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  :١افزار  ها در مهندسي نرم تحليل و طراحي سيستم

هاي طراحي  ولوژيدافزار است در اين راستا مت هدف ارائة فرآيند و مراحلي مشخص جهت توليد نرم

  . هستندطرحمها  و تحليل سيستم

 تحت عنوان متدولوژيافزار است در اين راستا  ولوژي بيانگر روشي استاندارد براي توليد نرمد مت- ١

(Rup) Ratianal unified processقبل از اين به ذكر مقدمات تحليل و طراحي .  مطرح مي شود

  .پردازيم ها مي مسيست

  يك سيستم چيست؟: سئوال اول - ١

 ها را شناسائي نمود؟ توان سيستم چگونه مي: سئوال دوم - ٢

 كتاب مفهوم سيستم و نگرش سيستمي مطرح شده است بر طبق ٦٣ و ص ٧ف سيستم، در ص يتعر

شود كه در تعامل با يكديگر وروديهاي خاصي را  اي از عناصر اطالق مي ف سيستم به مجموعهتعري

دريافت بر روي آنها پردازش و خروجيهاي معين را توليد كند هر سيستم داراي هدفي مشخص است 

يك سيستم با هدف خاصي كه در آن تقسيم كار ارتباطات و كنترل وجود داشته باشد را سازمان 

  . دگوين مي

. بايست عناصر آنها را شناخت و روابط بين عناصر را تعيين كرد ها مي براي شناخت سيستم      

اصوالً بين . باشد اصوالً رابطة بين دو عنصر به صورت علت و معلول يا زماني و يا بازخوردي مي

بايست تناسبي وجود داشته باشد كل سيستم چيزي براي حاصل جمع عناصر آن  عناصر سيستم مي

يك سيستم در حالت كلي داراي قابليتهايي است كه در مجموع اجزاي آن ندارد درجة . تاس

سيستمها از لحاظ . پيچيدگي يك سيستم وابسته به تعداد عناصر در روابط بين عناصر آن سيستم است
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اي از  ساختاري داراي عناصر سرحدي يا مرزي، عناصر داخلي، شبكة ارتباطي و باالخره مجموعه

ها جهت حفظ اطالعات و محصوالت و امكانات خود هستند اجزاء يك سيستم معموالً شامل  انباره

توانند شامل يك سيستم مجزا باشند رابطة بين عناصر و باالخره كنترل  تعدادي عنصر كه هر كدام مي

  .باشند عناصر مي

   روش شناخت سيستم - ٤   هدف سيستم - ٣   اجزا سيستم - ٢   تعريف سيستم - ١

اصوالً اجزاء . شود ها مي مبادرت به شناخت سيستم و تحليل سيستمها بر اساس شناخت اجزاءدرتجزيه 

  .زير در هر سيستمي وجود دارد

معناست براي  هدف باشد فلسفة وجوديش بي هر سيستمي داراي هدفي است و اگر بي: هدف - ١

ذا به مثال سيستم حقوق و دستمزد با سيستم پرسنل هر كدام هدف خاص خود را دارند ل

  .عنوان سيستم مطرح هستند

هاي ورودي  هر سيستمي براي ادامه حيات خود نياز به منابع تغذيه كننده و داده: وروديها - ٢

يك سيستم حقوق و دستمزد نياز به . دارد براي نمونه يك اتومبيل نياز به بنزين دارد

 .اطالعات پرسنل و ساعات كاركرد آنها دارد

ها ظاهر  ستم موجود باشند و سيستم داراي هدفي باشد خروجياگر وروديها در سي: خروجيها - ٣

 .گردد مي

بايست در نظر گرفته شود در  براي اجراي عمليات معموالً در سيستمها يك توالي مي: توالي - ٤

گردد در واقع توالي بخش كنترلي  طي توالي اين خروجيها و اهداف سيستمها مشخص مي

 .عمليات سيستم است
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هاي  هاي خاص و اولويت سيستمي تحت شرايط و قوانيني و محدودههر : محدوده و محيط - ٥

كند براي تشخيص سيستمها محدوده و  شود كار مي مشخصي كه محيط سيستم ناميده مي

 .محيط عملياتي آنها نيز مشخص شود

گيرد براي مثال  معموالً هر سيستمي جهت حصول به اهداف خود ابزاري را به كار مي: ابزار - ٦

 .نيزه ابزار كامپيوتر را به كار مي گيرندسيستمهاي مكا

 . جهت اجرا شدن سيستمها معموالً عواملي انساني نقش مؤثري دارند: عوامل انساني - ٧

در طي مطالب اين . نمايد متدلوژيها بر مبنايي به اجزاي سيستمها مبادرت به شناسايي سيستمها مي

 خواهيم  Rutiond unfied process يا Rupاي تحت عنوان  درس به بررسي متدلوژي شناخته شده

افزار وجود  همانطور كه در باال گفته شد براي هر متدلوژي مراحلي خاص جهت توليد نرم. پرداخت

 life يا چرخة حيات يا soft ware processافزار يا  دارد به اين مراحل در اصطالح فرآيند توليد نرم

cycleشود  گفته مي.  

   در حالت كلي شامل چهار مرحلة اصلي بنام مرحلة شناخت اوليه يا  Rupمتدلوژي :   Rupفرآيند 

١ - Inception  شناخت( يا تأكيد(  

٢ - Elaborationيا مرحلة تشريح  

٣ - Construction يا ايجاد  

٤ - Transition تحول. ( يا انتقال است( 

  .تأكيد بيشتري بر روي تعيين نيازهاي كاربر يا مشتري است) شناخت اوليه(در مرحلة اول 

  .  بيشتر تأكيد به طراحي سيستمها داردElaborationحلة تشريح يا مر
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  . سازي دارد  تأكيد بيشتري بر پياده Constructionمرحلة 

افزار دارد در هر مرحله از شرط حيات تعدادي  انتقال تأكيد بر نصب و پشتيباني نرم و باالخره مرحلة

Iteration) تكرار چه چيزي هستند؟ هر . تكرار. گويند اما چرا به اينها مي. وجود دارد) تكرار

Iteration يا تكرار يك مبني Project miniاي كوچك است با شناخت آغاز   است يا يك پروژه

  .يابد خاتمه مي) كد(Codeشود و با توليد  مي

  .كتاب مراجعه كنيم دقيقاً مراحل چرخه حيات را متوجه خواهيم شد١١٥اگر به صفحه 

در . شود شود اما چه چيزي است كه در اين تكرارها، تكرار مي ي تكرار تشكيل مي از تعداد هر مرحله

حيات آبشاري است در چرخة حيات آبشاري   تكراري از مراحل چرخةIterationواقع هر تكرار يا 

. يابد افزار خاتمه مي شود و نهايتاً با نصب و پشتيباني نرم افزار با تعيين نيازها آغاز مي فرآيند نرم

