
  ١١فصل فصل 

  چرخه حياتچرخه حيات
 
 

       مقدمه     مقدمه١١--١١
يک سوال عمده در ارتباط با متدولوژيها و روشهاي توليد نرم افـزار تعيـين مراحـل توليـد نـرم افـزار و        

متاسفانه ايـن مراحـل حتـي در فراينـد     . مستندات و مدلهايي است که در طي هر مرحله بايد ايجاد شود   
 مرحلـه در نسـخه هـاي متفـاوت رشـنال رز          بـراي هـر   . مشخص نشـده اسـت    به طور دقيق    پي نيز   .يو.آر

 و رشنال ۲۰۰۲، ۲۰۰۰براي نمونه نسخه هاي رز      . گردش کاري متفاوت از سايرين مشخص شده است       
لذا، در اين فصل سعي     . پي در نظر گرفته اند    .يو.فرايند متفاوتي براي آر   " ايي هر کدام نسبتا   .دي.ايکس

نکته قابل  . متدولوژيها مشخص و تجزيه و تحليل شود      شده تا مراحل به طور منطقي و مبتني بر واقعيت           
عمده کار  بخش  توجه در زمانبنديو ميزان تالش براي مراحل مختلف است که پياده سازي را هدف و                

 .ميداند

    چرخه حيات تكرار شونده  چرخه حيات تكرار شونده٢٢--١١
در واقـع يـك   . در چرخه حيات آبشاري مراحل ايجاد نرم افزار يكي پس از ديگري به انجام مي رسيد    

 .توالي بدون برگشت در بين مراحل فرايند توليد نرم افزار وجود داشت
 
 
 

  چرخه حيات آبشاري-١شكل 
امروزه .  منسوخ است، طوالتي شدن زمان مشاهده نتايج واتعروش فوق به علت جمع شدن اطال    

كي از و در هر تكرار تاكيد بر ي . سعي مي كنند در روشهاي تكراري كليه مراحل فوق تكرار شود
. پي مشخص شده است.يو.يد نرم افزار در آرل فرايند تو۲در شکل . مراحل چرخه حيات آبشاري است

همانگونه که مشاهده مي کنيد فرايند توليد يا به عبارت ديگر چرخه حيات نرم افزار از چهار مرحله 

 



ه بر روي در مرحله شناخت به طور عمد. اصلي شناخت، تشريح، ايجاد و تحويل تشکيل شده است
شناخت نيازها تاکيد شده است و در مرحله ايجاد، بطور عمده تاکيد بر روي پياده سازي و ايجاد کد 

 . برنامه ها است
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  چرخه حيات-۲شكل 
همانگونه که در شکل فوق مشخص است، هر مرحله از چرخه حيات با تعيـين نيـاز کـاري آغـاز و                 

هـر مرحلـه از تعـدادي تکـرار يـا قـدم         . خاتمه مـي يابـد      نصب نرم افزار   " و نهايتا  آزمون،با پياده سازي    
 تـالش و    نسـبت . تعداد قدمهاي يک تکرار وابسته به پيچيدگي پـروزه متغيـر اسـت            . تشکيل شده است  

 مشـخص  ۳همانگونـه کـه در شـکل     . مشخص شـده اسـت  ۳زمان الزم براي انجام هر مرحله در شکل     
 .  برنامه ها مي شودشده، عمده وقت و تالش، صرف ايجاد

 تحويل ايجاد تشريح شناخت اوليه 
 ۱۰ ۶۵ ۲۰ ۵ تالش% 
 ۱۰ ۵۰ ۳۰ ۱۰ زمانبندي% 

 پي.يو. درصد تالش و زمان الزم براي انجام مراحل آر-۳شکل 
هدف ايحـاد   . پي بر مرحله پياده سازي است     .يو.   بر طبق جدول فوق تاکيد اصلي در چرخه حيات آر         

پياده سازي در قالب نمونه هاي سـريع در دو  .  ابتدا بايد اين هدف را مد نطر داشت        لذا، از . برنامه است 
نيازها و ارائه نمونه اي ظاهري از نـرم افـزار           بيشتر  جهت درک   به ترتيب   مرحله شناخت اوليه و تشريح      

 . مطرح است

 



    مرحله شناخت اوليه١-٢-١
 شده که چه مستنداتي در صپس، مشخس. ن بخش ابتدا هدف از مرحله شناخت بيان شده استيدر ا

 اصلي در هدف. اين مرحله بايد تهيه شود و باالخره چگونگي تهيه مستندات مشخص شده است
در اين راستا بايد حوزه عملکرد پروژه و . مرحله شناخت تعيين نيازمنديها و اهداف پروژه است
و اهداف است که مي توان بر اساس نيازها . سازماندهي و عملکرد سيستم جاري را مشخص نمود

در اين راستا مستنداتي تحت عنوان . دکرقابليتها و دامنه عملکرد محصول نرم افزاري را مشخص 
بر اساس چشم انداز پروژه هزينه و زمانبندي در قالب برنامه ريزي . پروژه تهيه مي شود ١چشم اندازه

 براي طرح و پياده سازي موردهاي اولويتهابراي ادامه مراحل پروژه بايد . پروژه مشخص مي شود
 اين مرحله خروجيهايبه طور خالصه . مشخص و منابع مورد نياز تعيين شونداستفاده از سيستم 

 :عبارتند از
يا ديدگاه هاي پروژه كه بطور كلي شامل توصيف نيازها، نكات  چشم انداز مستنداتي تحت عنوان 

 .كليدي و محدوديتهاي پروژه است
 هاي استفاده كه مي توان در اين مراحل اوليه مورد استفاده قرار دادليستي از مورد

 ديكشنري  اصطالحات
 يك قالب كاري شامل

 زمينه كاري  
 معيارهاي موفقيت ازقبيل درآمد، وضعيت در بازار  
 پيش بيني مالي    

 تخمين اوليه از ميزان ريسك
 برنامه ريزي پروژه شامل برنامه ريزي مراحل و تكرارها

 براي ارزيابي نتايج حاصل از اين مرحله مي .موارد فوق در ادمه مورد بررسي قرار خواهد گرفت     
. ، همه كاربرها در مورد هزينه ها و زمانبندي پروژه موافقت دارند" بايست مشخص نمود كه اوال

بايد . دهمچنين بايد مشخص نمود كه آيا موردهاي استفاده در برگيرنده نيازهاي تعيين شده هستن
 . اطمينان حاصل نمود كه تخمين هزينه ها، زمانبنديها و ميزان ريسك، قابل قبول است

 
 مستندات چشم انداز. ۱

                                                           
١ vision 



نکته اصلي .  مکانيزه در پاسخ به نيازها استمستندات چشم انداز بيانگر نيازها و قابليتهاي سيستم
بر مبناي . م انداز تهيه مي شوددر ابتداي مرحله شناخت مستندات چش. چگونگي تعيين نيازها است

مستند چشم انداز پروژه در طول چرخه . چشم انداز پروژه مستندات قالب کاري پروژه تهيه مي شود
 . حيات تصحيح و تکميل مي شود

قالب كاري .         در طي مرحله شناخت اوليه در واقع قالب كاري و اهداف پروژه مشخص مي شود
در واقع بدينوسيله اقتصادي بودن و ادامه كار پروژه . ژه استووددهي پرابزاري براي سنجش ميزان س

در ارتباط با قرارداد ها از طريق مزايده، تقاضاي پروژه، پيشنهاد ارائه شده و باالخره . ارزيابي مي شود
يك قالب پروژه شامل موارد ذيل . خص مي كنندمشقرارداد منعقد شده در مجموع قالب پروژه را 

 :است
 خالصه اي از كل مستند:  مهمقد •
 هدف از اين مستند:  هدف •
 : دامنه  •
 :توصيف محصول  •
 :زمينه كاري  •
 :اهداف محصول  •
ميزان سوددهي و بازدهي پروژه در ارتباط با نسبت درآمد حاصل :  پيش بيني مالي  •

. از فروش محصول به ميزان سرمايه مصرفي براي انجام پروژه مشخص مي كند
 ميزان بازدهي را نسبت به مدت زمان انجام پروژه تعيين مي همچنين براي نمونه

 و ٢ و دو ساله ٥براي نمونه اگر پروژه يك ساله انجام شود، ميزان بازدهي . كنند
اين تقريبها در پايان هرمرحله به روز مي . براي سه سال بازدهي منفي خواهد بود

 . شود
 :  محدوديتها  •
 . انات مختلف و هزينه هاي مربوطه استشامل بررسي ايجاد امك:  گزينه ها  •

 :به طور خالصه مي توان گفت عمليات در فاز شناخت اوليه يه شرح زير مي باشند
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عمليات مراحل شناخت اوليه-١شكل 

     تعيين نيازها   تعيين نيازها٣٣  --١١
مدل كاري ابزاري در واقع اين . براي تعييين نيازها ابتدا بايد مدل كاري براي سيستم جاري ايجاد شود

بر مبناي اين مدل كاري نيازمنديها در قالب . جهت بازكردن سيستم و شناخت نيازمنديها است
 . پروژه  مشخص مي شودچشم انداز مستندي تحت عنوان ويژن يا 

 
 برنامه ريزي قدمها

احل پي تکراري از مر.يو.همانگونه که در باال نيز توضيح داده شد، هر مرحله از چرخه حيات آر
بنا براين هر تکرار در واقع شامل کليه مراحل چرخه حيات آبشاري .  چرخه حيات آبشاري است

پي، طول مدت زمان هر مرحله از چرخه حيات .يو.البته براي مراحل متفاوت در فرايند آر. است
حله براي نمونه در تکرارهاي مربوط به مرحله تشريح تاکيد بيشتري بر روي مر. آبشاري متفاوت است

در ادامه برنامه ريزي تکرار اول از مرحله شناخت اوليه .  تحليل از چرخه حيات آبشاري است
 :مشخص شده است

 
 مديريت پروژه

 بررسي پروژه جديد
 تعيين دامنه و ريسک انجام پروژه

      

 تعيين 
 چشم انداز

 عيين نيازهات
تعيين موردهاي استفاده و 

 اكتورها
 تعيين مدل موردهاي استفاده

 تعيين لغت نامه

 تحليل و طراحي

 پياده سازي
 

 تركيب نتايج

 ارزيابي هزينه ها
 برنامه ريزي

 تعيين معيارهاي موفقيت
 تعيين ميزان ريسك



 برنامه ريزي
 برنامه ريزي مابقي تکرار اول

 مديريت تکرار
 سرپرستي و کنترل پروژه

 هارزيابي مجدد پروژ
 برنامه ريزي براي تکرار بعدي

 اصالح برنامه ريزي پروژه
          ارزيابي وضعيت کاري
          تعيين فرايندهاي کاري

          اصالح فرايندهاي کاري
          طرح تحقق فرايندهاي کاري

          اصالح مسئوليتها و نقشها
          بررسي براي مکانيزه کردن فرايند کاري

 زهانيا
 تحليل مساله        

         درک نيازها
          تعريف سيستم

         تعيين دامنه سيستم
         اصالح تعريف سيستم

         مديريت تغيير نيازها
 آنليز و طراحي

        تعيين ساختار
 آزمون

 
 



  ٢٢فصل فصل 

  مراحل انجام مدلسازي سيستم كاريمراحل انجام مدلسازي سيستم كاري
 
 

   مقدمه مقدمه١١--٢٢
اين مرحله از يكي از اهداف . زمنديها با شناخت سيستم جاري آغاز مي شودمرحله شناخت نيا     

لذا، حاصل شناخت مي . عملكرد سيستم كاري يا سيستم جاري است با مطالعه  تعيين نيازها،شناخت
 ارتباط بين ،مساله. به پياده سازي خاتمه يابد" بايست در مراحل بعدي مورد تجزيه و تحليل و نهايتا

 . ل از شناخت و مدلهاي حاصل از مرحله آناليز و طراحي استمدلهاي حاص

   كاري كاري سيستم سيستمييازاز مدل س مدل س    ٢٢--٢٢
روش . مدلسازي سيستم موجود يا در اصطالح سيستم کاري ابزاري براي شناخت نيازمنديها اسـت                  

ا لذا، مي بايست در ابتدا نمودار عملياتي سيسـتم جـاري ر        . مبتني بر تجزيه عملکرد سيستم جاري است      
براي اين منظور ابتدا چارت سـازماني و بـا ارجـاع بـه شـرح وظـايف چـارت عمليـاتي             .  مشخص نمود 

 براي نمونه . در واقع با تجزيه به اجزا کار شناخت تسهيل مي گردد. مشخص مي شود
  بـا . از مرحله مدلسازي كاري تجزيه سيستم جاري جهت شناخت و تحليـل نيازمنـديها اسـت      هدف       

  كارفرمـا و توليدكننـدگان سيسـتم درك يكسـاني از         و تاييد صحت مـدل،     فعلي از سيستم    ارائه مدلي 
در طـي ايـن مرحلـه       . دهد   روند كلي اين مرحله را نشان مي       ۱-۲شكل  .  شت دا دخواهنسيستم موجود   

 . نشان داده شده است۲گردد كه مجموعه اين فعاليتها در شكل  فعاليتهاي مختلفي انجام مي
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل كلي روند مدلسازي كاري  -١شكل 
با توجه به مراحل كلي ارائه شده براي مرحله مدلسازي كاري، براي هر سيستمي در باالترين سطح 

 .بسته هاي زير در بخش ديدگاه هاي مورد استفاده و ديدگاه منطقي در نظر گرفته مي شود
 موردهاي استفاده كاري مطابق شكل زير قرار داده  در ديدگاه موردهاي استفاده، گزينه اي براي-١

 :مي شود
 
 
 
 
 
 

 
   اولين دياگرام در ديدگاه موردهاي استفاده -٢شكل 

 در ديدگاه منطقي مدل اشياء كاري در جهت انجام و تحقق موردهاي استفاده كاري  مشخص مي -٢
 . شود

 

 

 مدلسازي کارياهداف 
   شناخت ساختار و  شناخت ساختار و --١

  عملكرد سيستم جاريعملكرد سيستم جاري          
     تعيين نيازهاي سيستم جاري    تعيين نيازهاي سيستم جاري --٢٢

 اهداف مدل موردهاي استفاده 
  ازاز  تعيين سرويسهاي مورد ني  تعيين سرويسهاي مورد ني--١
    تعيين ورودي مراحل بعدي    تعيين ورودي مراحل بعدي  --٢٢



 
 
 
 
 
 

 
   اولين دياگرام در ديدگاه منطقي -٣شكل 

مرحله .  مراحل انجام مدلسازي كاري شامل دو مرحله ايجاد مدلهاي استفاده و مدل اشياء است      
. اول با تهيه لغت نامه براي توصيف انواع اصطالحهاي مورد استفاده در سيستم كنوني آغاز مي شود

 توسط تحليلگر" پس از آن اكتورها و موردهاي استفاده آنها از سيستم مشخص مي شود و نهايتا
در مرحله دوم بر مبناي توصيف موردهاي .  سيستم مدل موردهاي استفاده كاري ايجاد مي شود

منظور از موجوديت كاري كليه . استفاده كاري، كاركنها و موجوديتهاي كاري مشخص مي شوند
م مراحل انجا. مستنداتي است كه جهت انجام امور، كاركنها به آنها ارجاع و يا آنها را ايجاد مي كنند

 . مشخص شده است٢كار در شكل 
 
 
 
 
 
 
 

  فعاليتهاي مدلسازي كاري در دو مرحله تعيين موردهاي استفاده و مدل اشياء كاري-٣شكل 
 .  پرداخته خواهد شدفوقعاليتهاي مشخص شده در شكل فدر ادامه به ذكر 

 
 

 

 

 تحليلگر فرايند كاري

 طراح كاري

 تهيه لغتنامه
  اصطالحات

 تعيين اكتورها
  و موردهاي استفاده كاري

 تعيين ساختار مدل
  موردهاي اصتفاده كاري

 تعيين جزئيات
 مورد استفاده كاري

 تعيين كاركنها
 وموجوديتهاي كاري

 تعيين جزئيات
 كاركن كاري

 تعيين جزئيات
 موجوديت كاري

 ريمرورگر فرايند كا

 مورد استفاده كاري
 مرور  مدل

 مرور  مدل
 اشياء كاري



  كاريكاريفرايندفرايند    ٣٣--٢٢
موردهاي استفاده آنها از سيستم جهت شناخت عملكرد سيستم جاري مي بايست استفاد كننده ها و 

در اين راستا تيم مهندسي نرم افزار در صورت نياز از افرادي كه در امور جاري . جاري مشخص شود
سيستم مورد نظر صاحب نظر هستند استفاده مي كند تا به كمك آنها اطالعات صحيح را در مورد 

 .سيستم جاري گردآوري نمايد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حله تعيين موردهاي استفاده كاري عمليات مر-٤شكل 

 ، پس از تعيين لغتنامه مي بايست ٤با در نظر گرفتن فرايند عملياتي مشخص شده در شكل     
بازيگرها يا  اكتورهاي كاري را مشخص نمود و سپس موردهاي استفاده آنها از سيستم را مشخص 

 مشخص شده به ٢ا كه در شكل براي مدلساز اين مرحله مي بايست بسته مدلسازي كاري ر.  نمود
 .صورت زير توسعه داد

 
 
 
 
 
 

  توسعه بسته مدلسازي كاري-٥شكل 

  تعيين لغتنامه١-٣-٢
براي هر سيستم تنها .  لغتنامه در برگيرنده كليه واژه هاو اصطالحات مورد استفاده در سيستم است

 نرم افزاردر جهت درك لغتنامه در واقع مرجعي براي تيم مهندسي. يك لغتنامه ايجاد مي شود

 

 



در ادامه يك لغتنامه براي سيستم .  مستندات تهيه شده و يا موجود براي سيستم مورد بررسي است
 :مكاتبات اداري ارائه شده است

  واژه نامه واژه نامه 
هدف از اين سند جمع آوري،تعريف و نمايش واژه هاي تجاري سطح بـاالي سيسـتم نامـه رسـاني             :مقدمه.  ١

روي تعريف اجزاء و موجوديتهاي تجاري موجود در سيستم، کاربران و افراد درگير بـا سيسـتم    اداري است که بر   
 . تکيه دارد

 .جمع آوري،تعريف  و نمايش واژه هاي مورد استفاده در سيستم نامه رساني اداري:    هدف -٢
ت جمـع آوري   جهـ Rational RequistProاين سند واژه نامه درگير با يـک پـروژه نـرم افـزار     :  حوزه -٣

 جهـت   Rational Rose،تعريف و مـديريت نيازمنـديها و خصوصـيات سيسـتم  و يـک فايـل مـدل نـرم افـزار          
مستندسازي،مشخص سازي و بصري سازي سيستم نامـه رسـاني اداري  و کـال مـدل سـازي رفتـار سيسـتم فعلـي،                  

 Rationalسـتفاده از نـرم افـزار    تعريف نيازمنديها و تهيه مدل تحليل وطراحي مدل نهايي جهت پياده سازي و ا

SoDA for WORDجهت تيه گزارشات نهايي است . 
  آنهـم جهـت شـناخت فرآينـد          www.rational.comبجز استفاده از منابع موجـود در سـايت           :  مراجع -٤

RUP            و استفاده از آن در شناخت سيستم موجود و تهيه سيستم کامپيوتري جديد،مرجع يا منبـع ديگـري جهـت  
 .ود نداردذکر وج

 .در ادامه اين سند به معرفي تعاريف جمع آوري شده در مرحله مدلسازي تجاري ميپردازيم :  مرور -٥

  تعاريفتعاريف
شـامل كارمنـدان، اعضـاء هيـت علمـي،        ) اداره(اي است كـه بـين كاركنـان داخـل دانشـگده               نامه   :نامه داخلي 

  .شود مديران و يا رياست از طريق قفسه مبادله مي
  .دارد قرار) اداره(دانشگده از خارج در آن فرستنده يا گيرنده كه است اي نامه :  نامه خارجي

   .كند مي) خارجي يا داخلي(نامه ارسال به اقدام كه كاربري هر  :  هفرستند :  دبيرخانه
   .كند مي) داخلي يا خارجي(ه دريافت نامه اقدام ب مقصد يک نامه ارسالي است وهر كاربري كه  گيرنده

    ..به دبيرخانه و بالعكسبه دبيرخانه و بالعكس) ) ادارهاداره((ها از دانشگدهها از دانشگده     شخص حمل كننده نامه   شخص حمل كننده نامهنامه رسان دبيرخانهنامه رسان دبيرخانه
  .هايش دارد كه روال خاصي براي مبادله نامه) اداره(رئيس دانشگده   رياست

    هاي خارجي استهاي خارجي است  محل تبادل نامهمحل تبادل نامه
  از واژه نامه  نمونه اي-٦شكل 

  تعيين موردهاي استفاده كاري ٢-٣-٢
ه نشان مي دهد كه چه دموردهاي استفاده كاري شاخص عملكرد يك سازمان يا مجموعه كاري بو

استفاده عمده از موردهاي استفاده كاري تعيين .  وظايفي بايد انجام شود تا نتايج مطلوب ايجاد شود
موردهاي استفاده كاري را .  سيستم كاري را از آن مشخص مي كنندچگونگي استفاده افراد خارج از 

http://www.rational.com


براي نمونه در شكل زير براي دريافت كارت سوار شدن به هواپيما .  فرايندهاي كاري نيز مي نامند
 .مسافر از مورد تعيين كارت پرواز استفاده مي كند

 
 
 
      

 
 

 يستگاه مرزي اكتورها و موردهاي استفاده براي بازرسي در ا-٧ شكل
هنگامي كه فعاليتهاي يك سيستم كاري مورد بررسي قرار مي گيرند، بايد توجه نمود كه  يك       

.  سري از فعاليتهاي داخلي مهم سيستم هستند كه از لحاظ سرويس دهي به خارج ازسيستم مهم نيستند
يرون نمي دهند اما براي نمونه عمليات مربوط به نيروي انساني، خدمات و امنيت، سرويسي به ب

براي نمونه در مورد يك .  امور مديريتي نيز موثر در ساير موردهاي استفاده هستند.  ضروري هستند
 . رستوران مورهاي استفاده اصلي در ارتباط با بازار يابي، پذايرايي، و تداركات است

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موردهاي استفاده اصلي در سيستم رستوران-٨شكل 
  .  مشخص مي شود<<Include>>بين موردهاي استفاده در قالب رابطه رفتار مشترك 

 
 
 
 

 مسافر تعيين كارت پرواز

 راهنماي تور تعيين كارت پرواز تور

مشتري  پذيرايي  

 متخصص  مشتري بازاريابي
 روابط عمومي

 مسئول تداركات  خريد اقالم



 
 
 
 
 
 

  موردهاي استفاده مشترك-٩شكل 
چنانچه اجراي بخشي از مورد استفاده اختياري،  وابسته به شرايط و يا وابسته به عملكرد اكتور        

براي نمونه در حالت عادي . دباشد، آن بخش را در قالب مورد استفاده توسعه دهنده مشخص مي كنن
شونده تلفن سيستم تلفن امكان برقراري ارتباط تلفني را بايد ايجاد كند در موارد خاص ممكن است 

تقاضاي مشخصات تلفن كننده را داشته باشد و يا بخواهد امكان حضور بيش از دو نفر در يك 
 .مكالمه تلفني فراهم شود

 
 
 
 
 
 
 

 رك موردهاي استفاده مشت-١٠شكل
       رفتار احتمالي و يا مشروط موردهاي استفاده را مي توان در قالب يك مورد توسعه دهنده از آنها 

براي نمونه در هنگام صدور كارت پرواز ممكن است كه براي بار خاص مسافر عمليات .  مجزا نمود
 . ويژه انجام شود

 
  

 
 توسعه عملكرد مورد استفاده  -١١شكل 

مشتري  پذيرايي    مسئول تداركات  خريد اقالم

تحويل بار  
<<include>>   <<include>>  

 تلفن شونده برقراري تماس

 تعيين شماره
 تلفن كننده

 تلفن كننده

<<extend>> 

 رقراري كنفرانسب
       تلفني

<<extend>> 

 تلفن شونده

 عمليات ويژه بار تهيه كارت پرواز
<<Extend>> 



. شترك موردهاي استفاده را مي توان در قالب جنس موردهاي استفاده مشخص نمودرفتار م       
براي نمونه در شكل ذيل مورد استفاده سفارش تلفني و مورد استفاده سفارش اينترنتي هر دو ازجنس 

 :به اين نوع رابطه، رابطه وراثت گفته مي شود. سفارش كاال مشخص شده اند
 
 
 
 

  رابطه وراثت-١٢شكل 
 ساير زير سيستمها به ،بايد توجه داشته باشيد كه هنگام تعيين موردهاي استفاده از يك زير سيستم      

براي نمونه در شكل ذيل سفارش مشتري در . اكتور براي آن زير سيستم مطرح هستندبازيگر يا عنوان 
 و قيمت گذاري قالب يك پيشنهاد به واحد سفارشها داده مي شود و اين واحد پس از بررسي پيشنهاد

 . به انجام سفارش مي پردازد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   موردهاي استفاده براي عمليات سفارش كاال-١٣شكل 

 سفارش

 مشتري اينترنتي
  

 سفارش اينترنتي
  

 مشتري تلفني  سفارش تلفني
  



 

 و د از تعيين دنباله اي از موردهاي استفاده بايد آنها را در مجموع مورد بررسي قرار داسپ" معموال
موردهاي استفاده بايد شاخص همچنين مجموعه . مشخص نمود كه توالي زماني درستي داشته باشند

نباله اي دبراي بيان مفهوم موردهاي استفاده مي توان به صورت . عملكرد سيستم و اهداف آن نيز باشد
يا اينكه با استفاده از دياگرام فعاليت، عملكرد را .  رويدادها عملكرد مورد استفاده را مشخص نمود زا

مهاي فعاليت در فصلهاي بعدي توضيح داده خواهند  دياگرا. در قالبي مشابه  فلوچارت مشخص نمود
 پس از تعيين موردهاي استفاده كاري بايد در صورت پيجيده بودن عملكرد،  أنها را بر حسب . شد

 . اولويت با استفاده از دياگرامهاي فعاليت توصيف نمود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  دياگرام فعاليت براي توصيف مورد سفارش كاال-١٤شكل 
براي . موردهاي استفاده كاري را مي توان با توصيف گام به كام مورد استفاده نيز مشخص نمود     

 مشخص شد به صورت ذيل مورد استفاده مشخص مي ١نمونه در مورد بازرسي مسافر كه در شكل 
 :شود

 مسافر وارد صف انتظار براي دريافت كارت پرواز مي شود
 اپيمايي  مي دهدمسافر بليط خود را به كارمند شركت هو

 كارمند بليط مسافر را بررسي مي كند



 كارمند بار مسافر را ثبت مي كند
 كارت پرواز صادر مي شود

 كارمند كارت پرواز را به مسافر مي دهد
 .مسافر از باجه كارت پرواز دور مي شود

در .  گنجاندبراي هر مورد استفاده مي توان نيازهاي مرتبط با آن مورد استفاده را در شرح آن    
توصيف موردهاي استفاد همچنين مي توان پيش شرطها و پس شرط براي اجرا مورد را مشخص 

 . نمود
 

  ايجاد مدل بازيگرها و موردهاي استفاده آنها٣-٣-٢
 مشخص شد كه در ديدگاه موردهاي استفاده براي مدلهاي كاري مي بايست اكتورها و ٥در شكل 

در اين بسته .  ، بسته اكتورهاي كاري مشخص شده است١٥ر شكلد. موردهاي استفاده مشخص شوند
در . هر واحد سازماني نيز به عنوان يك بازيگر يا اكتور براي ساير واحدها در نظر گرفته شده است

 .واقع ارتباط و تعامل زير سيستمها با يكديگر از طريق اين بازيگرها مشخص مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رها  مدلسازي بازيگ-١٥شكل 
 مشخص شد نيز مي بايست دياگرامهاي مورد ٥براي بسته موردهاي استفاده كاري كه در شكل      

بايد توجه نمود كه هدف از موردهاي استفاده كاري تعيين عمليات مورد نظر . استفاده مشخص شود

 



 

 است هدف عمده از تعيين بازيگره و موردهاي استفاده كاري نمايس اين واقعيت. سيستم كاري است
در ادامه هر .  كه چگونه سيستم كاري توسط مشتريها و ساير واحدها مورد استفاده  قرار مي گيرد

 . واحد سازماني به عنوان يك بسته مشخص شده است
 
 
 
 

 .  هر واحد سازماني به عنوان يك بسته مشخص مي شود-١٦شكل 
دياگرام مورد استفاده توسعه داده بايد توجه نمود كه هر بسته ممكن است توسط بسته ديگر و يا يك 

 .شود

  كاريمدل اشياء  ٤-٢
هر فرد در قالب  . جهت ارائه هر گونه مورد استفاده كاري مي بايست افراد با يكديگر همكاري نمايند

هر . يك كاركن عمليات خود را با ايجاد و ارجاع  به مستندات و پرونده هاي موجود انجام مي دهد
در شكل زير .  بازيابي اطالعات را در اصطالح يك موجوديت كاري مي نامندنوع محل نگهداري و 

همانگونه كه در شكل مشخص شده است .  كاري مشخص شده است’ فعاليتهاي مرحله مدلسازي اشيا
 ..مي بايست ارتباط بين مدل اشياء كاري و تحقق موردهاي استفاده مشخص شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لسازي اشياء كاري  فعاليتهاي مرحله مد-١٧شكل 



    تعيين واحدهاي سازماني١-٤-٢
بايد نقشها و مسئوليتها را دوم از مدلسازي كاري       پس از تعيين فرايندهاي كاري در مرحله 

مشخص كنيد كه كدام .  دكرتي را مشخص سازمابراي اين منظور بايد ابتدا واحدهاي . مشخص نمود
در اين راستا چارت عملياتي مي تواند . تم دخيل باشد مي بايست در عمليات سيسسازمانيواحد 

  به صورت زير ٣براي مدلسازي واحدهاي سازماني، بسته مدل اشياء كاري در شكل . راهگشا باشد
 . گسترش داده مي شود

 
 
 
 
 
 
 

 
  واحدهاي عملياتي-١٨شكل 

خشي از عملكرد ممكن است ب. واحدهاي سازماني در واقع مسئوليت سرويس دهي را بر عهده دارند
براي اين منظور بايد افراد در داخل . يك مورد استفاده توسط يك واحد سازماني به انجام رسد

براي مشخص نمودن امكانات واحدهاي سازماني از .  واحدهاي سازماني با يكديگر همكاري كنند
و موجوديتهاي مدل اشياء كاري بيانگر رابطه بين كاركنها . مدلهاي اشياء كاري استفاده مي شود

منظور از موجوديتهاي كاري هر نوع مكاني براي ذخيره و بازيابي اطالعات است كه . كاري است
براي نمونه در ادامه عملكرد واحد سازماني فروش تلفني . توسط كاركنها مورد استفاده قرار مي گيرد

 .كه در شكل قبلي مشخص شده بود مشخص شده است
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

  مدال ارتباطي اشياء– ١٩شكل 
در شكل فوق ،  كارمند فروش تلفني در نقش يك كاركن جزئيات سفارش تلفني را در موجوديت 

مشتري تلفني داراي . هر سفارش تلفني متعلق به يك مشتري تلفني است. سفارش تلفني درج مي كند
 را به صورت اين رابطه. عالمت لوزي شاخص رابطه تجمع است. يك يا چند آدرس حمل است

رس حمل بخشي از مشتري آد: "در شكل فوق براي نمونه. نيز مي توان مشخص نمود" بخشي است از"
 .تلفني است

    تعيين كاركنها و موجوديتهاي كاري٢-٤-٢
نقش كارمندها در .  پس از تعيين واحدهاي سازماني مي بايست كارمندان و افراد را مشخص نمود     

مشخصات هر نقش  در قالب ويژگيها يا . ا چند كالس مشخص مي شوندسازمان در قالب يك ي
هر نقش كاري يا به عبارت ديگر هر . صفات و وظايف  در قالب متدهاي آن كالس مشخص شود

كاركن كاري در انجام يك يا چند مورد استفاده بايد دخيل باشد و همكارهاي وي نيز بايد مشخص 
. چند كاركن كاري ممكن است  از يك جنس باشند. شخص شودارتباط بين كاركنها بايد م. باشند

بت كننده و تاييد كننده اسناد مالي هر دو از جنس كارمند حسابداري مي باشند در .  براي نمونه ث
رابطه تجمع نيز نوعي ديگر از رابطه .  اين ارتباط بين كاركنهاي كاري مشخص شده استزير شكل 

، با استفاده از رابطه تجمع زيربراي نمونه در شكل . ت برقرار شوداست كه در بين كاركنها  ممكن اس
 .نشان داده شده كه هيئت رئيسه براي يك سازمان از تجمع معاونها و مديرعامل تشكيل شده است

 

 

 متعلق به



 
 
 
 
 

  رابطه هاي وراثت و تجمع-١٩شكل 
اي كاري موردهاي  اين افراد هستند كه با همكاري با يكديگر و با كار بر روي موجوديته       

 . نابراين هر كاركن بايد در حداقل يك مورد استفاده كاري موثر باشد.  استفاده را فراهم مي كنند
يك موجوديت كاري به هر نوع مدرك و مستندي كه براي انجام امور مورد استفاده و يا ايجاد شود، 

گهداري مي شود اطالق مي يك موجوديت به آنچيزي كه اطالعات در آن ن" اصوال.  اطالق مي شود
براي هر كارمند بايد مشخص نمود كه چه مستنداتي را جهت انجام امور محوله استفاده يا ايجاد . شود

بين مستنئات نيز ممكن است رابطه برقرار . هر مستند در واقع يك موجوديت كاري است.  مي كند
 تحصيلي، سابقه كاري و مدرك براي نمونه پرونده يك كارمند، از رابطه تجمع بين مدرك. باشد

رابطه بين هر دو كالس اشيا را در قالب رابطه تجمع " اصوال. پست سازماني و غيره تشكيل مي شود
براي نمونه رابطه بين كارمندي كه كارت پرواز براي  مسافرها صادر مي كند و .  مشخص مي كنند

 .  موجوديت دستورالعملهاي پرواز يك رابطه تجمع است
 
 
 
 
 
 

  رابطه وراثت در بين موجوديتهاي كاري-٢٠شكل 
براي نمونه موجوديت كاري پرواز .      هر نوع ارتباط بين موجوديتهاي كاري را بايد مشخص نمود

