
 طراحي
 

طراح سيستم ها در دو مرحله انجام مي شود يكي طراحي كـالن يـا كلـي و ديگـري طراحـي خـرد يـا           
در واقع بعد از اينكه مدل تحليل ايجاد شد با مشـخص شـدن كالسـهاي مـورد نيـاز كـار           . جزئي است 

زار در هنگام طراحي با در نظر گرفتن جزئيات نرم افـزار و سـخت افـ               " معموال. طراحي آغاز مي شود   
مدلها تكميل مي شوند براي نمونه در شكل زير مدل تحليل و مدل طراحي به عنوان نمونه ارائـه شـده              

مدل تحليل مستقل از ساختار فيزيكي و جزئيات برنامه نويسي است اما مدل طراحـي شـاخص                 . است
 دياگرام  در اين شكل در واقع نشان داده شده كه چگونه مدل تحليل كه يك             . جزئيات پياده سازي است   

توالي است به مدل طراحي كه كاربرد يك سيستم كارت ارتباطي كه در باال نمونه اي از مدل ارتبـاطي                    
در اينجا مدل تحليل تبـديل بـه مـدل طراحـي شـده كـه                . كالسها براي آن مشخص شد تبديل مي شود       

 .  است ASP مبتني بر صفحات وب و استفاده از 
 

 
 

ه مي كنيد از متن سناريو دياگرام توالي و با در نظـر گـرفتن پيـاده                 همانگونه كه در شكل فوق مشاهد     
كارت خريـد كـه   .   مي باشد مدل طراحي ايجاد شده است ASPسازي تحت وب و مبتني بر صفحات 

 HTMLيك كالس باندري است در مدل طراحي تبديل به يك كالس شده كه در واقـع همـان صـفحه                      
  و سـپس گزينـه    optionگزينـه   tools  از گزينـه  در محـيط رشـنال رز در صـورتي كـه    . اسـت  



language  را انتخاب كرده و زبـان را web modeler       تعريـف كنـيم ديگـر مشـكلي وجـود نخواهـد  
 .  استفاده كردwebبراي كالسها در سطح   stereotype داشت و مي توان از

  يـك  Session.  را دارد  ASP اسـت كـه عالمـت صـفات     server pageدر شكل فوق وارسـي يـك    
كـه در مرحلـه طراحـي         مي باشد بنابراين مشاهده مـي كنيـد        ASPكالسي است كه وابسته به محيط       

وابسته به نوع زبان برنامه سازي ممكن است كالسهاي جديدي اضافه شوند و كالسهاي قبلي دسـت                 
 .خوش تغيير و تحول شوند

 .اد شودهمچنين در مرحله طراحي مي بايست طرح اليه اي برنامه ايج
 طراحي اليه اي

وابسته به ميزان استفاده مجدد از كالسها يا در واقع ميزان عمومي نمودن كالسها آنها را در                 " معموال
اليه فوقاني مبتني بر كالسهايي كه در اليه زيـرين ايجـاد شـده        " معموال.  يا چند اليه تقسيم مي كنند        ٣

 .بنا مي شود
در طرح سه اليه اليه فوقـاني       . معماري نرم افزار انتخاب مي كنند      را براي    طرح سه اليه   در حالت كلي    
اينهـا   .  ناميده مي شود و شامل كليه كالسهاي كنترلي و كالسهايي از نوع باندري است   اليه كاربردي 

وابسته به برنامه مي باشند و امكان استفاده مجدد از آنها بسيار كم است لذا نـام اليـه كـاربردي بـه                       
 شـامل كالسـهايي از      اليه كـاري  در زير اين اليه اليه كاري قرار مي گيرد در واقع            .  شود آنها داده مي  

 قرار مي گيرد اين اليـه شـاخص كليـه           اليه ميان افزار  نوع انتيتي است و باالخره در پايين ترين سطح          
مانگونـه  ه .كالسهاي آماده ايست كه از قبل وجود داشته اند و در اينجا مورد استفاده قرار گرفته انـد                 

گفتيم در محيط رشنال رز تحت مدل طراحي مي توان طرح سه اليه يا چنـد اليـه را مشـخص            " که قبال 
براي اين منظور بعد از اين که روي مدل طراحي ،کـه يـک پکـيج مـي باشـد کليـک کـرديم ،اگـر                           .کرد  

 کليـک   روي هر پکـيج راسـت      طرحمان سه اليه باشد آنگاه به صورت زير در صفحه قرار مي دهيم و             
 .کرده و کليشه آنرا اليه تعريف مي کنيم



 
 

 معماري سه اليه در طراحي سيستم ها
 
 

 
 

  در معماري سه اليهاليه ميان افزارمثالي از محتواي 
 
 
 
 



 
 

