچار بازبینی و تغییر   16

  ساختار می شود.

P16  

  P17  روند انجام پروژه به درستی مدیریت نمی شود  17

کارکنان تیم تولید کننده پروژه دید منفی نسبت به   18

  پروژه دارند

P18  

  P19  نیازها و خواسته ها در تضاد با هم می باشند  19

  P20  بی ثبات و همراه با تغییرات استمحیط سازمان   20

 فنیاز دسته هاي مختلف ریسک هاي پروژه اي،  4ریسک هاي جدول 

هر  در يشدت اثر هر یک از این ریسک ها و محصولی انتخاب گردیده اند.

. یک ریسک می تواند همزمان هم ریسکی از دسته از انواع ریسک ها دارند

  نوع پروژه اي و هم از نوع فنی باشد. براي مثال ریسک اول هم از نوع 

پروژه اي بوده زیرا بر اثر نبود بودجه نیروي انسانی مورد تاثیر قرار می گیرد 

لذا براي هر زیرا ادامه پروژه را دچار مشکل می سازد.  ،و هم از نوع تجاري

نیز در  m_prj   ، m_pdr ، m_buss ارامتر دیگر به نام هايریسک سه پ

 3در شکل  4شبکه پتري بدست آمده از جدول  نظر گرفته می شود.

داراي توکن هایی شامل  1یش داده شده است. در این شکل مکان نما

شماره ریسک، احتمال وقوع، اثر شدت  که به ترتیب نمایندهمقدار  5شامل 

ثر شدت در ریسک فنی و اثر شدت در ریسک تجاري در ریسک پروژه اي، ا

(Id, Prob,m_prj,m_prob,m_buss)   است، می باشد.  هر گذار

عدد فعال خواهد شد که  R1در صورتی گذار   است.نماینده یک ریسک 

یسک اول باالتر یا مساوي قرارگرفته درون توکن، از درصد احتمال راحتمال 

در معرض خطر  نتیجه راي این گذار. پس از اج) باشدprob>=p1باشد (

به عنوان یک توکن به  (id,Prob*m_prj) بودن براي این ریسک یعنی

ریسک نوع پروژه اي منتقل می شود.  همچنین توکن دیگري به ریسک 

 (id,Prob*m_buss)شامل نیز نوع تجاري منتقل می شود که مقدار آن 

می باشند که  (id,ES)است. مکان هاي خروجی داراي توکن هایی با امضاء 

id  شماره ریسک وES  در معرض خطر بودن ریسک شمارهid .است 



  شبکه پتري رنگی مدیریت ریسک پروژه -3شکل 

مشاهده می شود از مکان هاي سه نوع ریسک  3همانگونه که در شکل 

بدست  ESه یک گذار دیگر کمان هایی وجود دارد. در این گذار مقدار ب

   4و حداکثر  1/0آمده از هر ریسک مقایسه می شود. این مقدار حداقل 

حد  ،می باشد. براي در معرض خطر بودن پروژه در صورت وقوع یک ریسک

 3آستانه اي براي تحمل پذیري پروژه در نظر گرفته شده است که این عدد 

بر اساس تجربه مدیر پروژه در مورد ریسک ها قابل  3می باشد. عدد 

که ریسک هایی که است به این معنی  3. عدد بدست آمده است مدیریت

ر ریسک هاي بحرانی بوده که سیستم را د است، 3آنها باالتر از  ESمقدار 

 Critical. این ریسک هاي به مکانی به نام خواهند دادمعرض خطر قرار 

risk  منتقل می شوند. نکته دیگري که بایستی مد نظر قرار گیرد تاثیر

ریسک ها بر روي یکدیگر می باشد. همانگونه که مشخص است در هر 

سیستمی در صورت وقوع یک ریسک، احتمال وقوع ریسک هاي مرتبط با 

اتفاق افتد و  1ریسک  4ی رود. براي نمونه در صورتیکه در جدول آن باال م

بودجه در نظر گرفته شده براي پروژه تامین نشود ریسک از دست دادن 

به  18و  2نیروي انسانی و یا عدم اعتماد آنها به پروژه یعنی ریسک هاي 

شدت افزایش می یابد. در مدلسازي مدیریت ریسک با استفاده از شبکه 

مشاهده می شود، تاریخچه اي از اجراي  3مانگونه که در شکل پتري ه

قبلی به عنوان ورودي به سیستم وارد می شود. به این معنی که در صورت 

تاثیر آن  Critical riskبحرانی بودن یک ریسک و قرار گیري آن در مکان 

 ،به احتمال وقوع آنها 10عدد  وي ریسک هاي مرتبط دیگر با افزودنبر ر

  می شود. انجام

دادن نمونه اي از اجراي این شبکه پتري درصد احتمال  براي نشان

نشان داده شده  5در جدول  4وقوع و شدت اثر براي بیست ریسک جدول 

بر اساس تجربه و مراجع  5برآورد هاي نمایش داده شده در جدول  است.