. همچنين در ارتباط با بليط و خط هوايي است. در ارتباط با موجوديت مقصد پرواز قرار مي گيرد
 .د بودبنابراين مدل ارتباطي به صورت زير خواه

 
 
 

 كارمند حسابداري

 تاييد كننده سند ثبت كننده سند

 هيئت رئيسه

 مدير عامل معاونين
  رابطه تجمع-الف ه وراثت رابط-ب

 بارمسافر

 بارعادي بار دستي
 بارشكستني



 
 
 
 
 
 

  رابطه بين موجوديتهاي كاري-٢١شكل 

، "اصوال.   عملكرد موجوديتهاي كاري مي توان از دياگرامهاي حالت استفاده نمودبراي توصيف       
قع در وا. ارتباط بين موجوديتها از طريق فرامين و پيامهايي است كه براي يكديگر ارسال مي كنند

براي  نمونه . ت در مقابل رويداد موجب مي شودكه شيي به حالتي جديد وارد شوديواكنش موجود
 .به مثال ذيل توجه نماييد

 
 
 
 
 

  دياگرام حالت براي بار مسافر-٢٢شكل 

    تحقق موردهاي استفاده كاري٣-٤-٢
.  ري تحقق مي يابنداز همكاري و عملكرد كاركنها بر روي موجوديتهاي كاري موردهاي استفاده كا

بايد . اين همكاري را مي توان در قالب دياگرامهاي توالي و يا دياگرامهاي همكاري مشخص نمود
توجه نمود كه دياگرام توالي به صورت دقيقتر با تعيين توالي زماني در عمليات، عملكرد يك مورد 

 توالي براي نمايش مراحل براي نمونه در شكل  زير يك دياگرام. استفاده كاري را مشخص مي كند
 . گرفتن كارت پرواز جهت تعيين شماره صندلي و تحويل بار مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 

 قرار گرفتن
 روي باسكول

 تعيين وزن
 نصب برچسب

 در هواپيما   آماده حمل حمل به هواپيما  سوارشدن

  خط هوايي   پرواز    بليط

  مقصد 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دياگرام توالي براي دريافت كارت-٢٣شكل 
انجام مي " بايد توجه نماييد كه توليد دياگرام توالي براي موردهاي استفاده در مرحله آناليز معموال

يك نمونه در ابتداي .  اري در اين مرحله براي هر واحد سازماني مشخص مي شودمدل اشياء ك. شود
  .اين فصل مشخص شد

در واقع مي توان منطق عمليات .  تر از دياگرام توالي استساده" معموال     ترسيم دياگرام همکاري 
اينجا است سوال .  بسادگي مشخص نمود،يک مورد استفاده کاري را در قالب يک دياگرام همکاري

براي توصيف عملکرد سرويسها يا در اصطالح " که با وجود سناريو و دياگرام فعاليت که قبال
علت . موردهاي استفاده از سيستم کاري مشخص شده اند، چرا بايد دياگرام همکاري نيز ترسيم نمود

را نزديکتر شد اين است که با ايجاد دياگرام همکاري مي توان يک گام به سمت ايجاد برنامه شيي گ
زيرا، در واقع مشخص مي شود که چگونه سرويسهاي ارائه شونده و يا به عبارت ديگر موردهاي 
استفاده از سيستم کنوني از همکاري بين کارکنها با ارجاع و ثبت نتايج در مستندات، پرونده ها و 

نمونه به شکل براي .  مدارک که در قالب موجوديتهاي کاري مشخص مي شوند به انجام مي رسد
 :زير توجه نماييد

 
 
 
 
 
 

   دياگرام همکاري تيمي۷-۲شکل 

 مسافر

 شماره صندلي

 کنترل کننده بار مسئول کارت پرواز

 بار مسافر

 ()تقاضاي کارت . ۱

 ()ارائه کارت . ۷

 ()درخواست وزن . ۲

 ()تعيين شماره . ۴ ()نصب برچسب . ۵ ()تعيين وزن . ۳

 بليط مسافر

 ()ثبت بليط . ۶



   تبديل مدل كاري٣-٤
همچنين در مرحله تحليل هر مورد استفاده كاري . از مدلهاي كاري براي تعيين نيازها استفاده مي شود

ردازش سفارش براي نمونه اگر فرايندي براي پ. به عنوان يك زير سيستم در نظر مي گيرند" را معموال
اين فرايند كاري تبديل به يك زير سيستم در مدل تحليلي شما زير سيستم . در سيستم جاري داريد

ري مورد هاي استفاده را مشخص جا  سيستمكاركنهر عمليات براي .  سفارش مشخص مي شود
. ود  تا مشخص شود كه چه بخشهايي از عمليات كاركنها بايد توسط سيستم مكانيزه انجام شكنيد

 .  ايحاد شودكاري  از نوع موجوديت هاكالسدر مرحله تحليل ري مي بايست ابراي هر موجوديت ك
يك .         عمل تبديل مدلهاي كاري در مرحله تحليل با تجزيه و تحليل كاركنها آغاز مي شود

ين شده در اكتورهاي تع" معموال. كاركن ممكن است در قالب كاربر سيستم را مورد استفاده قرار دهد
در .  مرحله مدلسازي كاري با كابرهاي واقعي سيستم مكانيزه يعني كاركنها جايگزين مي شوند

اينصورت هر گونه تصميم گيري كاركنها در داخل موردهاي استفاده كاري بايد به عنوان يك 
ن كه بايد در صورت امكان عمليات مربوط به كارك. ورودي براي مورد استفاده در نظر گرفته شود

در اين .  توسط كامپيوتر انجام مي شود در قالب يك مورد استفاده از سيستم كامپيوتري مشخص شود
در واقع بر اساس يك روش . صورت بخشي از مسئوليتهاي كاركنها به سيستم مكانيزه سپرده مي شود

عيين كاركنها و با ت" متمركز بر خواسته هاي كاركنها، فرايند مهندسي نرم افزار مي توانست مستقيما
در اينجا مشاهده مي كنيد كه مستندهاي اوليه كه بيانگر اكتورها يا . نيازهاي آنها آغاز شود

بازيگرهاي سيستم بود ديگر در مورد سيستم مكانيزه هيچگونه مصداقي ندارد و تعيين آنها عملي 
 جاري نهفته است به هر حال از آنجا كه عمده از نيازها در عملكرد سيستم. بيهوده و عبس بود

بسيار گزاف در شناخت نيازهاي متمركز بر خواسته هاي " مدلسازي كاري مي تواند به قيمت بعضا
 .  سيستم موثر باشد

     



  ٣٣فصل فصل 

  تحليل نيازهاتحليل نيازها
 

    مقدمه  مقدمه١١--٣٣
بر اساس مدلسازي كاري كه در مرحله قبلي توضيح داده شد مي توان برخي از نيازهاي كه در      

 ايده مدلسازي ١٩٨٩البته يوردون در سال . لكرد سيستم  جاري است را مشخص نمودارتباط با عم
 نيز UPحتي در روش . جزئيات سيستم جاري را براي تعيين نيازها منتقي و كاري بيهوده دانست

 تاكيد شده كه مطالعه سيستم جاري USDPدر روش . تاكيدي بر مدلسازي سيستم كاري نشده است
اغلب نيازها سيستم آتي همان عملياتي است كه در سيستم ,  نيازها موثر باشد زيرامي تواند در شناخت

در اين فصل به . اما، اين روش نيز تاکيدي بر مدلسازي سيستم جاري ندارد. جاري انجام مي شود
 .تهيه گزارشي به نام چشم انداز سيستم پرداخته خواهد شد” ذكر مراحل تعيين نيازها و نهايتا

 

  ااحل تعيين نيازهحل تعيين نيازهمرامرا    ۲۲--٣٣
لذا، با شناخت و مدلسازي سيستم جاري تا حد زيادي . نيازها اغلب مبتني بر عملکرد افراد مي باشد    

براي يک سيستم آموزش نياز است که اطالعات ثبت نام " براي نمونه مسلما. نيازها مشخص مي شوند
ات ثبت نام را در اختيار کارمند نگهداري شوند و سيستم بايد اين قابليت را داشته باشد که اطالع

براي . برخي ديگر از نيازها براساس مسائل موجود و تحليل آنها مشخص مي شود.  آموزش قرار دهد
نمونه تاخير در رساندن آمار فروش به بخش توليد يک مشکل است که مي توان با وجود سيستم 

 از نيازها  ديگربرخي. يد قرار دادمکانيزه آخرين آمار فروش را در هر لحظه در اختيار واحد تول
   .ممکن است مورد نظر کاربر باشد و يا اينکه به وي پيشنهاد شودامکانات اضافي است که 

هدف از مرحله تحليل نيازها، توافق با کاربر در مورد امکانات و قابليتهاي مورد انتظار از سيستم 
در واقع . ن چشم انداز پروژه مشخص مي شوداين قابليتها در قالب مستندي تحت عنوا. مورد نظر است

در چشم انداز . چشم انداز پروژه گزارشي است که بر مبناي آن قرار داد با مشتري مشخص مي شود
همگام با ابجاد مستندات چشم انداز . پروژه، نيازها ابتدا در قالب ويژگيهاي کليدي مشخص مي شوند



مستندات چشم انداز سيستم .  نيز مشخص مي شوندباريگرها و موردهاي استفاده از سيستم مطلوب
  نيازها شرح تکميلي مسنتدي به نامجزئيات نيازها در. نمايانگر كليت نيازها و قابليتهاي سيستم است

موردهاي استفاده از سيستم مکانيزه ايجاد در اين مرحله جهت تعيين نيازها مدل .  مشخص مي شود
 . شودو با تحليل نيازها تکميل ميمي شود 

     بابد همانگونه که درشکل زير مشخص شده است، نيازهاي افراد را مشخص نمود و تحليل کرد تا 
 .مشخص شونداينکه مسائل و مشکالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گردش عمليات براي تعيين نيازها۱-۳شکل 
  

    انواع نيازها  انواع نيازها٣٣--٣٣
نيازها ممكن است . يد داشته باشدنيازها بيانگر قابليتها و يا شرايطي است كه سيستم مورد نظر با
جهت افزايش قابليت بهره بري كه . متمركز بر خواسته كاربرها و يا متمركز بر اهداف سيستم باشند

نيازهاي متمركز بر , يكي از معيارهاي عمده در مهندسي نرم افزار براي سنجش نرم افزار است
كيفي و قابليت ,  كلي در سه دسته عملياتينيازها در حالت.  خواسته هاي كاربر اهميت بيشتري دارند

قابليت ,  نيازها را به پنج دسته عملياتيپي.يو.آرالبته در مستندات . بهره بري تقسيم بندي مي شوند
 . كارايي و قابليتهاي پشتيباني تقسيم بندي كرده اند, قابليت اطمينان, بهره بري

 



جهت تعيين .  چه كارهايي بايد انجام دهد        نيازهاي عملياتي مشخص مي كنند كه يك سيستم
,  فرايندهاي عملياتي يا به عبارت ديگر پردازه ها و هر گونه ورودي“ عمليات مورد نياز مسلما

"  نيازهاي عملياتي معموال.خروجي و داده اي كه مورد استفاده قرار مي دهند بايد مشخص شود
 نيازهاي عملياتي را در قالب . ي مشخص مي شوددرقالب مجموعه اي از قابليتها و پيشگيريهاي امنيت

سيستم بايد معدل دانشجو را : براي نمونه.  را انجام دهد مشخص مي كنندXكلي ؛سيستم بايد عمل 
 .کنترل کند

در واقع كيفيت عمليات .        نيازهاي كيفي بيانگر ويژگيهاي خاص و يا محدوديتهاي سيستم هستند
, رابط كاربر, امنيت, اين دسته از نيازها در ارتباط با كارايي سيستم. مورد نياز را مشخص مي كنند

:  براي نمونه.تحمل خطا و باالخره محيط و شرايط عملياتي مورد نظر براي سيستم مكانيزه مي باشند
 .سيستم بايد در صورت قطع شبکه اطالعات ارسالي را در يک صف انتظار قرار دهد

بيانگر شرايطي هستند كه بر نيازهاي , عي از نيازهاي كيفي هستند زيرا          نيازهاي كارايي نو
حجم , صحت, قابليت دسترسي, بازدهي, اين نوع نيازها در ارتباط با سرعت. عملياتي اعمال مي شود
 . زمان الزم براي رفع مشكالت و استفاده از منابع مي باشند, زمان پاسخگويي, داده هاي مورد پردازش

, نيازهايي در ارتباط قابليت تطبيق نرم افزار با محيطهاي مختلف, ظور از قابليتهاي پشتيباني        من
قابليتهاي مورد نياز براي , هماهنگي نرم افزار با نرم افزارهاي موجود,  قابليت توسعه و ترميم نرم افزار

 پشتيباني را نيز مي توان قابليت. آزمون سريع نرم افزار و باالخره قابليت نصب و تطبيق با كاربر است
. نيازها در ارتباط با طراحي نرم افزار ممكن است مطرح شود.  يك نوع نياز كيفي در نظر گرفت

نرم افزارهاي مورد استفاده و ,  زبان, بانك اطالعاتي, در ارتباط با سيستم عامل, نيازهاي پياده سازي
هر گونه محدوديت و شرايط تعيين شده .  استانداردهاي مطلوب جهت پياده سازي نرم افزار است

 يك نوع نياز ،تمسدستگاه هاي جانبي و محيط خارج از سي  ,براي ارتباط سيستم مكانيزه با كاربر
 .كيفي است

سيستم مكانيزه ,        قابليتهاي بهره بري درواقع مشخص مي كنند كه تحت چه شرايطي براي كاربر
ليت يادگيري كه از طريق مستندات و راهنماهايي هاي موجود در قاب“ معموال. قابل استفاده خواهد بود

سرعت انجام عمليات براي . محيط اجرايي نرم افزار فراهم مي شود در قابليت بهره بري  موثر است
 تغيير و شقابليت اعمال سريع تغييرات در محيطهايي كه دستخو. كاربرها مي تواند بسيار حساس باشد

 .ائز اهميت استتحول زياد هستند نيز ح
         



     چشم انداز پروژه   چشم انداز پروژه٤٤--٣٣
لـذا، ايـن   . مستند چشم انداز پروژه انتظارات متقاضي را از نرم افزار مورد نظر وي مشخص مي کند        

در چشـم  . مستند بايد قابليتهاي سيستم کامپيوتري رابا کيفيت قابل قبول بـراي متقاضـي مشـخص کنـد      
اي عملياتي از قبيل حجم داده ها، سـرعت واکـنش و ميـزان دقـت در                انداز پروژه بايد همچنين ظرفيته    

 .  مشخص شود و ميزان منفعت سيستم براي کاربرهاعمليات
بنـابر ايـن    .  سيستم مكانيزه ايجاد و ارزيابي مي شـود        ،بر اساس نيازهاي تعيين شده    چشم انداز پروژه        

بـراي سـازماندهي   . حاصـل بـا كـاربر اسـت    نياز به روشي مشخص براي تعيين و تدوين نيازهـا و تاييـد           
بـراي ايجـاد    . ارائه شده است  پي  .يو.آرنيازهاي تعيين شده ساختاري در قالب چشم انداز پروژه توسط           

 :مراحل تحليل عبارتند از.  بايد مساله مطرح و تحليل شود٢چشم انداز
 م اندازايجاد چش:                                                     فعاليت

                                                     مراحل آناليز مساله
  ايجاد توافق در مساله اي كه بايد حل شود-١                                                       
 تعيين كاربرها-٢                                                       

 تعيين سرحدهاي سيستم-٣                                                       
 تعيين محدوديتهاي اعمال شونده بر سيستم-٤                                                       

 بايد در نظر داشت که مساله مطرح شود و قابليتهاي سيستم در هه چشم انداز پروژ در هنگام تهي   
  شناختشناخت چشم انداز در ابتداي مرحله  چشم انداز در ابتداي مرحله مستندمستند  . خگويي به مسائل و نيازهاي مطرح شده تعيين شودپاس

در چشم انداز پروژه بطور خالسه موارد زير  ..ايجاد مي شود و در مرحله هاي بعدي تكميل مي گرددايجاد مي شود و در مرحله هاي بعدي تكميل مي گردد
 :مطرح است

 موقعيت تعيين ، موقعيتهامنظور ازموقعيتها مشخص مي شوند  براي تعيين علت انجام پروژه چرا ؟
باالخره و مشکالت حاصل از آن و  کارگيري محصول نرم افزاري، شرح کلي مسالهبکاري حاصل از 

 . عيت محصول در بازار استموق
براي تعيين اينکه چه کساني درارتباط با پروژه و محصول نرم افزاري حاصل از آن قرار  چه کساني؟

 نرم افزاري شامل آمار تعداد متقاضي هاي احتمالي،  فراد مرتبط با پروژه، بازار محصولمي گيرند ا
در اين ارتباط در . ي آنها مشخص مي شودکاربرها و نيازهاي کليدي آنها و پاسخ سيستم به نيازها

 . محصول و ويژگيهاي آن در پاسخ به نيازها مشخص مي شود،بخش بعد

                                                           
٢  Vision 



 افزاري و قابليتهاي آن پس از ذکر مشکالت و نيازها بايد محصول نرم"  مسلماچه محصولي ؟
براي اين منظور محيط عملياتي، خالصه اي از قابليتها و مزاياي آنها براي مشتري، . مشخص گردد

در ادامه شرخ . عوامل موثر در قابليتها و هزينه هاي الزم براي دستيابي به قابليتها مشخص مي شود
 .خالصه اي از هر يک از قابليتهاي سيستم ارائه مي شود

 در اين راستا محدوديتهاي سيستم، کيفيت محصول و معيارهاي ارزيابي کيفيت و باالخره ه ؟چگون
 .کارايي محصول نرم افزاري مطرح مي شود

 . ي از يک سيستم ثبت نام ارائه شده استچشم انداز پروژه همراه با مثالدر ادامه شرح کامل 
 
 مقدمه . ۱
. ويژن بايد مشخص شوداز پروژه يا در اصطالح چشم اند  در ابتدا هدف از گزارش :  هدف ۱-۱

 . براي نمونه، هدف از اين گزارش تعيين نيازهاي كاربرهاي سيستم ثبت نام دانشگاه است
 
براي .   بايد مشخص شود كه چه كساني يا سازمانهايي در ارتباط با سيستم قرار دارند:  دامنه۱-۲

 به اين صورت مشخص مي شود كه سيستم ثبت نام نمونه در ارتباط با سيستم آموزش دانشگاه دامنه
در ارتباط با بانك اطالعاتي موجود كه شامل جزئيات دوره هاي آموزشي در دانشگاه است قرار مي 

همچنين . تم در ارتباط قرار گرفته، ثبت نام كنندسبا اين سي" دانشجويان مي توانند مستقيما. گيرد
ورد ارائه خود را مشخص كنند و يا نمره دانشجويان را اساتيد مي توانند به صورت برخط درس  م

 .وارد كنند
 
 در اين بخش تعريفي از کليه عالئم اختصاري و اصطالحاتي که در پروژه بکار برده  :تعاريف   ۱-۳

لذا؛ . در واژه نامه پروژه نيز مشخص مي شود" اين نوع اطالعات معموال. مي شود ارائه مي شود
 .، خواننده را به ديکشنري لغات ارجاع مي دهنددر اين قسمت" معموال

 
    در اين بخش ساير مستندات كه از درون اين مستند به آنها ارجاع شده است بايد : مراجع ۱-۴

براي نمونه . مشخصات شامل شماره گزارش، تاريخ و محل دستيابي به گزارش است. مشخص شوند
 :در مورد سيستم ثبت نام مراجع عبارتند از

 .، انتشارات دانشگاه١٩٩٨  شرح عمليات سيستم ثبت نام،  ١٢٢.و.رش شماره دگزا
 ، انتشارات دانشكاه١٩٩٥ شرح صورتحسابهاي دوره ،  ١١٠.و.گزارش شماره ص
 ، وزارت  علوم١٩٩٤ شرح دوره هاي تحصيلي، ٩٩.ت.د.بروشور شماره ب



 ١٩٩٨ شرح نيازهاي كاربرهاي سيستم، ٥٥٠.ي.گزارش شماره ن
 ١٩٩٨ شرح اصطالحات سيستم ثبت نام، ٥٦٠.ن.ه شماره للغتنام

 
 از مقدمه، خالصه اي از ساير قسمتهاي گزارش چشم انداز ارائه مي     در اين بخش :خالصه ۱-۵

 . شود
 
 موقعيت . ۲
  در اين بخش بطور خالصه موقعيت كاري كه توسط اين پروژه ايجاد مي  :وقعيت کاري م۲-۱

ي نمونه پروژه ثبت نام، بطور كامل ارتباط با دانشجوها و اساتيد را از طريق  برا.مي گردد تعيينشود 
فعال بوده است و قادر ١٩٨٥سيستم جاري از سال .  ايستگاه هاي سرويس گيرنده امكان پذير مي كند

سيستم مکانيزه جذابيت  .  نيست٢٠٠٣به پاسخگويي به تعداد زياد دروس و دانشجويان در سال 
ج فراهم نموده که موجب مي شود دانشجويان به سادگي با امکانات کالج آشنا شوند خاصي براي کال
 .و ثبت نام نمايند

 
 مشکالت و مسائلي که سيستم جاري با آن مواجه است مشخص مي اين بخش   در :مشکل ۲-۲

سپس، بايد مشخص شود که اين مشکل بر چه . براي هر مشکل بايد ابتدا تعريفي ارائه شود. شود
بايد مشخص شود که سيستم مکانيزه چه مزايايي " نهايتا. و تاثير آن چيست. اردي تاثير مي گذاردمو

 . در جهت رفع  مشکالت ذکر شده، خواهد داشت
      براي نمونه مشکل، روش قديمي و دستي براي ثبت نام در کالج است که دانشجو، استاد و 

کندي مراحل ثبت نام موجب عدم رضايت . استکارمندهاي آموزش را تحت تاثير خود قرار داده 
وجود سيستم مکانيزه تصوير بهتري از کالج فراهم نموده، موجب رضايت . اين افراد شده است

 .کارمند، استاد و دانشجو و بالنتيجه موجب جذب تعداد دانشجوي بيشتري براي کالج خواهد شد
 
اري در بازار براي توليد کننده هاي جايگاه يک محصول نرم افز" مسلما   :موقعيت محصول ۲-۳

بايد در ابتدا مشخص نمود که چه ويژگيهايي از محصول نرم افزاري موجب . آن بسيار مطرح است
براي اين منظور بايد مشخص نمود که براي کدم دسته از مشتريها چه . موفقيت آن در بازار خواهد شد

در مقايسه با محصوالت موجود چه برتري ويژگي و مزاياي خاصي اين محصول نرم افزاري دارد و 
براي نمونه در يک سيستم اتوماسيون اداري قابليت برقراري ارتباط با سيستم از طريق وب . اي دارد



ر را مي توان به صورت زير ظموقعيت محصول براي کالج مورد ن.  براي مديران بسيار قابل توجه است
 . مشخص نمود

 به ترتيب درخواست کننده، آموزش دهنده و ثبت نام کهواحد ثبت نام  دانشجوها، اساتيد و براي     
 دسترسي برخط و سريع به عمليات ثبت نام،  که ثبت نام ابزاري است سيستم مکانيزهکننده هستند، 

برخالف سيستم کنوني که دستي و .  ليست دروس،  وضعيت و کارنامه دانشجوها را فراهم مي کند
 نرم افزاري ما اطالعات به روز در مورد کليه دروس، ثبت نامها، مدرسين خارج از رده است، محصول

 . و کارنامه ها را از طريق هر کامپيوتر شخصي فراهم مي نمايد



  توصيف افراد و کاربرها. ۳
نيازها " اصوال.  محصول نرم افزاري بر اساس نيازها و خواسته هاي متقاضي مشخص مي شوندقابليتهاي

هر فردي در ارتباط با سيستم مکانيزه .  ديدگاه افراد و سيستم بايد مشخص شودو خواسته ها از
اما سازمان يا سيستم مربوطه نيز نيازهايي را دارد که در قالب شرح وظايف . نيازهايي را مطرح مي کند

. دبنابراين خواسته ها و نيازها بر دو منبع افراد و سيستم متمرکز هستن.  براي افراد مشخص شده است
اين يک . براي نمونه در شرح وظايف مسئول آموزش تهيه کارنامه براي دانشجويان درج شده است

نياز سيستمي است که از شرح وظايف مي توان آنرا استخراج نمود و همچنين ممکن است خود 
 . کارمند نيز آنرا مطرح کند

. ايف افراد را مشخص نمود    براي تعيين نيازها بايد چارت سازماني، چارت عملياتي و شرح وظ
اکنون براي هر واحد عملياتي و هر پست سازماني مي توان نيازها را مشخص کرد و قابليتهاي 

در اينجا تاکيد بر عملکرد  .  محصول نرم افزاري که در پاسخ با اين نيازها مي باشند را تعيين نمود
 .افراد است

   
مار گيري هايي که موجب تصميم گيري در مورد  به طور خالصه آ  در اين بخش:آمار بازار ۳-۱

براي اين منظور اندازه و پيشرفت بازار محصول با .  محصول نرم افزاري مي شوند مشخص مي گردد
با تعيين مبلغي که بطور .  تعيين تعداد افرادي که از اين محصول استفاده مي کنند، مشخص مي شود

هايشان توسط محصول نرم افزاري مي شوند نيز مي توان متوسط افراد حاضر به پرداخت براي رفع نياز
در واقع بايد مشخص نمود که تا چه حدي سيستم نرم افزاري موجب .  بازار محصول را مشخص کرد

 .پيشرفت سرويس دهي و بازار کار متقاضي مي شود
زرگي را تشکيل ب"       استفاده کننده ها از سيستم ثبت نام افراد دانشگاهي هستند که مجموعه نسبتا

يوترهاي شخصي هستند و يا اينکه مي توانند با استفاده از امکانات " بعضا. مي دهند داراي کامپ
قابليت ثبت نام براي کليه دانشجويان و کارمندها بخش . دانشگاه به کامپيوتر دسترسي داشته باشند

ا براي کالج مورد نظر و نرم افزار در ابتد.  آموزش از طريق سيستم کامپيوتري بوجود خواهد آمد
 .سپس براي کليه دانشگاه ها ايجاد خواهد شد

 
در اين قسمت ليستي از نام، پست سازماني و مسئوليتهاي کليه افرادي  :خالصه افراد مرتبط  ۳-۲

ممکن است افراد زيادي . که مي توانند در ارتباط با محصول نرم افزاري باشند، مشخص مي شود
با سيستم کامپيوتري درگير " متقاضي محصول نرم افزاري باشند اما، مستقيماوجود داشته باشند که 

 جدول زير شامل شرح  خالصه اي از افراد درگير با سيستم ثبت نام مي باشد. نشوند



 نقش نماينده نام
  مسئوليت تصويب پروژه-  واحد فن آوري کالج-  مدير فن آوري اطالعات

 پيشرفت پروژه کننده  کنترل -
  واحد ثبت نام- آموزش  

  کارمندها-
  وارد کننده هاي جزييات-

  حصول اطمينان از برآورده-
    شدن خواسته هاي آموزش 

 .   که ثبت نام را انجام مي دهد
  تاييد خواسته هاي دانشجوها-  ها دانشجو-     دانشجو

   ارائه خواسته هاي دانشکده-   هيات علمي-      استاد
 
براي نمونه کارمند يک نوع . در اين قسمت ابتدا نوع کاربر مشخص مي شود :اربر خالصه ک ۳-۳

سپس شرح خالصه اي از مسئوليتهاي هر نوع کاربر که در ارتباط با محصول مورد نظر . از کاربر است
و باالخره مشخص مي شود که نوع کاربر مشخص شده نماينده و شاخص . است مشخص مي شود

 . استکدام دسته از افراد
 افراد مرتبط شرح نام

 کنترل و ثبت اطالعات  دانشجويان و اساتيد، اعالن شروع   آموزش
  و خاتمه ثبت نام 

  نماينده خود

    نماينده خود   ثبت نام دروس، درخواست نمره و جزييات دروس   دانشجو
 ه خود   نمايند .وارد کردن نمره دانشجوها.    انتخاب دروس براي تدريس   استاد

 
براي نمونه تعداد . در اين قسمت محيط کاري کاربر مشخص مي شود :محيط کاربر  ۳-۴

افراد،مدت زمان، تعداد برنامه هاي کامپيوتري و محدوديتهايي که براي انجام يک وظيفه وجود دارد 
در صورت وجود برنامه هاي کامپيوتري بايد مشخص نمود که ارتباط . را مي توان مشخص نمود

بايد مشخص کرد که چه سيستم . ستم جديد کامپيوتري با آن برنامه ها به چه صورت خواهد بودسي
بکه کامپيوتري در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد و در آينده به چه صورتي تغيير شعامل و 
 .مي کند

بزرگي را تشکيل مي "      براي نمونه استفاده کننده ها از کامپيوتر در سيستم ثبت نام، جامعه نسبتا
استفاده کننده ها .  دهند که انتظار انعطاف و پاسخگويي سريع از يک سيستم برخط ثبت نام دارند

برنامه مي بايست براي ثبت نام در . افراد تحصيلکرده و اغلب صاحب کامپيوترهاي شخصي هستند
 .دانشگاه هاي مختلف تهيه شود



راي هر کدام از کاربرها پس از توصيف نوع کاربر و در اين قسمت  ب :وضعيت افراد مرتبط  ۳-۵
اينکه شاخص چه مجموعه اي از کاربرها مي باشد، مسئوليتها و معيارهاي وي در ارتباط با موفقيت 

 . همچنين نوع ارتباط هر کاربر با پروژه تعيين مي شود. پروژه مشخص مي شود
   نام کاربر

   نماينده              
   شرح

  نماينده کدام دسته از افراد است ؟  کاربر
 .   شرح خالصه اي از اين دسته از کاربرها در اين قمست ارائه شود

 ناشي، مجرب، دائمي و يا : تجربه فرد، سابقه تکنيکي، نوع کاربر    نوع
 .گهگاه

 مسئوليتهاي کليدي کاربر در ارتباط با سيستم مکانيزه جديد   مسئوليتها
   معيارموفقيت

 
  نوع ارتباط  

 
 

   محصول

 . از ديدگاه کاربر درچه صورتي نرم افزار موفق خواهد بود
 

 کاربر به چه صورتي در پروژه موثر خواهد بود؟ براي نموه ممکن 
است در تهيه ليست نيازمنديها، بررسي مستندات و غيره از وي استفاده 

 .شود
 .صولي کاربر براي چه واحدي توليد مي کندح چه م

 ابن نکته در ارتبــاط با .  مشکالتي که مانع موفقيت پروژه مي شوند کات  ن
 .نرم افزارهايي است که وجود آنها کار کاربر را سختتر نموده است

 
بت نام دانشگاه مي توان سابقه افراد مرتبط با پروژه را براي مديرواحد فن      براي نمونه در سيستم ث

در ادامه براي مدير واحد فن آوري و . تاد و دانشجو مشخص نمودآوري، نماينده واحد ثبت نام، اس
 .دانشجو وضعيت کاري در ارتباط با پروژه ثبت نام مشخص شده است

 مديرفن آوري
   نماينده              

   شرح
   آقاي ايکس، مدير واحد فن آوري

    حق تاييد پروژه را دارد  
 .نظرهاي رياست کالج اطالع دارداز وضعيت اقتصادي کالج و نقطه    نوع

ده وي هپيشرفت پروژه را پيگيري مي کند و تصويب بودجه به ع   مسئوليتها
همچنين اطمينان حاصل مي کند که عملکردمحصول نرم .  است

افزاري در جهت اهداف برنامه ريزي هاي بلند مدت و کوتاه مدت 



 . کالج است
   معيارموفقيت

 
 
 

   نوع ارتباط 
  

 ديدگاه مديريت موفقيت پروژه در تکميل شدن آن با بودجه و  از
 رياست.   زمان تعيين شده و کاهش بار کاري اداره آموزش است

   دانشگاه تکيه بر اين نکته دارد که پروژه پاسخگوي خواسته هاي 
 .باشد کاربر و بسادگي قابل توسعه 

 فزاري و مرور پروژه، بررسي افزايش کارايي حاصل از محصول نرم ا
 . تصويب بودجه

 هيچ   نکات
 

 دانشجو
   نماينده              

   شرح
   خانم ايگرگ

    استفاده کننده  
 نماينده شوراي صنفي دانشجويي   نوع

اطمينان حاصل مي کند که سيستم براي دانشجويان قابل استفاده    مسئوليتها
 اطمينان و بخصوص معيارهاي سهولت در استفاده، قابليت. است

از دانشجويان براي % ۱۰حدود . کارايي  بسيار حائز اهميت است
اولين بار از سيستم استفاده خواهند کرد اما، بقيه با سيستمهاي 

 دانشجو از اين برنامه ۲۰۰۰در مجموع . کامپيوتري آشنايي دارند
 .استفاده خواهند کرد

   معيارموفقيت
 
 

   نوع ارتباط 
  

 ي بدست مي آيد که در هنگام ثبت نام دانشجوها    موفقيت هنگام
  بتوانند به سادگي سيستم را مورد استفاده قرار دهند و همگي اذعان 

 . داشته باشند که سيستم به سادگي قابل استفاده است
  بررسي کننده پروژه بخصوص در زمينه هايي که مربوط به دانشجوها

 . مي شود
 هيچ   نکات

 



در اين قسمت با استفاده از جدولي مشابه با جدول استفاده شده براي توصيف  :وضعيت کاربر  ۳-۶
براي نمونه در سيستم ثبت نام، دانشجو يک . افراد مرتبط با پروژه، انواع کاربرها مشخص مي شوند

 .کاربر است که براي وي وضعيت  در قسمت قبلي مشخص شده است
 
زها ، مشکالت و راه حلهاي پيشنهادي ارائه مي در اين قسمت نيا :نيازهاي کليدي کاربر  ۳-۷

براي تعيين نيازها مي توان از امکانات رشنال . نيازها دسته بندي و طبقه بندي مي شوند. شود
در صورت عدم استفاده از . ريکوايزيت پرو که ابزاري براي پيگيري نيازها است استفاده نمود

 . اين قسمت ارائه شده  استفاده کردريکوايزيت پرو مي توان از جدولي که در انتهاي
براي نمونه در سيستم ثبت نام نماينده اي از دانشجوها، اساتيد و واحد ثبت نام براي بررسـي نيازهـا           