نابراين هر تكراري در واقع يك تكرار از چرخة حيات آبشاري است اما چرخة حيات آبشاري به چه ب

 يا مدلسازي سيستم كاري يا  Business Hodelingباشد چرخة حيات براي هر تكرار با  صورت مي

ر گردد و مورد تحليل قرا شود و در اين مرحله عمليات سيستم جاري تجزيه مي سيستم جاري آغاز مي

  .گيرد تا نيازها بر مبناي آن مشخص گردد مي

كنيم كه  دهد بنابراين تعيين مي كنيم كه سيستم چه كارهايي انجام مي در طي اين مرحله مشخص مي

  .چگونگي مهم نيست چه مهم است. سيستم كامپيوتري كدام يك از اين كارها را بايد انجام دهد

 تعيين Requrementدهد در مرحلة  ايي انجام ميپس از اينكه مشخص كرديم سيستم كاري چه كاره

  كنيم نيازها چيست؟ مي
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كارهاي اضافي است كه كاربر % ٢٠نيازها در عملكرد سيستم جاري مستقر است و % ٨٠معموالً

  .كند تقاضاي آنها را مي

ا و  نيازهAnalysis and designدر مرحلة . گردد بعد از تعيين نيازها مرحلة تحليل و طراحي آغاز مي

گيرد و سيستم مكانيزه يا كامپيوتري طراحي  شناختي كه روي سيستم ايجاد شده مورد بررسي قرار مي

  .گردد مي

  .گردد ها ايجاد مي سازي است كه در واقع در اين مرحلة كد برنامه مرحلة بعدي مرحلة پياده

  .گردد ها نصب مي  برنامه Deploymentدهد و در  ها را مورد تست قرار مي مرحلة آزمون برنامه

هر يك از چهار مرحلة اصلي اين مراحل فرعي را در بر دارد هر مرحلة اصلي از چند تكرار تشكيل 

بنابراين در تكرارهاي اولية تأكيد بر . گيرد گردد و هر تكرار كلية مراحل آبشاري را در بر مي مي

 تكرارها conslraction بدون طرح بانك در مرحلة Prototypeسازي در حد  شناخت است و پياده

  .دهيم  مراحل را توضيح مي  Iterationسازي دارد در ادامه براي يك  بيشتر تأكيد بر پياده

Business Modelingيا مدلسازي سيستم كاري :  

  هدف از مدلسازي سيستم كاري

  شناخت سيستم موجود به منظور تأمين نيازها - ١

 گرفتن تأييد از كاربر در صحت شناخت - ٢

 با تعيين موردهاي استفاده از سيستم كاري يا سيستم جاري آغاز Business Modelingمرحلة 

  .گردد مي

  :تعيين موردهاي استفاده 
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. دهد  در واقع سرويسي است كه سيستم در اختيار مشتريان خود قرار ميuse caseمورد استفاده يا 

 در واقع به فرد يا زير Actorهر . نامند  يا بازيگرهاي سيستم كاري ميActorمشتريهاي سيستم را 

كند و  شود خارج از سيستم قرار گرفته يا از سرويسهاي سيستم استفاده مي سيستم ديگري اطالق مي

براي مثال در ابتدا ارتباط سيستم آموزش . كند تا سرويسهاي سيستم ارائه شود يا اينكه كمك مي

 همگي عناصري هستند كه در  ي،دانشكده، دانشجو، آموزش كل، مديريت دانشگاه ادارة حسابدار

گيرند و يا  خارج از سيستم آموزش هستند منتها با آن در ارتباطند يا از آموزش دانشكده سرويس مي

 ها براي زير سيستم Actorكنند تا آموزش دانشكده سرويس ارائه دهد لذا اينها  اينكه كمك مي

  . ها را تعيين كرد use caseتوان  آموزش دانشكده هستند سئوال اينجاست كه چگونه مي

در اين روش سيستم به عنوان . شود  استفاده مي function Decmpositionبراي اين منظور از تكينك 

شود هر واحد عملياتي يك   مي Decomposeشود بر اساس عمليات   در نظر گرفته ميfunctionيك 

  .دهد براي نمونه زير سيستم يا يك دسته از عمليات را تشكيل مي
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براي مثال در چارت سازماني واحد آموزشي دانشكده عمليات معاون آموزشي، كارشناس آموزشي، 

  .شود بندي مي اما در چارت عملياتي عمليات تقسيم. گيرد كارمند آموزش و تايپيست قرا رمي

  .بندي نماييم توانيم عمليات يك سيستم را تقسيم سؤال اينجاست كه چگونه مي

  ستم جاريسازي سي مدل

سازي سيستم جاري است به اين ترتيب كه سيستم موجود   مدلRupاولين مرحله در چرخة حيات 

گيرد با اين هدف كه با شناخت سيستم موجود و عملكرد  دستي و يا كامپيوتري مورد شناخت قرار مي

ت كه با كنيم علت اين اس مشخص كنيم سيستم موجود را مدل هم مي% ٨٠آن بتوانيم نيازها را تا 

توانيم حاصل شناخت خود را به كاربر نشان دهيم تا اگر اشتباه باشد  سازي سيستم موجود مي مدل

سازي آن به صورت  براي شناخت سيستم موجود و مدل. كاربر يا مشتري براي ما كار را تصحيح كند

  .شود زير عمل مي

  سازماني تهيه چارت )١

 تعيين شرح وظايف براي پروسة سپتهاي سازماني )٢

 تعيين چارت عملياتي )٣

  .شود بدين وسيله عمليات سيستم تجزيه مي

شود براي مثال در چارت عملياتي واحد آموزش  براي مثال شرح وظايف چارت عملياتي استخراج مي

كنيم تا بتوانيم بعداً مورد تحليل قرار دهيم اما  حاال بر اساس چارت عملياتي سيستم را تجزيه مي

  ست؟روش تجزيه به چه صورت ا
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توانيم به شناسايي و شناخت ابزار پرداخته  بدين صورت با تجزيه سيستم بر اساس چارت عملياتي مي

  .و به اين صورت كل سيستم را مورد شناخت قرار دهيم

  .شود  يا بسته مشخص ميPackage در قالب يك Rose  Rutionedهر واحد عملياتي در محيط 
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  يك سرويس است كه به كاربر از  use caseهر. اي از عمليات است  يك مجموعهpackageهر 

براي سيستم كاري يا . گويند  يا مورد استفاده ميuse caseشود، اين سرويسها را  سيستم داده مي

 يا بازيگر Actorها را  سرويس گيرنده. شود گفته مي Business use caseسيستم جاري بدانها 

مثل دانشجو كه در .  اند يعني در خارج از سيستم قرار دارندExternal NTTبازيگرها يا . نامند مي

گيرد و يا اينكه ممكن است يك واحد عملياتي  خارج از سيستم آموزشي است و از آن سرويس مي

ريزي آموزشي يك واحد  براي مثال در اينجا برنامه. كنند باشد كه از عمليات واحد ديگر استفاده مي