   در اليه ميان افزار java.rmiمحتواي پكيج 
 

 
 

 مثالي از محتواي اليه كاري در معماري سه اليه
 
 
 



 
 

 الي از محتواي اليه كاربرد در معماري سه اليهمث
 

در اين طرح اليه هاي فوقاني هميشه وابسـته         .  طرح سه اليه مشخص شده است        باالبراي نمونه درشکل    
اگر بر روي اين پکيج کليک کنيـد ،مـي        .به اليه زيرين هستند ويک پکيج به نام گلوبال مشخص شده است             

 در اليه  CourseRegاما در مثال ثبت نام دروس،    .وبال وجود دارد  بينيد که يک چک باکس با برچسب گل       
مشاهده کرديد مشخص شد که چه نرم افزار هايي  مـورد اسـتفاده قـرار               " همانگونه که قبال  . است  مياني  

 . ال_کيـو _ اس  ، آي،جـاوا _دي_او.کـام    او،_آ ي .تي،جاوا_دبليو_اي. لن ،جاوا . گر فته اند براي مثال جاوا     
در واقع اينها نشـان دادنـد کـه مـا از جـاوا بـراي       . هايي بودند که در اليه ميان افزار قرار دارنداينها پکيج 

آي _ما_ار.سيستم، توزيع شده است و براي فراخواني هـاي دور از جـاوا            .پياده سازي استفاده کرده ايم      
ج هـايي کـه در اليـه    پکي ، که عالوه بر آنها    ، پکيج ها مشخص شده اند     در اليه کاري  . استفاده شده است    

 :براي مثال به شکل زير توجه نمائيد .شده اند فرستاده ميان ا فزار بودند از طريق مرورگردر اينجا 
 

 
 

در اينجا آبجکت استور ساپورت متعلق به اليه کاري است که براي پياده سازي آن از تکنيک کام در اليه                    
مشخص کرد که از چه کالسهايي      " يج ها نيز بايد دقيقا    اما در داخل اين پک     . ميان افزار استفاده شده است    

براي نمونه در ار تباط با پکـيج         .دراليه زيرين براي پياده سازي کالسهاي داخل پکيج استفاده شده است          



آبجکت استور ساپورت اگر توجه کنيد مشاهده مي کنيد که در داخل اين پکـيج در اليـه کـاري فقـط يـک                        
  . Course Reg DB Managerکالس وجود دارد به نام 

 

 
 

  در اليه كاريObject Store Supportمحتواي پكيج 
 .اما در اليه کاربرد کار کمي پيچيده تر است و ارتباطات آن بادواليه زيرين مي بايست مشخص شود 

در ديـدگاه منطقـي بـا کليـک          . به عنوان يک مثال عملي ،اکنون به سراغ مثال سيستم دبيرخانه مي رويم              
  . دن بر روي مدل طراحي مي توانيم طرح سه اليه را ايجاد کنيمکر

 



 
 

 طرح اليه كاربردي براي زير سيستم دبيرخانه
 

 
 

 مدل ارتباطي كالسها در اليه كاربردي براي نامه هاي وارده
 

در مثال باال همانطور که مشاهده مي کنيد از طريق رابطه وراثت امکـان دسترسـي بـه کالسـهاومتدهاي                    
در واقع هنگامي که کالسي در ارتباط با سـاير کالسـها             . خل اليه کاري از طريق اليه کاربرد ايجادشد         دا

قرار مي گيرد در هنگام توليد کد به صورت اتوماتيـک فيلـدي از جـنس کـالس مقصـد در داخـل کـالس                         
اشـت از  ، سـه فيلـد وجـود خواهـد د     Application Portبراي نمونه در داخل کالس   .شود اضافه مي 

 . Received Menu،  Received Form ، Received Cntlجنس کالسهاي 
براي رسم كالس هاي اليه ميان افزار بعد از انجام توليد كد براي بدست اوردن كالس هاي اين اليه بايـد                     

 Update Model fromبـه همـين منظـور از منـوي ابـزار گزينـه       . عمل مهندسي معكوس را انجـام داد  

Code  تخاب كرده و طبق روال توليد كد با مشخص كردن كالسها عمل توليد مدل از كد را انجام مي              را ان



حال بايد بعد از    .  اضافه مي شود     COMحال در مرورگر و در ديدگاه منطقي پكيجي تحت عنوان           . دهيم  
  .  كنيم Drag&Dropباز كردن اين پكيج محتويات آن را به اليه ميان افزار 

 

 
 

  ميان افزار بعد از عمل مهندسي معكوسمحتوي اليه
 

براي درك بيشتر مطلب به پروژه هاي موجود در سي دي آموزشي از جمله كارخانه آجرپزي و كلينيك                  
 .مراجعه كنيد ... و 
 

 