      .   و مسائل کاربر در ارتباط با سيستم جاري ثبت نام به صورت زير مشخص شده است
 راه حل پيشنهادي راه حل کنوني دليل اولويت نياز

 انتظار براي حداقل- فرمتکميل   بودن ثبت نامکند باال ثبت نام دروس
نياز -تغيير برنامه در اين مدت-دوهفته

 عدم -به تکرار مراحل بواسطه تغييرات
موفقيت دانشجو در ثبت نام براي کليه 

 .دروس مورد نظر وي

دانشجوها مي خواهند به 
صورت بر خط از وضعيت 
دروس اطالع پيدا کرده 

ثبت " هر درس مستقالدر 
 .نام کنند

دسترسي سريع به 
 نمره ها

 تاخيرزياد در  متوسط
 گرفتن نمره

استاد درس را به واحد ثبت نام اعالن 
مي کند و دانشجو ملزمم به ارجاع به 
واحد آموزش براي مشاهده نمرات 

 .خود است

دسترسي برخط به نمرات 
 از طريق سيستم کامپيوتري

تقليل پرداخت 
 حقوق

" پرداختهاي نسبتا توسطم
 باال 

 کارمند آموزش و دو تا سه نفر ۳ تا ۲
 ۵۰۰ الي ۴۰۰افراد کمکي براي مدت 

 براي عمليات ثبت نام و همچنين ساعت
از بين بردن  همزماني در ارائه دروس با 

 متقاضي زياد

اين تالش با وجود سيستم 
کامپيوتري به صفر تقليل 

 .مي يابد

 
. در اين قسمت ليستي از نرم افزارهاي موجود مي توان مشخص نمود :راه حلهاي مختلف  ۳-۸

براي هر نرم افزار نقاط قوت و ضعف مشخص مي شود و تعيين مي شود که آيا مقرون به صرفه است 
البته در مورد سيستم ثبت نام عجله کاربر براي سيستم جديد و عدم . که نرم افزار جديد ايجاد شود

مشابه و عدم تعهد اخالقي توليد کننده نرم افزار موجب شد که در اين دانش وي از سيستمهاي 
 .قسمت هيچگونه محصولي ذکر نشود



 شرح کلي محصول . ۴
.  پس از ذکر نيازها و مشکالت کاربر مي بايست کارايي محصول نرم افزاري مشخص شود"      مسلما

" اين بخش معموال. ي ارائه مي شود چشم اندازي سطحي از قابليتهاي محصول نرم افزار،در اين بخش
 :تشکيل مي شوداز سه قسمت به شرح زير 

 ابعاد محصول •
 عملکرد محصول •
 پيش فرضها و وابستگيها •
 ارتباط با سيستم در  وبه صورت کليبايد متذکرشدکه قابليتها در اين بخش سيستم ثبت نام براي      

 . ه استموجود پرداختهاي مالي و بانک اطالعاتي دروس مشخص شد
 
در اين قسمت ابعاد محصول در مقايسه با ساير محصوالت و محيط  :ابعاد محصول  ۴-۱

بايد تعيين نمود که آيا محصول نرم افزاري به صورت مستقل عمل خواهد . کاربرمشخص مي شود
ر چگونه با نرم افزارهاي موجود ارتباط برقرا. کرد و يا اينکه بخشي از نرم افزار موجود خواهد بود

يک روش براي نمايش ارتباطات بين نرم . خواهد نمود و رابطهاي ارتباطي به چه صورت خواهند بود
به قسميکه، هر نرم افزار در يک کادر مستطيلي قرار گرفته . افزارها، استفاده از بالک دياگرامها است

  . و توسط خطوط، ارتباط آن با ساير نرم افزارهاي موجود مشخص مي شود
اي نمونه سيستم در ارتباط با سيستم ثبت نام مي توان گفت که اين سيستم جايگزين سيستم    بر   

اين سيستم در ارتباط با سيستم .  موجود ثبت نام که بر روي کامپيوترهاي بزرگ قرار داد، خواهد شد
اين ارتباطها در .  پرداختهاي واحد مالي و بانک اطالعاتي دروس در اداره آموزش خواهد بود

 .دياگرام متن زير مشخص شده است
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  سيستم ثبت نامسيستم ثبت نام
 کالجکالج

 استفاده کننده ها
  دانشجو-  

  استاد-
  واحد ثبت نام-

 سيستم پرداخت

 اتالوگسيستم ک
 دروس

 جزئيات
 دوره

 پرداختي 
 دانشجو

 تقاضاها
    ثبت نام
 نمرات

 اساتيد   اطالعات
 اطالعات دانشجو   

 اپاسخه
 نمرات

 اطالعات دوره
 اطالعات اساتيد

 اطالعات دانشجو  



     نرم افزار سيستم ثبت نام از دو بخش تشکيل شده يک قسمت سرويس گيرنده يا کالينت براي 
نصب بر روي ايستگاه هاي کاري و يک قسمت نرم افزار سرويس دهنده است که بر روي 

اين سرويس دهنده در ارتباط .   شودکامپيوترسرويس دهنده کالج با سيستم عامل يونيکس نصب مي
با بانک اطالعاتي سيستمهاي پرداخت و کاتالوگ دروس در کامپيوتر بزرگ وکس دانشگاه قرار 

 .خواهد گرفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خالصه اي از مزايا و قابليتهاي اصلي سيستم در اين بخش  :خالصه قابليتهاي محصول  ۴-۲

 عمليات سيستم به صورتي قابل درک براي مشتري تهيه مي در اين قسمت ليست. مشخص مي شود
در اين . در ادامه جدولي براي تعيين مزاياي عمده سيستم و قابليتهاي آن مشخص شده است. شود

قابليتها .  جدول به عنوان نمونه در اين قسمت قابليتها و مزاياي کلي سيستم ثبت نام مشخص مي شود
 .شده اند مشخص ۷به صورت دقيقتر در بخش 

 قابليتها مزايا براي مشتري
سيستم به بانک اطالعاتي دروس  دسترسي دارد تا آخرين تغييرات  - اطالعات بروز دروس

 .دروس را در اختيار قرار دهد
محل  براي هر درس استاد و دانشجو پيش نيازها، مباحث درسي، -

 .   برگزاري و نام استاد را مي توانند مشاهده کنند
تا بتوان . ثبت نامها براي هر درس در بانک اطالعاتي ذخيره مي شود - روز ثبت نامه  باطالعات

 .در مورذ برگزاري يا حذف درس تصميم گيري نمود
اساتيد نمره دانشجوها را حتي در خانه در سيستم ثبت نام وارد مي  - دسترسي سهل و سريع به نمره

 . کنند
ر دانشگاه وارد سيستم ثبت نام دانشجوها مي توانند در خانه و يا د -

 .شده نمره خود را مشاهده کنند

سیستم وکس دانشگاه 

سرويس دھنده يونیکس 

کامپیوتر شخِصي

 

 ايستگاه کاري
 سيستم ثبت نام 
 

LAN 

 سيستم ثبت نام
 

 سرويس دهنده
 

 پرداخت
 

 دروس
 

 اينترنت
 

LAN 



تمامي عوامل موثر بر کارايي و قابليتهاي محصول نرم افزاري را  :پيش فرضها و وابستگيها  ۴-۳
براي نمونه ممکن است که فرض بر آن باشد که سيستم عامل خاصي . در اين بخش مشخص نماييد

براي نمونه در . غير اين صورت قابليتهاي سيستم ممکن است فرق کندمورد استفاده قرار مي گيرد در 
 :ارتباط با سيستم ثبت نام پيش فرضها به شرح زير هستند

فرض براين است که سيستم کنوني کاتالوگ دروس و پرداختهاي مالي که بر روي کامپيوتر وکس  •
 . برقرار باشد۲۰۰۵قرار دارد پشتيباني شود و حداقل تا سال 

 .ر بانک اطالعاتي دروس و پرداختهاي مالي هيچگونه تغييري نکندساختا •
 .تحويل بموقع وابسته به پرداخت بموقع بر طبق قرار داد منعقده خواهد بود •

 
 محدوديتهاي مالي تاثير مستقيم بر قابليتها و کارايي محصول نهايي نرم  :هزينه ها و قيمتها  ۴-۴

براي نمونه محدوديتهاي مالي براي . حدوديتها مشخص شود در اين قسمت بايد اين م.افزاري دارند
 مي توان در مورد سيستم ثبت نام. را مي توان در اين قسمت مشخص کرد پخش محصول نرم افزاري

پيش .  هزينه توسعه سيستم نبايد بيش از ايکس تومان شود، بخاطر محدوديتهاي ماليمشخص کرد که
مورد استفاده قرار گيرد  و سخت افزار جديدي مورد نياز بيني مي شود که کامپيوتر کنوني کالج 

 .نباشد
 
 مجوز و نصب  ۴-۵

براي نمونه ايجاد کلمه .  مجوز نصب و نکات نصب مي تواند تاثير مستقيم بر کد برنامه ها داشته باشد
 براي سيستم ثبت نام. عبور و يا مجوزهاي ارتباطي در شبکه بار برنامه نويسي را افزايش مي دهد

 . مشخص نشد استهيچگونه مجوزي 
 
  محصولقابليتهاي  -۵

بايد توجه نمود که منظور از قابليت، . در اين قسمت ليستي از قابليتهاي محصول مشخص مي شود     
سطح باال بودن قابليتها به اين . تواناييهاي سطح باالي سيستم است که براي کاربر سودمند خواهد بود

ات طراحي و پياده سازي نبايد شد و به صورت ساده و قابل درک براي مفهوم است که وارد جزئي
 بر تواناييهاي مورد نياز نمود و مشخص کرد که اين قابليت دبايد تاکي. افراد غير کامپيوتري بيان شود

  . پاسخگوي آن خواهد بود



 توصيف براي سيستم ثبت نام مشخص شده است که اين بخش شاملر اين قسمت      براي نمونه د
سيستم ثبت نام با توصيف قابليتها در واقع نمايانگر کليت تواناييهاي . استهاي سيستم ثبت نام قابليت

 .در ادامه ليستي از قابليتهاي سيستم ثبت نام به تفکيک ارائه مي شود  .هستند
 
هر کدام از ترتيب  به اين. سيستم قابليت تعيين کلمه عبور و نام کاربر را خواهد داشت : ورود  ۵-۱

لمه عبور تخصيصي به خود استفاده کدانشجوها و استادها مي توانند جهت ورود به سيستم ثبت نام از 
کارمندهاي آموزش نيز کلمه عبور به صورت موقتي براي طول مدت ثبت نام ايجاد مي براي . کنند
 .افراد قادر به تعويض کلمه عبور خود خواهند بود . شود

 
سيستم قابليت نمايش ليست دروس بر اساس دانشکده، نام درس و کد  :  ثبت نام دروس ۵-۲

 براي ثبت نام، درسي را مشخص نمايد سيستم قادر به  از اينکه دانشجوسپ.  درس را خواهد داشت
البته تا قبل از خاتمه مهلت ثبت نام، سيستم بايد امکان . کنترل پيش نياز و ظرفيت کالس خواهد بود

 . ئيات ثبت نام را براي دانشجوها فراهم کنداصالح و تغيير جز
 
 واحد آموزش فراهم خواهد  کارمندهاي حذف دروس را برايامکانسيستم  : دروس حذف ۵-۳

واحد ثبت نام در پايان هر دوره ثبت نام به بررسي آمار ثبت نام در کليه دروس پرداخته و در . نمود
ده باشد آن درس را از ليست دروس حذف مي صورتي که در يک درس به اندازه کافي ثبت نام نش

ونيک قادر به اعالن حذف دروس به کليه ثبت نام کنندها رواحد ثبت نام از طريق پست الکت. کند
 .خواهد بود

 
سيستم در خاتمه دوره ثبت نام براي واحد حسابداري ليستي از  :صورتحساب دانشجوها  ۵-۴

ه با مشخصات و آدرس دانشجو ارسال مي کند تا اين دروس که دانشجو در آنها ثبت نام کرده همرا
 .واحد مبلغ قابل پرداخت را به دانشجو اعالن نمايد

 
 قادر به نمايش مشخصات استادها براي کارمندهاي  سيستم: مشاهده مشخصات استادها ۵-۵

 .آموزش و استادها خواهد بود
 
هر . انشجو و استاد درس خواهد بود سيستم قادر به نمايش کارنامه براي د:مشاهده کارنامه  ۵-۶

 .قادر به مشاهده کارنامه خود خواهد بود" دانشجو صرفا



 
 قابليت انتخاب درس جهت تدريس را براي استادها  سيستم: انتخاب درس براي تدريس ۵-۷

 . فراهم خواهد نمود
 
ات واحد ثبت نام قادر به درج مشخصات دانشجو شامل مشخص :درج جزئيات دانشجوها  ۵-۸

استاد راهنما قادر به مشاهده مشخصات دانشجوها خواهد . سجلي، آدرس و دانشکده وي خواهد بود
 . هر دانشجو تنها قادر به مشخصات خودش خواهد بود. بود

 
 . سيستم قادر به ثبت نمره دانشجوها از طريق استاد درس خواهد بود:ثبت نمره دانشجوها  ۵-۹
 
 امکان نمايش ليست دروس و جزئيات هر درس را بر اساس  سيستم:مشاهده ليست دروس  ۵-۱۰

 .نام دانشکده، نام درس، کد درس و حتي نام استاد درس فراهم خواهد کرد
 
 سيستم براي هر دانشجو بر اساس دروسي که در آنها ثبت :مشاهده برنامه هفتگي دروس  ۵-۱۱

 . کردنام کرده است برنامه هفتگي و تاريخ امتحانات را اعالن خواهد
 
  محدوديتها. ۶
     در اين قسمت محدوديتهاي طراحي، محدوديتهاي داخلي سيستم، محدوديتهايي که از محيط به  

براينمونه در مورد سيستم ثبت نام . عمال مي شود و وايستگيهاي سيستم مشخص مي شونداسيستم 
ز داشته باشد و با سخت افزار رت هستند که سيستم نبايد به سخت افزار اضافه نيامحدوديتها به اين صو

العاتي موجود بايد اخذ شود ونياز به يک اطاطالعات دروس از بانک از. موجود قابل بهره وري باشد
 .بانک اطالعاتي محزا نباشد

 
  دامنه هاي کيفيت . ۷

براي کيفيت، يکپارچگي، تحمل خطا، قابليت استفاده و در اين قسمت دامنه هاي کيفي      
کيفيتها به صورت ام راي نمونه در سيستم ثبت ن. مشخص مي شودمشابه ديگر، درسيستم ويژيگيهاي 
 .شده است زير مشخص

 .شبانه روز در دسترس خواهد بودام ساعتهاي در تمسيستم :  دسترسي 
 .وتري به سادگي قابل استفاده خواهد بودافراد غير کامپيبراي سيستم : بهروه وري 



 .ي برخط خواهد داشت به قسميکه، هيچگونه نيازي به منوال استفاده نباشدسيستم راهنما: بهروه وري 
همچنين، کليه . سيستم  طوري طراحي خواهد شد که به سادگي قابل ترميم باشد: فابليت ترميم 

 .اطالعات مربوط به کالج در جداول نگهداري خواهند شد تا به سادگي قابل مشاهده و تصحيح باشند

 
  اولويتها . ۸
براي نمونه در مستند . براي هر يک از قابليتهاي سيستم اولويت مشخص مي شوددر اين بخش      

اهميت نسبي ي سيستم ثبت نام ابتدا مشخص شده است که در اين بخش در ارتباط با چشم انداز برا
انداز قابليتهاي تعيين شده در مستند چشم . قابليتهاي پيشنهاد شده براي سيستم مطالبي ارئه مي شود

همگام با پيشرفت .  نرم افزار قابل دسترسي خواهند بود۲ و نسخه ۱براي سيستم ثبت نام در نسخه 
اين بررسي بر اساس معيارهاي .  کيفيت بررسي مي شود،پروژه براي هر يک از قابليتهاي تعيين شده

. انجام مي شود  در ياال مطرح شد،۷قابليت دسترسي، قابليت بهره وري و قابليت ترميم که در بخش 
در نتيجه اين بررسي براي هر يک از قابليتهاي سيستم درجه اهميت نسبي و اولويت مشخص خواهد 

 ۱اين قابليتها در بخش .  نرم افزار به تفکيک در ير مشخص شده است۲ و ۱قابليتهاي نسخه . شد
 .توضيح داده شدند

 ۲نسخه                                                                  ۱نسخه       
    ثبت نمره دانشجوها•مجوز ورود به سيستم                                          
    مشاهده کارنامه دانشجو•ثبت نام دروس                                                   

    انتخاب درس براي تدريس•  مشاهده جزئيات دروس                                    
 درج جزئيات دانشجوها

 مشاهده مشخصات استادها
 
  از محصول ساير انتظارها . ۹

      در اين قسمت به صورت کلي استانداردهاي مورد استفاده، نيازهاي سخت افزاري و ايستگاه هاي 
ه از نيازها براي سيستم در ادامه اين دست. کاري، نيازهاي کارايي و نيازهاي محيطي مشخص مي شوند

 .ثبت نام کالج مشخص شده است
اين . در اين قسمت کليه استانداردهاي مورد استفاده مشخص مي شود :استانداردها  ۹-۱

استانداردها براي نمونه مي توانند در ارتباط با پروتکلهاي شبکه، سيستمهاي عامل، ايمني و کيفيت 
رابط کاربر بايد قابل نمايش برروي بت نام مشخص شده که  براي نمونه در ارتباط با سيستم ث. باشد

 . باشد۲۰۰۰ويندوز 



 
  :نيازهاي سيستمي  ۹-۲

نرم افزاري در اين قسمت هر گونه امکانات سخت افزاري، ارتباطي، شبکه، دستگاه هاي جانبي و      
ام موارد زير مشخص براي نمونه در ارتباط با سيستم ثبت ن. مورد نياز سيسم را مي توان مشخص نمود

 :شده است
فرمت و قالب . سيستم بايد با بانک اطالعاتي موجود براي جزئيات دروس در ارتباط قرار گيرد

 . مشخص شده است۳مشخص شده براي رکوردهاي اين بانک در مرجع شماره 
اطالعات الزم در مورد سيستم . سيستم بايد با سيستم موجود حسابداري در ارتباط قرار گيرد

 . مشخص شده است۲حسابداري مرجع شماره 
کامپيوتر سرويس دهنده موجود در دانشگاه با سيستم عامل يونيکس به عنوان سرويس دهنده سيستم 

 .ثبت نام بايد استفاده شود
کامپيوترهاي سرويس گيرنده يا در اصطالح کالينت، هر يک از کامپيوترهاي شخصي موجود در 

 .دانشگاه ممکن است باشد
 مگابايت ديسک سخت ۲۰ مکابايت حافظه اصلي و ۳۲يوترهاي سرويس گيرنده نبتايد به بيش از کامپ

 .نياز داشته باشند
 .  خواهد بود۲۰۰۰سيستم عامل مورد استفاده براي سرويس گيرنده ها ويندوز 

 
  :  نيازهاي کارايي ۹-۳

واسطه تعداد کاربرها، ظرفيت ابليت اطمينان، بار کاري سيستم بق     نيازهاي کارايي دربرگيرنده 
ارتباطي، سرعت انتقال داده ها، پهناي باند براي خطوط ارتباطي و ميزان صحت عملکرد نرم افزار 

 :براي نمونه در سيستم ثبت نام موارد زير مشخص شده است. است
.  نمايد کاربر را به طور همزمان به بانک اطالعاتي فراهم۲۰۰۰سيستم بايد امکان دسترسي همزمان تا 

 . نفر به ايستگاه سرويس دهنده را فراهم کند۵۰۰همچنين سيستم بايد قابليت دسترسي همزمان 
 . ثانيه به بانک اطالعاتي جزئيات دروس دسترسي پيدا کند۱۰بايد در حداکثر سيستم 

از اطالعات مورد نياز را از بانک اطالعاتي جزئيات دروس & ۸۰ دقيقه ۲سيستم بايد در حداکثر 
 .تقال دهدان
  :  نيازهاي محيطي ۹-۴

چنانچه نرم افزار درون .      نيازهاي محيطي در واقع مبين تاثير محيط بر محصول نرم افزاري است
سخت افزاري گنجانده ود، آنگاه عواملي مثل درجه حرارت، امواج الکترومغناطيسي موجود در 



براي ساير نرم افزارها فاکتورهاي . ذاردتشعشع و شک مي تواند بر عملکرد آن تاثير بگ  محيط،
محيطي شامل شرايط الزم براي استفاده از سيستم، در دسترس بودن منابع مورد نياز در محيط کاربر، 

   . موارد ترميم و تصحيح و بهبود از خطا، مطرح مي باشد
 

  مستندات. ۱۰
    . مي گرددي که براي سيستم بايد ايجاد ود مشخص مستنداتانواع در اين قسمت      

 
در اين قسمت ساختار متوال يا در واقع دفترچه راهنماي کاربر مشخص مي   :  منوال کاربر ۱۰-۱

. عمق چزئيات مشخص شونده درون دفترچه يا منوال راهنماي کاري مشخص کرددبايد . شود
ام منوال به عنوان نمونه براي سيستم ثبت ن .همچنين اندازه و تعداد صفحه هاي منوال مشخص گردد

اين منوال بايد .  کاربر استاده از سيستم را براي کارمند ثبت نام، دانشجو و استاد مشخص کرده است
 :شامل جزييات زير باشد

  حداقل امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز-۱
  طريق نصب نرم افزار بر روي ايستگاه کاري کاربر-۲
  چگونگي ورود و خروج از سيستم-۳
 قاليتهاي سيستم -۴
  اطالعاتي براي پشتيباني مشتري-۵

 ۱۰۰ تا ۵۰تعداد صفحه ها بايد بين . منوال بايد بر طبق استاندارد مورد استفاده در کالج ايجاد شود
منوال کاربر بايد به صورت فايل .  سانتيمتر باشد۲۲,۵ در ۱۷,۵ابعاد صفحه ها بايد . عدد باشد

 .راهنماي برخطي که درون برنامه ايجاد شده قابل دسترسي باشدکامپيوتري تهيه شود و از طريق 
 

هدف از راهنماي برخط و ساختار محتويات آن " در اين قسمت معموال :  راهنماي برخط ۱۰-۲
براي نمونه در سيستم ثبت نام براي هر عملکرد سيستم بايد راهنماي برخط ايجاد . مشخص مي شود

 . را بپوشاندشود و تمام سرفصلهاي منوال کاربر
 

در اين قسمت ساختار منوال راهنماي نصب و يک فايل  :  راهنماي نصب و فايلهاي راهنما ۱۰-۳
براي نمونه راهنماي نصب براي ايستگاه .  با نام مرابخوانيد براي نصب نرم افزار آماده مي شود

 :سرويس دهنده در سيستم ثبت نام بايد شامل موارد زير باشد
  و نرم افزار مورد نيازحداقل سخت افزار •



 دستورالعملهاي نصب •
 پارامترهاي نصب •
 ايجاد بانک اطالعاتي اوليه •
 روش بازيابي بانک اطالعاتي موجود در سيستم •
 اطالعات پشتيباني مشتري •
 روش سفارش براي توسعه نرم افزار •

 در نرم فايل مرا بخوانيد براي سيستم ثبت نام مي بايست شامل اطالعاتي در مورد خطاهاي موجود
 .افزار و روش احراز از آنها و قابليتهاي خاص نسخه موجود باشد

  
در اين بخـش آرم شـرکت کـامپيوتري و يـا آرم مشـتري               ::    برچسب گذاري و بسته بندي        برچسب گذاري و بسته بندي      ۴۴--۱۰۱۰

که در نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرد، انحصاري بودن محصـول و امتيـاز اسـتفاده از آن و کليـه                 
بـراي نمونـه در سيسـتم       .  خروجي مشخص مـي شـود     / کي خاص فرمهاي ورودي   استانداردهاي گرافي 

 ..خروجي ظاهر شود/ ثبت نام آرم کالج بايد در کليه گزارشها و فرمهاي ورودي 
 

  ويژگيهاي قابليتها. الف
 



  ٣٣فصل فصل 

  م م  سيست سيست و طراحي و طراحيمراحل تحليلمراحل تحليل

  پيپي..يويو..در آردر آر
 

  قدمهقدمهمم    ۱۱--٣٣
اين مدلها در . زها به مدلهاي سيستم جديد مكانيزه است      هدف از مرحله تحليل تصوير اوليه نيا

مدلهاي حاصل از آناليز زماني " معموال. مرحله طراحي به فرمهاي قابل پياده سازي تبديل مي شوند
متفاوت با مدلهاي مرحله طراحي هستند كه سيستم براي محيطهاي متفاوت با معماريهاي مختلف 

ز مرحله تحليل بيانگر كليت و چكيده اي از مدلهاي مرحله در واقع مدلهاي حاصل ا.  طراحي شود
هنگامي كه پياده سازيهاي متفاوت از يك سيستم مورد نياز است كليت طرح " معموال. طراحي هستند

 . در غير اين صورت نيازي به مرحله جداگانه آناليز نيست. در قالب مدل آناليز مشخص مي شود

    ديدگاه هاي معماري  ديدگاه هاي معماري۲۲--۳۳
هر . مشخص مي شودهاي تعيين شده در رشنال رز ديدگاه  از طريقپي .يو.نرم افزار در آراري      معم

ديدگاه موردهاي استفاده که شاخص . مشخص مي کندديدگاه ويژگيهاي خاصي از نرم افزار را 
فاده، رفتار و عملکرد سيستم را موردهاي استفاده و سناريو آنها است، در قالب مدلهاي موردهاي است

در ديدگاه منطقي کالسهاي حاصل از . ه عنوان توصيفي براي معماري نرم افزار مشخص مي کندب
بسته ها شاخص دسته بندي عمليات و زير .  مي شوندگروه بندي بسته ها  قالبمرحله طراحي در

ته و يا مجموعه اي از بسته ها بر اساس نوع عمليات اليه بندي ممکن است هر بس. سيستمها هستند
 براي نمونه شکل زير مدل منطقي سيستم را به صورت يک بسته فوقاني که به چند زير سيستم .شوند

عمليات زير سيستم به نوبه خود هر کدام به چند بسته تقسيم شده . تقسيم شده، مشخص نموده است
که هر کدام از اين بسته ها توسط يک مدل ارتباطي کالسها مشخص شده اند و يا اينکه براي اين. اند

بتوان براي هر مورد استفاده چند طرح متفاوت ايجاد نمود، براي هر مورد استفاده چند تحقق مورد 
هر تحقق مورد استفاده در ارتباط از نوع تحقق يا در اصطالح . استفاده مشخص شده است



<<realization>>ک مورد استفاده ممکن است چند براي ي.   با يک مورد استفاده قرار مي گيرد
 . مشخص مي شود،ي خط چين شدهضتحقق مورد استفاده با بي. قق وجود داشته باشدتح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   مدل طراحي بر اساس اجزاء مهم معماري۱-۳شکل 
در واقع ساختار . ا در قالب پيمانه ها مشخص مي کند معماري کد برنامه ر،  ديدگاه پياده سازي   

 کد اوليه و قطعه هاي کد اجرايي و رابطه بين آنها ٣برنامه ها در اين ديدگاه در قالب قطعه هاي
 . در محيط رشنال رز مشخص مي شود٤مدل ارتباطي قطعات در ديدگاه قطعه ها. مشخص مي شود

 مشخص شده است، در باالترين سطح در از مدل پياده سازي براي ۲-۳همانگونه که دس شکل 
عه اي اط قطعه ها و زير سيستمهاي ديگر هر زير سيستم مجمو. معماري يک بسته قرار گرفته است

 .هر قطعه اي تنها در يک زير سيستم قرار مي گيرد. است
 
 
 
 
 
 

 
  طرح کلي مدل معماري براي برنامه ها۲-۳شکل 

                                                           
3 Components 
4 Component View 

 

 

    

 بسته فوقاني

 زيرسيستمهاي پياده سازي

 قطعه ها

   
    

    
    

 



     براي نمونه در شکل زير ساختار معماري براي برنامه يک سيستم بانکي در اولين عمق مشخص 
 . شده است

 
 
 
 
 

 
 ي از مدل معماري پياده سازي نمونه ا۳-۳شکل 

ديـدگاه  . مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد         ديدگاه فراينـد     همروندي در عمليات سيستم   جهت تعيين        
 و در مجموع هر گونـه همرونـدي در   ي همروند  توصيف وظايف ريسمانها و پردازه ها     شاخص  فرايند  

راينـد همرونـدي در عمليـات ماشـين     براي نمونه در شکل زير با ايجاد يک مدل، ف. استاجراي برنامه   
 .عابر بانک مشخص شده است

 
 
 
 
  

 
 
 
 

   تصوير کالسها به مدل فرايند براي ماشين عابر بانک۴-۳شکل 
دستگاه هاي جانبي، ايستگاه هاي . سيستم استمعماري  ساختار فيزيکي نمايانگر ،٥نصبديدگاه      

براي نمونه به شکل زير . ن ديدگاه انجام مي شودکاري و توزيع برنامه ها در سطح شبکه از طريق اي
 . در اين شکل ساختار معماري فيزيکي شبکه عابر بانک ارائه شده است. توجه نماييد

 
                                                           

5 Deployment View 

 
 بسته فوقاني

 
 تلفن بانک

  
 تجاري سيستمهاي

 مدل ارتباطي قطعه ها

 
 بانک اطالعاتي

 
 سيستم عامل

 

 رابطه اي

    

 رابط مشتري
♦ 

 صفحه نمايش صفحه نمايش بلندگو صفحه کليد

<<thread>> 
♦ 

 رابط مشتري

♦ 
<<thread>> کنترل کننده <<thread>> رابط کاربر 

♦ 
<<process>> برنامه اصلي 

♦ 
   صندوق   عابربانک    بانکيشبکه

♦ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ديدگاه نصب نمايانگر توزيع فيزيکي فرايندها در سيستم۵-۳شکل 

  مراحلمراحل    ۲۲--٣٣
 ها از مرحله تشريح،در اولين گام.  مشخص شده است۱-۳مراحل تحليل و طراحي در شکل      

 . معماري نرم افزار را بايد مشخص نمود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل طراحي نرم افزار۶-۳شکل 
ارتباط و همکاري بين کالسها بر . اجزاء معماري را در برنامه هاي شيي گرا کالسها تشکيل مي دهند

 

ري ري ايستگاه کاايستگاه کا
  عابر بانکعابر بانک

   عابر بانک عابر بانک  
  ايشايش نم نم  صفحه  صفحه

  ابزار بايگانيابزار بايگاني    

  چاپگر رسيدچاپگر رسيد
  صفحه کليدصفحه کليد

  کارتخوانکارتخوان
  رابط شبکهرابط شبکه

  سرويس دهندهسرويس دهنده
  عابر بانکعابر بانکشبکه شبکه 

  رابط شبکهرابط شبکه

 ۲۰۰پردازنده پنتيوم 
  مگابايت۶۴حافطه 

 T-1اتصال 
 شبکه



ز بر اساس توصيف موردهاي دياگرامهاي همکاري ني. مبناي دياگرامهاي همکاري مشخص مي شود
" در اين مرحله عمليات تحليل معماري و تحليل موردهاي استفاده مکررا. استفاده مشخص مي شوند

 . انجام مي شود
نياز مي " بعضا.      با تحليل موردهاي استفاده اجزاء تشکيل دهنده معماري، کالسها مشخص مي شوند

با . ي استفاده اصالح شود تا کليه اشياء مشخص شوندباشد که جهت تعيين کالسها، سناريو موردها
. تعيين دياگرام همکاري براي موردهاي استفاده مي توان کالسها و مدل ارتباطي آنها را مشخص نمود

 انجام داد از نوعي خاص موردهاي طراحي هاي متفاوتاينکه بتوان براي يک مورد استفاده براي 
به اين ترتيب براي هر مورد استفاده . ده،  بکار برده مي شونداستفاده به نام تحقق موردهاي استفا

 اين شکلدر . براي نمونه به شکل زير توجه کنيد. ممکن است چند تحقق مورد استفاده ايجاد شود
 .يک مورد استفاده و تحقق آن در حالت کلي مشخص شده است

 
 
 

   ارتباط مدل موردهاي استفاده با مدل طراحي۷-۳شکل 
هر مورد استفاده دياگرامهـاي   تحقق    به واقعيت پيوستن و يا به عبارت ديگر        مرحله طراحي براي       در  
 .  و مدل ارتباطي کالسها ممکن است ايجاد شود، همکاريتوالي

     پس از تعيين معماري نرم افزار بايد اطمينان حاصل نمـود کـه عناصـر تکـراري بـا وظـايف يکسـان               
بـا پيشـرفت طراحـي      . ر به بررسي مجدد و اصالح معماري بايد پرداخـت         براي اين منظو  . وجود ندارند 

در شـکل   . عمليات توزيع شونده در سطح شبکه و همروندي در عمليات به مرور مشـخص مـي شـوند                 
 :زير فعاليتهاي الزم براي تحليل و طراحي نرم افزار مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

   فعاليتهاي الزم براي تحليل و طراحي ۸-۳شکل 

  استفادهتحقق مورد مورد استفاده

 مدل طراحي مدل مورد استفاده

 رابطه تحقق

 



   با در نظر گرفتن دياگرام گردش کار بـراي مرحلـه تحليـل و طراحـي کـه در بـاال ارائـه شـد بـراي                             
البته بايد توجه نماييد که بر طبق دياگرام گردش کار اين فعاليتها ممکـن        . مراحل به شرح زير مي باشد     

 .ده خواهند شداين مراحل در ادامه توضيح دا. است تکرار شوند و يا اينکه بطور همزمان اجرا شوند
  تعيين معماري کانديد-۱
  اصالح معماري-۲
  تحليل رفتار-۳
  طراحي قطعه ها يا پيمانه هاي برنامه-۴
  ترکيب معماري-۵
 
  تعيين معماري کانديد۳-۲-۱
 
 

  معماري نرم افزارطرح   ١-۳-۲
د به تحليل و طراحي      بر اساس دياگرام گردش عمليات تحليل و طراحي و دياگرام فعاليتها، ابتدا باي