شرح داده شد، هر ریسک  2مشابه بدست آمده اند. همانگونه که در بخش 

اثر شدت دارد که در صورت وقوع ریسک شدت تاثیر آن بر روي  مقدار کی

پروژه را نشان می دهد. با توجه به اینکه یک ریسک می تواند در هر سه 

  اثر شدت هر ریسک براي  5دسته ریسک ها قرار گیرد، در جدول 

در زمان مدیریت  دسته هاي متفاوت نشان داده شده است. این جداول

 م و بر اساس شرایط و وضعیت هر پروژه جداگانه تکمیل سیریسک پروژه تر

  می گردد.

  4احتمال وقوع و شدت اثر ریسک هاي جدول  – 5جدول

شماره 

  ریسک

احتمال وقوع 

(Prob)  

شدت اثر ریسک 

 پروژه اي

(m_Prj) 

شدت اثر ریسک 

  (m_Prd)فنی 

شدت اثر ریسک 

  (m_Buss)تجاري 

1  40%  3    1  

2  70%  3      

3  60%  2      

4  70%    2    

5  80%  3  2    

6  80%  3  2    

7  30%  4      

8  40%      1  

9  70%  1    2  

10  30%  3  2    

11  80%  2      

12  50%  2  2    

13  70%  3  2    

14  30%      4  

15  30%    3    

16  20%      4  

17  80%  4      



18  20%    2    

19  80%  3  2    

20  20%      4  

 4در شکل  5شبکه پتري رنگی بدست آمده از داده هاي جدول 

 نمایش داده شده است.

  
  4شبکه پتري رنگی براي مدیریت ریسک با توجه به اعداد جدول  -4شکل 

قابل مشاهده است مکان ریسک پروژه اي  4همانگونه که در شکل 

(project_risk)  داراي توکن هایی می باشد که ریسک هاي تاثیر گذار بر

  آن را نشان می دهد. با مشاهده لیست توکن هاي درون مکان ریسک 

می توان بین آنها اولویت بندي انجام داد. همانگونه که در جدول  ،پروژه اي

باالترین اولویت را در ریسک هاي  5نشان داده شده است ریسک شماره  6

  را دچار خطا می کند دارا است.که پروژه ما 

  اولویت بندي ریسک هاي موثر در ریسک پروژه اي -6جدول 

شماره 

  ریسک

17  5  6  19  2  13  11  

درجه 

  اولویت

2/3  4/2  4/2  4/2  1/2  1/2  6/1  

شماره 

  ریسک

1  3  7  12  10  9  

درجه 

  اولویت

2/1  2/1  2/1  0/1  9/0  7/0  

  کمترین تاثیر را خواهد داشت. این روال براي  9و ریسک شماره 

 8و  7ریسک هاي فنی و تجاري نیز صادق است که نتایج آن در جدول 

  نمایش داده شده است.

 اولویت بندي ریسک هاي موثر در ریسک تجاري -7جدول 

  8  1  20  16  14  9  شماره ریسک

  4/0  4/0  8/0  8/0  2/1  4/1  درجه اولویت
  

  اولویت بندي ریسک هاي موثر در ریسک فنی -8جدول 

شماره 

  ریسک
5  6  19  4  13  12  15  10  18  

درجه 

  اولویت
6/1  6/1  6/1  4/1  4/1  0/1  9/0  6/0  4/0  

نشان دهنده اهمیت هر ریسک در بوجود آمدن  8و  7، 6جداول 

وضعیت هاي خاص است. براي نمونه اگر پروژه ما از نظر ریسک فنی بسیار 

باشد( مانند زمانبندي پروژه) بیشترین ریسک تاثیر گذار وقوع حساس بوده 

  است. 5ریسک شماره 

 جمع بندي و نتیجه گیري -5

ریسک و راه هاي برخورد با وقوع آن در فرآیندهاي مهندسی نرم افزار 

اهمیت ویژه اي دارد. راه هاي متفاوتی براي بررسی ریسک هایی که در 

طول تولید یک نرم افزار ایجاد می شود، وجود دارد. در این مقاله شبکه 

 هاي پتري رنگی به عنوان راهکاري براي مدلسازي ریسک ها مورد استفاده

قرار گرفت . با استفاده از این مدلسازي عالوه بر ایجاد یک ساختار گرافیکی 

از مدیریت ریسک، امکان مدیریت ریسک به صورت پویا وجود دارد. در هر 

زمان با تغییر احتمال وقوع یک ریسک و یا تغییر شدت اثر آن تمامی نتایج 

ستفاده از این حاصل از این ریسک قابل مشاهده می باشد. ضمن اینکه با ا

مدلسازي ریسک هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند به صورت پویا در 

هر زمان قابل مشاهده می باشند. همچنین ریسک هایی که احتمال وقوع 

باالتر از حد آستانه را داشته و می توانند بر روي احتمال وقوع ریسک هاي 

د. در فعالیت هاي نشمی با مشاهدهدیگر تاثیر گذارند، در این مدل قابل 

قابل مکان مربوطه  آتی این مقاله بررسی درجه عضویت هر ریسک در

بررسی است به گونه اي که هر ریسک داراي درجه عضویتی در هر نوع 

. در این روش بایستی به جاي شبکه هاي پتري رنگی از می شودریسک 

  فازي استفاده نمود.رنگی شبکه هاي پتري 
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