تواند از عمليات ثبت نام استفاده كند و بالعكس ثبت نام به   ميActorعملياتي است كه به عنوان 

 بايد توضيحات آن  use caseريزي براي هر   براي عمليات برنامهActorتوان يك  عنوان يك واحد مي

use caseشرح . آيد ص كرد كه عمليات آن به چه صورتي به اجرا در مي را مشخص نمود يعني مشخ

use caseبعد از اينكه . گويند  را در اصطالح سناريو يا فيلمنامه ميuse case model را مشخص 

  .شود شرح ايجاد كنيم  بر اساس ساختاري كه در ادامه ارائه مي use caseبايد براي هر  كرديم مي

توان از فيلمنامه يا   همانگونه كه توضيح داده شد ميuse case Businessدر اينجا براي توصيف 

 يا موردهاي استفاده سيستم كاري معموالً براي اينكه بتوان با  use caseسناريو استفاده كرد توصيف 

مشتري به توافق رسيد و به وي نشان داد كه عمليات را درك كرده مورد استفاده است همچنين براي 

شود كه  تم تشخيص اين كار مهم است بر مبناي توصيف اينها در اقع مشخص ميطرح معماري سيس

  .بايست اين عمليات را به انجام رساند عملكرد سيستم جاري چيست و سيستم در واقع مي
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 كليك كرده و  use case  leftبراي اينكه بتوانيم توصيف موردهاي استفاده را ايجاد كنيم بر روي هر 

 را انتخاب insert file كليك و گزينه  Rightاب و سپس در داخل محوطة خارجي  انتخ filesگزينه 

  . كنيم  مشخص مي wordحاال نام فايل مورد نظر را به عنوان يك فايل . كنيم مي

سئوال اينجاست كه چگونه . يك مورد استفاده در واقع شاخص بخشي از عمليات سيستم است

كنند؟ براي اين منظور مي بايست مشخص كنيم كه ابتدا  يموردهاي استفاده از سيستم را مشخص م

Actorها چه كساني هستند  .Actor ها افرادي هستند و يا واحدهايي هستند كه در خارج از يك 

براي نمونه عمليات ثبت نام . برند واحد عملياتي قرار دارند و از حاصل كار آن واحد عملياتي بهره مي

 در Actorواحد مالي به عنوان يك .  در سيستم دانشگاه در نظر بگيريدرا به عنوان يك واحد عملياتي

  .كند تا عمليات ثبت نام به انجام برسد شود زيرا در واقع كمك مي اينجا در نظر گرفته مي
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Pacage specifi cation forشود سازي مي  در اين قسمت عمليات سيستم مدل  .(use cace view) با 

 ها با نوشتن سناريو عملكرد را مشخص  use caseوجه به شكلهاي جلسه قبل براي هر يك از ت

  .زنيم  ميuse case را mouseبراي اين منظور دگمه . كنيم مي

كنيم كه در داخل آن   را مشخص ميwordو همانگونه كه در جلسه قبل توضيح داده شده يك فايل 

  . را قرار دهد use caseشرح هر يك از 

 را انتخاب Inser file كليك بعد  Right را انتخاب بعد files كليك تا باز شود بعد  use caseدر 

  :براي نوشتن سناريو) كنيم  ايجاد ميwordيك فايل (كنيم  مي

  . بود حاال نيستActor گروه اگر مستقيماً با عمليات امور مالي در ارتباط بود *

  بت نامشرح موردهاي استفاده از زير سيستم ث

  پيش ثبت نام: نام مورد استفاده

  دانشجو، حسابداري،مركز آمار واطالعات): اكتورها(بازيگرها 

  اصلي: نوع
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  .ريزي دروس است هدف از اين مورد استفاده تهيه آمار ثبت نام جهت برنامه: شرح

  :نيازهاي مربوطه
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  :سناريو

 سيستم بازيگر

 .كند ي مسئول ثبت نام پيش نياز دروس را كنترل م- ٢ دهد  دانشجو فرم ثبت نام را به مسئول ثبت نام ارائه مي- ١

  .كند  مسئول پيش ثبت نام جزئيات فرم پيش ثبت نام را وارد كامپيوتر مي- ٣  

 نام به اداره حسابداري رسيد را تحويل  دانشجو پس از پرداخت وجه پيش ثبت- ٥

  .ميدهد

 مسئول ثبت نام فرم پيش ثبت نام را تأييد نموده همراه با چك ليست به دانشجو - ٤

  دهد تحويل مي

  . سيستم كامپيوتري در پرونده پيش ثبت نام دانشجو رسيد وجه را ثبت مينمايد- ٧   اداره حسابداري رسيد وجه را وارد كامپيوتر ميكند- ٦

    نمايد  دانشجو تقاضاي برگه حذف و اضافه را مي- ٨

 مسئول مركز اطالعات شماره دانشجويي را دريافت به برنامه كامپيوتري پيش - ٩

  ثبت نام ميدهد

كنترل رسيد وجه پيش ثبت نام برگه  برنامه كامپيوتري پيش ثبت نام پس از -١٠

  نمايد حذف و اضافه صادر مي

    .دهد  مسئول  مركز اطالعات فرم حذف و اخذ را به دانشجو تحويل مي-١١

  

  :موارد ديگر

وس را نگذرانده باشد مسئول ثبت نام آن درس را حذف و فرم  در صورتيكه دانشجو پيش نياز در- ٢

  .دهد را به دانشجو عودت مي

  .شود  در صورتيكه  رسيد كامل نباشد ثبت نام حذف مي- ٦

 در صورتيكه رسيد وجه تا سه روز پس از مهلت ثبت نام در كامپيوتر ثبت نشده باشد سيستم - ١٠

  .نمايد كامپيوتري ثبت نام دانشجو را حذف مي

  حذف و اخذ: شرح موردهاي استفاده از زير سيستم حذف و اخذ نام مورد استفاده

  دانشجو، حسابداري: بازيگرها

  اصلي: نوع
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  .هدف از اين مورد استفاده ثبت نام دانشجويان براي ترم تحصيلي است: شرح

  :نيازهاي مربوطه

  :...سناريو

 سيستم بازيگر

 كند مي مسئول ثبت نام پيش نيازها را كنترل - ٢  دانشجو فرم حذف و اخذ اصالح شده را به مسئول ثبت نام ميدهد- ١

  .كند  مسئول ثبت نام شماره دانشجو را به سيستم كامپيوتري ثبت نام واردمي- ٣  

  .دهد سيستم كامپيوتري جزئيات پيش ثبت نام را نمايش مي- ٤  

اخذ وارد  مسئول ثبت نام در صورت وجود اصالحات را براساس فرم حذف و - ٥  

  .كند كامپيوتر مي

  .نمايد  كامپيوتر يك چك ليست جديد بر اساس اطالعات حذف و اخذ صادر مي- ٦  

    گيرد  دانشجو از مسئول مركز اطالع رساني چك ليست را مي- ٧

    دهد  دانشجو رسيد وجه را به اداره حسابداري تحويل مي- ٨

  نمايد ثبت مي سيستم كامپيوتري رسيد را در پرونده دانشجو -١٠  نمايد  اداره حسابداري از سيستم ثبت نام تقاضاي ثبت رسيد را مي- ٩