براي هر . هدف از اين فعاليت تعيين ساختار کلي نرم افزار است.  معماري سيستم نرم افزاري پرداخت
. قي، پياده سازي، نصب و فرايند، دياگرامهاي جداگانه ايجاد مي شودطاي منهيک از ديدگاه 

ار کلي قطعه هاي کد ايجاد ديدگاه منطقي ار لحاظ طراحي منطقي، ديدگاه پياد سازي از لحاظ ساخت
شونده، ديدگاه نصب از ساختار معماري فيزيکي و ديدگاه فرايند در صورت نياز ساختار فرايندهاي 

در شکل زير خروجيهاي مرحله تحليل و طرح معماري . موازي و همروند را مشخص مي کند
 .مشخص شده است

 
 
 
 
 

 زار خروجيهاي حاصل از فعاليتهاي معمار نرم اف۹-۳شکل 
با تعيين ميزان ريسک و هزينه هاي تخميني براي در شکل فوق گزارش امکان سنجي، در ارتباط      

مدل نصب، مدل فيزيکي معماري نرم افزار . تبديل نيازها در قالب معماري نرم افزار مشخص مي شود

 



ي قبلي منظور ار معماري مرجع، الگوها و يا معماريها. است که در ديدگاه نصب مشخص مي شود
 . مورد استفاده قرار مي گيرند" است که مجددا

مدل تحليل، مدل ارتباطي کالسهايي است که از مطالعه موردهاي استفاده و نيازهاي مرتبط با هر      
اين مدل انتخابي و موقتي است و در . مورد استفاده و جهت تحقق موردهاي استفاده ايجاد مي شود

مدل طراحي پياده سازي مدل موردهاي استفاده را مشخص مي . قالب مدل طراحي تکميل مي شود
براي اين منظور چگونگي توير مدل به زير . مدل طراحي تبديل به مدل پياده سازي مي شود. کند

 . سيستمها و قطعه هاي پياده سازي بايد مشخص شود
 در دياگرام حالت .    سيگنال براي هماهنگ کردن فرايندهاي همروند مورد استفاده قرار مي گيرد

 مي <<signal>>با استفاده از نوع . يک سيگنال موجب گذر از يک حالت به حالت ديگر مي شود
براي تعيين حادثه هاي خارج از "رويدادها معموال.  توان کالسها را از نوع سيگنال مشخص کرد

اي مشخص شده در در ادامه هر يک از فعاليته . سيستم که موثر بر سيستم هستند را مشخص مي کند
 . يح داده خواهد شدضدياگرام فعاليتها، تو

اين فعاليتها در ادامه .       در شکل زير ليست فعاليتهاي مرحله طراحي معماري مشخص شده است
 .توضيح داده خواهند شد

 
 
 
 
 
 
 

   فعاليتهاي تحليل و طراحي معماري۱۰-۳شکل 
 
  اولويت بندي موردهاي استفاده -

حليل و طراحي در هر تکرار از مراحل چرخه حيات، مي بايست تعدادي از موردهاي      براي ت
انتخاب موردهاي استفاده بر اساس عواملي مثل ميزان اهميت از ديدگاه کاربر، . استفاده انتخاب شوند

و باالخره تاثير مورد استفاده بر معماري نرم افزار، تقليل ريسک با انتخاب صحيح موردهاي استفاده 
حصول اطمينان از اينکه با انتخاب مناسب و تدريجي موردهاي استفاده در خاتمه مرحله تشريح از 

 



 موردهاي لدم. چرخه حيات طرح نرم افزار آماده براي مرحله پياده سازي خواهد بود، انجام مي شود
  .در بخشي از مستند معماري نرم افزار تشريح مي شوداستفاده 

 
  تحليل معماري-

هدف از تحليل . مي توان به تحليل معماري پرداختتعيين اولويت براي موردهاي استفاده  از      پس
براي اين منظور ابتدا در باالترين سطح بايد زير  . استنرم افزارمعماري ارائه ساختار اوليه براي 

ده مجدد  امکان استفا،در هنگام تحليل. اليه اي است" موالع مطرح معماري. سيستمها را مشخص نمود
 طراحي مناسب مي توان طرح  الگويوجوددر صورت . از کد و طرح برنامه را بايد مد نظر داشت

 نيازهاي کاربر و ، تحليل معماريبرايبايد .  معماري را بر مبناي يک الگوي شناخته شده ايجاد کرد
مرحله در "  معموال.مشخص کردرا  موجود  سخت افزاري و نرم افزاريمحدوديتها و امکانات

شناخت جهت تکميل چشم انداز پروژه شمايي از ساختار و معماري کلي در سطح منطقي، کد برنامه 
اين طرحهاي اوليه مبنايي براي تحليل و طرح معماري نرم افزار مي . ها و طرح فيزيکي ارائه مي شود

 . شوند
" معموال, البته. خص مي شود سازماندهي زير سيستمها در سطوح باال مش، با در نظر گرفتن امکانات    

اليه بندي نرم افزار در واقع ابزاري براي . معماري اليه اي براي زير سيستمها در نظر گرفته مي شود
 تعداد اليه ها افزايش ،تمهاسبا افزايش ميزان پيچيدگي سي. تقليل تاثير تغييرات در برنامه ها مي باشد

براي نمونه به شکل زير توجه  . جزا مشخص مي کندبراي يک تيم م" هر اليه را معموال .مي يابد
اليه زيرين آن .  در اين شکل يک اليه ويژه برنامه کاربردي خاص در نظر گرفته شده است.نماييد

 . مستقل از اليه فوقاني ايجاد شده و شامل دو بسته عمومي است که اليه فوقاني از آن استفاده مي کند
آي .ام.جاوا و امکانهاي فراخواني از راه دور در جاوا تحت عنوان آراليه ميان افزار، شامل اپلتهاي 

 .پي قرار گرفته است.آي.سي.در پايينترين اليه پروتوکل تي. است
 
 
 
 
 
 
 
 

کنترل صورت کنترل صورت 
  حساب خريدارحساب خريدار

 

  کنترل زمانبنديکنترل زمانبندي
  پرداختپرداخت

 

  کنترل کنترل 
  حسابحساب

 

  اپلت اپلت 
  جاواجاوا

 

  اپلت اپلت 
  جاواجاوا

 

  اپلت اپلت 
  جاواجاوا

 

  ماشين مجازيماشين مجازي
  جاواجاوا

 

  مرورگر مرورگر 
  وبوب

 

  ..پيپي..سيسي..تيتي
  پيپي..آيآي

 



 
 
 
 
 
 
 

   نمونه اي از طرح اليه اي براي برنامه هاي جاوا تحت وب۱۰-۳شکل 
ماري، مي بايست مدل ارتبـاطي کالسـها   پس از تعيين زير سيستمها و در واقع ساختار کلي طرح مع           

همانگونـه کـه   .  مدل ارتباطي کالسها يک خالصه و چکيده از ساختار سيستم اسـت . را مشخص نمود  
در باال مشخص شده است، طرح معماري نرم افزار شاخص يک خالصه سازي يا در واقع تجريـدي از      

عماريهـاي شـناخته شـده و مـدل ارتبـاطي           که نمايانگر م  در اين راستا الگوهاي طراحي      . نرم افزار است  
 نرم افـزار، معماري، طراحي و پياده سازي براي  چکيده اي     ساختار مي توان به عنوان   کالسها هستند را    

ي جـي تعـداد زيـادي رابطهـاي کلـي و پروتکلهـاي ارتبـاطي را بـرا        .ام. گروه او .مورد استفاده قرار داد   
 ]. ۲[ايجاد نرم افزار مشخص کرده است

.  مشخص مي شود به عنوان عناصرتشکيل دهنده اجزاء معمارير اين مرحله مدل ارتباطي کالسها    د     
 کالسـهاي حاصـل از   ،البته.  مشخص مي شود٦ديدگاه منطقي نرم افزار در    طرح معماري   در رشنال رز    

 مـدل ارتبـاطي کالسـها در واقـع        . در مرحله پياده سـازي تغييـر کننـد        ، ممکن است که     تحليل نرم افزار  
 از آنجا که براي تحقـق يـک مـورد اسـتفاده ممکـن      .نمايانگر چگونگي تحقق موردهاي استفاده است 

 مختلف انتخاب شود، با استفاده از نماد تحقق مورد اسـتفاده، يـک مـورد را بـه چنـد                     شاست چند رو  
بايد توجه نماييد که کالسهاي حاصل از مرحلـه تحليـل ممکـن اسـت در طـي                  . طريق محقق مي کنند   

لذا، نيازي بـه ذکـر جزئيـات کالسـها در ايـن مرحلـه         . حل طراحي دستخوش تغييرات زيادي شوند     مرا
 .نيست

     پس از چکيده سازي سيستم در قالب ساختار سلسله مراتبي زير سيستمها و مدل ارتبـاطي کالسـها،               
 بـه  سـاختار فيزيکـي بـا توجـه       . مي توان ساختار فيزيکي سيستم را در قالب مدل نصب مشـخص نمـود             
براي استفاده از سيستم  " مسلما. مکان فيزيکي کاربرها و موردهاي استفاده آنها از سيستم مشخص شود          
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اين اولين مـدل نصـبي   . در ساختار فيزيکي بايد قطعات مربوطه کد براي دسترسي کاربر گنجانده شود       
 . ح مي شوددر طول مراحل طراحي و پياده سازي تصحي" است که در پروژه ايجاد مي شود و بعدا

 
 معماريصحت تعيين روش اثبات  -

لذا، بايد انواع معماريهاي نرم افزار را .      معماري نرم افزار بر اساس نيازهاي کاربر مشخص مي شود
براي نمونه ممکن است کاربر بخواهد . شناخت تا بتوان بر مبناي آن معماري مناسب را انتخاب کرد

ممکن است براي کليه واحدها تنها يک برنامه ايجاد . نه ايجاد شودکه براي هر واحد برنامه اي جداگا
ارتباط بين واحدها ممکن است از طريق يک . شود و در واحدهاي مختلف کپي هاي آن نصب شود

, بنابراين بايد بر اساس نياز. بانک اطالعاتي متمرکز و يا از طريق فراخواني از راه دور انجام گيرد
يد نيازهاي موثردر معماري را مشخص و امکان رسيدن به آنرا مورد سنجش با. معماري تعيين شود

براي . ممکن است براي نمونه از لحاظ تکنيکي نتوان نيازهاي مطرح شده را برآورده نمود. قرار داد
 . اين منظور بايد معيارهايي جهت امکان سنجي مشخص نمود

 از امکان ايجاد معماري نرم افزار مبتني بر  مي توان براي حصول اطمينانتحليل معماري     پس از 
نيازهاي مطرح شده با تکنيکهايي از قبيل نمونه سازي سريع، شبيه سازي، مدل مفهومي، تبديل 
اتوماتيک طرح به کد و يا استفاده از نوع خاص توصيفهاي معماري که قابل اجرا است، به بررسي 

 . د امکانپذيري نرم افزار پرداختربيشتر در مو
در اين ليست ريسکها و عوامل عدم .    ريسک ليست يکي از خروجيهاي اين مرحله از تحليل است

شرح . براي نمونه به مثال زير توجه کنيد. موفقيت پروژه در چارچوب تعيين شده مشخص مي شود
ال درجه نسبي اهميت ريسک هشت مي باشد. کاملتر در مبحث ريسک ارائه خواهد شد و .  در اين مث

ي مقابله با ريسک عدم کارايي سيستم ثبت نام، نمونه برداري سريع براي ارزيابي کارايي برا
 .پيشنهادشده است

 برنامه ريزي براي تقليل يا مقابله توصيف و تاثير ريسک   اهميت
    با ازدياد تعداد دانشجوهاي ثبت نام کننده اي ۸

  که بطورهمزمان به سيستم مي خواهنددسترسي
.  ، کارايي ممکن است بسيار کم شود پيدا کنند

     با استفاده از تکنيکهاي نمونه 
 برداري سريع بايد کارايي ارزيابي

 .   شود
اين .  است٧     محصول ديگر مرحله بررسي و امکان سنجي نيازها، مستندي تحت عنوان مورد کاري

ن مشخص نمودن بازار در اين گزارش در ضم. مستند، گزارش سود و زيان حاصل از پروژه است
اگر مستند به عنوان متن قرار داد مورد استفاده مي . محصول، استفاده کننده ها مشخص مي شوند
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هدف، گزينه هاي " در ضمن در اين مستند معموال. شود، شرايط قرار داد نيز بايد در آن ذکر شود
 مستند چشم انداز نيز .مختلف براي محصول و محدوديتها و قيودات براي ايجاد آن مشخص مي شود

 .حاصل اين مرحله است
 
  تعيين مکانيزم طراحي-

مکانيزم تحليل به الگويي اطالق مـي شـود         . مکانيزم طراحي، فرم اصالح شده مکانيزم تحليل است            
اري و يـا    اين الگـو ممکـن اسـت سـاختاري، رفتـ          . که راه حلي براي يک مساله مشترک ارائه مي دهد         

، "معمـوال . با تعيين مسائل مشترک از پيچيدگي تحليل کاسته مي شـود          " مسلما. اشدترکيبي از اين دو ب    
علوم نـرم افـزار هسـتند لـذا، در اليـه هـاي             مفاهيم  مکانيزمهاي تحليل مسائل عمومي و در حالت کلي         

.  در ارتباط مسـتقيم بـا اهـداف پـروژه نيسـتند     اغلبمکانيزمهاي تحليل . مياني و تحتاني قرار مي گيرند    
بـراي  . ه در ارتباط با رفتار خاص و يا پياده سازي همکاي بين کالسها و يا قطعات نرم افزار هسـتند                    بلک

همرونـدي،  ي تـوان در قالـب سـرعت ارتبـاط،     مـ ارتباط بين فرايندها در سـطح شـبکه را         نمونه شرايط   
ليـل بايـد    پـس از تعيـين مکانيزمهـاي تح       . اندازه پيامها، پروتکل  و بافر کردن اطالعات، مشخص نمود         

براي تعيـين عملکـرد    . مشخص کرد که چه کالسها، قطعه ها و زير سيستمهايي با آنها مرتبط مي شوند              
 .مکانيزمهاي تحليل از دياگرامهاي همکاري استفاده مي شود

مکانيزمهـاي پيـاده سـازي روش    . مکانيزم طراحي جزئيات بيشتري به مکانيزم تحليل اضافه مي کنـد       
 مکانيزم طراحي مثل  استفاده از زبان برنامه سازي و يـا محصـول نـرم افـزاري     خاصي براي پياده سازي 

براي نمونه ممکن است مکانيزم پياده سازي در قالب الگـوي پيـاده سـاي               . خاصي را مشخص مي کند    
براي نمونه چنانچه مکانيزم تحليل در مورد پايـداري اشـياء در حافظـه بـه                . شناخته شده اي مطرح شود    

 : شده باشدشرح زير مشخص
 بايت هسـتند بـراي      ۲۰۰ شيي کوچک که هر کدام در حدود         ۲۰۰۰ ممکن است نياز باشد که در حدود         §

 .چند ثانيه فقط نگهداري شوند
وي حافظـه ديسـک نگهـداري شـوند          ممکن است که نياز باشد تا چند شيي بزرگ براي چند ماه بـر ر               §

رعت دسترسي به ايـن اشـياء بايـد بسـيار سـريع      البته س . بدون اينکه اين اشياء هيچگونه تغييري بکنند      
 . باشد

 :در مرحله طراحي جزئيات زير به مکانيزمهاي فوق براي پايداري اشيا، افزوده مي شود
 فضـاي تخصيصـي از حافظـه    سرعت دسترسي را بسيار سريع مـي کنـد، امـا   اصلي نگهداري درحافظه    §

 .است براي برنامه  محدود به يک مگابايتاصلي
 ندن متوسط و نوشتن و اصالح  خوا کم برايه الکتريکي تا هشت مکابايت، با سرعتکارت حافظ §
 کم مگا بايت با سرعت دسترسي ۲۰۰ کيلو بايت تا ۱۰۰فايلهاي باينري از  §



          .يلو بايت با امکان بروز رساني و سرعت دسترسي کممديربت بانک اطالعاتي براي نگهداري صد ک §
البتـه  . رعت دسترسي با توجه به سرعت دسترسي به حافظه اصلي کم است           سه  بايد توجه نماييد ک        

. حدي سـرعت دسترسـي را افـزايش داد        با ايجاد تکنيکهاي استفاده از حافطه سريع کش مي توان تا            
 .اکنون مي توان مکانيزم پايداري را براي کالسها مطابق شکل زير مشخص نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مکانيزم پايداري  ارتباط کالسها با۱۱-۳شکل 
بـراي دسترسـي سـريع و در يـک     در شکل فوق جزئيات يک پرواز ممکن است در حافظه اصلي             

به اين ترتيب نياز بـه مکـانيزمي بـراي همـاهنگي بـين         . طوالني نگهداري شود  مدت  پايگاه داده براي    
ر حالـت کلـي     د. داده هاي ذخيره شده بر  روي ديسک با داده هاي درون حافظـه اصـلي وجـود داد                  

بـراي نمونـه مکـانيزم گـزارش خطـا          . برخي مکانيزمها ممکن است وابسته به مکانيزمهاي ديگر باشند        
ممکن است وابسته به مکانيزم پايداي باشد و يا اينکـه مکـانيزم هشـداردهي ممکـن اسـت وابسـته بـه                

 . مکانيزم ارتباطي بين فرايندها باشد
ايـن  . ونگي تصوير نتايج حاصل از مرحلـه تحليـل اسـت   روش و مکانيزم طراحي در واقع بيانگر چگ   

حاصل تحليل مدلهايي است کـه      . مکانيزمها به صورت باال به پايين و يا پايين به باال مشخص مي شوند             
امـا،  . چگونگي انجام امور در مرحله طراحي مشخص مـي شـود  . مشخص مي کنند چه بايد انجام شود   

بايـد امکانهـاي   .  تغييراتي در حاصل تحليـل ايجـاد شـود   محدوديتهاي پياده سازي موجب مي شود که    
بـراي نمونـه   . موجود براي پياده سازي نرم افزار را بررسي کرد تا بر مبناي آن طرح واقع گرايانـه شـود         

کـه  . ممکن است بر اساس پارامترهاي تعيين شده امکانات کوربا در مرحله طراحي مناسب ديده شـود               
مکانيزمهاي پياده سازي در ارتبـاط  . ايج حاصل از تحليل ايجاد مي کند    اين انتخاب اصالحاتي را در نت     

با ميان افزارها مثل ماشين مجازي جاوا، سيستمهاي عامل مثل لينوکس، قطعه هاي مـورد اسـتفاده مثـل          
اکتيوايکس، کتابخانه کالسها و بسته هاي نرم افـزاري مثـل بسـته هـاي گرافيکـي و بسـته هـاي بانـک                        

 پرواز

 کالسها

 پرواز

 پرواز

 پرواز

 مکانيزم طراحي مکانيزم تحليل

 پايداري

 درحافظه اصلي

 الکتريکي کارت حافظه

 فايل باينري

 پايگاه داده

 مکانيزم پياده سازي

 AVLدرخت 

 ماي ليتل کارد

 يونيکس

 اوراکل



حدوديتهايي بر طرح منطقي حاصل از تحليل قرار داده موجب اصـالح و تغييراتـي   اطالعاتي، همگي م  
 .  بايد هزينه ها را در هنگام انتخاب اين مکانيزمها نيز مد نظر داشت. در آن مي شوند

 
  تهيه راهنماي برنامه نويسي-

. اشـته باشـند   براي ايجاد کد برنامه ها مشخص شود تا کليه برنامه ها شکل يکسان د      کليبايد روشي   
ــه   ــراي نمون ــه    ب ــو ک ــي ش ــنهاد م ــد    پيش ــا باش ــا گوي ــر ه ــامي متغي ــه  . اس ــراي نمون و firstName ب

corporateCustomer    از اسامي مختصر مثل     .  دو اسم گويا هستندii   و jj    از اسامي و  .  بايد خود داري شود
ه بـراي فـرم ثبـت نـام       براي نمونه اگر لفظ تعرف    . اصطالحاتي که کاربرها استفاه مي کنند، استفاده شود       

اسامي متغيرها را با حرف کوچک و       . بکار برده مي شود، در داخل برنامه هم از نام تعرفه استفاده شود            
بـراي خالصـه کـردن اسـامي اسـتاندارد و      . اسامي کالسها و رابطها را با حرف بـزرگ مشـخص کنيـد     

. توانيد آنها را خالصه کنيد حرف مي شوند ب ۱۵قانوني مشخص کنيد تا در مواردي که اسامي بيش از           
 .  در ايتدا و انتهاي اسامي خودداري نماييدUnderscoreاز عالمت 

کد بايد  . هر بخش برنامه بتدا با جمله هاي تفسيري کامنت آغاز گردد و سپس با کد برنامه پر شود                      
يي کد را  ياو گو قرار دادن کامنتها درون چهار چوب مربعي کار درستي نيست           . گويا و خواندني باشد   

. براي کد خـود ابتـدا مسـتندات ايجـاد کنيـد     . بنابراين کامنتها بايد بسيار ساده ظاهر شوند. کم مي کند  
قبـل از هـر   . ارزش اجرا کردن هم نخواهد داشـت     " اگر کدي ارزش مستند کردن نداشته باشد، مطمئنا       

 کامنـت چنـد سـطري باشـد و     يـک . تابع، يا هر رابط و فيلدي اگر قرار اسـت کـامنتي قـرار داده شـود          
 .کامنتهاي يک سطري به صورت متوالي قرار داده نشوند

 
  اوليه پياده سازيساختار ايجاد -

     براي انتقال از مرحله طراحي به مرحله پياده سازي مي ايست سـاختار مـدلهاي طراحـي را بـه پيـاده              
.  پيـاده سـازي را داشـته باشـند    بسته هاي طراحي مي بايست زير سيسـتمهاي مشـابه   . سازي تصوير نمود  

بايـد توجـه   .  اجزا معماري در مرحله پياده سازي را قطعه ها يا در اصطالح کامپوننتها تشکيل مي دهند            
نکته قابل توجه در اينجـا اسـت کـه در     . داشته باشيد که در واقع قطعه ها پيمانه ها را مشخص مي کنند            

اي مجزا از نوع فرم، پيمانـه کـالس يـا کـالس       يک زبان مثل ويژوآل بيسيک يک کالس درون قطعه          
يک کالس طراحي مشابه يـک يـا چنـد کـالس      ++C در زبان جاوا و.  ماجول يا کنترل قرار مي گيرد 

مثـل جـاوا و    در برخي از زبـان . پياده سازي است  وچند کالس ممکن است در يک پيمانه قرار گيرند       
براي نمايش مـدل پيـاده سـازي    . ن وجود داردسي امکان مجزا کردن توصيف کالس از پياده سازي آ     



براي نمونه در شکل زير دياگرام قطعه ها براي يـک دسـتگاه عـابر       . از دياگرام قطعه ها استفاه مي شود      
 .بانک مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 

  مدل معماري پياده سازي براي دستگاه عابر بانک۱۲-۳شکل 
 
 يکي کردن عناصر طراحي-

ناصر طراحي، تحليل همکاري کالسـها بـا يکـديگر جهـت يـافتن رابطهـاي                     هدف از يکي کردن ع    
به اين ترتيـب  طـرح معمـاري نـرم افـزار در              . کاربر، کالسهاي طراحي و زير سيستمهاي طراحي است       

ديدگاه منطقي توسط مدل ارتبـاطي کالسـها، بسـته هـا، و زيـر سيسـتمها و در مجمـوع مـدل طراحـي                        
 . مشخص مي شود

 با تعيين تشابه رابطها براي زيـر سيسـتمهاي حاصـل از مرحلـه تحليـل، در صـورت امکـان                         ابتدا بايد 
به اين ترتيب مي توان زير سيسـتمها بـا رابطهـاي مشـابه را درون قطعـه                  . رابطهاي مشابه را يکسان نمود    

 بـراي هـر قطعـه مـي تـوان در     . هايي که براي ايجاد معماري کد برنامه ها اسـتفاده مـي شـود، قـرار داد      
 . ديدگاه قطعه ها يک رابط مشخص نمود

در صورت امکان، طرح معماري موجود را   . مقوله استفاده مجدد در سطوح طراحي نيز مطرح است        
با استفاده از ايزار مهندسي معکوس مي توان طـرح      . مي توان براي استفاد مجدد مورد استفاده قرار داد        

 . بخشهايي از آنرا مورد استفاده مجدد قرار دادنرم افزارهاي موجود را استخراج و در صورت امکان
با افزايش عناصر جديد به معماري سيستم در مرحله طراحـي، الزم مـي شـود کـه دوبـاره اجـزاء در             

بايد کالسهاي درون هر بسته حداکثر ميـزان چسـبئدگي را داشـته      . بسته هاي جديد تر  قرار داده شوند       
با افزايش ميزان وابستگي نيلـز   .  هر بسته حداگثر ممکن باشد     باشند و ميزان ارتباط بين کالسهاي داخل      

، در هنگـام اليـه بنـدي، اليـه فوقـاني خـاص       "معمـوال . به اليه بندي طرح معماري نيز افزايش مي يابـد     
بـراي نمونـه در    . برنامه ، اليه زيرين آن کلي تر و اليه تحتاني در ارتباط با محيط اجرايي برنامـه اسـت                  

 : ترتيبطرح چهار اليه به

 

 توزيع کننده وجه

 توزيع کننده

 

 توزيع کننده وجه

 ارزياب کارت

 عابر بانک

 کارت خوان

 

 شبکه عابربانک

 

 کارت خوان

 شبکه عابربانک



 باالترين سطح، تحت عنوان اليه کاربرد، خاص برنامه مورد نطر -۱
 اليه دوم، تحت عنوان اليه کاري، شامل قطعات مورد استفاده براي چند کاربرد -۲

اليه سوم، تحت عنوان ميان افـزار، شـامل قطعـات گرافيکـي، رابـط پايگـاه داده، سرويسـهاي                     -۳
" هر گونه محيطي ک مسـتقيما "  و کالOLEاي سيستم عاملي مستقل از ايستگاه کاري، قطعه ه  

 .در ارتياط با سيستم عامل است مي باشد

اليه چهارم، تحت عنوان اليه سيستم، شامل قطعاتي مثل سيستم عامل، پايگـاه داده و رابطهـاي           -۴
 .سخت افزاري است

ين و عناصـر  اليـه فوقـاني مبتنـي بـر اليـه زيـر       . ، هر اليه مستقل از اليه فوقاني ايجاد مي شود         "اصوال
 عـدد مـي     ۳تعداد اليه ها بطور معمول و براي سيستمهاي کوچک          . درون اليه خود ايجاد مي شوند     

"  اليه مـامال ۱۰تعداد بيش از .  عدد مي باشد۷ تا ۵براي سيستمهاي بزرگ تعداد اليه هاي بين     . باشد
 :ها استجدول شکل زير شاحص تعداد اليه ها بر اساس تعداد کالس. غير قابل قبول است

 تعداد اليه ها تعداد کالسها
 بدون اليه ۰-۱۰
  اليه۲ ۱۰-۵۰
  اليه۳ ۲۵-۱۵۰
  اليه۴ ۱۰۰-۱۰۰۰

   رابطه بين کالسها و تعداد اليه ها۱۱-۳شکل 
در .      اليه بندي بايد موجب شود که ارتباط وابستگي بين زيرسيستمها به حداقل ممکن تقليل يابـد     

اين افرازها ممکـن اسـت بـر اسـاس     .  افراز هاي ديگري هم ايجاد شود     اليه هاي فوقاني ممکن است    
 .معيارهاي زير ايجاد شود

خطوط عملياتي سازماني و واحدهاي سازماني مي توانند معياري براي افراز اليه هـاي فوقـاني                  -۱
، ساختار سازماني در حال تحول و تغييرات اسـت و بهتـر             "البته معموال . معماري نرم افزار باشند   

 .ت که مستقل از آن عمل کرداس
، واحدهاي تخصصي در يـک سـازمان بـه عنـوان واحـدهاي سـرويس دهنـده توسـط                    "معموال -۲

لذا، بر مبناي اين واحدها مي توان اليه هاي مياني را . سايرواحدها مورد استفاده قرار مي گيرند 
 .افراز نمود

بـه ايـن ترتيـب    . قسيم بندي نمـود بر اساس توزيع عمليات مي توان هر اليه را نيز به چند افراز ت     -۳
 .مي توان طرح شبکه را نيز در داخل معماري نرم افزار مشاهده نمود



ممکن است بر اساس امنيت و کنترل دسترسي اليه ها افراز شـوند و يـا اينکـه زيـر سيسـتمهاي             -۴
 .مستقل با رابطهاي خاص جهت کنترل دسترسي و امنيت سيستمها ايجاد شود

 .م افزار در ديدگاه منطقي در محيط رشنال رز گنجانده مي شودمعماري طراحي شده نر
 
  تعيين عناصر طراحي-

در مرحلـه طراحـي   . شدن کالسهاي مرحله طراحي مي شـود      تحليل موردها استفاده موجب آشکار     
 :کالسهاي جاصل از مرحله تحليل تبديل به عناصر مرحله طراحي شامل

  از مسئوليتها هستند کالسها که نمايانگر مجموعه اي-   
 . زير سيستمها که مجموعه هاي بزرگتري از مسئوليتها را مشخص مي کنند-   
  کالسهاي فعال، براي نمايش ريسمانهاي کنترل کننده سيستمهاي همروند-   
  رابطها بري نمايش چکيده مسئوليتهاي کالسها يا زيرسيستمها-   

 :مرحله مشخص شوندعالوه بر اين بايد عناصر زير نيز در اين 
 . که بيانگر اتفاقاتي هستند که بر سيستم تاثير گذاشته و براي آنها واکنشي وجود دارد رويدادها-   
 را که با يکـديگر درون سيسـتم بـا ايجـاد رويـدادها ارتبـاط        سيسگنالها که مکانيزمهاي ناهماهنگي  -   

 برقرار مي کنند را مشخص مي کند
سـيگنال يـک    . رون دياگرامهاي حالت و دياگرامهاي توالي اسـتخراج نمـود         رويدادها را مي توان از د     

هر سيگنالي . موجوديتي است با نام مشخص که براي ارتباطات ناهماهنگ در بين اشياء ايجاد مي شود      
 . ليست مشخصي از پارامترها دارد

ارتباط دسته بندي      هنگامي که کالسهاي مرحله طراحي مشخص شدند، بايد آنها را بر اساس ميزان         
زير سيستمهاي طراحي نيز به صورت بسـته مشـخص          . بستها مستقل از يکديگر مي باشند     " معموال. کرد

نمايـانگر يـک واحـد رفتـاري     . داراي يک يا چند رابط هستند   " اينها بر خالف بسته ها لزوما     . مي شوند 
زيـر  " ممـوال . کننـد به عبارت ديگر ارتبط چند کالس جهت هدف خاصي را مشخص مـي              . مي باشند 

سيستمها در ارتباط يک به يک با قطعه هاي اجرايي کد که در مدل پياده سـازي مشـخص مـي شـوند                      
 . دارند

کالسهايي که در داخل يک بسته مشخص مي شوند عمومي يا در اصطالح پابليک و يا خصوصـي                  
در . ز آن هسـتند    در واقـع رابـط بسـته بـا خـارج ا            عمـومي کالسـهاي   . يا در اصطالح پرايٍويـت هسـتند      

 درون  سـرحدي صورتيکه امکان تغيير رابطهاي سيستم در آينده زياد ياشد، بهتر اسـت کـه کالسـهاي                 
 همراه بـا کالسـهاي کنترلـي و      سرحديدر غير اين صورت کالسهاي      . يک بسته مجزا قرار داده شوند     



قـرار مـي      در يـک بسـته     کالسهاي موجوديتي که در مجموع يک وظيفه خاصـي را انجـام مـي دهنـد               
 :براي نمونه به شکل زير توجه نماييد. گيرند

 
 
  

 
 

  بسته مجزا براي کالسها سرحدي- بسته بيانگرکالسهاي مرتبط          ب-         الف
  روشهاي دسته بندي کالسها۱۲-۳شکل 

    بايد ميزان چسبندگي بين کالسـهاي درون هـر بسـته مـاکزيمم و ميـزان ارتبـاط بـين کالسـها بـه                         
 . اقل ممکن تقليل داده شودحد

 
  توصيف مدل زمان اجرا-

 الزم اسـت کـه همرونـدي در عمليـات، فراينـدها، شـبکه ارتبـاط بـين               براي تعيين معماري اجرايـي     
همرونـدي در عمليـات بـر    . فرايندها، منابع مورد نياز و توزيع عمليات در بـين فراينـدها مشـخص شـود     

ليات، ميزان پيچيدگي و زمان اجراي عمليات، قدرت پـردازش          بر مبناي ميزان توزيع شدن عم     " معموال
موازي سيستم مورد استفاده و ميزان نياز به فرايندهاي پشتيباني جهت افزايش تحمل خطا مـپخص مـي               

 و موازي سازي جهت تقليل زمان اجرايي و يا دقت   ٨در واقع استفاده از تکنيکهاي چند ريسماني      . شود
پي با ايجاد مدلهاي فرايند در ديدگاه فرايند مي توان همرونـدي            .يو.در آر .  در عمليات انجام مي شود    

 زير فرايند اصـلي ماشـين عـابر بانـک در            لبراي نمونه در شک   . در فرايندها و عمليات را مشخص نمود      
به  مشخص شده اند،     <<thread>>اين سه ريسمان که با نوع       . قالب سه ريسمان مشخص شده است     

 .د فعال باشندطور همزمان مي توانن
 
 
 
      

 
 

                                                           
8 Multithreading 

 رابط مشتري
 

<<thread>> 

 
 برنامه عابربانک

 

<<Process>> عابربانک 
 

<<thread>> 
 

 کنترلر دستگاه
 

<<thread>> 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



   فرايندها و ريسمانهاي سيستم عابر بانک۱۲-۳شکل 
بـراي نزديـک شـدن بـه مـدل پيـاده سـازي، کالسـها در بـين                   مدل فرايند مي بايسـت           پس از تعيين    

در اين شکل رابط مشتري     . اي نمونه به شکل زير توجه نماييد      بر.  توزيع مي شوند   ،فرايندها و ريسمانها  
عالمـت لـوزي    .  اسـت کـه شـامل کـالس رابـط مشـتري اسـت              threadمان يا در اصـطالح      يک ريس 

 . و رابط مشتري نيز خود شامل چند کالس ديگر است. نمايانگر شمول مي باشد
 
 
 
