
 ديدگاه قطعات
 

د گاه قطعـات را     ينه د يم واز داخل آن گز    ي رو يل شد به سراغ جسنجوگر م     ي تکم ينکه مدل طراح  ي از ا  پس
 يس و کد برنامه ها ، کالسها را دسته بند   يدگاه برنامه نو  ي ازد در واقع دگاه قطعات   يم در د  ي کن يانتخاب م 

 بـر  ي کـه مبتنـ   يتيوالرژ بر طبق اصول مـا     ول از برنامه است که    ژک ما   يب هر قطعه    ين ترت يبد. م  ي کن يم
گـر در   يبـه عبـارت د    . شـود    يجاد م ي است، ا  يمانه ا يا حداقل ارتباط پ   يمانه ها   ي داخل پ  يحداکثر چسبندگ 

ل وجـود   يـ  در هرفا  ييلها هستند وچه کالسها   يکدام فا   برنامه يلهايم که فا  ي کن يمشخص م  دگاه قطعات يد
  شوديول استفاده مژ ماي است که در شئ گرا به جايطالحن اصيم ايي گويک قطعه ميل را يدارد هرفا

 .  اما سوال اينجاست که بر چه اساسي کالسها را به فايلها يا در واقع کامپوننتها تخصيص مي دهند
 .والريتي يا پيمانه بندي استزپاسخ اصول ما

 .ک کامپوننت استيل يهر فا
م ينـ يه کالسـها را بب يست کليم لي توانيم و ميکن ي آن، زبان را مشخص ميط رشنال رز برايدر مح "  اوال

 .مين کني مورد نظر را به کامپوننت اسايوکالسها
 :اما چگونه کالسها را انتخاب کنيم تا در داخل يک قطعه قرار گيرند

 : م که عبارتندازي کني استفاده ميمانه سازين منظور از اصول پي ايبرا
 (Modular continuity):پيوستگي پيمانه اي _ ۱

گر يکـد يار بـا    ياتشـان بسـ   يعمل. رنـد   ي گ يول قرار م  ژک ما ي که در داخل     ييه کالسها ين اصل کل  يبر طبق ا  
 .اد استيگر زي آنها به همديگر چسبندگيا به عبارت ديمرتبط است 

۲ _ Modular ortogonity:    
گـر نداشـته    ي د ي هـا  مـاژول  بـه    يازيـ ونستد  ي خود با  ي پا يست بر رو  ي با يول م ژک ما ين مفهوم که    يبد

  يهـا ماژولاز دارند در    يکه کمتر به هم ن     ييآنها ، از دارند ي به هم ن   ماژولستم همه   يک س يالبته در   . باشد  
 .از استي ها مورد نماژولن منظور حداقل اتصال در داخل ي ايبرا. د نري گيمجزا قرار م

 ۳ _ Modular understandibility:  
 يارهـا ي مع يرمبنـا  ب . دگاه کاربررا انجام دهـد    ي از د  ي مفهوم ي عمل ولماژک  ي داخل   ينکه کالسها ي ا يعني

 .م ي دهي ها اختصاص مماژولفوق کالسها را انتخاب وبه 
 :انواع قطعات در ديدگاه قطعات به شرح زير است 

 .در حالت كلي منظور از قطعه پيمانه يا يك ماژول از برنامه است   :قطعه عمومي 
 

 
 

 عه عموميطشكل يك ق



 . مي توان قرار داد برنامه اصليبدنه اصلي برنامه را در پيمانه اي تحت عنوان : رنامه اصلي ب
 

 
 

 شكل برنامه اصلي
 

يك وظيفه به بسته اي گفته مي شود كه مي تواند به صورت همزمان با ساير بخشهاي برنامه به    : وظيفه  
 .  ر واقع همان نخها هستند شوند دي با هم اجرا ميصورت موازدر واقع به   . اجرا درآيد

 
 شكل وظيفه

 

بـراي نمونـه ، بـراي سيسـتم ثبـت           . مي بايست براي هر قطعه زبان برنامـه نويسـي را مشـخص نمـود                
 مشـخص شـده   Order Subsystemسفارش ، همانگونه كه در كتاب مشخص است يك كامپوننـت بنـام   

  مـي تـوان زبـان برنامـه نويسـي را             با كليك كردن روي آن فرمي باز مي شـود كـه از داخـل آن               . است  
 ) مثال ويژوال بيسيك . ( مشخص نمود 

با كليك راست بر روي هـر       .  ليست تمامي كالس ها مشخص مي شود         realizeاز طريق گزينه اي به نام       
در واقع برنامه شي گرا به ما مـي گويـد كـه             .  كرد   assignهر كالس ، مي توان آن كالس را به آن قطعه            

 .امل تعدادي كالس است هر ماژول ش
 :توليد كد 

، متـدها ،    توجه كنيد بايد كليـه كالسـها        .  آغاز مي شود     مدل از   كدبراي توليد    مهندسي رو به جلو   مرحله  
. فيلدهاي كالسها ، پارامترهاي ورودي و خروجي قبال به زبان فارسي كـامال توضـيح داده شـده باشـد                     

 .، بايد بر روي كالس كليك كنيد و شرحي براي آن بنويسيد  داريد Orderبراي مثال اگر كالسي به نام 
براي توليـد كـد     . تمام اين توضيحات در هنگام توليد كد در كدي مانند ويژوال بيسيك گنجانده مي شود                

بـدين ترتيـب سيسـتم    .  را انتخاب نماييد Update Code گزينه ويژوال بيسيك و سپس Toolsاز منوي 
كليشـه  اگر كالسهاي نوع باندري ، فرم مي باشند ، بايستي           .  بيسيك مي نمايد     شروع به توليد كد ويژوال    

 .آنها را از باندري به فرم تغيير دهيد تا در ويژوال بيسيك به صورت فرم نمايش داده شوند 
 
 



ستم يرسي ز يدگاه قطعات برا  ين شکل د  يدرا . دير توجه کن  يبه شکل ز  ي در مورد ديدگاه قطعات      مثال يبرا
دگاه يـ د تحـت د ي کنيده است همان گونه که مشاهده مياعت که در کتاب مشخص شده ارائه گرد کارت س 

 :ر وجود دارديقطعات ساختار ز

 
  اداره ي به نام هاماژول سه ي اصليستم کارت ساعت درمعماري درسيستم نگهبانيدر شکل فوق در س

ر يـ  بـه صـورت ز  يختار معمـار  ساي مشخص شده است درقسمت نگهبان    يکارکنان ونگهبان  ، ينيکار گز 
  .ن شده استييتع

 



 مشـخص شـده     تـا ينپوت کارد د  يس وباالخره ا  ينترفيگارد ا  ، شني گارد است  ينجا سه قطعه به اسام    ي در ا 
  .  باشندي موظيفهتا ازنوع ينپوت کارد ديس واينترفيدو قطعه گارد ا.اند 

 
 

 
 

 