بت نام را از مسئول مركز اطالعات دريافت مي  مسئول ثبت نام تأييد-١١     .كند هاي ث

  .دهد  مسئول ثبت نام تأييديه را دردو برگ به دانشجو تحويل مي-١٣  .نمايد سئول ثبت نام مي دانشجو مدتي بعد تقاضاي تأييديه از م-١٢

 دانشجو دو برگ تأييديه را امضا و يك برگ را به مسئول ثبت نام -١٤

  دهد مي

  .دهد  مسئول ثبت نام برگ تاييديه امضا شده را در پرونده دانشجو قرار مي-١٦

 بر اساس چارت عملياتي و با  Rational Roseچارت سازمانيِ ـ چارت عملياتي ـ در داخل: تمرين

 و نهايتاً مدل موردهاي استفاده و شرح موردهاي استفاده را قرار Paekage, Rupفاده از گزينه است

  .دهيد مي
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Use case ها با يكديگر ارتباط مستقيم ندارند ارتباط بين use case  ها معموالً از طريق بانكهاي

پردازيم و  ي آنها مي ها را مشخص كرديم حاال به بررسuse caseدهد بعداز اينكه  اطالعاتي رخ مي

  .كنيم حاالت استثنايي و عمليات مشترك را براي آنها استخراج مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنيم عمليات مشترك بين پيش ثبت نام و حذف واخذ در  همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مي

قالب دو مورد كنترل پيش نياز و كنترل وضعيت تحصيلي مشخص شد چون اين عمليات هميشه 

،   stereo type با Use case از پيش ثبت نام و حذف و اخذ هستند رابطه بين آنها با اين دو بخشي

includeرابطه .  مشخص شده استIncludeكند كه براي نمونه كنترل پيش نياز هميشه   مشخص مي

باشد، رابطه  بخشي از عمليات پيش ثبت نام است و كنترل وضعيت تحصيلي هم به همين صورت مي
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extendكندو جهت فلش آن بر عكس   شرط استثنائي را مشخص ميinclude است در واقع در اينجا 

در صورتيكه در هنگام كنترل پيش نياز و يا كنترل وضعيت تحصيلي متوجه شديم كه دانشجو سنوات 

كنيم، توجه كنيم كه اين مورد استفاده  ندارد براي مورد استفاده بررسي دانشجوي اخراجي ارجاع مي

مواره بخشي از عمليات كنترل پيش نياز و كنترل وضعيت تحصيلي نيست بلكه تحت شرايط ه

  .دهد و براي همين خاطر است كه جهت فلش آن بر عكس است عمليات آنها را توسعه مي

  :مدلسازي براي يك سازمان بزرگ نحوة

ل سيستم توان مد مسأله اينجاست كه چگونه براي يك سازمان بزرگ با واحدهاي بسيار مي

معموالً سازمانها بر اساس پيچيدگي مقصودشان عملياتشان پيچيده و جهت . جاري را ايجاد نمود

شود بنابراين تعداد موردهاي استفاده كاري  تغيير، پيجيدگي عمليات در بين واحدها توزيع مي

(business weave)اين سازمان شما يك سازمان را در نظر بگيريد . يابد  ها بدين ترتيب افزايش مي

  .دهد اهدافي دارد و بر اساس اين اهداف سرويسهايي خارج از خود مي

ها دو ديدگاه مختلف و يا دو تصوير مختلف از يك كمپاني يا  معموالً مديران اجرايي و مديران پروژه

خواهد ببيند در صورتيكه  كليات را مي. مديريت عالقمند به اهداف استراتژيك است. سازمان دارند

 ها را براي هر دو اين business use caseبايست  پردازد و مي ريت عملياتي بيشتر به جزئيات ميمدي

 در سطوح باالتر براي مديريت اجرايي و در سطوح business use caseحالت ايجاد كرد يعني 

 useبايست ايجاد شود به اين ترتيب براي هر  تر با جزئيات بيشتر براي مديريت عملياتي مي پايين

case سطح باال يك use case modelشود تا اينكه مديريت عملياتي جزئيات را ببيند  ايجاد مي .

ها يا موردهاي استفاده از اين  كنيم و سرويس  اصلي كار را شروع ميbusiness Actorمعموالً با 
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ح باال  در سطbusiness use caseكنيم و اين نقطه شروع كار است و براي هر  سيستم را مشخص مي

  .كنيم براي نمونه به شكل زير توجه نماييد  جداگانه ايجاد ميuse caseيك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كند كه اين   را ارائه ميC,B,Aكنيد سيستم بزرگ سه سرويس  در شكل فوق همانگونه كه مشاهده مي

 توسط سه Aگردد يعني سرويس  سرويسها هر بخش از عملياتشان توسط يك زير سيستم ارائه مي

گيرد منظور اينجاست كه اگر يك سازمان   انجام ميA3 تا  A1 و تحت عناوين ٣زير سيستم يك تا 

. دهد، واحدهاي آن سازمان هر كدام بخشي از آن سرويس را به عهده دارند سرويسي را ارائه مي

ل رسد در شك  توسط سه واحد عملياتي به انجام ميA نام دارد و اين سرويس Aسرويس ما در اينجا 

 و Betavser يك مورد استفاده كاري است كه مشتري و Produce productزير توليد محصول 
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Potentiol custoner از آن استفاده ميكنند براي ارائة محصول يا توليد محصول سه مورد استفاده 

  :مشخص شده است كه عبارتند از

١ - Produce processorيا فرايند توليد  

  

٢ - Produce tool ابزار توليد  

 هستند كه توصيف use caseاينها در مجموع سه . باالخره ايجاد بخشهاي تكميلي مذكور - ٣

Produce Product use caseرا برعهده دارند  . 