 
      

 
 

   فرايندها و ريسمانهاي سيستم عابر بانک۱۳-۳شکل 
  

ساختار ايستاي سيسـتم  باطي کالسها مدل ارت . خص مي شوند  با تحليل موردهاي استفاده کالسها مش         
مسـئوليتها بـه   . براي تعيين مدل ارتباطي کالسها ابتدا مسئوليتها مشخص مي شـوند . را مشخص مي کند 

کالسها بر اساس وابستگي و همکاري جهت انجام مسـئوليتهاي بزرگتـر در      . کالسها تفويض مي شوند   
. ت در قالـب ريسـمانها دسـته بنـدي شـوند     کالسها ممکن اسـ . قالب زير سيستمها دسته بندي مي شوند   

 .رابطها نيز در ابن مرحله در قالب کالسهاي مجزا مشخص مي شوند
بـراي ايـن    . ت سيستم چگونه در سطح شبکه توزيع مي شود        يا     بابد مشخص نمود که فرايندها و عمل      

 . م استبراي ارائه طرح فيزيکي شبکه جزئيات زير الز. منظور بايد ساختار شبکه مشخص شود
 مدل فيزيکي شبکه -۱
 مشخصات فيزيکي سخت افزارها و نرم افزارهاي نصب شده بر روي هر گره در شبکه  -۲

 پهناي باند -۳

 هدف اصلي از هر گره در شبکه -۴

 نقش اينترنت -۵

    در شبکهفيزيکي  روش برقراري ارتباط -۶
 مشـخص  حاصل در قالب طرح فيزيکي سيستم در قالب مدل نصب و در ديدگاه نصـب در رشـنال رز              

 معمـاري فيزيکـي نـرم افـزار تحـت عنـوان       ،با در نظر گرفتن معماري نرم افزار در اين مرحله         . مي شود 

 رابط مشتري
 

<<thread>> 

 
 برنامه عابربانک

 

<<Process>> عابربانک 
 

<<thread>> 
 

 کنترلر دستگاه
 

<<thread>> 
 

  صندوق پول

 

 تحويل دهنده وجه

 شبکه عابربانک
 

 رابط مشتري
 

 چاپگررسيد

 صفحه نمايش

 صفحه کليد

 بلندگو



اين مدل بايد قادر به سـرويس دهـي بـه کاربرهـا بـر اسـاس       . مدل نصب نرم افزار نيز مشخص مي شود      
معمـاري  زيکـي  في طرح .زيکي مورد نظرشان باشديين شده براي آنها و در محل ف    يموردهاي استفاده تع  

 . مشخص مي شود٩ رشنال رز تحت عنوان ديدگاه نصبطدر ديدگاه ديگري از محي
 

 طراحي نرم افزار   ۳-۲-۲
تحليل شيي گرا روشي خاص از تحليل است که نيازها را بر اساس کالسها و اشـياء مشـخص شـده                

 مـورد    بـر اسـاس اشـياي      يي گرا روشي است که    طراحي ش . در دامنه مساله، مورد بررسي قرار مي دهد       
 خروجيهاي مرحلـه طراحـي در     . نرم افزار را مشخص مي کند       و طرح  يردسترسي هر زيرسيستم، معما   
 .شکل زير مشخص شده است

                                                           
9 Deployment View 



 
 
 
 
 

   خروجيهاي مرحله طراحي۱۴-۳شکل 
بايـد طـراح پـس از تعيـين     . تعيين ويژگيها، عمليـات، رفتـار و ارتبـاط بـين کالسـها اسـت           طراح   هوظيف

 .ا مشخص کند که چگونه براي هماهنگي با محيط پياده سازي هر کالس اصالح مي شودکالسه
 
 
 
 
 
 
 
 

  فعاليتهاي طراح سيستم۱۵-۳شکل 
  تحليل موردهاي استفاده- 

بنـابراين  .      توصيف موردهاي استفاده ممکن است براي يافتن کالسها و ارتباط بين آنها کامل نباشـد        
اسـتفاده تکميـل شـود تـا کالسـها و جزئيـات آنهـا را بـا ارجـاع بـه           وصـيف موردهـاي   الزم است که ت 

چنانچه در شرح سناريوي مورد استفاده از براي نمونه   . سناريوي موردهاي استفاده بتوان مشخص نمود     
 :جمله زير درج شده باشدماشين عابربانک 

 " مي کنديبررسماشين عابربانک شماره کارت مشتري بانک را                           "
ها و مسـئوليت آنهـا را   سـ جزئيات بررسي مشخص نيست و نمي توان اسامي کالجمله مبهم است زيرا،  

 :دمي شو تکميلبراي اين منظور جمله را به صورت زير .  مشخص نمودجملهاز متن اين 
 ک ماشين عار بانک شماره حساب مشتري و شماره پين را براي شبکه عابر بان                   "

 شبکه عابــر بانک مجوز استفاده را.                     ارسال مي کند تا مورد بررسي قرار گيرد
 در صورتي که.                     برگشت مي دهد و مشتري تراکنش مورد نظر خود را وارد کند
   ".                     شماره حساب يا شماره پين نامعتبر باشد مجوز داده نمي شود

 



در صـورت   توضـيح عمليـات   از از عمليات داخلي سيسـتم ايجـاد شـود،         کامل براي اينکه تصويري  
عمليـات خوانـدن، نوشـتن، حـذف و     . ودنمـ  مشـخص    را بتـوان    بين اشياء و فايلها    ط اشياء، ارتبا  ،امکان

 اطالعـات رد و بـدل شـونده و        .  مشخص باشـد   موردهاي استفاده  در شرح     فايلها، بروزرساني اطالعات 
بطـور خالصـه در شـرح مـورد اسـتفاده           . دکـر  تعيـين را بتوان از شرح موردهـاي اسـتفاده         اسامي توابع   

 . چه الزم است انجام شودمشخص شود که 
البته، با استفاده از دياگرامهاي همکاري مي توان عملکرد موردهاي استفاده را مشـخص نمـود و بـه                 

بنـابراين پيشـنهاد مـي شـود کـه دياگرامهـاي        .عنوان تکميل کننده شرح مورد اسـتفاده مشـخص کـرد        
براي نمونه در شکل زير يـک ديـاگرام   . همکاري با توجه به سناريو براي موردهاي استفاده ايجاد شود      

 سفارش خريد از يـک فروشـگاه      اين دياگرام بر اساس سناريو براي دريافت        . همکاري ارائه شده است   
 .  مشخص شده است

 
 

 
 
 
 
 

   دياگرام همکاري براي سفارش خريد۱۵-۳شکل 
مسـئوليتها  . پس از استخراج کالسها از متن موردهاي استفاده، مسئوليت کالسها مشخص مـي شـود              

وليتها از پيامهاي مبادله شونده بين کالسها در دياگرام         . شامل عمليات کالس و دانش کالس است       مسئ
 تـوان از شـرح نيازهـاي غيـر عمليـاتي مشـخص       مسئوليتهاي ديگر را مـي    . همکاري مشخص مي شوند   

 .  بر مبناي مسئوليتها فيلدها، توابع و متدهاي کالسها را مي توان مشخص نمود.کرد
" ارتباط بـين کالسـها معمـوال   .     دياگرام همکاري در واقع شاخص مدل ارتباطي کالسها نيز مي باشد          

 . ز کالس ديگر فراخواني مي شودبه اين ترتيب ايجاد مي شود که از طريق يک کالس متدي ا
 

  شددرج قلم-۱
  رسيد تقاضا شد-۴

  رابط مشتري

 مشتري  

 دريافت کن قلم را -۲
 صادر کن رسيد را -۵

 ثبت اقالم 
 بگيرارزش را -۲
 اضافه کن قلم را -۵

 اقالم 

 ابزار اعالن 

 چاپگررسيد  فعال کن -۱۰

 چاپ کن مجموع را -۸
 بگير وصعبت چاپگررا -۹

 چاپ کن ارزش قلم را -۷



  

  

  



  ٤٤فصل فصل 

  پيپي..يويو.. درآر درآرمديريت پروژهمديريت پروژه
 

    مقدمه  مقدمه۱۱--۴۴

  

  مراحل مديريت پروژهمراحل مديريت پروژه    ۲۲--۴۴
مديريت پروژه هاي نرم افزاري در ارتباط با موازنه اهداف، کنترل ريسک و غلبه بر محدوديتها در 

يين چارچوبي براي هدف در اين فصل تع. تهيه محصولي است که پاسخگوي نيازهاي مشتريان است
ها، راهنمايي جهت تهيه برنامه ريزي، سازماندهي،  اجرا و کنترل پروژه هاي نرم  ديريت پروژهم

در اين قسمت تاکيدي بر روي . افزاري و باالخره تعيين چارچوبي براي مديريت ريسک است
ن و تخصيص بودجه و  استخدام افراد، تعيييريت پروژه که در ارتباط با تعيين وقسمتهايي از امور مد

تاکيد بيشتر بر مديريت ريسک، برنامه ريزي و کنترل پيشرفت .  انعقاد قرارداد تاکيدي نشده است
 : مراحل مديريت پروژه به شرح زير است.پروژه ها است

 ه هامديريت پروژمراحل 
 پروژه جديدبررسي  §
 تعيين دامنه و ريسک انجام پروژه §
 برنامه ريزي §
 هدايت و کنترل پروژه §
 برنامه ريزي براي تکرار بعدي §
 مديريت تکرار §
 مرحله پاياني §
 خاتمه پروژه §



    بررسي پروژه جديد۴-۲-۱
و يا ست که بتوان درمورد انجام  اهدف از اين مرحله بررسي ايده اوليه پروژه تا رسيدن به مرحله اي

شم انداز اوليه براي طالعه اوليه پروژه چبراي اين منظور با م.   انجام پروژه تصميم گيري نمودعدم
 ،تاييددر صورت .   کاري مشخص مي شودقالببر مبناي اين چشم انداز .  انجام پروژه تهيه مي شود

براي انجام پروژه، مدير پروژه مي بايست در قالب کاري پروژه حداقل دو .   انجام مي رسد بهپروژه
در اين راستا ميزان .  تعيين نمايدروش را براي حصول به قابليتهاي تعيين شده در چشم انداز پروژه

 يکي از ،تاييد پروژهمرور و   در ضمٍن. د مشخص کندي با راريسک در موفقيت پروژه براي هر روش
 .روشهاي مشخص شده انتخاب مي شود

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گردش کار براي بررسي پروژه جديد-۱شکل 

    برنامه ريزي پروژه۴-۲-۲
با کاربر " برنامه ريزي پروژه معموال.   ريزي پروژه ها آغاز مي شودپس از تاييد پروژه  کار برنامه

براي برنامه ريزي پروژه مي بايست مراحل انجام پروژه مشخص و .  مورد تاييد قرار مي گيرد
  البته ممکن است اندازه .براي زمانبندي پروژه ميزان اندازه پروژه را تعيين مي کنند.  زمانبندي شود

 زمان  تالش، تغييرات، کامل شدن، قابليت رديابي وزان کيفيت، ريسک،ييين مگيري در جهت تع
براي نمونه ممکن است يک . الزم براي انجام پروژه و به طور کلي اندازه گيري دقيق اهداف باشد

در اين صورت بايد ابتدا معيارهاي رضايت مشتري تعيين شود و سپس . هدف، رضايت مشتري باشد
 .  ها ميزان رضايت وي اندازه گيري شودبر اساس اين معيار

 



وژه اندازه گيري پرکيفيت بر اساس تعداد نقصهاي مشاهده شده، تالش بر اساس نفر در ماه و 
 تعيينب و امثال آن  معيارهاي تعداد خطوط، درجه عملکرد، درجه شيي، درجه وبر اساس" معموال

براي تعيين   کند که از مدلهاي کوکوموپس از تعيين اندازه پروژه، آريوپي پيشنهاد مي. مي شود
 به اين .  استفاده مي شودم براي انجام پروژه، ز و تعداد نفرات ال مدت انجام پروژهيزان تالش،م

ترتيب با تعيين تعداد نفرات و زمان انجام پروژه و ساير هزينه ها ميزان بودجه اي که بايد به پروژه 
  . تخصيص شود مشخص مي شود

 مستندهاي چشم انداز و قالب کاري و تفاده از اسامشخص شده است ب ۲شکل   که درورطهمان      
کنترل کيفيت نيز يکي از مباحث مهم در مهندسي نرم . آغاز مي شود ، برنامه ريزيليست ريسک

 . افزار است که مي بايست براي آن برنامه ريزي شود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مراحل برنامه ريزي پروژه-۲شکل 

همراه " براي اين منظور معموال. مي تواند مشکلساز باشدصل از انجام پروژه حاهايي نرم افزار پذيرش ن
با مشتري بايد براي چگونگي تحويل پروژه و روشهاي ارزيابي آن بر اساس نيازهاي تعيين شده برنامه 

ريح تکميل در مرحله شناخت تعيين و در مرحله تش" معيارهاي پذيرش نرم افزار معموال.  ريزي شود
در اين توافقنامه مي توان ليست . اين معيارها با همکاري و تاييد مشتري مشخص مي شوند. مي شوند

افراد براي پذيرش و دريافت پروژه، محل تست، شرط موفقيت در ارزيابي، شرط موفقيت در آموزش 
هاي محصول نرم و قابليت  و باالخره اندازه گيري ميزان حصول اهدافمشتري، شرط موفقيت در نصب

بايد براي هر محصول نرم افزاري که تحويل مي شود روش ارزيابي و منابع . افزاري مشخص مي شود
 . چک ليست تهيه مي شود" بر مبناي روشهاي ارزيابي معموال.  مورد نياز تعيين شوند



زماني  بايد زمانبندي کرد و مشخص نمود که توسط چه افرادي و در چه ،     براي پذيرش پروژه
همچنين بايد مشخص نمود که در صورت عدم توافق هزينه هاي اضافه .  پذيرش صورت مي گيرد

براي نمونه برنامه . براي رفع مشکل چگونه تخصيص خواهد شد و ضرر و زيان به چه صورت است
 :ريزي کلي پروژه براي سيستم ثبت نام مشخص شده است

 
 برنامه ريزي توسعه نرم افزار                                           

 مقدمه   -۱
ي مشخص شده بر مراحل و تکرارهاقالب در  برنامه ريزي، تعيين فعاليتهاي الزم ازهدف : هدف  ۱-۱

براي نمونه برنامه ريزي براي سيستم . است براي پياده سازي يک سيستم کامپيوتري طبق متدولوژي
 .  استلي مشخص شده در اين برنامه ريزي کثبت نام دانشجويان

 
 کالج ايکس جهت توليد برنامه نرم فن آوري اطالعات درريزي توسط واحد اين برنامه  : دامنه ۱-۲

براي . اين برنامه ريزي کلي است.  کالج استواحد ثبت نام، از اداره آموزش در براي استفاده افزار 
 . هر تکرار به صورت مجزا جزييات مشخص خواهد شد

 
 .  به لغتنامه ارجاع شود:، اصطالحات، اختصارها عاريف  ت۱-۳
 
قالب پروژه، مستندات تقاضاهاي افراد مرتبط، لغتنامه پروژه،   مستندات چشم انداز، :مراجع  ۱-۴

 .گزارش مدل هزينه سيستم و باالخره ليست ريسک براي سيستم ثبت نام کالج ايکس
 
 :است  برنامه ريزي پروژه شامل جزئيات زير  : خالصه۱-۵
همچنين شامل .  شامل شرحي از هدف پروژه، دامنه و اهداف پروژه است:  خالصه پروژه  -

 .محصوالتي است که پروژه مي بايست در اختيار افراد قرار دهد
 .ساختار سازماني تيم پروژه را مشخص مي کند:  سازماندهي پروژه  -
مشخص مي کند و تعيين مي کند که مراحل اصلي پروژه را ميزان تخميني هزينه و : فرايند مديريت  -

 .پروژه چگونه هدايت خواهد شد

شامل خالصه اي از فرايند توليد نرم افزار شامل متدها، ابزارها و : برنامه ريزي فرايندهاي تکنيکي  -
 .تکينکهايي است که بايد پيروي شوند



 .اين شامل مديريت تغييرات است: برنامه ريزيهاي پشتيباني کننده  -

 
  پروژه   خالصه-۲
برنامه ريزي پروژه شامل توصيف کلي برنامه اي است که بايد سيستم ثبت :    هدف و دامنه ۲-۱

 .مشخص شده استجزئيات هر يک از تکرارها در برنامه ريزي تکرارها . نام کالج بايد ايجاد شود
 
ده  مورد استفا۲۰۰۳سيستم قرار است که در مهرماه سال :   پيش فرضها و محدوديتها ۲-۲

 . آماده استفاده باشد" سيستم بايد تا آن زمان کامال. دانشجوها براي عمليات ثبت نام قرار گيرد
 
 :محصولهاي زير در ضمن انجام پروژه تهيه خواهند شد:    محصولهاي پروژه ۲-۳

 برنامه ريزي پروژه -
 چشم انداز -
 موردهاي استفاده -
 لغتنامه -
 شرح تکميلي -
 مستند معماري نرم افزار -
 راحيمدل ط -
 زير سيستم مورد پياده سازي -
 پياده سازي -
 آزمونهاي نرم افزار -
 تقاضاي تغييرات -
 خالصه آزمون -
 راهنماي استفاده از نسخه هاي نرم افزار -

 
برنامه ريزي پروژه براي هر تکرار قبل از آن تکرار ايجاد :    سير تکاملي برنامه ريزي پروژه۲-۴

 .مي شود
  

   سازماندهي پروژه -۳
  يار سازمان ساخت۳-۱



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  فرايند مديريت-۴
 مشخص ۷تخمينهاي پروژه بر اساس گزارش هزينه ها که در گزارش شماره :  تخمين پروژه ۴-۱

. ميزان سختي و پيچيدگي سيستم ثبت نام مشابه سيستم موجود کتابخانه دانشگاه است. شده مي باشد
از سيستم % ۲۰ظر گرفتن موردهاي استفاده مجموع و با در ن% ۲۹" پايگاه داده سيستم ثبت نام حدودا

بنابر اين بر مبناي زمان و ميزان تالش بکار رفته در گزارش سيستم . موجود کتابخانه پيچيده تر است
 .کتابخانه مي توان بودجه را براي پروژه سيستم ثبت نام مشخص کرد

 
  برنامه ريزي پروژه  ۴-۲
ريزي پروژه در باالترين سطح با تعيين مدت زمان الزم و تعداد برنامه :   مراحل برنامه ريزي ۴-۲-۱

 :تکرارها براي هر مرحله به صورت زير مشخص مي شود
  خاتمهخاتمه  شروعشروع  تعداد تکرارهاتعداد تکرارها  مرحلهمرحله
 ۸هفته  ۱هفته  ۱  مرحله شناخت
 ۱۵ هفته ۸ هفته ۱  مرحله تشريح
 ۳۱ هفته ۱۵ هفته ۳  مرحله ايجاد
 ۳۷ تههف ۲۵ هفته ۳  مرحله انتقال

 
  :در جدول زير براي هر مرحله شرح و مقاطع عمده مشخص شده است

 

 شهاب ايرانمنش
 مدير پروژه

  حسين ماني
 سيستم جاري

 کيوان کامروا 
 طراحي

 ين مانيحس
 پياده سازي

 مريم ايرانمنش
 آزمون

 حسن رجايي
 معاون

 ايرج سيانت   
 حسين ماني    شهرام صبور

 مهدي سپهري
      

  ايرج سيانت   

 کيوان کامروا 
 شهرام صبور 
 

 مهدي سپهري   
 ايرج سيانت 
 

 کبري جليلي
 عاطفه قدار 
 

 شهرام صبور
 نصب



  مقاطع مهممقاطع مهم  شرحشرح  مرحلهمرحله
 وند ــــمي ش  در مرحله شناخت نيازها مشخص مرحله شناخت  

 ل از پروژه در قالب ـو هزينه ها و درآمد حاص 
 ايندر . ودـــقالب کاري تعيين مي ش دــمستن 
 عه داده ــــتوس يمرحله موردهاي استفاده اصل 
 .، برنامه ريزي پروژه انجام مي شودشده 

  بررســـــــــي مورد کاري،
  تصميم گيري براي ادامه يا 

  عدم ادامه پروژه
 

  در مرحله تشريح نيازها تحليل شده، نمونه سريع   مرحله تشريح
 در انتهاي.  براي معماري نرم افزار ايجاد مي شود

 دهاي استفاده براي نسخه مرحله تشريح کليه مور
در ضـــمن  .  يک نرم افزار طراحي خواهنـد شـد

 ۲ موردهاي استفاده با ريســــک باال براي نسخه 
 . طراحي خواهد شد

  آمادگي نمونه سريع معماري
 نمايانگر خاتمه مرحله تشريح

 . است

  در مرحله ايجاد، مابقي موردهاي استفاده تحليل    مرحله ايجاد
 نسخه بتا آماده شده و براي. راحي مي شوند و ط

 فعاليتهاي پياده سازي و .  ارزيابي توزيع مي شود
 . خواهد بود۲ و ۱ آزمون براي ايجاد نسخه هاي 

  نرم افزار۲قابليتهاي نســـــخه  
  سيستم ثبت نام پياده سازي مي

  آماد بسته بندي۲نسخه .  شوند
 . خواهد بود

  نـــــرم افزار ۲ و نسخه ۱حله انتقال نسخه  در مر   مرحله انتقال
 اطمينــان حاصل .  براي توزيع آماده خواهند بود

  مي شود که کاربر آموزش داده شده و نرم افزار
 . نصب خواهد شد

  و حصول اطمينان۲ارائه نسخه  
 از پياده سازي قابليتــهاي تعيين 
 شده در مستنــــــد چشم انداز 

 . پروژه
 
در واقع . هر مرحله شامل تعدادي تکرار چرخه حيات آبشاري است :اهداف هر تکرار   ۴-۲-۲

هدف از انجام پروژه در چند تکرار بجاي يک تکرار که . هرتکرار يک بخش کامل از پروژه است
 :در روشهاي قديمي رايج بود به شرح زير خالصه مي شود

 کاهش ريسک تکنيکي  -
 عملياتيتهيه نسخه اوليه از يک سيستم  -
 ايجاد ماکزيمم انعطاف در برنامه ريزي قابليتها براي هر نسخه -
 ايجاد امکان تغييرات در دامنه براي هر تکرار -

 .جدول زير تکرارها و مقاطع اصلي پروژه را مشخص مي کند



  ريسکريسک  مقاطع اصليمقاطع اصلي  شرحشرح  تکرارتکرار  مرحلهمرحله
مرحله 
 شناخت

  تشـــــريح مدل کاري،  تکرار اصلي
 برنامه نيازهاي محصول، 

   ريزي و مورد کاري

  مرور مورد کاري
 )شرح سود وزيان (

 نيازتعيين عجوالنه  -
 برنامه ريزي توسعه -
  تصميم گيري در مورد -

  اقتصادي بودن پروژه
 مرحله
 تشريح

 ۱تکرار
تهيه نمونه 

 سريع معماري

  تکميل تحليل و طراحي
 فادهــ براي موردهاي است

تهيه نمونه سريع . ۱نسخه 
ل ـــــــتکمي.  معمارياز 
ل و طراحي براي ـــتحلي 
 فاده با ــــموردهاي است 
 ۲ريسک باالبراي نسخه 

 نمونه سريع
 معماري

  نکات مربوط به معماري 
 . دسته بندي مي شود

  ريسکهاي تکنيکي کاهش
 . داده مي شود

  نمونه سريع براي بررسي
 . کاربر ايجاد مي شود

 مرحله
 ايجاد

 -۱تکرار 
د نسخه يجاا 

 بتا
  

  پياده سازي و آزمون 
  موردهاي استفاده نسخه

 ۱براي ايجاد نسخه  ۱ 

  تمام ويژگيها از ديدگاه بتا ۱تسخه 
  کاربر و معماري در اين 

 .  نسخه وجود دارد
  گرفتن بازتاب کاربر قبل 

   از ارائه نسخه نهايي
 -۲ تکرار  

 ۱ ايجاد نسخه
  پياده ســـــــازي مابقي 

 وردهاي استفاده و رفعم
  نقايص نسخه بتا

 ط ـتوس"  کامال۱ نسخه   نرم افزار۱نسخه 
 ،دهـــــکاربر بررسي ش

  و کيفيت بايد باال باشد
 . حداقل باشــــد نقصها

 – ۳تکرار   
 ۲ ايجاد نسخه

  طرح، پياده سازي و
  آزمــــون موردهاي 

 ،۲ استفاده نســــخه 
  کليــــه عملکردهاي 

 ۲ــدي در نسخه  کلي
 .  قرار مي گيرد

  موجب۲ ارائه سريع نسخه  ۲ نرم افزار نسخه 
  جلب رضـايت مشتري مي

 . شود
 تمامي ويژگيهاي کليدي 

  ۲ سيستم در نسخه 

مرحله 
 انتقال

 -۱ تکرار 
 ۱ ارائه نسخه 

  بسته بندي مستندات و 
 .۱ نصب نسخه 

 ارائه نرم افزار در دومرحله  ۱نسخه 
اقل شدن نقصها موجب حد



  و عيبهاي آن است
 -۲ تکرار  

 ۲ ارائه نسخه 
  بسته بندي مستندات و 

 .۲ نصب نسخه 
  در دومرحله ارائه نرم افزار ۲نسخه 

داقل شدن نقصها  حموجب
  استي آنو عيبها 

 
م ثبت  اول از نرم افزار سيستبراي ايجاد دو نسخهبرنامه ريزي پروژه :   نسخه هاي نرم افزار  ۴-۲-۴

کليه قابليتهايي که براي ].  ۱[قابليتهاي اصلي در مستند چشم انداز پروژه مشخص شده است. نام است
 . استدانشجوها مهم است در نسخه اول گنجانده شده 

. متن برنامه ريزي شده ممکن است بواسطه عوامل دروني يا محيطي با پيشرفت پروژه تغيير کند     
يابي نيازها ابزار رشنال رز تحت عنوان ريکوايزايت پرو مورد استفاده قرار براي کنترل تغييرات و رد

 . خواهد گرفت
نسخه . مورد استفاده قرار گيرد سيستم مکانيزه ثبت نام براي استفاده عموم در سطح دانشگاه بايد 

 : مي بايست موارد زير را تحت پوشش قرار دهد۱شماره 
 الگ آن يا ورود به سيستم -
 وسثبت نام در -
 ارتباط با پايگاه داده موجود براي دروس -
 نگهداري اطالعات دانشجوها -
 نگهداري اطالعات استادها -

 : از نرم افزار شامل موارد زير است۲نسخه 
 درج نمره دروس دانشجوها -

 مشاهده نمره ها -

 گزينش درس براي تدريس -

 
مراحل پاياني به کرارها و زمانبندي کلي پروژه شامل زمانبندي مراحل، ت:    زمانبندي پروژه ۴-۲-۴

 .شرح زير است

 خاتمه شروع نام وظيفه
  پنج۶/۲۴/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸  مراحل پاياني

  سه۱/۱۲/۹۸  سه۱/۱۲/۹۸     شروع



  سه۱۹/۱/۹۹  سه۱۹/۱/۹۹ )خاتمه مرحله شناخت اوليه(     مرور مورد کاري 
  سه۹۹//۲/۳ ه س۹۹//۲/۳ )خاتمه مرحله تشريح(     تهيه نمونه سريع معماري 

  جمعه۲/۴/۹۹  جمعه۲/۴/۹۹      نسخه بتا آماده نصب
  دو۱۰/۵/۹۹  دو۱۰/۵/۹۹  آماده،۱اوليه نسخه شماره قابليتهاي عملياتي      

 چهار۱۹/۵/۹۹ چهار۱۹/۵/۹۹      ارائه نسخه شماره يک 
  سه۱۵/۶/۹۹  سه۱۵/۶/۹۹  آماده،۲     قابليتهاي عملياتي اوليه نسخه شماره 

 پنج۲۴/۶/۹۹ پنج۲۴/۶/۹۹  دو     ارائه نسخه شماره 
   
  سه۱۹/۱/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸ مرحله شناخت اوليه 

  سه۱۹/۱/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸      تکرار اول
  دو۲۱/۱۲/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸           مدلسازي سيستم جاري

  سه۱۹/۱/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸           شرح نيازها
  دو۱۱/۱/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸            مديريت تغييرات

  سه۱۹/۱/۹۹  سه۱/۱۲/۹۸           مديريت 
   
  سه۲/۳/۹۹ چهار۲۰/۱/۹۹ تشريحمرحله  

  سه۲/۳/۹۹ چهار۲۰/۱/۹۹  توسعه نمونه سريع معماري–      تکرار اول
 جمعه۲۲/۱/۹۹ چهار۲۰/۱/۹۹          مدلسازي سيستم جاري

 جمعه۲۹/۱/۹۹  دو۲۵/۱/۹۹          شرح نيازها
 جمعه۱۲/۲/۹۹  دو۱/۲/۹۹ )معماري و ريسکهاي اصلي(          تحليل و طراحي 

 جمعه۱۹/۲/۹۹  دو۱۵/۲/۹۹ )معماري و ريسکهاي اصلي(           پياده سازي 
  سه۲/۳/۹۹  دو۲۲/۲/۹۹ )  معماري و ريسکهاي اصلي(           آزمون 

  سه۲/۳/۹۹  چهار۲۰/۱/۹۹            مديريت  
   

  سه۱۵/۶/۹۹  چهار۳/۳/۹۹  مرحله ايجاد
  جمعه۲/۴/۹۹  چهار۳/۳/۹۹  بتا۱ توسعه نسخه -۱   تکرار 

  چهار۲۴/۳/۹۹  چهار۳/۳/۹۹         پياده سازي نسخه بتا
  جمعه۲/۴/۹۹  پنج۲۵/۳/۹۹ )  رابط کاربر و عمليات پيچيده(         آزمون 



  جمعه۲/۴/۹۹  چهار۳/۳/۹۹          مديريت 
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 جمعه۲۵/۶/۹۹  سه۱۲/۱/۹۸  محيط

 
  منابع پروژه  ۴-۲-۵
  برنامه ريزي کارمندها۴-۲-۵-۱
 
  بودجه  ۴-۲-۶

 $هزينه  )نفردرروز(تالش فعاليتها افراد
 ۳۱۵۰۰ ۴۵ مدلسازي سيستم جاري

 ۶۳۰۰۰ ۹۰ نيازها
 

 ۹۱۰۰۰ ۱۳۰ تحليل و طراحي



 ۱۴۴۲۰۰ ۲۰۶ پياده سازي
 ۹۸۰۰۰ ۱۴۰ آزمون

 ۵۶۰۰۰ ۸۰ مديريت
 ۳۵۰۰۰ ۵۰ نصب
 ۶۳۰۰۰ ۹۰ محيط

  ۸۳۱  جمع تالش

 

 ۵۸۱۷۰۰ جمع افراد 
 ۰  مسافرت و اقامت

 ۰  حمل و نقل
 ۶۰۰۰  سرويس
 ۳۲۰۰۰  اجناس

 ۷۵۰۰  ساير هزينه هاي مستقيم
 ۴۵۵۰۰ جمع غير فردي

 غير فردي

 
 ۶۲۷۲۰۰ جمع بودجه

 
 .ارجاع شود] ۱۱[به برنامه ريزي تکرارها در مرجع شماره  :  برنامه ريزي براي تکرارها۴-۳
   برنامه ريزي تکرارها ۴-۴
 نيازهاي سيستم در مستند چشم انداز پروژه مشخص شده :  برنامه ريزي براي هدايت و کنترل ۴-۴-۱

 .است
 . ه يک خالصه زمانبندي تهيه مي کندمديريت پروژ:  برنامه ريزي براي کنترل زمانبندي ۴-۴-۲
 : برنامه ريزي براي کنترل بودجه ۴-۴-۳
 :يزي براي کنترل کيفي  برنامه ر۴-۴-۴
 :تهيه گزارش  برنامه ريزي براي ۴-۴-۵
 : برنامه ريزي براي تخمين ۴-۴-۶
  
 :  برنامه ريزي براي مديريت ريسک ۴-۵
 



. برطبق اين برنامه ريزي به مرور افراد از پروژه جدا مي شوند:   برنامه ريزي براي خاتمه پروژه ۴-۶
 .ني پروژه باقي خواهد مانديک برنامه نويس براي پشتيبا" نهايتا

 
   برنامه ريزي فرايندهاي تکنيکي۵
 ارجاع شود] ۷[به مرجع ابزار انجام پروژه :  ابزار توسعه نرم افزار ۵-۱
 .به مرجع ابزار توسعه سيستم ثبت نام ارجاع شود:  متدها، ابزار و تکنيک ۵-۲
 :  برنامه ريزي زيربنايي ۵-۳
 ندارد: برنامه ريزي براي پذيرش پروژه : صول  برنامه ريزي براي پذيرش مح۵-۴
 :  ... برنامه ريزيهاي پشتيباني فرايند-۶
  برنامه ريزي هاي بيشتر-۷
  ضميمه ها-۸
 :  ... فهرست -۹

  کنترل و هدايت پروژه ۴-۲-۳
. بايد کيفيتها کنترل شود. مدير پروژه بايد بطور پيوسته ميزان پيشرفت پروژه را کنترل و ارزيابي کند

ميزان ريسک در انجام امور پروژه بايد . نفراتي تخصيص مي شوند" براي اطمينان از کيفيت معموال
بايد گزارشهايي به طور منظم در ارتباط با ميزان پيشرفت پروژه تهيه . همواره مشخص و کنترل شود

 الزم براي عمليات. مدير بايد قادر به درک مسائل و مشکالت و تدبير راه حلهاي ممکن باشد. شود
 : مشخص شده است۳کنترل و هدايت پروژه در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   گردش کار براي مديريت و کنترل پروژه-۳شکل 



مدير بايد کارها را  ،کنترل و هدايت پروژهخص شده است براي ش م۳ شکل رهمانظور که د     
ز مراحل پروژه بايد برنامه در ايتداي هر تکرار يا قدم ا" معموال.  زمانبندي و به افراد تخصيص کند

 تکرار ممکن است تغييراتي در برنامه ريزي طي انجام يکدر . ريزي براي انجام آن تکرار انجام شود
تغييرات ممکن است .  اين تغييرات مي بايست مستند و تحت کنترل مدير اعمال گردد. نياز گردد

ت براي رفع نقصهاي مشاهده شده توسط تحليلگر براي افزايش قابليتها و توسط تيم کنترل کيفي
بايد براي هر تغيير ميزان تغييرات، ميزان پيچيدگي تغييرات، زمان و نيروي الزم براي . درخواست شود

هزينه اعمال تغييرات را " انجام تغييرات، ميزان تاثير، تست الزم، ارتباط با تغييرات ديگر و نهايتا
 .  مشخص نمود

 ميزان کيفيت و ميزان پيشرفت توسط معيارهاي کمي نرم افزار ،هبراي کنترل پيشرفت پروژ     
اين گزارش . گزارش پيشرفت پروژه توسط اعضاي تيم تهيه مي شود" معموال. مشخص مي شوند

شامل، ميزان تالش انجام شده تا کنون و ميزان تالش الزم براي خاتمه وظيفه محول شده،  نرم 
بر اساس اين . لي که با کمک مديريت حل شده مي باشدافزارهاي ايجاد شده و مشکالت و مسائ

ميزان پيشرفت بر اساس ميزان . گزارشها ميزان پيشرفت پروژه توسط مدير پروژه مشخص مي شود
 . تکميل وظايف مشخص شده در برنامه ريزي پروژه تعيين مي شود

شکالت و نکاتي که در مدير پروژه به ليستي از موارد و م" معموال گزارش وضعيت پروژه     براي 
روژه را براي افراد نتايج حاصل از کنترل پگزارش ارتباط با پروژه مشاهده شده ارجاع مي کند و 

 :اين گزارش شامل موارد زير است . مشخص مي کند
ميزان پيشرفت تکنيکي پروژه شامل کارهاي تکميل شده تا زمان تهيه گزارش و تغييرات کيفي و 

 .کمي اعمال شده 
 فت بودجه شامل ميزان بودجه هزينه شده نسبت به بودجه پيش بيني شدهپيشر

 ميزان پيشرفت پروژه در مقايسه با زمانبندي پروژه

 گزارشي مبتني بر تجديد نظر در زمانبندي پروژه مبتني بر ميزان کار انجام شده و باقيمانده

 گزارشي در ارتباط با وضعيت افراد تيم پروژه

  پروژهميزان ريسک در انجام

 گزارش مسائل مربوط به انجام پروژه و چگونگي رفع مسائل و مشکالت

 در رفع آنهاليستي از مسائلي که در گزارش قبلي مطرح شد و ميزان پيشرفت 
اين .      همانطور که مشخص است در گزارش وضعيت بايد مشکالت و مسائل مشخص شوند

و يا افراد باشد و يا اينکه بواسطه مشکالتي مشکالت ممکن است در ارتباط با برنامه ريزي غلط 
تکنيکي از قبيل نقصهاي گزارش شده توسط تيم کنترل کيفيت، ابهام در نيازهاي مطرح شده و يا 



در گزارش وضعيت پروژه همچنين حاالت استثنايي از قبيل مثل . مشکالت در ابزار مورد استفاده باشد
هر گونه مشکل پيش بيني نشده اي که " ه ابزار و کالمشکل در ديافت پاسخ از کاربرها، دسترسي ب

 . موجب عدم پيشرفت پروژه مي شود است
ارزيابي و علت و هر مورد را "  مدير بايد دقيقا، گزارش شدهکنترل موارد استثنا و مسائل    براي 

 بايد پس از انتخاب راه حل مدير. معلول را مشخص کند و راه حلهاي ممکن را تعيين و مقايسه کند
 . تغييرات ممکن را مستند نموده، برنامه ريزي پروژه را اصالح نمايد

   برنامه ريزي براي تکرار بعدي۴-۲-۴
در . هر تکرار يک پروژه کوچک است. براي هر تکرار به صورت جداگانه برنامه ريزي مي شود

 زمانبندي مشخص مي برنامه ريزي که در ابتدا مرحله شناخت انجام ميشود کليات هر تکرار از جمله
 براي هر تکرار بايد مجموعه موردهاي استفاده و نيازهاي کيفي که در آن تکرار مورد بررسي . گردد

نتايج آن تکرار، تخصيص  در خاتمه هر تکرار بايد زماني را به ارزيابي . قرار مي گيرند مشخص شود
 :ر استساختار تعيين شده براي برنامه ريزي هر تکرار به شرح زي . داد
  . شامل خالصه اي از کل مطالب در برنامه ريزي تکرار است:مقدمه  -۱
 براي نمونه در اولين تکرار از مرحله .بيانگر هدف از برنامه ريزي تکرار مورد نظر است: هدف   -۱-۱

بت نام مي توان هدف را به اين صورت مشخص کرد که در اين تکرار نيازهاي  شناخت در سيستم ث
در اين تکرار . ص خواهد شد و برنامه ريزي کلي براي کل پروژه مشخص خواهد شدسيستم مشخ

همچنين قالب کاري سيستم مورد بررسي قرار گرفته، مشخص مي شود که آيا پروژه بايد ادامه يابد يا 
 .اينکه مقرون به صرفه نيست

کليه . بيشتري قرار مي گيرند، نيازها مورد تحليل  براي سيستم ثبت ناممرحله تشريح از ۱ در تکرار     
نمونه اوليه يا در اصطالح پروتوتايپي از معماري کلي . موردهاي استفاده، تحليل و طراحي خواهند شد
 نرم افزار توليد مي ۱ نسخه مرحله ايجاد از ۱در تکرار . سيستم ثبت نام در اين مرحله ايجاد خواهد شد

به اين نرتيب . شکاالت مشاهده شده رفع مي گردد تکميل شده نقصها و ا۱ نسخه ۲در تکرار . شود
 سيستم ثبت مرحله انتقالدر تکرار اول از . . از نرم افزار ثبت نام خواهد بود۱ نسخه ۲محصول تکرار 

در تکرار دوم از مرحله . حاصل کار پروژه در قالب يک بسته نرم افزاري آماده و نصب مي شودنام 
اين نسخه شامل کليه قابليتهاي مشخص شده در مستندات . ي شودانتقال نسخه دوم نرم افزار نصب م

 . چشم اندا ز خواهد بود
       



 در اين قسمت مشخص مي  شرح خالصه اي از مقصود از برنامه ريزي تکرار مورد نظر:دامنه  -۱-۲
 پروژه مي توان گفت که دامنهبراي نمونه براي اولين تکرار از مرحله شناخت در سيستم ثبت نام . شود

  . ج ايکس استلدر حد کا
 
 . در اين بخش يک ديکشنري از اصطالحات، اسامي مختصرو مشابه ارائه مي شود:تعاريف  -۱-۳
 
 براي نمونه .زي تکرار از آنها استفاده شده استيليستي از اسامي مستنداتي که براي برنامه ر:  مراجع  

 :نام مراجع شاملسيستم ثبت تکرار اول از مرحله شناخت در در مورد 

  مستندات چشم انداز پروژه-
  مستندات تقاضاهاي افراد براي سيستم ثبت نام-
  ديکشنري اصطالحات مورد استفاده در سيستم ثبت نام-
  زمانبندي مرحله شناخت-
  برنامه ريزي پروژه براي سيستم ثبت نام-

 ج مورد فوق هستند، با اين تفاوت که در مرحله تشريح مراجع مورد استفاده براي اولين تکرار مشابه پن

 در مرحله ايجاد مستندات برنامه ريزي و  .زمانبندي براي مرحله شناخت مورد استفاده قرار مي گيرد
مستند ديگري که در اين .  زمانبندي براي اين مرحله به عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد

 .مون نرم افزار استمرحله استفاده مي شود، برنامه  ريزي براي آز
 
در تکرار اول لز . در اين قسمت خالصه اي از ادامه گزارش برنامه ريزي ارائه مي شود : خالصه -۱-۵

همچنين وضعيت . مرحله تشريح بطور خالصه زمانبندي شامل مراحل اصلي براي تکرار ارائه مي شود
  .ميل تکرار مشخص مي شودمورد انتظار براي موردهاي استفاده و معيارهاي ارزيابي براي تک

 
زماني، زمان شروع تست برنامه  دياگرامهاي  تهيهشاملبرنامه ريزي براي هر تکرار  : برنامه ريزي -۲

در سيستم ثبت نام نيازهاي سيستم رتکرار اول از مرحله شناخت د  . استها، نمونه هاي اجرايي و غيره
استفاده اصلي توسعه داده مي شوند و برنامه موردهاي . مشخص مي شوند و قالب پروژه تهيه مي شود

در انتهاي اين مرحله است که براي سرمايه گذاري بر روي اين پروژه . ريزي کلي پروژه تهيه مي شود
 . کالج ايکس تصميم گيري مي نمايد



نمونه اوليه از . در مرحله تشريح برنامه اصلي تحليل و طراحي کليه موردهاي استفاده سيستم است
قابليتهاي . ي سيستم تهيه مي شود تا اينکه قابليت و کارايي معماري طراح شده مشخص گرددمعمار

 :نسخه اول از نرم افزار ثبت نام به شرح زير خواهد بود
 الگ کردن به داخل سيستم •
 بستن ثبت نام •
 ثبت نام دروس •
 رابطي براي برقراري ارتباط با سيستم کاتالوگ دروس •
  با سيستم ماليرابطي براي برقراري ارتباط •
 تهيه اطالعات مورد نياز دانشجويان •
 تهيه اطالعات مورد نياز اساتيد •

در تکرار دوم از مرحله ايجاد، بايد بازتاب کاربر در ارتباط با نقصها و مشکالت عملي مشاهده 
  نرم افزار که کامل۱در اين مرحله همچنين بخشهايي از نسخه .  نرم افزار بر طرف شود۱شده از نسخه 

 :موردهاي استفاده اصلي در اين مرحله عبارتند از.  نشده اند مي بايست کامل گردد
 

 الگ کردن به داخل سيستم •
 بستن ثبت نام •
 ثبت نام دروس •
 رابطي براي برقراري ارتباط با سيستم کاتالوگ دروس •
 رابطي براي برقراري ارتباط با سيستم مالي •
 تهيه اطالعات مورد نياز دانشجويان •
 عات مورد نياز اساتيدتهيه اطال •

نرم افزار بسته .  نرم افزار آماده شود۱زماني آغاز مي شود که نسخه از مرحله پشتيباني تکرار اول 
تيم انتقال مسئوليت تهيه منوالهاي کاربر و نصب نرم . بندي شده و براي توزيع و نصب آماده مي شود

رويس دهنده کنوني کالج و ايستگاه هاي نصب نرم افزار بر روي س. را بر عهده خواهد داشتافزار 
تيم انتقال همچنين مسئوليت انجام آزمون . کاري مشخص شده براي کاربرها انجام خواهد شد

تيم انتقال وظيفه آموزش و پشتيباني نرم .  گرفتن پذيرش  از مشتري به عهده اين تيم استپذيرش و 
 . افزار را بر عهده خواهد داشت



فعاليتها بر اي .  نرم افزار ثبت نام آغاز مي شود۲ل شدن نسخه ييباني با تکمتکرار دوم مرحله پشت
 ۲ مي بايست به نسخه ۱با اين تفاوت که داده هاي حاصل از نسخه . تکرار دوم مشابه تکرار اول است

 . انتقال داده شود
 

تهاي پروژه در اين قسمت زمانهاي مشخص شده براي شروع و خاتمه فعالي :  فعاليتهاي تکرار-۲-۱
براي نمونه فعاليتها در تکرار اول از مرحله شناخت در سيستم ثبت نام به شرح زير . مستند مي گردند

 .هستند
 تاريخ خاتمه تاريخ شروع  فعاليت

 ۱۳۸۲مهر  ۲۴  ۱۳۸۲مهر اول  مدلسازي سيستم جاري
 ۱۳۸۲ آبان ۲۵ ۱۳۸۲ مهراول  تعيين نيازها

 ۱۳۸۲ آبان ۱۵ ۱۳۸۲ مهراول  مديريت ترکيب 
 ۱۳۸۲ آذر ۱ ۱۳۸۲ مهراول  مديريت

 :براي مرحله تشريح فعاليتها در تکرار اول به صورت زير مي باشند
 تاريخ خاتمه تاريخ شروع  فعاليت

 ۱۳۸۲ آبان   ۵ ۱۳۸۲   آبان۳ مدلسازي سيستم جاري
 ۱۳۸۲ نآبا  ۹  ۱۳۸۲ آبان  ۳ )  ريسک باال۲ و س۱موردهاي استفاده س( تعيين نيازها 

 ۲ و س۱موردهاي استفاده س(تحليل و طراحي 
 )ريسک باال

 ۱۳۸۲ آبان ۱۸ ۱۳۸۲ آبان   ۵

 ۱۳۸۲ آبان ۲۴ ۱۳۸۲ آبان ۱۵ )۱نمونه اوليه معماري س(پياده سازي 
 ۱۳۸۲  آذر ۲ ۱۳۸۲ آبان ۲۲ )۱نمونه اوليه معماري س(آزمون 
 ۱۳۸۲  آذر ۴ ۱۳۸۲ آبان  ۲  محيط

 ۱۳۸۲  آذر ۴ ۱۳۸۲ آبان  ۲ مديريت
 

 : از مرحله ايجاد به شرح زير استاولفعاليتهاي الزم براي انجام تکرار 
 تاريخ خاتمه تاريخ شروع  فعاليت

 ۱۳۸۲ آذر ۲۵ ۱۳۸۲ آذر ۱۶ تحليل و طراحي
 ۱۳۸۲  بهمن ۶ ۱۳۸۲ آذر ۱۶ ۱ پياده سازي نسخه 

 ۱۳۸۲  بهمن ۸ ۱۳۸۲ آذر ۱۶ ۱ آزمون نسخه 
 ۱۳۸۲  بهمن ۱۲ ۱۳۸۲ آذر ۱۵ محيط



 ۱۳۸۲  بهمن ۱۲ ۱۳۸۲ آذر ۱۵ مديريت
 

 به شرح زير هستند  از مرحله انتقال۲ و ۱فعاليتها براي تکرارهاي 
 تاريخ خاتمه تاريخ شروع  فعاليت

     ۱  نسخه -۱تکرار 
 ۱۳۸۳  خرداد ۱  ۱۳۸۳ ارديبهشت ۲۷ توليد نرم افزار 

 ۱۳۸۳خرداد   ۷  ۱۳۸۳ خرداد ۲ ۱بسته بندي و توزيع نسخه 
 ۱۳۸۳خرداد ۱۱  ۱۳۸۳ خرداد ۱۰ آزمون پذيرش

     ۲  نسخه -۲تکرار 
 ۱۳۸۳ تير ۲ ۱۳۸۳ خرداد ۳۰ توليد نرم افزار 

 ۱۳۸۳  تير ۸ ۱۳۸۳ تير ۵ ۱بسته بندي و توزيع نسخه 
 ۱۳۸۳ تير ۲۰  ۱۳۸۳ خرداد ۳۰ ۲ به نسخه ۱انتقال داده ها از نسخه 

 ۱۳۸۳ تير ۱۴  ۱۳۸۳ تير ۱۳ آزمون پذيرش
 
 
مشخص مي براي يک تکرار در اين قسمت ريز جزئيات زمانبندي پروژه :   زمانبندي تکرار  -۲-۲

 :ناخت سيستم ثبت نام زمانبندي به شرح زير استش براي تکرار اول از مرحله .شود
 منابع خاتمه شروع مدت نام وظيفه

  ۱/۹/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۴۵  مدت کل
  ۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۰  شروع-  
خاتمه مرحله (مرورقالب کاري -  

 )شناخت
  ۱/۹/۸۲ ۱/۹/۸۲  روز۰

  ۱/۹/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۴۵  مرحله شناخت
  ۱/۹/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۴۵   اولين تکرار

  ۲۴/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز۱۸ مدلسازي سيستم کاري•    
 ليلگر فرايند کاريتح ۱۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز۹ تهيه ديکشنري اصطالحات و تعاريف       -     
 تحليلگر فرايند کاري ۱۱/۷/۸۲ ۹/۷/۸۲  روز۳  يافتن بازيگرهاوموردهاي استفاده کاري-     
  ۱۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۹  توصيف موردهاي استفاده کاري -    

 طراح سيستم کاري ۱۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۹ ۱  توصيف مورد استفاده کاري--          



 طراح سيستم کاري ۱۱/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۹ ۲ف مورد استفاده کاري  توصي--          
 تحليلگر فرايند کاري ۱۸/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۱۴  ايجاد مدل موردهاي استفاده کاري-    
 بررسي کننده مدل فرايندکاري ۲۴/۷/۸۲ ۲۱/۷/۸۲  روز۴  بررسي مدل موردهاي استفاده کاري-    

  ۲۵/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۴۰  تعيين نيازها•   
 تحليلگر سيستم ۴/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز ۲۵  تهيه مستندات چشم انداز پروژه-      
 تحليلگر سيستم ۸/۸/۸۲ ۵/۸/۸۲ روز ۴  گردآوري نيازهاي افراد-      

 تحليلگر سيستم ۵/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۲۶  مديريت وابستگيها-       
 تحليلگر سيستم ۵/۸/۸۲ ۲۳/۷/۸۲  روز۱۰  تکميل ديکشنري اصطالحات-       
 تحليلگر سيستم ۵/۸/۸۲ ۲۳/۷/۸۲  روز۱۰ تعيين بازيگرها و موردهاي استفاده -       
 معمار ۲۵/۸/۸۲ ۱۲/۸/۸۲  روز۱۰ اولويت بندي موردهاي استفاده -       
 تحليلگر سيستم ۱۱/۸/۸۲ ۱۱/۸/۸۲  روز۱   تعيين محدوديتهاي سيستم-       

  ۱۵/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز ۳۴ رکيب بخشهاي پروژهمديريت ت •   
 مدير پروژه ۱۸/۷/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز ۱۴  تعيين عمليات ترکيب-      
 مدير ترکيب ۱۵/۸/۸۲ ۲۱/۷/۸۲ روز ۲۰  ايجاد محيط عمليات ترکيب-      

  ۱/۹/۸۲ ۱/۷/۸۲ روز ۴۵  مديريت  •   
 همدير پروژ ۱۸/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۳۵  تعيين ريسک-     
 مدير پروژه ۱/۸/۸۲ ۱/۷/۸۲  روز۲۴  برنامه ريزي مراحل-     
 مدير پروژه ۱۸/۸/۸۲ ۴/۸/۸۲  روز۱۱  تعيين افراد تيم پروژه-     
 مدير پروژه ۱/۹/۸۲ ۱۱/۸/۸۲  روز۱۶  توليد قالب کاري-     

 
 :براي تکرار اول از مرحله تشريح جزئيات زمانبندي به صورت زير مي باشد

 منابع خاتمه شروع فهنام وظي
  ۴/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲  مدت کل

  ۲/۹/۸۲ ۲/۹/۸۲  شروع-  
  ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲  مرحله مهم براي تهيه رابط کاربر-  
  ۴/۱۰/۸۲ ۴/۱۰/۸۲  مرحله مهم براي نمونه اوليه معماري-  

  ۴/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲  مرحله شناخت
  ۴/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲  تهيه نمونه اوليه معماري–  اولين تکرار 



  ۵/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲ مدلسازي سيستم کاري•    
  فرايند کاريطراح ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲ تعيين موجوديتهاوکارکنهاي سيستم کاري       -  

     تشريح کارکنهاي سيستم کاري-   
 طراح سيستم کاري ۵/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲  کاريجوديتهاي سيستممو وکارکنها  يافتن -   

  ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲  سيستم کاري  توصيف کارکنهاي-    
 طراح سيستم کاري ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲ ۱  توصيف کارکنهاي سيستم کاري--          
 طراح سيستم کاري ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲ ۲  توصيف کارکنهاي سيستم کاري--          

  ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲  توصيف موجوديتهاي سيستم کاري -    
 طراح سيستم کاري ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲ ۱يستم کاري  توصيف موجوديتهاي س--          
 طراح سيستم کاري ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲ ۲  توصيف موجوديتهاي سيستم کاري--          

 بررسي کننده مدل فرايندکاري ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲  بررسي مدل اشياء سيستم کاري-    

  ۹/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲  تعيين نيازها•   
 تحليلگر سيستم ۹/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲ کنترل وابستگيها -      
بر طبق تهيه جزئيات موردهاي استفاده  -      

 اولويت  
۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲   

 تهيه کننده موردهاي استفاده ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲ ۵ الي ۱  تهيه جزئيات موردهاي استفاده --       
 معمار ۴/۹/۸۲ ۴/۹/۸۲  تعيين ساختار مدل موردهاي استفاده -       
 طراح رابط کاربر ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲ سازي رابط کاربر  مدل-       
 طراح رابط کاربر ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲  تهيه نمونه اوليه رابط کاربر -       
 مرورگر نيازها ۵/۹/۸۲ ۵/۹/۸۲  مرور نيازها -       

  ۱۸/۹/۸۲ ۵/۹/۸۲ )معماري و ريسک( تحليل و طراحي •   
 رمعما ۵/۹/۸۲ ۵/۹/۸۲  تحليل معماري-   
   ۸/۹/۸۲ ۸/۹/۸۲  تحليل موردهاي استفاده بر طبق اولويت-   
 طراح ۸/۹/۸۲ ۸/۹/۸۲  ۴ تا ۱ تحليل موردهاي استفاده --   
 معمار ۹/۹/۸۲ ۹/۹/۸۲  طراحي معماري-   
 معمار ۱۰/۹/۸۲ ۱۰/۹/۸۲  تشريح همروندي-   
 معمار ۱۱/۹/۸۲ ۱۱/۹/۸۲  تشريح توزيع عمليات-   
 معمار ۱۲/۹/۸۲ ۱۲/۹/۸۲  بررسي معماري مرور و-   



   ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  طراحي زير سيستمها بر اساس اولويت-   
 طراح ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲ ۲ الي ۱ طراحي زير سيستم --   
   ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  طراحي کالسها بر اساس اولويت-   
 طراح ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲ ۴ الي ۱ طراحي کالسهاي --   
  ۱۶/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ حي موردهاي استفاده بر اساس اولويت طرا-   
 طراح ۱۶/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ ۲ الي ۱ طراحي موردهاي استفاده --   
 طراح بانک اطالعاتي ۱۷/۹/۸۲ ۱۷/۹/۸۲  طراحي بانک اطالعاتي-   
 بررسي کننده طرح ۱۸/۹/۸۲ ۱۸/۹/۸۲  مرور و بررسي طراحي-   
  ۲۴/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲ )سک معماري و ري( پياده سازي •   
 معمار ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  ايجاد ساختار پياده سازي-   
 يکپارچه کننده سيستم  ۱۹/۹/۸۲ ۱۹/۹/۸۲  برنامه ريزي براي يکپارچه سازي سيستم-   
 پياده کننده سيستم  ۲۲/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ برنامه ريزي براي يکپارچه سازي زيرسيستمها -   
    ۲۲/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ ت نرم افزاري برطبق اولويتقطعاپياده سازي  -   

 پياده ساز ۲۲/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ ۴ الي ۱ پياده سازي قظعه --   
    ۲۳/۹/۸۲ ۲۳/۹/۸۲  رفع نقصها-   
 پياده کننده سيستم ۲۳/۹/۸۲ ۲۳/۹/۸۲  يکپارچه سازي زير سيستمها-   
  سيستميکپارچه کننده ۲۴/۹/۸۲ ۲۴/۹/۸۲  يکپارچه سازي سيستم-   
  ۳/۱۰/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ )معماري و ريسک ( آزمون  •   
 طراح آزمون ۲۲/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ )ترکيب و سيستم( برنامه ريزي آزمون -   
 طراح آزمون ۲۳/۹/۸۲ ۲۳/۹/۸۲ )ترکيب و سيستم( طرح آزمون -   
 طراح آزمون ۲۴/۹/۸۲ ۲۴/۹/۸۲  پياده سازي آزمون-   
 طراح   ۲۵/۹/۸۲ ۲۵/۹/۸۲  بسته ها طراحي آزمون کالسها و-   
 پياده ساز  ۲۵/۹/۸۲ ۲۵/۹/۸۲  پياده سازي آزمون کالسها و بسته ها-   
 مسئول آزمون يکپارچگي  ۱/۱۰/۸۲ ۱/۱۰/۸۲  اجرا آزمون ترکيب-   
 مسئول آزمون سيستم  ۲/۱۰/۸۲ ۲/۱۰/۸۲  اجرا آزمون سيستم-   
 مسئول آزمون کارايي  ۱/۱۰/۸۲ ۱/۱۰/۸۲  اجرا آزمونهاي کارايي-   
 طراح آزمون  ۲/۱۰/۸۲ ۲/۱۰/۸۲  ارزيابي آزمون-   
  ۴/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲  مديريت•   



 مدير پروژه ۲/۹/۸۲ ۹/۸۲/ ۲ ايجاد برنامه ريزي براي تکرار -   
 مدير پروژه ۳/۹/۸۲ ۳/۹/۸۲  تعيين نفرات تيم پروژه-   
 مدير پروژه ۲/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲ بررسي مجدد ليست ريسک -   
 مدير پروژه ۳/۱۰/۸۲ ۳/۱۰/۸۲  ارزيابي تکرار-   
 مدير پروژه ۴/۱۰/۸۲ ۴/۱۰/۸۲  اصالح برنامه ريزي پروژه-   
    

  ۴/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲ محيط •   
   ۱۱/۹/۸۲ ۲/۹/۸۲ هماهنگ کردن فرايندها -   
   ۳/۱۰/۸۲ ۱۲/۹/۸۲  بهبود فرايندها-   
  ۳/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲ ر انتخاب و تهيه ابزا-   
  ۳/۱۰/۸۲ ۲/۹/۸۲  مالقات براي تهيه ابزار-   
  ۳/۱۰/۸۲ ۳/۱۰/۸۲  تهيه امکانات براي پشتيباني فرايند توليد-   
  ۴/۱۰/۸۲ ۴/۱۰/۸۲  آموزش-   

 
زمانبندي براي مراحل دوم و سوم . ارائه شده است ايجاد از مرحله براي تکرار اولدر ادامه زمانبندي 

 . ت مشابه پس از تکرار اول انجام مي شودبه صور
 منابع خاتمه شروع نام وظيفه

  ۱۷/۱۲/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  مراحل اصلي
  ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  از مرحله ايجاد۱ شروع تکرار -  
  ۱۲/۱۰/۸۲ ۱۲/۱۰/۸۲ ۱مراحل اصلي در توليد نسخه  -  
  ۱۲/۱۰/۸۲ ۱۲/۱۰/۸۲  از مرحله ايجاد۲ شروع تکرار -  
  ۱۴/۱۱/۸۲ ۱۱۴/۱۱/۸۲رحله اصلي در قابليتهاي اجرايي نسخه  م-  
  ۱۴/۱۱/۸۲ ۱۴/۱۱/۸۲  از مرحله ايجاد۳ شروع تکرار -  
  ۱۷/۱۲/۸۲ ۲۱۷/۱۲/۸۲ مرحله اصلي در قابليتهاي اجرايي نسخه -  

  ۱۷/۱۲/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  مرحله ايجاد
  ۱۲/۱۰/۸۲ ۱۵/۹/۸۲ ۱ توليد نسخه –  اولين تکرار 

  ۲۵/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ تحليل و طراحي•    
   ۲۵/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲تعيين موجوديتهاوکارکنهاي سيستم کاري       -  



 معمار ۲۵/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  تعديل معماري-   
   ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ ها بر اساس اولويتسيستم زير طراحي-   

 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ ک  ف–زس  طراحي زير سيستم --          
 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲  س ر-  طراحي زير سيستم زس --          
   ۲۵/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲  طراحي کالسها بر اساس اولويت-   

 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ رب خ-  طراحي کالسهاي ک--          
 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ چ ک خ-  طراحي کالسهاي ک--          
 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ م و د-  طراحي کالسهاي ک--          
 طراح ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ ف و د-  طراحي کالسهاي ک--          

طراحي موردهاي استفاده بر اساس  -   
 اولويت

۱۸/۹/۸۲ ۱۹/۹/۸۲   

 طراح ۱۹/۹/۸۲ ۱۸/۹/۸۲ و ه ي-  طراحي موردهاي م--          
 طراح ۱۹/۹/۸۲ ۱۸/۹/۸۲ م ر ک-  طراحي موردهاي م--          

  بانکطراح ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  طراحي با نک اطالعاتي-   

  بانکبررسي کننده ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  بررسي طراحي-   

  ۶/۱۰/۸۲ ۱۶/۹/۸۲  پياده سازي•   
  يکپارچه کننده سيستم ۱۷/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲  برنامه ريزي براي يکپارچه سازي سيستم-   
زي کپارچه ساي برنامه ريزي براي -   

 هازيرسيستم
  پياده کننده ۱۹/۹/۸۲ ۱۸/۹/۸۲

   ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  پياده سازي قطعه هاي کد بر اساس اولويت-    
 پياده کننده  ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ و ن س - پياده سازي قطعه ق--    
 پياده کننده ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ و م س- پياده سازي قطعه ق--    
 پياده کننده  ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ ن ر و - پياده سازي قطعه ق--    
 پياده کننده ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ و م ز- پياده سازي قطعه ق--    
 پياده کننده  ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ و ن ج - پياده سازي قطعه ق--    
 پياده کننده ۲۳/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲ و م چ- پياده سازي قطعه ق--    
 نده پياده کن ۲۴/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  رفع نقصها-   
 کد کننده بررسي ۲۶/۹/۸۲ ۲۵/۹/۸۲  بررسي کد-   



 پياده کننده ۲۹/۹/۸۲ ۲۵/۹/۸۲  انجام آزمون واحدها يا پيمانه ها-   
 پياده کننده ۱/۱۰/۸۲ ۳۰/۹/۸۲  يکپارچه سازي زيرسيستمها-   
 يکپارچه کننده سيستم ۶/۱۰/۸۲ ۲/۱۰/۸۲  يکپارچه سازي سيستمها-   
  ۸/۱۰/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ )ها و توابع يکپارچه سازيرابط( آزمون  •   
 طراح آزمون ۱۶/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲ )ترکيب و سيستم( برنامه ريزي آزمون -   
 طراح آزمون ۱۷/۹/۸۲ ۱۷/۹/۸۲ )ترکيب و سيستم( طرح آزمون -   
 طراح آزمون ۱۸/۹/۸۲ ۱۸/۹/۸۲  پياده سازي آزمون-   
 طراح   ۱۹/۹/۸۲ ۱۹/۹/۸۲  طراحي آزمون کالسها و بسته ها-   
 پياده ساز  ۲۲/۹/۸۲ ۲۲/۹/۸۲  پياده سازي آزمون کالسها و بسته ها-   
 مسئول آزمون يکپارچگي  ۲/۱۰/۸۲ ۲/۱۰/۸۲  اجرا آزمون يکپارچه سازي-   
 مسئول آزمون سيستم  ۷/۱۰/۸۲ ۷/۱۰/۸۲  اجرا آزمون سيستم-   
 مسئول آزمون کارايي  ۲۳/۹/۸۲ ۲۳/۹/۸۲  اجرا آزمونهاي کارايي-   
 طراح آزمون  ۸/۱۰/۸۲ ۸/۱۰/۸۲  ارزيابي آزمون-   
  ۱۲/۱۰/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  مديريت•   
 مدير پروژه ۱۵/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  ايجاد برنامه ريزي براي تکرار-   
 مدير پروژه ۱۶/۹/۸۲ ۱۶/۹/۸۲  تعيين نفرات تيم پروژه-   
 مدير پروژه ۲۹/۹/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  بررسي مجدد ليست ريسک-   
 مدير پروژه ۳/۱۰/۸۲ ۳/۱۰/۸۲  ارزيابي تکرار-   
 مدير پروژه ۱۲/۱۰/۸۲ ۱۲/۱۰/۸۲  اصالح برنامه ريزي پروژه-   

     تکرار دوم و سوم مشابه تکرار اول هستند

  ۱۷/۱۲/۸۲ ۳/۹/۸۲ محيط •   
   ۱۷/۱۲/۸۲ ۱۵/۹/۸۲  پشتيباني پياده سازي-   

 
 : مرحله انتقال به شرح ذيل زمانبندي شده اندتکرار اول و دوم از

 خاتمه شروع نام وظيفه
 ۱۴/۴/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  بخشهاي اصلي 
 ۲۷/۲/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  از مرحله انتقال۱ شروع تکرار -  
 ۱۱/۳/۸۳ ۱۱/۳/۸۳ ۱ پذيرش نسخه -  



 ۳۰/۳/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  از مرحله انتقال۲ شروع تکرار -  
 ۱۴/۴/۸۳ ۱۴/۴/۸۳ ۲ پذيرش نسخه -  

 ۲۰/۴/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  مرحله انتقال
 ۱۶/۳/۸۳ ۲۷/۲/۸۳ ۱  نسخه -۱تکرار •  

 ۲۸/۲/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  نصب نرم افزار-   
 ۱/۳/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  توليد نرم افزار --    
 ۲۸/۲/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  دستورالعملهاي نصب---    
 ۱/۳/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  مستندهاي نصب---    
 ۲۸/۲/۸۳ ۲۷/۲/۸۳  داده هاي ترکيب---    
  ۳/۳/۸۳ ۲/۳/۸۳ ۱ نسخه بسته بندي --   
 ۷/۳/۸۳ ۴/۳/۸۳ ۱نسخه  توزيع --    
 ۹/۳/۸۳ ۸/۳/۸۳ نصب نرم افزار --    
 ۱۶/۳/۸۳ ۱۰/۳/۸۳  تهيه راهنما و کمک به کاربر--    
 ۱۱/۳/۸۳ ۱۰/۳/۸۳  آزمون پذيرش--    

 ۲۰/۴/۸۳ ۳۰/۳/۸۳ ۲  نسخه -۲تکرار •  
 ۲۰/۴/۸۳ ۳۰/۳/۸۳ صب نرم افزار ن-   
 ۲/۴/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  توليد نرم افزار --    
 ۳۰/۳/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  دستورالعملهاي نصب---    
 ۲/۴/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  مستندهاي نصب---    
 ۳۰/۳/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  داده هاي ترکيب---    
 ۱/۴/۸۳ ۳۰/۳/۸۳  برنامه هاي جانبي براي تبديل داده ها---    
  ۶/۴/۸۳ ۵/۴/۸۳ ۲بسته بندي نسخه  --   
  ۸/۴/۸۳ ۷/۴/۸۳ ۲ توزيع نسخه --    
  ۱۲/۴/۸۳ ۹/۴/۸۳  نصب نرم افزار--    
 ۲۰/۴/۸۳ ۱۵/۴/۸۳  تبديل و انتقال داده ها--    
 ۱۹/۴/۸۳ ۱۳/۴/۸۳  تهيه راهنما و کمک به کاربر--    
 ۱۴/۴/۸۳ ۱۳/۴/۸۳  آزمون پذيرش--    