به . بندي بكنيم توانيم اليه  را ايجاد كنيم آن را ميbusiness modelبراي اينكه بتوانيم مدل جاري يا 

باشند و   كدام دسته مي(core business use case)اي  اين ترتيب كه مشخص كنيم عمليات هسته

بندي  به اين ترتيب سيستم اليه. براي اينكه اين سرويسها ارائه شوند به سرويسهاي ديگر نياز است

هاي باالتر از سرويسهاي  اليه. شود بندي مي بندي كارها در يك سازمان تقسيم در واقع با اليه. شود مي

براي مثال در سيستم ثبت نام يك اليه، يك الية مركزي ثبت نام . كنند  ميهاي زيرين خود استفاده اليه

كند پس يك روش براي كنترل  اوليه دانشجو است كه الية باالي يعني ثبت نام ترم از آن استفاده مي

بندي سيستم است هميشه  هاي عملياتي در واقع اليه پيچيدگي عمليات سازمانها تشخيص اليه

هاي زيرين  هاي بااليي در واقع از اليه كند و اليه هاي زيرين خود استفاده مي ز اليههاي بااليي ا اليه

  .گيرد سرويس مي

بايست اكتورهاي كل سيستم و سرويسهاي آن را مشخص كنيم و  هاي بزرگ ما مي بنابراين براي اليه

ن سرويسهايي كه گردد بر مبناي آ آنگاه است كه براي مديريت اجرايي عملكرد كلي سازمان تعيين مي
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شوند براي نمونه ببينيد كه عمليات ثبت نام به چه صورتي انجام  دهند مشخص مي واحدها مي

  شود؟ مي

  

  

  

  

  

  

  .كنيم روي موردهاي استفاده ثبت نام كليك مي
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  .   كنيم روي ثبت نام كليك مي

  

  

  

  

  :كنيم روي موردهاي استفاده امور مالي كليك مي

  

  

 كليك Browser اضافه كنيم در *خواهيم پرداخت شهرية موردهاي استفاده امور مالي را به   ميحال

  .كنيم تا به آنجا منتقل شود  كليك مي*كرده و بعد در 
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چون امور مالي در زير سيستم ما است پس آن را از اينجا حذف . شود ولي اكتورش امور مالي مي(

  .كنيم مي

  .كنيم  استفاده مراكز آمار و اطالعات كليك ميروي موردهاي

  

  .شود  به آن اضافه ميBrowserدريافت تعرفه حذف و ارائة تأييديه ثبت نام توسط 

  :ارتباط بين موردهاي استفاده

موردهاي استفاده مستقيماً در ارتباط با يكديگراند مگر موارد استثنائي كه در زير توضيح داده خواهد 

. گردد  ها از طريق يك بانك اطالعاتي انجام ميuse case است كه ارتباط بين فرض بر اين. شد

  .بانك اطالعاتي كه از ديدگاه پنهان است

 هاي مشترك تعيين كرد براي use caseبايست مشخص نمود و در قالب  عمليات مشترك را مي

، هم براي عمليات ثبت نمونه به سيستم ثبت نام توجه نماييد در اينجا هم براي عمليات حذف و اخذ
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نام الزم است كه پيش نياز درس كنترل شود و اطمينان حاصل گردد كه دانشجو پيش نياز را گذرانده 

 use caseدر عمليات فروش يا . كنيم  مشترك مشخص ميuse caseاست اين عمل را در قالب 

 ثبت سند وجود  ثبت اسناد در حسابداري هر سه عملuse case خريد و use caseفروش يا در 

 مشترك ميتوان مشخص نمود چنانچه عمليات ثبت نام use caseدارد لذا ثبت سند را به عنوان يك 

گردد لذا اين دو  و حذف و اخذ را در نظر بگيريد در هر دو كنترل معدل يا كنترل پيش نياز انجام مي

  .نماييم  مشترك مشخص ميuse caseعمل را به عنوان 
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 با رابطة use caseكنيد عمليات مشترك در قالب يك  در مثال فوق همانگونه كه مشاهده مي

include مشخص شد اما هنگام شرط معدل در صورتيكه معدل دانشجو كمتر از حدي باشد  

دانشجو براي گرفتن دروس نياز به تأييديه استاد راهنما را خواهد داشت در اين صورت چون اين 

 ديگر use case نيست آن را به صورت يك use case و همواره جزئي از حالت شرطي است

  .كنند مشخص مي

دهد كه يك   نشان ميinclude مشخص شد رابطة include, extendدر مثال فوق در رابطه با 

use caseباشد   ديگر است براي اين مثال در باال همواره جزئي از عمليات ثبت نام كنترل كارنامه مي

افتد گرفتن تأييديه در صورتي عمل كنترل كارنامه را  تن تأييديه حالت استثنايي اتفاق مياما گرف

  .باشد  واحد مي١٤ و تعداد دروس مورد ثبت نام بيش از ١٢دهد كه معدل دانشجو كمتر از  توسعه مي

 extend ديگر را use case تحت شرايط استثنايي use caseدهد كه يك   نشان ميextendرابطة 

 ديگر use caseاز عمليات    use caseدهد كه يك   نشان ميincludeدهد رابطة  يا توسعه مي

  .كنند استفاده مي
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كند اما در صورتيكه عالقمند باشد   را فعال ميBrowes webر مثال زير مشتري مورد استفادة د

ن اين واقعيت است كه  نشان دادuse case Realizationsدهد مفهوم از  عمل خريد را انجام مي

در دنياي واقعي براي اينكه يك سرويس . رسد  به انجام ميuse caseدر دنياي واقعي كه چگونه يك 

كنند تا آن سرويس ارائه شود افراد را اصطالحاً  ارائه شود افراد يا كارمندها با يكديگر همكاري مي

Business workersخواهيم سيستم ارتباطي ايجاد كنيم و  ينامند از آنجايي كه ما م ها مي  يا كاركن

ها چه اطالعاتي را مي  از آنجا كه داده و اطالعات براي ما مهم است بايد مشخص كنيم كه اين كاركن

  .كنند گيرند و چه اطالعاتي را فراهم مي

حاال براي ايجاد سيستم . شود ها مشخص ميBusiness Entityاين اطالعات در قالب      

 ما نشان داديم كه چگونه use caseبا نوشتن سناريو براي . ايم  جلو رفتهكامپيوتري يك مرحله

 در واقع مشخص Business use caseرسد و با ترسيم  عمليات در سيستم جاري به انجام مي

  .گيرند كنيم كه چه اطالعاتي مورد دسترسي قرار مي مي

 Business workersشود  مي ها در سيستم كامپيوتري درج entity classاين اطالعات در قالب 

شوند اما  ها براي سيستم كامپيوتري مشخص ميActorدر قالب كالسهاي كنترلي در صورت امكان 

مسأله اين است كه چگونه اين عناصر را پيدا كنيم و چگونه نشان دهيم كه اين عناصر عمليات يك 

use caseبراي اين منظور در . دهند  را تحقق ميBusiness object Moded تحت logical 

view براي مثال در سيستم . بندي كنيم بايست ابتدا سيستم را بر اساس واحدهاي سازماني تقسيم  مي

دانشكده واحد سازماني به نام آموزش، واحد سازماني ديگري بنام گروه و واحد سازماني ديگري بنام 

  .مديريت دانشكده وجود دارد
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 Business workerيك واحد سازماني شامل . گويند ي م organizationواحدهاي سازماني را 

 بر اساس چارت logical viewدر . ها و واحدهاي سازماني ديگر استBusiness Entityها ، 

 اگر در واقعيت يك واحد packageكنيم يعني بر اساس  عملياتي، واحدهاي سازماني را مشخص مي