 



براي نمونه .  قسمت محصوالت پروژه مشخص مي شوددر اين:   تکرار  يکيمحصولها  -۲-۳ 
 .محصولهاي حاصل از تکرار اول از مرحله شناخت به شرح زير است

 مسئول محصول مجموعه محصولها
 کارگرنژاد. ع ديکشنري

 مفيدي. ح مدل موردهاي استفاده کاري
 دکارگرنژا. ع شرح تکميلي امور

  مجموعه مدلهاي کاري

 مفيدي. ح تحقق موردهاي استفاده کاري
 بينشگر. س مستند چشم انداز پروژه

 کريمي. ک مستند تقاضاهاي افراد مرتبط 
 بينشگر. س شرح موردهاي استفاده

 بينشگر. س شرح تکميلي 
 بينشگر. س شرح ويژگيهاي نيازمنديها

  مجموعه نيازمنديها

 بينشگر. س مدل موردهاي استفاده
 مديري. غ برنامه ريزي اولين تکرار

 مديري. غ برنامه ريزي پروژه
 مديري. غ زمانبندي پروژه

 مديري. غ ليست ريسک پروژه
 مديري. غ برنامه ريزي براي تعيين اندازه پروژه

 کاوه. مديري و ک. غ بررسي وضعيت
 کاوه. مديري و ک. غ بررسي اولين تکرار 

  مجموعه مديريتي 

 مقدم. م امه ريزي براي عمليات ترکيببرن
 استانداردها و راهنماييها کاوه. ک راهنمايي براي تعيين ويژگيهاي نيازها

 کاوه. ک محيط عمليات ترکيب
 

 :براي تکرار اول از مرحله تشريح محصوالت و خروجيهاي تکرار به صورت زير مشخص شده است
 مسئول محصول مجموعه محصولها

 اي کاري مجموعه مدله کارگرنژاد. ع ديکشنري
 مفيدي. ح مدل موردهاي استفاده کاري



  کارگرنژاد. ع امورشرح تکميلي 
 مفيدي. ح تحقق موردهاي استفاده کاري

 بينشگر. س مستند چشم انداز پروژه
 کريمي. ک مستند تقاضاهاي افراد مرتبط 

 بينشگر. س شرح موردهاي استفاده
 بينشگر. س شرح تکميلي 

 بينشگر. س شرح ويژگيهاي نيازمنديها

  مجموعه نيازمنديها

 بينشگر. س مدل موردهاي استفاده
 تفضلي. م )آناليز(مدل تحليل    مجموعه طراحي
 قادري. ن شرح موردهاي استفاده 
 تفضلي. م شرح تکميلي 
 قادري. ن  بررسي مدل موردهاي استفاده 

 تفضلي. م ربتهيه نمونه اوليه از رابط کا 
 قادري. ن برنامه ريزي ايجاد يکپارچه  پياده سازيمجموعه 

 تفضلي. م ايجاد نمونه اوليه معماري 
 ملکوتي. ک آزمون برنامه ها 
 سلماسي. ر گزارش ارزيابي آزمون 

 مديري. غ برنامه ريزي تکرار
 مديري. غ اصالح برنامه ريزي پروژه

 مديري. غ ندي پروژهاصالح زمانب
 مديري. غ اصالح ليست ريسک پروژه

 مديري. غ برنامه ريزي براي تعيين اندازه پروژه
 مديري  . غ بررسي وضعيت
 مديري  . غ ارزيابي تکرار 

   مجموعه مديريتي

 مقدم. م برنامه ريزي براي آزمون برنامه ها
 پازوکي. س راهنماي طراحي

 پازوکي. س امه نويسيراهنماي برن
 استانداردها و راهنماها

 رهبري. ر راهنماي آزمون



 چيتگر. م راهنماي رابط کاربر 
 

 :براي تکرار دوم از مرحله ايجاد محصوالت و خروجيهاي تکرار به صورت زير مشخص شده است
 مسئول محصول فرايند

 پارسا.     س )اصالح(    مدل تحليل     مجموعه طراحي
 کهن.  م    ) اصالح(   مدل طراحي  
 نادران.     ن )اصالح(   مستندات معماري نرم افزار 

 معمار.     ح    برنامه ريزي يکپارچه سازي   مجموعه پياده سازي
 پزشکپور.     د ۱   بخش اصلي نسخه  
 دهکردي.     س    راه اندازهاي آزمون   
 سادات الحسني.  ف       گزارش ارزبابي آزمون 

 مديري.     ف ۲   برنامه ريزي تکرار  ريت   مجموعه مدي
 مديري.     ف )اصالح(    برنامه ريري پروژه  
 مديري.     ف )اصالح(    زمانبندي پروژه  
 مديري.     ف )اصالح(   ليست ريسک  
 مديري.     ف   ارزيابي وضعيت 
 مديري.     ف   ارزيابي تکرار 
 مديري.     ف   برنامه ريزي آزمون نرم افزار 

 
براي تکرار اول و دوم از مرحله انتقال محصوالت و خروجيهاي تکرار به صورت زير مشخص شده 

 :است
 مسئول محصول مجموعه محصولها

 کارگرنژاد. ع دستورالعملهاي نصب
 مفيدي. ح منوال کاربر

 کارگرنژاد. ع داده هاي ترکيب
 مفيدي. ح رسانه مورد استفاده براي نصب

 مفيدي. ح ۱قابليتهاي نسخه 

 تکرار اول 

 کريمي. ک منوال آموزش کاربر



 ملکوتي. ک آزمون پذيرش 
 کارگرنژاد. ع دستورالعملهاي نصب

 مفيدي. ح منوال کاربر
 کارگرنژاد. ع داده هاي ترکيب

 رهنورد. ر برنامه تبديل و انتقال داده ها  
 مفيدي. ح  نصبرسانه مورد استفاده براي

 مفيدي. ح ۲قابليتهاي نسخه 
 کريمي. ک منوال آموزش کاربر

  تکرار دوم

 ملکوتي. ک آزمون پذيرش
 
 
در برنامه ريزي اولين تکرار از سيستم ثبت .  شامل ليست منابع مورد نياز براي تکرار است :منابع-۳

امه ريزي کلي پروژه دهاي استفاده عمده و برنمور  قالب کاري، ،نام مشخص شده است که نيازها
در انتهاي اين تکرار کالج ايکس مي بايست درمورد ادامه و يا عدم ادامه پروژه . مشخص خواهد شد

 .تصميم گيري کند
 

 :ارتند ازبافراد مورد نياز براي تکرار اول از مرحله شناخت ع »  منابع انساني
 رييسيآقاي :   مديريت پروژه                              مدير پروژه -
 هوشيار:   مرورگر     فکوري:   تحليلگر   رييس زاده:  گروه مدلسازي سيستم کاري          مدير -
 بنايي             :  رضايي      معمار : حسني  تحليلگر :                مهندس سيستم             مهندسي سيستم    -
 همتي     ليست بقيه افراد دربرنامه ريزي پروژه :                مهندس فرايند   مهندسي نرم افزار            -         

 .عالوه بر افراد فوق گروه آزمون برنامه ها نيز معرفي مي شوند, براي مرحله تشريح
مريم :  مسعود مديري،   آزمون کننده سيستم :  گروه آزمون                                 مدير-         

 فرازسر
 :  از مرحله انتقال در سيستم ثبت نام منابع انساني عبارت است از۲ و ۱در تکرارهاي 

 حسن حسن زاده: آقاي رييسي      مدير نصب :   مديريت پروژه                              مدير پروژه -
 بقيه افراد دربرنامه ريزي پروژههمتي     ليست :   مهندسي نرم افزار                          مهندس فرايند -
 مسعود مديري: گروه آزمون                                 مدير  -
 آرش قصاب باشي :    نصب و راه اندازي                       مدير نصب -         

 



راي ب.  است از مرحله تشريحتکراراولين جدول زير شاخص بودجه تعيين شده براي  :  منابع مالي
 .  تخصيص داده شده است بودجه تومان۱۶۹۵۰۰۰۰تکرار اول 

 
  شناخت۱بودجه تکرار : پروژه ثبت نام 

   افراد 
 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها

 ۲۲۴۰۰۰۰۰ ۴۰ مدلسازي سيستم کاري
 ۲۸۰۰۰۰۰۰ ۵۰     تعيين نيازها

 ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۳۰      مديريت
 ۰۰۱۳۶۰۰۰ ۲۵      بررسي محيط

 ۸۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۵                            مجموع
 )جزئيات در فرم ضميمه(ساير هزينه ها 

 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها
 ۰۰۰۰۰۰      سفر و محل اقامت

 ۰۰۰۰۰۰       حسن انجام وظايف
 ۸۰۰۰۰۰       سرويسها

 ۹۶۰۰۰۰       لوازم و مواد مصرفي
 ۱۶۰۰۰۰۰   ط     بررسي محي

 ۳۳۶۰۰۰۰                              مجموع
 ۸۴۵۶۰۰۰۰                          بودجه کل

 . تخصيص داده شده استبه شرح زير تومان بودجه ۸۰۶۴۰۰۰۰براي تکرار اول از مرحله تشريح 
  تشريح۱بودجه تکرار : پروژه ثبت نام 

   افراد 
 )تومان(زينه ه )نفر روز ( تالش فعاليتها

 ۳۳۶۰۰۰۰ ۶ مدلسازي سيستم کاري
 ۵۶۰۰۰۰۰ ۱۰     تعيين نيازها

 ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵ تحليل و طراحي    
 ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۵     پياده سازي  

 ۳۲۰۰۰۰۰ ۲۰     آزمون



 ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۳۰     مديريت
 ۵۶۰۰۰۰۰ ۱۰      بررسي محيط

 ۶۰۹۶۰۰۰۰ ۱۲۶                            مجموع
 )جزئيات در فرم ضميمه(ر هزينه ها ساي

 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها
 ۲۴۰۰۰۰۰      سفر و محل اقامت

 ۰۰۰۰۰۰       حسن انجام وظايف
 ۳۳۶۰۰۰۰       سرويسها

 ۱۶۰۰۰۰۰       لوازم و مواد مصرفي
 ۲۷۲۰۰۰۰   ساير هزينه ها     

 ۱۰۰۸۰۰۰۰                              مجموع
 ۸۰۶۴۰۰۰۰                          بودجه کل

 
 .  تومان بودجه به شرح زيرتخصيص داده شده است۹۳۲۸۰۰۰۰  ايجاد از مرحلهدومبراي تکرار 

 ايجاد ۱بودجه تکرار : پروژه ثبت نام 
   افراد 

 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها
 ۱۲۸۸۰۰۰۰ ۲۳     تحليل و طراحي

 ۳۱۹۲۰۰۰۰ ۵۷    پياده سازي   
 ۱۶۸۰۰۰۰۰ ۳۰     آزمون

 ۱۱۲۰۰۰۰۰ ۲۰     مديريت
 ۷۸۴۰۰۰۰ ۱۴      بررسي محيط

 ۸۰۶۴۰۰۰۰ ۱۴۴                            مجموع
 )جزئيات در فرم ضميمه(ساير هزينه ها 

 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها
 ۰۰۰۰۰۰       سفر و محل اقامت

 ۰۰۰۰۰۰       حسن انجام وظايف
 ۴۰۰۰۰۰۰       سرويسها

 ۳۲۰۰۰۰۰       لوازم و مواد مصرفي



 ۵۴۴۰۰۰۰        ساير هزينه ها
 ۱۲۶۴۰۰۰۰                              مجموع
 ۹۳۲۸۰۰۰۰                          بودجه کل

 
  .ودجه به شرح زيرتخصيص داده شده است تومان ب۵۰۵۶۰۰۰۰ انتقالبراي تکرار اول از مرحله 

  تشريح۱بودجه تکرار : پروژه ثبت نام 
   افراد 

 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها
 ۲۵۲۰۰۰۰۰ ۴۵     عمليات نصب

 ۸۴۰۰۰۰۰ ۱۵     مديريت
 ۳۳۶۰۰۰۰۰ ۶۰                            مجموع

      ساير 
 )تومان(هزينه  )نفر روز ( تالش فعاليتها

 ۰۰۰۰۰۰۰      سفر و محل اقامت
 ۰۰۰۰۰۰۰       حسن انجام وظايف

 ۷۲۰۰۰۰۰       سرويسها
 ۴۳۲۰۰۰۰۰       لوازم و مواد مصرفي

 ۰۰۰۰۵۴۴        ساير هزينه ها
 ۱۶۹۵۰۰۰۰                              مجموع

 ۵۰۵۶۰۰۰۰ بودجه کل                         
 
در مرحله شناخت امکانات سخت افزار، نرم افزار و شبکه مورد نياز به  :    منابع ابزار و تسهيالت۳-۲

 :شرح ذيل است
 ۲۰۰۲، رشنال سوييت ۲۰۰۰، آفيس ۲۰۰۰ عدد ميکروکامپيوتر با ويندوز ۴  -                         
  پي-   يک دستگاه چاپگز ليزري اچ-                         
   لرتباط با کامپيوتر سرويس دهنده آموزش-                         

 : امکانات مورد نياز به شرح ذيل استتشريحمرحله  از ۱در تکرار 
  ۲۰۰۲، رشنال سوييت ۲۰۰۰، آفيس ۲۰۰۰ عدد ميکروکامپيوتر با ويندوز ۴  -                         
 پي -اه چاپگز ليزري اچ   سه دستگ-                         
   لرتباط با کامپيوتر سرويس دهنده آموزش-                         



 : ابزار کامپيوتري زير مورد نياز هستندمرحله ايجاددر تکرار دوم از 
  ۲۰۰۲، رشنال سوييت ۲۰۰۰، آفيس ۲۰۰۰ عدد ميکروکامپيوتر با ويندوز ۱۸  -                         

 پي -   سه دستگاه چاپگز ليزري اچ-                         
   لرتباط با کامپيوتر سرويس دهنده آموزش-                         
از وب سايت موجود براي .  ، نيازي به منبع جديد وجود نداردمرحله انتقال از ۲ و ۱در تکرار هاي 

ي چاپ منوالهاي کاربر با چاپخانه قرار داد برا. انتقال برنامه هاي سيستم ثبت نام استفاده خواهد شد
 . خواهد شد

 
اغلب موردهاي استفاده در اولين تکرار از مرحله شناخت در سيستم ثبت نام  :  موردهاي استفاده-۳

طرح و پياده سازي موردهاي استفاده در . مشخص خواهند شدو گردش کار آنها  بازيگرها  واصلي
ي که در تکرار اول از مرحله تشريح سيستم دهاي استفاده ا مور. تکرار بعدي مشخص خواهد شد

 :ثبت نام توسعه داده خواهند شد شامل اقالم ذيل مي باشند
 هاو تهيه اطالعات دانشج-۵ ورود به سيستم                                         .۱                 

 العاتي کاتالوگ دروسط تهيه رابط براي بانک ا-۶                                     سها درثبت نام در . ۲                
  تهيه رابط براي سيستم آتي    -۷                               ها مدرستهيه اطالعات . ۳                
 ثبت نام براي دوره. ۴                

 
 از اين مرحله ۱يل کد ايجاد شده در تکرار      در تکرار دوم از مرحله ايجاد هدف اصالح و تکم

پياده مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و بطور کاملتري   ،در اين تکرار موردهاي  استفاده زير. است
 .:مي شوندسازي 

  بستن ثبت نام-۱      
  رابط براي بانک اطالعاتي کاتالوگ دروس-۲      
 رابط براي سيستم مالي -۳      
اما، موردهاي استفاده .  از مرحله انتقال موردهاي استفاده ايجاد نمي شوند۲ و ۱ه هاي در مرحل     

 : پيش بيني شده و در اين مراحل بايد آماده باشند عبارتند از۱اصلي که براي نسخه 
  تهيه اطالعات دانشجوها-۵ورود به سيستم                                         . ۱                 
  رابط براي بانک اطالعاتي کاتالوگ دروس-۶ثبت نام در درسها                                      . ۲                
  رابط براي سيستم مالي-۷ثبت نام براي دوره                                     . ۳                
 تهيه اطالعات مدرسها. ۴                



 عالوه بر موردهاي استفاده فوق سه مورد ديگر به شرح ذيل به امکانات سيستم ثبت نام ۲ر نسخه د     
 :اضافه مي شود

  انتخاب درس براي تدريس- مشاهده نمره                 -  ارسال نمره دانشجوها                          -           
  

تعريف  ،تم ثبت نامس از مرحله شناخت در سياولهدف اصلي از تکرار  :  معيارهاي ارزيابي-۴
تکرار اول  در .ي است که بتوان در مورد انجام يا عدم انجام پروژه تصميم گيري کردسيستم در حد

يک نمونه تهيه انتخاب شده و تکميل تحليل و طراحي موردهاي استفاده   ، هدفدر مرحله تشريح
   . است اوليه قابل اجرا از معماري نرم افزار

عالوه بر اين معيارهاي .  نرم افزار است۱ در مرحله ايجاد، تکيمل نسخه ۲تکرار       هدف اصلي از 
 :مورد ارزيابي قرار گيردزير مي بايست 

 . مي بايست بر طرف شود۱کليه نقصهاي گزارش شده در نسخه  -
 .دمشکالت اصلي بر طرف شو مي بايست بررسي و ۱بازده کاربر در مورد نسخه  -  

  مشخص شده بودند بايد پياده سازي و تست شوند۱ کليه نيازها وموردهاي استفاده که براي نسخه -
 . کليه زمانبنديها و نيازهاي کيفي مشخص شده در مستند توصيفهاي تکميلي بايد رعايت شوند-
 . کليه آزمونها همانگونه که در برنامه ريزي آزمون مشخص شده بايد انجام شده باشند-
 .بررسي و مرور شود"  نتيجه کليه آزمونها بايد مجددا -
 . بايد مورد تاييد مدير پروژه و مديريت واحد کامپيوتر کالج ايکس قرار گيرد۱ نسخه شماره -
 به ترتيب از ۲ و ۱خه هاي شماره سهدف عمده در تکرارهاي اول و دوم از مرحله انتقال نصب ن     

قبل از خاتمه اين دو مرحله معيارهاي زير مي بايست در وه بر اين عال. نرم افزار سيستم ثبت نام است
 : مي بايست ارزيابي شود۲ و ۱ارتباط با نسخه هاي 

  .. وجود داشته باشد وجود داشته باشد۲۲ و  و ۱۱  هيچگونه نقص عمده اي نبايد در نسخه هاي   هيچگونه نقص عمده اي نبايد در نسخه هاي --                    
    ..پاييزي، نصب شده باشدپاييزي، نصب شده باشد مي بايست يک هفته قبل از شروع ثبت نام دانشجوها در ترم  مي بايست يک هفته قبل از شروع ثبت نام دانشجوها در ترم ۲۲ نسخه  نسخه   --                    
  ..مورد قبول کاربرها و مسئولين کالج ايکس قرار گيردمورد قبول کاربرها و مسئولين کالج ايکس قرار گيرد" "  مي بايست رسما مي بايست رسما۲۲ و  و ۱۱  نسخه هاي شماره   نسخه هاي شماره --                    
    ..آموزش داده شوندآموزش داده شوند" "  کاربرها مي بايست کامال کاربرها مي بايست کامال--                    
  . . پشيابني نرم افزاري ايجاد شوندپشيابني نرم افزاري ايجاد شوندسايتهاي وبي مي بايست براي سايتهاي وبي مي بايست براي     --                    
  . .   منوالهاي کاربر مي بايست از طريق کتابخانه کالج توزيع شود  منوالهاي کاربر مي بايست از طريق کتابخانه کالج توزيع شود--                    
  ..ست امکانات و منابع الزم جهت پشتيباني مستمر کارها فراهم شودست امکانات و منابع الزم جهت پشتيباني مستمر کارها فراهم شوديي  مي با  مي با--                    

 
            
           



  ٤٤فصل فصل   

  مراحل ايجاد بانك اطالعاتيمراحل ايجاد بانك اطالعاتي
 

    مقدمه  مقدمه١١--٤٤
 شيي گرا مبتني بر آن مورد تاكيد قرار نگرفته،  ال و متدولوژيهاي.ام.آنچه كه در استانداردهاي يو

البته . به اين مدل در زمان طراحي لفظ مدل داده ها اطالق مي شود.  مدلسازي بانك اطالعاتي است
ه امكاناتي تحت عنوان مدلساز داده ها٢٠٠٢اين مشكل در  رِز  مي توان با .   حل شده است١٠ با ارائ

ه ها به طور اتوماتيك مدل اشيا را تبديل به مدل داده ها و بالعكس استفاده از امكانهاي مدلساز داد
سوال اينجا است آيا الزم است براي هر موجوديت يك كالس در نظر گرفته شود؟ اگر الزم . نمود

 نيست چگونه موجوديتها را در ساير مدلها بايد مشخص كرد؟ 
. و بالعكس مورد بررسي قرار مي گيرد     در اين فصل چگونگي تبديل مدل اشياء به مدل داده ها 

همچنين روشهاي توليد اتوماتيك كد براي تبديل مدل داده ها به كد برنامه و بالعكس مطرح خواهد 
 .شد

    تبديل مدل اشياء به مدل داده ها  تبديل مدل اشياء به مدل داده ها٢٢--٤٤
مدل داده ها بيانگر . جهت ايجاد بانك اطالعاتي در مرحله طراحي مي بايست مدل داده ها ايجاد شود

هر موجوديت در عمل تبديل به يك جدول يا فايل از سيستم . گي ارتباط بين موجوديتها استچگون
هر كالس از نوع .  مدل داده ها از مدل ارتباطي كالسها استخراج مي شود. بانك اطالعاتي مي شود

 .مراحل تبديل به شرح ذيل است.  موجوديت تبديل به يك جدول مي شود
      

در ديدگاه قطعه ها مي بايست قطعه اي از نوع بانک  :  ايجاد بانک اطالعاتي .۱
براي اين منظور مطابق شکل زير از گزينه مدلساز داده ها . اطالعاتي ايجاد نمود

 . مطابق شکل ذيل استفاده مي شود
۲.  

                                                           
٢ Data Modeler 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعيين قطعه بانک اطالعاتي-۱شکل 
براي اين منظور کافي است .  نمودمي توان براي قطعه بانک اطالعاتي فضاهاي جدول نتفاوت ايجاد

در داخل مرورگر بر روي قطعه يانک اطالعاتي گزينه مدلساز داده را انتخاب و هر تعداد که نياز 
 .براي نمونه به شکل زير توجه نماييد. است فضا براي دسته بندي جدولها مشخص کنيد

 
 
 
 
 
 

  ايجاد فضاي جداول-۲شکل 
د از داخل مرورگر، قطعه  بانک اطالعاتي و فضاي جدولهاي  براي مشاهده مدل بانک مي تواني

 .مربوطه را به داخل مدل قطعه ها انتقال دهيد
 
 
 
 
 

  مدل قطعه ها همراه با قطعه بانک اطالعاتي-۳شکل 

 

 

 



مدل اشياء بايد تحت يک بسته قرار " براي تبديل مدل اشياء به مدل داده ها، اوال :  ايجاد اسکيما -۲
جهت . تعيين شده باشند  Persistanceکالسهاي موجوديت بايد از نوع مانا يا " ثانياداشته باشد و 

مشخص شدن کليد اصلي براي جداول حاصل از کالسها بايد براي هر کالس به تعريف کالس در 
بخش ديدگاه منطقي از مرورگر ارجاع نموده، فيلد مورد نطر را مشخص نموده و با استفاده از 

 به عنوان noبراي نمونه در شکل ذيل فيلد .  آنرا به عنوان کليد اصلي مشخص کردمدلسااز داده ها
چنانچه بيش از يک فيلد به عنوان کليد اصلي تعريف شوند، ترکيب .  کليد اصلي مشخص شده است

 /.آنها نمايانکر مليد اثلي خواهد بود
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعيين هويت براي شيي و کليد اصلي براي جدول-۴شکل 
اي ايجاد يک اسکيماي کلي مي بايست در ديدگاه منطقي ابتدا از طريق مدلساز داده ها يک   بر

 .براي نمونه به شکل زير توجه نماييد. اسکيماي کلي ايجاد شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايجاد اسکيما و ايجاد جداول براي مدل داده ها-۵شکل 
 مشخص شده اند،  تبديل به جداولي به اين تريب کليه کالسها از نوع موجوديت که با ويژگي مانا

 



براي ايجاد مدل داده ها کافيست که با استفاده ازگزينه . تحت اسکيماي ايجاد شده   خواهند شد
مدلسازي داده ها براي اسکيماي ايجاد شده يک صفحه خالي براي ايجاد مدل داده ايجاد شود و 

ر بر روي اين صفحه خالي انتقال داده سپس با استفاده از ماس جداول تحت اسکيما از داخل مرور گ
. ارتباط بين جداول نيز بر اساس ارتباطهاي موجود در مدل ارتباطي اشياء ايجاد خواهد شد. شوند

در اين شکل با فظردن دکمه راست ماس برروي اسکيماي ايجاد . براي نمونه به شکل زير توجه نماييد
ده يک صفحه خالي براي دياگرام مدل داده ها شده براي بسته سفارش و انتخاب گزينه مدلساز دا

سپس بدر ضمن پايين نگهداشتن دکمه چپ ماس بر .  ايجاد شده استNewDiagramتحت عنولن 
 انتقال داده اند تا NewDiagramروي جداول هر يک را به تنهايي به روي صفحه خالي حاصل از 

براي هر جدول . ت زير مشخص شده استدياگرام مدل داده ها با چهار جدول به صور" اينکه نهايتا
 . کايدهاي اصلي بر اساس کليدهاي تعيين شده در اشياء مربوطه، مشخص شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استخراج مدل داده ها-٦شكل 
اكنون براي توليد كد كافي است كه بسته مورد نظر از ديدگاه منطقي را در مرورگر  :  توليد كد -٣

 فشردن  دكمه سمت راست ماس بر روي بسته مي توان از طريق گزينه اكنون با. انتخاب نماييد
به . نمود  SQLعمل مهندسي به جلو را آغاز و مدل داده ها را تبديل به دستورالعملهاي , مدلساز داده

 .اين ترتيب براي مدل ارائه شده در شكل فوق دستورالعملهاي زير ايجاد مي شود
 .صاحب جزئيات مشتريها است
CREATE TABLE T_Tcustomer ( 

 شماره مشتري 
 No SMALLINT NOT NULL, 

 تاريخ پيوستن به ليست مشتريها 

 



 Date SMALLINT NOT NULL, 
 نام مشتري 

 Name SMALLINT NOT NULL, 
 Address SMALLINT NOT NULL, 

 شماره تلفن 
 tel SMALLINT NOT NULL, 

 شماره موبايل 
 Mobile SMALLINT NOT NULL, 

 اره فكسشم 
 Fax SMALLINT NOT NULL, 

 جمع كل مبلغ خريد 
 TotalPurchase SMALLINT NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_T_Tcustomer8 PRIMARY KEY NONCLUSTERED (No) 
 ) 

GO  ... 
 

  



  ۱۲۱۲فصل فصل 

  مدلسازي وبمدلسازي وب
 

  مقدمهمقدمه    ۱۱--۱۲۱۲
 سسس

 
 
 
 
 

    ي سيستمها تحت وبي سيستمها تحت وب  ويژگيها  ويژگيها۲۲--۱۲۱۲
 ، مطرح نيستنددر قالب انواع کالس" معموال  که درمتن برنامه ها ال-ام-تي- اچصفحه هايوجود  

-ي اچصفحه ها. بوده استامکاناتي خاص طراحي سيستمها تحت وب بوجود آمدن عامل اصلي در 
را ابرمتن يا متن برتر مي نامند زيرا، امکان پيمايش از طريق مسيرهاي ارتباطي پيوند دهنده ال -ام-تي

پنهان است را فراهم مي در متن آنها خشهاي مشخص شده با رنگ مجزا تحت ببين صفحه ها که 
 در ارتباط با ايجاد .به عبارت ديگر می توان از طريق يک متن به متن های ديگر مراجعه نمود. کنند

  :  اصلي مطرح استمشکلابر متنها سه 
 جب  ال ممکن است مو-ام-تي-ارجاعات مکرر به صورت تو در تو به متن صفحه هاي اچ .۱

 .   شدن متن اوليه که اولين ارجاع از آن آغازگرديده، شودفراموش

انواع بواسطه تعدد ال -ام-تي-تن صفحه هاي اچمکلي گرايي و عموميت بخشيدن به  .۲
 ستفاده مي نمايدبالااينگونه متنها را عمل در متقاضي ها 

ه تري مطرح مي  در قالب پيچيداداده ها رمنيتی گستردگي وب، مسائل کنترل دسترسي و ا .۳
 ند ک

 



    بدين ترتيب براي جلوگيري از مشکالت فوق الذکر، مي بايست در طرح سيستمهاي تحت  وب، 
 :داشت مد نظر ه ذيل رانکتسه 
 تعيين مسير پيمايش را در .بايد بتوان مسير پيمايش بين صفحات وب را مشخص کرد .۱

 .اصطالح  طراحی ناوبری مي گويند

اين .  متقاضي و وابسته به نيازها و خواسته هاي وي، تنظيم گرددبايد مطالب بر اساس نوع .۲
 .    ي سازي سايتهاي وب مطرح استصخصتمقوله در قالب 

در معرض خطر بيشتري بوده، احتمال دسترسي غير مجاز و " سيستمهاي تحت وب نسبتا .۳
يشنهاد شکستن سطوح امنيتي در آنها باالتر است تا حدي که براي محيطهاي نظامي و امن پ

 .نمي شوند

تعيين نحوه پردازش صفحات وب نکته قابل توجه ديگری است که می تواند در سمت کاربر يا 
    .سرويس دهنده باشد

تجارت الکترونيک مطرح گسترده  براي سيستمهاي اغلبسيستمها در سطح وب  تحليل و طراحي      
 نرم افزاري تحت وب مورد استفاده زبانهاي اسکريپتي براي ايجاد سيستمهاي حالت کليدر . است

در ايجاد برنامه هاي  زبانهاي اسکريپتيعدم کفايت  بواسطه، اينگونه سيستمها "معموال. قرار مي گيرند
 .  و در عمل نيازي به تحليل و طراحي اصولي و دقيق ندارندهستند کوچک " نسبتابزرگ و مطمئن، 

 برای .مدلسازي مي شودصفحه وب  ١١کليشه شی ء با ال هر صفحه وب به عنوان يک-ام-در يو
برای ساير موارد مطرح در  . استفاده می شودکليشه پيوندنمايش ارتباطات بين صفحات از شی ای با 

   . مربوطه تعريف شده استکليشهاشياء با  صفحات وب نيز هر يک به نوبه خود
ايد بر اساس نوع کاربر ايجاد و همانگونه که در باال توضيح داده شد، اطالعات صفحه هاي وب ب     

لذا، در تحليل سيستمها بايد انواع کاربر به عنوان عاملي جهت تعيين . در اختيار وي قرار داده شود
تاکيد بر نوع کاربرها و . ال  کاربرها طبقه بندي نمي شوند-ام-در يو. صفحه هاي وب مطرح باشد

قبل از بيان چگونگي .  صوص مطرح استام بخ-دي-اس-نقش آنها در سيستم در متدولوژي دبليو
ال، الزم است آشنايي کلي با ساختار کلي برنامه ها در سطح وب ايجاد -ام-مدلسازي سيستمها در يو

 .در بخش بعد اين ساختار بررسي مي شود. شود
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  کليکلي  ساختارساختار    ۳۳--۱۲۱۲
" والاصـ . در اين بخش ساختار کلي معماري سيستمها تحت وب مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت              

سـرويس  . رنـده مطـرح هسـتند   ياينگونه سيستمهاي نرم افزاري در قالب سـرويس دهنـده و سـرويس گ        
  .  و يا آپاچي مي باشندPWSاس،  -آي-از ابزاري مثل آي" دهنده ها معموال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحت وب ساختار کلي سيستمها۱-۱۲شکل 
 

  صفحه هاصفحه ها    ۴۴--۱۲۱۲
 به ترتيب با دهنده و صفحه هاي سرويس گيرندهصفحه هاي وب در قالب صفحه هاي سرويس 

  هاياز آنجاييکه صفحه. مشخص مي شوند <<client page>> و <<server page>>کليشه هاي 
به عنوان يک شيي از نوع يک  صفحه هر ،دنوب داراي عمليات و ويژگيهاي خاص خود مي باش

ته کالسها و کتابخانه ها قرار داشدر ارتباط با " صفحه سرويس دهنده معموال.  مشخص مي شودکالس
  عنوانبه کاربر  رابط و ساختارسرويس گيرندهاسکريپتهاي سمت . و عمليات اصلي بر عهده آن است

 سرويس دهنده 
 سرويس گيرنده  وب

 HTTP مرورگر

 فيلتر صفحه 
 وب

 ديکشنري  
 کاربرد

 فيلتر صفحه 
 وب

 پردازش 

 ديکشنري  
Session 

 

 )کامپوننت (قطعه 
 سرويس دهنده

 اجرا

      کنترل 
 اکتيوايکس

 ارجاع

 

 صفحه 
 وب

 سرويس گيرنده 
 ايجاد  صفحه

 
redirects پيوند 

 تحويل  هدف 

 پيوند هدف 

 1..*  

 ارسال به  فرم 

  فعاليت +
0..*  

 سرويس گيرنده 
 قطعه

 > -ارجاع

 اجرا

 کنترل فرم 

 
0..*  

 

 ورودي 
 عنصر

 انتخاب 
 عنصر

 متن 
 عنصر

 دکمه 
 عنصر

 

0..*  

 جاوا 
 تيوايکس  اک  اپلت

 Scriptlet  کنترل
 

 چارچوب 
 مجموعه



 روي قطعاتمي تواندبا يس دهنده صفحه سرو.  کالس سرويس دهنده در نظر گرفته نمي شوندءاجزا
که   و کالسهايي قطعاتم کالسها، در دياگرا.  در ارتباط باشدايستگاه کاري سرويس دهنده وب

 نند ک که ازآنها استفاده مييس دهندهسروه هاي صفح در کنار  اجرا مي شونديس دهندهروي سرو
هاي صفحه سرويس گيرنده متغير ها و توابعي هستند که در سمت ويژگی   .نمايش داده مي شوند

نظير اپلتهاي جاوا قطعاتی ط با  صفحات سرويس گيرنده  هم در ارتبا. اجرا مي شوندسرويس گيرنده
 .  اجرا مي شوندسرويس گيرنده هستند که روي هااکتيو ايکس و
براي نمونه . يک نکته اساسي، نمايش چگونگي برقراري ارتباط در بين صفحه هاي وب است   

چنانچه اجراي صفحه سرويس دهنده موجب ايجاد صفحه سرويس گيرنده شود، رابطه بين صفحه ها 
اين  مشخص شده است، ۱همانگونه که در شکل . مشخص مي شود<<builds>>  کليشه در قالب
 رابطه . استسرويس گيرنده به يس دهندهصفحه سروسمت يک طرفه بوده و از کليشه 

<<builds>> ممکن  . را مي سازد سرويس گيرنده صفحه ،يس دهنده صفحه سرونشان مي دهد که
   . را بسازدسرويس گيرنده  دو صفحه مجزايصفحه سرويس دهندهاست 

 
 
 

                  
 يس دهنده صفحه سرووصفحه سرويس گيرنده بين  ساخت رابطه  ۲-۱۲شکل 

 
 ويس دهنده صفحه سر درخواست شده بهعملياتانتقال قابليت ديگربرنامه هاي وب امکان       

 نمايش داده <<redirect>> قالب  اين ارتباط مي تواند در مدل به صورت ارتباطي با.ديگري است
 .ارتباط را نشان مي دهدنوع  شکل زير اين .شود

 
 
 
 
 
 
 

  نحوه ساخت دو صفحه سرويس گيرنده ازيك صفحه سرور ۳-۱۲شکل 
 

 دکه ممکن است در ضمنشوادامه کار به صفحه ديگري منتقل مي  ،redirectدر واقع با اجرا شدن 
 و صفحه سرويس گيرنده صفحه بطه اساسي و مهم بين را. پارامتر هايي هم منتقل گردداين کار

 

 



  ١٢. در دياگرام پياده سازی مشخص می شود يس دهندهسرو
. قطعاتي که در دياگرام پياده سازی وجود دارندسيستم را به صورت قطعات مجزا نشان می دهد     
 يک ،زی يک قطعهدر واقع در دياگرام پياده سا.  که در اين مورد صفحه وب هستند) زير سيستم ها(

فايل واقعی است که می تواند به وسيله سرور وب تقاضا شود و در نهايت منجر به صفحه سرور يا 
 : شکل زير اين رابطه را نشان می دهد.  يا هر دو گردد سرويس گيرنده صفحه

                                       
 
 
 
 
 
 

  و سرويس گيرندهيس دهنده رابطه بين صفحه وب با صفحات سرو  ۴-۱۲شکل 

       
 سرويس گيرنده ياه هصفح.  مسير پيمايش بين صفحه هاي وب را مشخص مي کندپيوندرابطه       

.  باشنديس دهندهسرو ياو  سرويس گيرنده ممکن است  کههستندي  صفحاتاب مرتبطگاهی اوقات 
اگر صفحه . تقاضا می شود است که يک صفحه سرويس گيرنده مرورگردر نهايت به وسيله البته 
 را  سرويس گيرنده  پردازش شده و صفحهيس دهنده صفحه سرو،دباش تقاضا يس دهنده موردسرو

 مرورگر را به  صفحه مورد نظربه سادگی فايل يس دهنده وب سرو، در غير اين صورت.می سازد
 <<links>>ه کليشرابطه پيوند همانگونه که در شکل بعدي مشخص شده، توسط . ارسال می کند

 . مشخص مي شود
البته همه اينها به نظر . شود خارج از سيستم مورد نظر مدل ياه هبه صفح شايد الزم نباشد که پيوند     

از  <<link>>ارتباط .  ممکن است يک ارتباط دو جهته باشد<<link>>ارتباط . طراح بستگی دارد
اگر . )شايد اصال به کار نرود.(شود محسوس نيست و در نظر گرفته نمی يس دهندهصفحات سرو

 .پيونددارای پارامترهايي باشد اين پارامترها به عنوان ويژگيهای پيونددر نظر گرفته و مدل می شوند 
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 )صفحات سرويس گيرنده مي توانند شبيه به هم باشند(                                         پيوندبدون پارامتر
 

              

 
            پيوندبا پارامتر                                                                        

 
 
 
 
 
 



 ١٣قطعات-۲-۲-۱-۵
 همانگونه که قبال گفته شد ممکن است در ،      قطعاتی که در برنامه های وب استفاده می شوند

 Server>>نظور از قالب های برای اين م.  اجرا شودسرويس گيرندهسمت سرور يا 

component>> و <<Client component>> استفاده می شود . 
 