  .سازماني وجود دارد

  .كنيم شكل زير استفاده مي به packageاز نوع خاصي از 

  

 يا logic, logical viewشود كه چه كارهايي بايد انجام شود و در   مشخص ميuse caseدر 

  .شود منطق كارها مشخص مي

عمليات سازمان براساس چارت عملياتي درست همانطوري كه به صورت فيزيكي وجود دارد در 

شود در يك واحد سازماني ممكن  دي ميبن ها تقسيمpackageقالب واحدهاي سازماني به جاي 

توانيم با  است چند واحد سازماني ديگر وجود داشته باشد و عمليات يك واحد سازماني را مي

  .ها دسته بندي كنيمPackageاستفاده از 

بايست آن را به  نام به عنوان يك واحد سازماني جدا شناخته شده باشد مي در صورتيكه عمليات ثبت

 يا به صورت يك واحد سازماني مشخص كرده يا در غير organization unitصورت يك 

 مشخص شود بعد از اينكه واحدهاي سازماني را مشخص Packageاينصورت به صورت يك 

 شاخص Business workers را مشخص كنيم در واقع Business workersبايست  كرديم مي

رد ممكن است چند عضو سازماني مختلف داشته باشند يك ف نقش افراد هستند و نمايانگر افراد نمي

  .كند  در واقع يك پست سازماني را مشخص ميBusiness workerباشد و يك 
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Business workerشوند  ها به صورت زير مشخص مي.  

  

  

 يك چكيده سازي از انساني است كه در درون يك سيستم فعاليت  Business workerدر واقع 

 ها عمل Business Entityكند بر روي  ا يكديگر همكاري مي بBusiness workerكند  مي

  .كند مي

 است جهت توصيف مفاهيم به كار  در حالت كلي ابزارهاي پيشرفته از فلوچارت: دياگرام فعاليت

توان از آن براي توصيف موردهاي استفاده، استفاده كرده دياگرامهاي فعاليت در  بنابراين مي. رود مي

  . صر زير هستندحالت كلي شامل عنا

١ - Activity  

 يا هر نوع use case يا فعاليت در واقع نمايانگر بخش مشخصي از عمليات يك Activityهر 

  :شود عملياتي است و با عالمت زير مشخص مي

٢ - Swimlane) باند شنا(  

ام كند كد باشد كه در مواقع مشخص مي  مي objectهر باند شنا نمايانگر يك واحد عملياتي يا يك 

 شاخص يك swimlaneدر مدلسازي سيستم جاري هر . دهد واحد عملياتي، عملي را انجام مي

  .واحد سازماني و يا نقش در داخل يك سازمان است براي نمونه به مثال زير توجه كنيد
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  . كتاب نيز هستند462دياگرامهاي فعاليت در 

 واحد customerع عمليات است در واقع مشتري يا در مثال فوق دايرة توپر نمايانگر نقطة شرو

 يك فعاليت است به توسط مشتري به اجرا در call saleكند از طريق تلفن و  فروش را فراخواني مي

كند و   درخواست را دريافت ميtake callشوند   مشخص ميoval در اشكال  Activityآيد و  مي

دهد و اين سفارش انبار را دريافت  نجام مي سفارش محصول را اorder Productسپس فعاليت 

  .كند مي

كند و با انجام فعاليت   محصول را آماده ميGet Product با انحام فعاليت worehouseانبار يا 

ship productو دو دايرة تو در تو شاخص خاتمة عمليات  كند  محصول را براي مشتري حمل مي 

  .است

 با state نام دارد فرق stateگيرد  رد استفاده قرار ميعنصري ديگر كه در ياگرام فعاليت مو

Activity اين است كه state يك حالت است براي ورود به حالت جديد نياز به رويداد است اما 

  .فعاليت فربخشي از عمليات است

  دقيقاً مثلstate chartشود اما   استفاده نميActivity وجود دارد و از state فقط state chartدر 

Activity diagramتوان به جاي   ساده شده است يعني ميstate chart از Activity 

diagramاستفاده كرد  .State chartاي است از   اما رفتار چيست؟ رفتار دنباله. مدل رفتاري است

  .حاالت
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State Diagram نوعي خاص از Activity Diagramكند كه رفتار   است و مشخص مي

  . باشدobject است متعلق به يك فرد يا يك واحد يا يك چيست؟ رفتار ممكن

  . ها شعور بخشيدobjectتوان به  ها ميeventبا استفاده از 
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  تحت عنوان) عالئم هماهنگ كننده(توان با استفاده از عالئمي  مي

Horizontaly sychornization, vertical sychornizationدياگرام  توازي در عمليات 

گردد را به صورت چگال  فعاليت را مشخص كرد در واقع جائي كه عمليات بصورت همزمان آغاز مي

(Fark)كند و جائي كه دوباره عمليات بايد از حالت موازي به حالت خطي برگشت   مشخص مي

  :كنند براي نمونه به مثال زير توجه كنيد  مشخص ميjoinكند را با عالمت 
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  .گيرند مفهوم عمليات را با استفاده از دياگرام فعاليت انجام مي

دياگرامهاي فعاليت حالت پيشرفته فلوچارت هستند دياگرامهاي فعاليت قابليت توازي عمليات را 

شيءگرا براي  در سيستم كارت ساعت در. شود  استفاده ميfork join,دارند كه براي اين منظور از 

 forkكارت را بخوان وضعيت را بخوان دو كار بطور همزمان را با . (داريم objectهر چيزي يك 

  ).دهند نمايش مي

Joinزماني است كه الزم نيست سري ادامه پيدا كند .  

 هاي خود دياگرام فعاليت بكشيد سعي كنيد همة شرايط را use caseبه عنوان تمرين براي : تمرين

  .در نظر بگيريد

سازي سيستم جاري مشخص شده عمليات به چند  ات كه براي مدلبر اساس جريان گردش عملي

شود كه  گيري مي شود براساس وضعيت تصميم شود در ابتدا وضعيت كاري ارزيابي مي روش انجام مي

عمليات چگونه ادامه يابد توجه كنيد كه بهترين روش مدلسازي براي سيستم كاري چيست در مستند 
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 اهداف سيستم مدل سازي براي سيستم جاري را Business visionبه اسم چشم انداز پروژه يا 

  .تعيين كنيد

توان بهينه سازي سيستم جاري باشد كه كار سيستم دستي را بهينه كنند ممكن است اهداف  اهداف مي

  .تعيين نيازها و يا صرفاً شناخت سيستم باشد

Business visionيابد گيري پروژه ادامه مي يمگيرد و بر اساس آن تصم  در اختيار مديريت قرار مي .