 فرم ها -٥-١-٢-٣
فرم ها .ال استفاده می شود. ام.تی .     قالب ديگری نيز برای جداسازی و مشخص کردن فرم های اچ

رويس س  هستندو ويژگي هايی اضافه بر صفحاتسرويس گيرنده به درستی مجزای  از صفحات
 عالوه بر اين ممکن است چندين فرم در صفحه وجود داشته باشند که هر کدام صفحه.  دارند گيرنده

لذا برای مدل سازی فرم ها از قالب ديگری استفاده می کنيم که . فعال خاص خود را خواهد داشت 
 . شناخته می شود<<Form>>به نام 

متد هايي که در . فرم در نظر گرفته می شود     فيلد های روی فرم به عنوان ويژگی های کالس 
 قرار دارند به همه ويژگی هايي که روی فرم شامل اين صفحه وجود  سرويس گيرنده صفحه

 و فرم رابطه شامل بودن يا در سرويس گيرنده رابطه مناسب بين صفحه. دارنددسترسی خواهند داشت
 . است  شامل يک سری فرم هسرويس گيرنده   صفحه.بر داشتن است

تعريف می کند که اطالعات فرم را دريافت و )معمو ال از نوع صفحه سرور (  هر فرم صفحه وبی را
 .آنها را پردازش می کند 

شکل .  ارتباط بين فرم و صفحه ای که آن را پردازش می کند نشان می دهد<<Submit>>  ،  قالب
 :زير 
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          فرم هاي ارسال شده به صفحات سرور                                                     

Frameset-5-1-2-4  
     همانگونه که قبال گفته شد يکی ديگر از جنبه های اينترفيس کاربردر برنامه های وب فريم است 

 ال با .ام.تی .فريم ها در اچ. که قابليت نمايش چندين صفحه را به طور همزمان فراهم می آورد 
فريم ست فريم ها را نامگذاری می کندکه در .  پياده سازی می شوند ١٤تعريف يک فريم ست

برای فريم ست ها هم از قالب جديدی به نام . هرکدام صفحه وب می تواند قرار گيرد
<<Frameset>> درمدل طراحی کالس با قالب  .استفاده می شود،<<Frameset>> می تواند شامل 

 .  باشد سرويس گيرنده  صفحههمان ارتباطات
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 هاTarget ها و فريم ستنحوه استفاده از                                                        

 

  ها Stereotypeساير -٥ -١-٢-٥
ادامه دارد و قالب های زير مورد ) ال توسعه يافته برای وب.ام.يا يو(ال .ام.      در حال حاضر توسعه يو

 :  و توجه استمطالعه
 وسرورجا سرويس گيرنده           يک کالس که يک ساختار سلسله مراتبی از داده دارد و می تواند بين 

 .  نشان می دهد <<XML>>به جاشودرابا 
سرويس   توانايي صفحه،     يکی ديگر از ويژگي های اينترفيس کاربرکه هنوز مطرح نشده است

 اين سرويس گيرندهاسکريپت های سمت . است١٥ر مکالمه  برای نشان دادن يک کاد گيرنده
 به صفحه وب سرويس گيرندهعمليات را انجام می دهدو اين با يک ارتباط جهت دار از صفحه 

 .مدل می شود  ) سرويس گيرندهسرور يا ( ديگر
سرويس  است و بر اين موضوع داللت می کند که صفحه <<Dialog>>،    اين ارتباط دارای قالب

 را فراخوانی کرده است به طور موقت به تعويق می افتد تا زمانی که ١٦ که ديالوگرندهگي
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<<Dialog>> زمانی صفحه ديالوگ سرويس گيرندهبه طور معمول صفحه .  صدا زده شده بسته شود 
 ،را فراخوانی می کند که مقداری از ورودی های کاربر را که روی صفحه اصلی پر نشده اند  

  .دريافت کند 
 .است <<Event>> آخرين قالب تحت مطالعه

 

 آيکونها-٥-١-٢-٦
 

                      

 

                 



 
 
 
 
 
 

  توسعه يافتهتوسعه يافته  ١٧١٧الال..امام.. متد يو متد يو--٥٥--٢٢
اين گامها . اين متد شامل سه گام است که به صورت مکرر در پروسس طراحی انجام می شود   
 :که مدل های زير را توليد می کنندهستند ٢٠و نمايش ١٩ ناوبری،١٨طراحی مفهومی،
  مدل مفهومی •
  ٢١مدل ساختاری ناوبری ومدل فضای ناوبری •
 مدل نمايش •

.  ساخته می شود ، گرفته می شود٢٢ با توجه به نيازهای کاری که ازمورد استفاده مفهومی مدل    
دن کالسها مثل پيدا کر. استفاده می شود  مفهومی تکنيک های شی گرا متداول برای ساختن مدل 

تعريف  ساختارهای وراثتی و مشخص کردن محدوديت ها که با دياگرام کالسی نمايش داده می ،
مدل فضای ناوبری به دست می آيدکه يک مدل کالس استاتيکی را  بر اساس مدل مفهومی.شوند

مدل ساختاری .يک مجموعه راهنمايی برای مدل کردن فضای ناوبری پيشنهاد می شود.نشان می هد
 را تعريف می کندکه نشان می دهدچگونه ٢٣اوبری ساختار نودهاو پيوند های برنامه کاربردیوبن

 بر اساس مدل ساختاری ناوبری مدل نمايش .ناوبری به وسيله ساختارهای دسترسی پشتيبانی می شود

 .ال پياده سازی شود. ام.تی .اين مدل می تواند به وسيله فريم های اچ.را بدست می آوريم
برنامه های کاربردی ساده با .طراحی ناوبری يک گام مهم در طراحی برنامه کاربردی وب است    

پيوند های . يک ساختار درختی کم عمق به زودی با اضافه کردن پيوند های جديد پيچيده خواهد شد
اضافی قابليت جابجايي را ازيک طرف بهبود می بخشندو از طرف ديگر جهت يابی های بی ربط را 
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توانايي اين متدولوژی اين است که دارای مراحلی است که می توانند با يک . وجود می آورندبه 
 .بدين ترتيب اساس  مکانيزم توليد برای طراحی وب را فراهم می کند.روش اتوماتيک انجام شوند

 

 شروع با مورد استفاده ويک مدل مفهومی  -٥-٢-١
ن بايد تعريف کنيم کاربران برنامه کاربردی چه برای همي.    اين تکنيک بر کاربر متمرکز است

کسانی هستند و يک روش مستقيم برای نمايش کاری که برنامه کاربردی بايستی انجام دهد 
اين وب سايت اطالعاتی .به عنوان يک مثال از وب سايت يک کمپانی استفاده می کنيم. پيشنهادکنيم

در اين .  مشتريان و سازمانها ارايه می دهد ،روژه ها  رابطه شان با پ، کارمندان ،درباره خود کمپانی 
 ، گر چه اطالعات ديگری مثل اطالعات درباره محصوالت,مثال خود را به اين مفاهيم محدود نکرده

يک مورد استفاده برای ۱شکل .رويدادها و پيشنهادهای شغلی را می تواند شامل شود،ها٢٤سند
 : است را نشان می دهد٢٥برنامه کاربردی وب،فاده مديريت پروژه که قسمتی از مدل مورد است

                                         
 مورد استفاده براي مديريت پروژه : ١       شكل                                                           

طراحی مفهومی .به مدل شوندتوانند به روش مشا  سازمان هاو کارمندان می،ها  کمپانی       مديريت
های عادی که کاربر با برنامه  که به فعاليت براساس اين مورد استفاده هاست که شامل شیء هايي است

کند مسيرهای ممکن ناوبری   مدل مفهومی يک مدل است که سعی می. دهد مرتبط هستند انجام می
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ای شناخته شده در طول مدل مفهومی فعاليت ه. و نمايش را در نظر بگيرد٢٦جنبه های ارتباط متقابل،
 :عبارتند از

 پيدا کردن کالسها .۱

 مشخص کردن بيشترمشخصات و عمليات های مربوطه .۲

 تعيين ارتباط بين کالسها .۳

 ٢٧تعيين رابطه های وراثتی .۴

 پيداکردن ارتباطات .۵

 مشخص کردن اينتر فيس ها .۶

 تعريف محدوديت ها .۷

کالسها از طريق ويژگيها و عملياتهاشرح .له است      نتايج اين فعاليت ها يک مدل کالسی برای مسا
کالسهاو . نشان داده شده است۲برای وب سايت کمپانی در شکل  مدل مفهومی.داده می شوند

ارتباطات ،تعريف شده در اين مرحله درطراحی ناوبری استفاده می شوندکه برای بدست آوردن 
 .د ها استفاده می شودارتباطات برای بدست آوردن پيون. نودهای ساختار وب است
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 مدل مفهومي : ٢         شكل                                                                                           
 

 از يک مدل مفهومی به يک مدل فضای ناوبری -٥ -٢-٢
مدل فضای . مدل مفهومی راهنمائيهايي ا ذکر می شود    برای بدست آوردن مدل فضای ناوبری از 

چگونگی نمايش .درکاربرد وب ديده شود ناوبری شامل شیءهايي است که می توانداز طريق ناوبری
در .اين شیء ها به وسيله مدل ساختاری ناوبری تعريف می شود که در قسمت بعدی بدست می آيد

مثل ويو هايي روی مدل . هستند گرفته می شوندساختن مدل فضای ناوبری تصميمات طراحی که مهم
که برای  برنامه نياز  مفهومی که برای برنامه کاربردی نياز می شونديا مسيرهای ناوبری

است که برای   مدل مورد استفاده و نيازهای ناوبری،تصميمات طراح بر اساس مدل مفهومی.است
 .برنامه بايستی فراهم شوند

 

  مدل سازی قطعات-٥-٢-٢-١
 :       برای ساختن مدل فضای ناوبری دو عنصر برای مدل کردن استفاده می شود

قابليت جابجايي مستقيم را بيان می کنند که همان نود و پيوند ،کالسهای ناوبری و ارتباطات ناوبری 
 .در اصطالحات فنی وب هستند

ربر در طول ناوبری  مدل های کالس ناوبری درخواست هايي هستندکه به وسيله کا: کالس ناوبری
برای نمايش . مفهومی هستند  کالسهای ناوبری دارای همان نام کالسهای.می شوند

 نشان داده ۳ال استفاده می شود که در شکل .ام.يو <<stereotype، <<Navigational classآنهااز
 :شده است

 
 ٢٨قابليت ناوبری مستقيم-۲-۲-۲-۵

ی به عنوان قابليت ناوبری مستقيم از منبع کالس ناوبری  به     ارتباطاتی است که در مدل فضای ناوبر
بنابراين شکل آنها با ارتباطاتی که در مدل مفهومی استفاده می .مقصد کالس ناوبری  بيان می شوند

می باشد )احتماال دو جهته هستند(جهت ارتباطات ناوبری در اين مدل يک جهته .شوند تفاوت دارد
همچنين هر مقصد . وصل می شود نشان داده می شوند)هدف( دو مقصدکه با يک فلش که به يک يا
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اگر نام وظيفه واضح نباشد به صورت . در نظر گرفته می شود)وظيفه(يک ارتباط به صورت نام نقش 
اگر ارتبا ط دارای  مقصد است نام کالس مقصد به عنوان نام وظيفه استفاده می .زير عمل می شود

در دياگرام های زير همه . ست شکل جمع کالس مقصد استفاده می شوداگر بزرگتر از يکی ا. شود
 Stereotype <<Directو به وسيله )به استثنای آنها که مرکبند(ارتباطات بدون شرط فرض شده اند

navigability>>مشخص شده اند . 
يکی به ناوبری ساخته می شوند که به صورت گراف مدل فضای ناوبری با کالسهای ناوبری وارتباطات

 :ال نشان داده می شوند.ام.وسيله دياگرام گرافيکی يو
          

 
 مدل فضاي ناوبري : ٣   شكل                                                                                 

دين فضای ناوبری را تمی سازد اما چن اگر چه به طور واضح هيچ روشی به صورت اتوماتيک مدل 
 :راهنمايی وجود دارند که می تواند به وسيله طراح دنبال شوند 

فضای  ناوبری در مدل   مناسبند  به عنوان کالسهای  که برای ناوبری   کالسهای مدل مفهومی_۱
 اگر کالس. )  به دست می آيند  مفهومی ناوبری از کالسهای  کالسهای . (ناوبری داخل می شوند 



ناوبری مربوط نمی شود و بنابراين   استفاده نشده باشد آن به پروسس  ،ستفادهمفهومی در مدل مورد ا
 ) در مثال  Customer شبيه کالس .( فضای ناوبری حذف می شود  در مدل 

اطالعات الزم از کالسهای حذف شده می تواند به عنوان ويژگي های ساير کالسهای مدل فضای _۲
ساير ويژگي های ) از کالس ناوبری کمپانیCustomersر نظير متغي. (در نظر گرفته شود ناوبری

کالسهای ناوبری مستقيمابه ويژگي های مربوطه در کالسهای مفهومی نگاشت می شوندو ويژگي 
 .هايي هم که به نظر مهم والزم نمی رسندتا به کاربر نشان داده شوند حذف می گردند

 می شونداز مسيرهای ناوبری بزرگتراز يک ناوبری مستقيم اضافه اغلب ارتباطات اضافی که برای_۳
 و بين ٢٩مثالهايي که جديدا معرفی شده اندارتباطات ناوبری  بين کمپانی وکارمند.اجتناب می کنند

 .پروژه می باشد کمپانی  و
 

 ناوبری   به يک مدل ساختاری  فضای ناوبری از مدل -٥ -٢-٣
ناوبری های مستقيم از طريق شیءها  توانند با فضای ناوبری می گويد که کدام شیء ها می       مدل 

ناوبری می تواند با استفاده از عناصر دسترسی  در اين قسمت اينکه چگونه . .  ی ديگر مالقات شوند
به طورفنی .  شرح داده می شود, ها و منو انجام شود٣٠ پرس وجو، تورهای راهنما  ،شبيه ايندکس ها  
ناوبری می تواند  مدل ساختاری .ناصر دسترسی نشان داده می شود با ع) ارتباطات (مسيرهای ناوبری 

ابتدا مدل فضای ناوبری به وسيله : به طور اصولی از مدل فضای ناوبری در دو مرحله به دست آيد
سپس می توان به طور مستقيم منوهايی . تورهای راهنماو پرس وجوها بهبود می يابد،ايندکس ها  

 .برای ناوبری ارائه می دهد بدست آوردراکه امکان انتخاب ها را 

 

  تورهای راهنما و پرس وجو ها، تعريف ايندکس ها  -٥-٢-٣-١
 : تورهای راهنماو پرس وجو هااز عناصر مدل زير استفاده می شود،   برای شرح ايندکس ها  

يک ايندکس به وسيله يک شیء مرکب که شامل تعدادی دلخواه از عناصر ايندکس : ايندکس
 يک شیء را که دارای يک نام و پيوند است به يک مورد از ،هر عنصر ايندکس  .مدل می شوداست 

 با آيکون مربوطه <<Index>>هر ايندکس عضو همان  به وسيله.کالس ناوبری تغيير حاالت می دهد
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 ساخته شودولی ۴کالس ايندکس بايستی مطابق با ترکيب ساختار کالسهای شکل . مشخص می شود
 .کنيم  را استفاده می۵ هميشه نماد خالصه شکل در عمل ما

                                         
 كالس ايندكس : ٤شكل                                                                     

                                                  
  نماد خالصه براي كالس ايندكس: ٥                 شكل                                                   

            
 تور راهنما به وسيله يک شیء مدل می شود که دسترسی ترتيبی به نمونه های کالس :تور راهنما  

 ،Stereotypeبرای کالسهايي که شامل شیء های تور راهنما هستند  . ناوبری را فراهم می کند

<<Guided Tour>> هر . نشان داده شده است۶ را استفاده می کنيم و آيکون مربوطه آن درشکل
 {ordered}کالس تور راهنما بايستی  به يک کالس ناوبری به وسيله يک ارتباط مستقيم که ويژگی 

 .را دارد متصل شود

                                
  كالس تور راهنما : ٦شكل                                                                    

 
 .  پرس وجو به وسيله يک شیء که يک رشته را به عنوان ويژگی دارد مدل می شود:پرس وجو 

 ۷استفاده می کنيم و آيکون آن در شکل  <<Stereotype ، <<Queryبرای کالسهای پرس وجو از 
 نشان داده شده هر کالس پرس وجو منبع يک ارتباط دو ۷همانطور که در شکل .نشان داده شده است

در اين روش می توان برای مدل  يک پرس . مرتبط می شوند{or}جهته است که به وسيله محدوديت 
 سپس اجازه داد يک مورد خاص از , ابتدا به يک ايندکس هدايت شد،وجو با چندين شیء نتيجه  

 :يک کالس ناوبری انتخاب شود



             

 
 كالس پرس و جو :٧شكل                                                                           

 وب سايت کمپانی می تواند به وسيله ،فضای ناوبری   نشان می دهد چگونه مدل ۸      شکل 
 دسترسی به توجه کنيد که دو روش ممکن. ايندکس ها و تورهای راهنما و پرس وجو ها بهبود يابد

 .به وسيله ايندکس و به وسيله پرس وجو : کارمندان يک سازمان وجود دارد
                                             

 
 
 ، تور راهنما و پرس و جو مدل فضاي ناوبري با ايندكس ها: ٨                شكل                                 



 تور راهنما و پرس وجو با ، ناوبری به وسيله عناصر دسترسی از نوع ايندکس         بهبود مدل فضای
 :قوانين مشخص زير دنبال می شوند که به صورت زير خالصه می شوند

 در انتهای جهت ۱فضای ناوبری را در نظر بگيريد که درجه بزرگتر از  تنها ارتباطاتی از مدل .۱
 .ارتباط دارند

 يک يا بيشتر عناصر دسترسی برای مشخص کردن ناوبری انتخاب ،نوع برای هر ارتباط از اين .۲
 .کنيد

به اين صورت که نامهای نقش های .به صورت يک به يک است فضای ناوبری بهبود مدل.۳
 .) را مقايسه کنيد۸و۳شکل .( ناوبری  درمدل فضای ناوبری به عناصر دسترسی منتقل می شوند

 .اصر دسترسی مناسب را انتخاب کند اين وظيفه طراح است که ع۲در گام 
 

 منو ها -٥-٢-٣
هر .     منو به وسيله شیء مرکب که شامل يک تعداد ثابت از عناصر منو است مدل می شود

ابت و يک پيوند به يک مورد ازيک کالس ناوبری يا به يک عنصر  عنصر منو دارای يک  نام ث
 با <<Menu>> است که به وسيله هر منو يک مورد ازتعدادی کالسهای  منو. دسترسی است

کالس منو بايستی مطابق با ساختار مرکب کالسهای نشان داده . آيکون مربوطه مشخص می شود
 :ساخته شود۹شده در شکل 

                                   
 كالس منو : ٩       شكل                                                                

 



                                      
 نماد خالصه براي كالس منو: ١٠                                   شكل                              

 به هر نام ويژگی در {frozen} ،  ٣١        از آنجائيکه فرض شده عناصر منو نامهای ثابت دارندويژگی
ا اين وجود همان کالس عضو منو ممکن است مثالهای متفاوت ب. يک کالس منو متصل می شود

برای يک نماد مناسب از کالسهای منو در .داشته باشد يعنی با يک نام به شیءهای متفاوت پيوند شود
 . را استفاده می کنيم۱۰ناوبری ما نماد خالصه نشان داده شده در شکل  مدلهای ساختار

به طوريکه .اوبری  بخش قبلی به وسيله منوها کامل می شودن نشان می دهدچگونه مدل ۱۱     شکل 
توجه کنيد که نامهای . که هر کالس منو با يک ارتباط مرکب به يک کالس ناوبری  مرتبط می شود 

 .وظايف در مدل قبلی حاال نامهای عناصر منو مربوطه هستند
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 مدل ساختاري ناوبري: ١١                                  شكل                                           

     تکميل مدل فضای ناوبری به وسيله عناصر دسترسی از نوع منو با قوانين مشخصی است که به 
 :صورت زير خالصه می شوند

 
 . يک کالس ناوبری  دارند،ارتباطاتی را در نظر بگيريد که به عنوان منبع   .۱
که حداقل يک ارتباط خروجی به يک کالس )در مدل قبلی(بری  به هر کالس ناو .۲

ارتباط بين کالس ناوبری  و کالس منو مربوطه اش .ارتباط برقرار کنيد,منو مربوطه دارد
 .مرکب است

يک عضو )در انتهای يک ارتباط جهت دار(هر وظيفه که درمدل قبلی اتفاق می افتد .۳
يش فرض نام وظيفه به عنوان نام ثابت عضو به صورت پ. منو مربوطه برای آن معرفی کنيد

 .منو استفاده می شود



هر ارتباط از مدل قبلی که به عنوان مبداء يک کالس ناوبری  را داردحاال يک ارتباط  .۴
 . دارد۳از عنصر منو مربوطه در مرحله 

به عنوان .    توجه کنيد که همه مراحل روش باال می تواند با يک روش اتوماتيک انجام شود
 .نتيجه يک مدل ساختاری ناوبری  جامع به دست می آيد

                             

 
 الگوي طراحي براي ساختارهاي دسترسي : ١٢                                                   شكل               

 

  ازيک مدل ساختاری ناوبری  به يک مدل نمايش -٥-٢-٤
فضای ناوبری با استفاده از عناصر دسترسی   بری نشان می دهدچگونه از طريق   مدل ساختاری ناو

 . هدايت شويم،تعريف شده در بخش قبلی
درگام بعدی شرح داده می شود که چگونه اطالعات داخل فضای ناوبری و ساختارهای دسترسی 

 طراحی اينترفيس  و،برای کاربر نمايش داده می شوندکه به وسيله ساختن مدل نمايش انجام می شود
مدل نمايش روی سازمان ساختاری نمايش .انتزاعی مشابه با طرح اينترفيس کاربر را نشان می دهد

 .رنگها و  غيره،تکيه داردنه روی ظاهر فيزيکی به اصطالح فرمت های خاص
چنين تصميماتی برای ساختن مدل پيش فرض رابط کاربر يا برای فاز پياده سازی باقی می مانندکه 

 . دف  ما نيسته
 



  مدل کردن قطعات -٥-٢-٤-١
     هدف از مدل نمايش تصميم گيری درباره اين مطلب است که چه عناصر نمايشی برای نمايش 

برای اين منظور چندين عنصر مدل .کالسهای ناوبری  و يا ساختارهای دسترسی استفاده می شود
 ٣٢ يک فريم ست، سطح باال برای نمايش يک عنصر.استفاده می شود) با قالب های مربوطه(  نمايش

ديگر  شیء های نمايش)درسطح پايين تر(است که به وسيله يک شیءمرکب مدل می شودکه شامل 
. اما همچنين ممکن است شامل يک تعداداز فريم ست ها باشد که در داخل آن قرار گرفته اند. است

    با آيکون مربوطه<<frameset>> هست که به وسيله فريم ست يک مثال از يک کالس فريم ست
کالسهايي که فريم ست هارا مدل می کنند بايستی مطابق باساختار مرکب نشان .مشخص می شود

 :ساخته شوند۱۳داده شده در شکل 

              

 
 : ١٣     شكل            كالس نمايش براي كارمند                             : ١٤                              شكل 

Frameset      
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هستند که به  وجود دارندنمونه هايي ازکالس نمايشی         شیءهای نمايشی که در فريم ست

چنين شیءهايي شامل عناصر . باآيکون مربوطه مشخص می شوند<<Presentational class>>وسيله
مجموعه هايي ، ها  anchor،تصاوير ، )ليست هايي از متن ها(مجمو عه ها، ها ٣٣اصلی نمايش شبيه متن

نشان می دهد چگونه از اينها برای ساختن الگو برای نمايش ۱۴شکل .ها و غيره هستندanchorاز 
 .کارمندان استفاده می شوند

در اين مثال فريم .قسمتی ازيک مدل نمايش برای برنامه کاربردی را نشان می دهد۱۸ تا ۱۵    شکل 
 که به موجب آن فريم چپ درخت واقعی ، به فريم هااستفاده می شوند  ها برای تقسيم نمايش ست

نمايش کمپانی را ۱۵شکل .مربو طه را نشان می دهدContextناوبری را نشان می دهد و فريم راست 
 ۱۷ شکل ، ) Head بعد از انتخاب کردن( رئيس  کمپانی رانشان می دهد۱۶ شکل ،نشان می دهد 

و )٣٤بعد از انتخاب شدن سازمان( هانشان می دهدAnchorبه وسيله ليستی ازايندکسی از سازمان ها را 
نمايش داده ) ام-iسازمان  Dep_i ، برای مثال(شده را نشان می دهد   يک سازمان انتخاب۱۸شکل 

 .شده است
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        البته احتماالت و  انتخابهای زيادی برای ساختن مدل نمايش بر اساس مدل ساختاری ناوبری 
وه نمايش برای هر کالس ناوبری ضروری است و همچنين تعريف کردن شي،درهر مورد.وجود دارند

روشی که استفاده می شود بر اساس استفاده از فريم ست هاست .ساختار ناوبری بايستی پشتيبانی شود
به اين وسيله ايده     نمايش به دو قسمت اصلی .که اجازه می دهد ساختار ناوبری  را تصور کنيم

که مسير واقعی ناوبری کاربر را (ت ناوبری را فراهم می کنديک قسمت نمايش  درخ:تقسيم می شود
 .و قسمت ديگر محتوای مربوطه را نشان می دهد)نشان می دهد

    بر اين اساس پروسيجر زير برای بدست آوردن مدل نمايش از مدل ساختاری ناوبری تعريف می 
 :شود

 
 که در مدل ساختاری ناوبری  ناوبریوبرای هر کالس ايندکس ساختن يک نمايش برای هر کالس.۱

نمايش کالس ناوبری  بايستی يک الگو را برای نمايش نمونه ها يی از کالس فراهم .اتفاق می افتد
نمايش را برای کالس ناوبری    يک۱۴برای مثال شکل .کندکه ويژگيهای داده شده را ارائه می دهند

 ها داده می Anchorله يک ليست ازنمايش  کالس ايندکس معموال به وسي.(کارمند نشان می دهد،
يک نمايش از کالس ۱۷ در فريم راست شکل ٣٥برای مثال نمايش کالس ايندکس سازمان.) شود

 . است۱۱ شکل By ،Departmant nameايندکس 
 
در مثال ذکر شده کالس کمپانی  .  کالس ناوبری  را به عنوان يک ريشه برای ناوبری  انتخاب کنيد.۲

 .انتخاب شده است
 
در مدل ساختاری ناوبری  ( برای هر کالس ناوبریوبرای هر کالس ايندکس همه مسير های ممکن.۳
ناوبری   برای هر مسير يک نمايش از درخت.از کالس ريشه به کالس واقعی را در نظر بگيريد) 

 .مربوطه بسازيد
از . شود شروع می ۱۵برای مثال با کالس نمايشی درخت  ناوبری کمپانی در فريم چپ شکل (

 .) تنها منو مربوط به کمپانی را نشان می دهد،ناوبری مربوطه است   آنجائيکه کمپانی ريشه درخت
درخت ناوبری  را برای کسی که به رئيس کمپانی حرکت ۱۶ در شکل Headکالس درخت ناوبری 
 برای برگشت به Home ،توجه کنيد که ريشه اين درخت به وسيله لينک. می کندنشان می دهد
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 به درخت برای نمايش منومرتبط شده به ۲ در عمق Projects،پيوند  .کمپانی نشان داده شده است
Employeesاضافه شده است . 

ناوبری را برای کسی که   درخت ، ۱۷ درشکلNavigationtreeDepartmentIndex،کالس نمايشی 
در department_i ،   حرکت کند نشان می دهدو کالس نمايشی٣٦از کمپانی به ايندکس سازمان

هدايت شودرا نشان می  درخت ناوبری  را برای کسی که در آينده بهِ يک سازمان خاص، ۱۸شکل 
 Search  وEmployee ،Projects های Anchorتوجه کنيد که سپس).امi  ،برای مثال سازمان .(دهد

Employees وند از درخت برای نمايش منو مرتبط شده بايک سازمان درج می ش۳ در عمق. 
 
 دو قسمت داردبه طوری که  هر فريم ست.هاترکيب کنيد را برطبق فريم ست۳وگام۱ نتايج گام.۴

و فريم چپ )۱بدست آمده در مرحله (فريم راست شامل نمايش کالس  ناوبری يا کالس ايندکس 
 . برای اين کالس را نشان می دهد ويک امکان ناوبری )۳بدست آمده در مرحله (ناوبری   درخت

 
 

 نتيجه گيری -٥-٢-٥
 

 صفحه وب در نظر گرفته شده Stereotype    در اين متد هر صفحه وب به عنوان يک شی ء با 
همچنين . پيوند استفاده می شود Stereotypeبرای نمايش ارتباطات بين صفحات از شی ای با .است

فحات سايت را در روش از چندين فاز که از طراحی مفهومی آغاز شده ودر نهايت ارتباطات بين ص
 .، تشکيل می شودقالب مدل ارتباطی کالسها توليد می کند 

 .در پايان طرح کلی صفحات سايت در قالب اجزايي ساختاری مدل می شود 
اين روش تا حدی به وسيله توليداتوماتيک ساختار ناوبری و نمايش برنامه کاربردی می       توانايي

 .باشد
 : به شرح زير می باشدچگونگی مدل سازی گام به گام

 مدل فضای ناوبری بر اساس مدل مفهومی •

 فضای ناوبری مدل ساختاری ناوبری  از مدل •

 ناوبری   نمايش از مدل ساختاری مدل •
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