  .سازي سيستم جاري را شروع كنيم ابتدا بايد چارت سازماني را تعيين كنيم براي اينكه ما بتوانيم مدل

سپس . در داخل سيستم وجود دارند) چه كساني(كنيم كه چه نقشهايي  به اين ترتيب مشخص مي

  در واقع مدلي Domain Modelingهدف از . شود  آغاز ميDomain- Modelingمرحله 

 objectاست از سيستم جاري، مدلي از اطالعات مورد استفاده در سيستم جاري كه درواقع يك 

Modelكنيم كه  در واقع با اين روش مشخص مي. كنيم  است كه در اين جلسه دربارة آن صحبت مي

  .پيوندند  ها به واقعيت ميuse caseچگونه 

حاال . كند  ها را ارائه ميuse caseري چه سرويسها يا تاكنون مشخص كرديم كه سيستم جا

دانيم اين سرويسها را  همانگونه كه مي. خواهيم مشخص كنيم كه اين سرويسها چگونه ارائه شوند مي

كنيم تا سرويسها ارائه شوند همكاري افراد در قالب  افراد با هم همكاري مي. كنند افراد ارائه مي

  .شوند  مشخص ميcollaborationدياگرامهايي بنام 

 در واقع يك نقش Business worker را تعيين كرد هر Business workerبنابراين ابتدا بايد 

گردد تا با كمك يكديگر و با   ميBusiness Entity در واقع بر روي Business worker. است
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اي نمونه به شكل  را ارائه دهد برuse case بتواند سرويسهاي هر  Business entity استفاده از

  .شكل زير يك مدل ارتباطي اشياء كاري است. زير توجه كنيد

 مسئول كارت پرواز  check in Agent ايجاد شده است در اين مثال use caseبر مبناي سناريو 

دهد با اين فرض،  است اين فرد بليط مسافرين را گرفته و پس از تعيين صندلي كارت پرواز به آنها مي

 Baggage cordinatorمتصدي بار از شكل زير . كند بنام متصدي بار همكاري ميفرد ديگري 

كند كه   در اينجا همان اطالعات بار مسافر است براي مثال مشخص ميBaggage. شود ناميده مي

  .است) كارت پرواز(اين بار چقدر وزن دارد و متعلق به كدام بليط 

  . است حاوي جزئيات بار مسافرBusiness Entityاين 

 Besiness Entity مشخص شد اين Business Entity بصورت يك Baggageدر شكل زير 

  است كه حاوي Business Entity نيز يك    Baggage tagحاوي جزئيات بار مسافر است 

 Businessاطالعات برچسب بار است به اين ترتيب در شكل فوق مشخص شده كه چگونه 

workerكنند تا اينكه نهايتاً عمل  و به چه مستنداتي ارجاع مي نند ها با يكديگر همكاري ك

checkingيا كنترل مسافر انجام گيرد .  
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 Businessكند چگونه   است كه مشخص ميBusiness object Modelمثال فوق نمايانگر 

worker در ارتباط با Business Entityها كار  check in رود مسافر  را يا در واقع عمليات و

دهد همانطور كه در باال نيز توضيح داده  دهد دياگرام فوق ساختار را نشان مي به هواپيما را انجام مي

كند تا سرويسها ارائه شود افراد  بايست مشخص كرد كه چگونه افراد با يكديگر همكاري مي شده مي

يك نقش . ست در واقع يك نقش اBusiness workerگويند يك   ميBusiness workerرا 

ها معموالً براي انجام عمليات خود Business workerسازماني است كه در واقعيت وجود دارد 

كنند چه كارهايي تا به   دارند كه در آن مشخص ميcheck listشرح وظايف دارندو يا اينكه يك 

نكه سرويس مورد كنند تا اي ها عمل مي Business worker اند بنابراين اينها بر روي حال انجام داده

  . انجام گيرد(Business use case)نظر 
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معموالً در سازمانها براي افراد شرح وظايف وجود دارد شما بهتر است بعد از اينكه چارت سازماني 

را بدست آورد به شرح وظايف بپردازيد و مشخص نماييد كه هر پست سازماني چه وظايفي بر عهده 

  .تي را مشخص نماييددارد تا بر مبناي آن چارت عمليا

Business Entityبايد براي .  بصورت فيزيكي وجود دارندBusiness worker مشخص كرد كه 

هايي هستند كه بر روي  هائي درارتباط است در واقع اينها دفاتر و پروندهBusiness Entityبا چه 

بايد .  هستندهايي در ارتباطBusiness workerبايد مشخص كرد كه با چه . شود آنها كار مي

  . دخيل باشد Business use caseدر Business workerحداقل هر 

Business Entity در واقع در نهايت تبديل به Business class  ها و بانك اطالعاتي سيستم 

 ها در  Business Entityبايد مشخص كرد كه چگونه . اي برخوردارند شود لذا از اهميت ويژه مي

 بنام مشخصات دانشجو در  Business Entity گيرند توجه كند يك  قرار ميارتباط با يكديگر 

براي نمونه به شكل . ارتباط با كارنامة دانشجو قرار دارد بايد بتوانيم اين ارتباطات را مشخص كنيم

  .زير توجه كنيد

سهام در شكل زير هيأت مديره يك كمپاني شامل رئيس، مدير اجرائي و تعداد يك با بيشتر صاحبان 

 ,chairman است و مدير اجرايي Business workerدر آن كمپاني است مدير هيأت مديره يك 

(CEO) يا مدير هيأت مديره و صاحب سهم shreholder هر كدام يك Business worker 

  .دهند  را تشكيل مي(board) ديگري بنام هيأت مديره Business workerهستند كه در مجموع 

يا اجتماع به ) Agregation( در اصطالح Business Entity, Business workerرابطه بين 

 يا تجمع Agregationبايست اين اجتماع را مشخص كرد در مثال فوق رابطة  مي. نامند آنها مي



 39 

و مشخص كرد كه هيأت مديره كمپاني شامل مدير ) بصورت يك لوزي توخالي(مشخص شود 

شتر سهامدار است رابطه بين دوشي ممكن است يك به يك، اجرائي، رئيس هيئت مديره و يك يا بي

و در شكل فوق همانگونه كه مشخص است رابطة هيأت مديره با . يك به چند، چند به چند باشد

  . به چند است يعني هيأت مديره شامل چند سهامدار است١سهامدار  

ارت ديگر ارتباط نوع ديگر ارتباط، ارتباط وراثتي يا ارتباط جزئي يا كلي و يا به عب
Generalization است در واقع اگر حسابدار و صاحب حساب را بعنوان Business worker 

در نظر بگيريم هر دوي اينها از جنس كارمند حسابداري هستند و كارمند حسابداري جنس اين دو را 
 يا special Baggage نوع است يكي كيف دستي ديگر ٣كند در شكل زير بار مسافر  مشخص مي
 Business يا با عادي اينها هر يك ، يك Normal Baggage، )مثل شكستني(بار خاص 

Entityاند  هستند جنس آنها بار مسافر است كه به شكل زير مشخص شده .  
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خواهيم مدل ما گويا باشد و اين گوياي با تعيين  كنيم؟ چگونه مي چرا رابطة وراثت را مشخص مي

  .گردد ميپذير  ها امكانobjectجنس 

دهند  تا اينكه   را بعد از اينكه مدل ارتباطي كالسها كامل شد انجام ميGeneralizationمعموالً 

  .مدل گويا شود

 ها در واقع class diagram است class diagram يك نوع objectدر واقع مدل ارتباطي بين 

  .ها هستندBusiness use caseبيانگر چگونگي 

آيند از دياگرامهائي بنام   ها چگونه به اجرا در ميuse case براي اينكه مشخص كنيم

collaboration Diagramشود در واقع   استفاده ميDiagram classكند كه   مشخص مي

 useبراي .  برآورده شودuse caseكنند تا اهداف يك  ها با يكديگر همكاري ميobjectچگونه 

caseتبليغات  در زير كشيده شده .  
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  .دياگرام فوق شاخص ساختار عملياتي واحد انبار خرده فروشي است

 بر اساس خود را عملياتي براي سازمان و واحدهاي عملياتي logical viewمعموالً ابتدا 

Business object modelكند  را به تعدادي واحد تقسيم مي.  

Logical view 

* dnalysis Model 

* Bussiness object Model 

* Design Model 

* Roverso Engineered 
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براي نمونه به شكل زير توجه كنيد در اين شكل مدل سيستم كاري براي واحد انبار فروش 

  .محصوالت مشخص شده است

  

  

  

  

  

  .ها اشكال زير را داريم  يك شكل داريم كه درون اين شكلBusiness object Modelدرون اين 
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  . استBusiness Actorد حسابداري چون خارج است پس واح

دياگرام كالس براي مورد ترخيص بيمار در .  استBusiness Actor ديگر unit براي unitيك 

چگونگي انجام عمليات تعيين نشد براي اين . شكل فوق ارائه شد در اينجا ساختار نمايش داده شد

  . شود فاده ميمنظور از دياگرامي بنام دياگرام همكاري است

Business object Model را از قسمت logical view برداشته و درون use case view مدل 

 insert ترخيص use case درون  Business objectكاري را حذف كرده  اشياء

collaborationدرون اين . كنيم  دياگرام ميCall a bration Diagram از قسمت logical 

viewآوريم  صفحة قبل را مي تمام محتويات.  
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 ها و Business workerدر شكل فوق نشان داديم كه چگونه عمل ترخيص از همكاري بين 

 logicalگردد و يك روش كار اين بود كه   ها انجام ميBusiness Entityعملكرد آنها بر روي 

view به use caseن يك كرديم به ازاء آ  ترخيص را دوباره ترسيم ميuse case Relazation 

در اينجا بهتر بود كه براي عمليات ترخيص بيمار به ) صفحه قبل(داديم و به صورت زير  قرار مي

 را درون ترخيص قرار Callabration Diagram , Class Diagramصورت زير داشته باشيم و 

  . دهيم مي

شود البته با انتخاب گزينه  ر ميشويد يك صفحه در مقابل شما ظاه زماني كه وارد رشنال رز مي

Newخواهيم مدل ايجاد  خواهد مشخص كنيد بر طبق چه استانداردي مي  منوي فايل كه از شما مي

  Business Object Modelها وارد Rupكنيد با انتخاب   را انتخاب مي Rupشود استاندارد 

  .گذاريد  در اينجا ميpackage عدد 3. شويد مي

١ - Business Actors     ٢ - Business use case   

  .گذاريم و سومي را خالي مي

كنيد و   را تعيين ميobject Model دياگرام و Activity را تعيين كرديد  use caseبعد از اينكه 

 بر اساس چارت عملياتي و چارت سازماني logical viewشويد در   ميlogical viewوارد 

 آن را Realization با  use caseخل واحدها رابطة كنيد در دا واحدهاي سازماني را مشخص مي

 كه به صورت بيضي خط چين است و در باال use case realizationكنيد و بر روي  مشخص مي

 class و همDiagrams  collaborationكنيد و در قسمت  براي ترخيص ايجاد شد كليك مي

Diagramكنيد  را ترسيم مي. 
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Actorگيرد دهد يا مي ويس مي به سيستم سر.  

Business workerگيريم  را پستهاي سازماني مي.  

١ - Business workerها در قالب پستهاي سازماني مطابق با واقعيت مشخص گردند.  

٢ - Business Entity ها به عنوان مستندات مورد استفاده در متن سناريو مشخص و در 

 .ها ارجاع شوندبندي و به فرم ضميمه گردند و بدان صورت وجود قالب

٣ - Actorهايي هستند كه از زير سيستم  ها يا افرادي در خارج سيستم هستند و يا زير سيستم

كنند كه سرويسي ارائه شود حاال بعد از اينكه سناريو را  گيرند و يا كمك مي ديگر سرويس مي

در . مكني دقيقاً مشخص كرديم با كشيدن دياگرام فعاليت گردش كار و فعاليتها را مشخص مي

  logical viewشويم دو قسمت   ميBusiness object Model بعدي وارد  مرحلة

دهيم كه چگونه افراد   و با استفاده از روند زير نشان ميlogical viewشويم دو قسمت  مي
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 شود يا به عبارت ديگر يك سرويس ارائه گردد اين realiteبه واقعيت پيوند و يا در اصطالح 

 . گويندcollaboration diagramا اصطالحاً ر) مورد (سرويس 

 logical viewچگونگي                

  و 

   use case      چرا

  .كنند را مشخص مي

Class Diagramدهد كه افراد چگونه با هم ارتباط دارند  فقط نشان مي.  

Collaboration Diagramري كه افراد چگونه با هم همكا) در واقع روح دارد(دهد   نشان مي

  .كنند مي

  سرويسهاي سيستم ثبت نام
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                    insert use case diagramپيش ثبت نام 

 عمليات پيش ثبت نام 
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  .باشند  نيستند اصلي ميinclude , extend هايي كه use caseاون 

  سناريوي حذف و اخذ

  شرح موردهاي استفاده

  حذف و اخذ: تفادهنام مورد اس

  اصلي: نوع

  دانشجو ـ امور مالي ـ واحد كار و اطالعات: بازيگرها

جزئيات فرم در . نمايد دانشجو با ارائة فرم حذف و اخذ تقاضاي ثبت نام اصلي خود را مي: شرح

  .گيرد شود وعمليات مالي انجام مي كامپيوتر ثبت مي

 سيتم بازيگر

 كند رل مي مسئول آموزش پيش نيازها را كنت- ٢ .دهد  دانشجو فرم حذف و اخذ را تكميل و به مسئول آموزش مي- ١

  .كند   مسئول آموزش شماره دانشجويي را به سيستم كامپيوتري ثبت نام وارد مي- ٣  

  .دهد  سيستم كامپيوتري جزئيات پيش ثبت نام را نمايش مي- ٤  

ف و اخذ وارد كامپيوتر  مسئول ثبت نام در صورت وجود اصالحات را براساس فرم حذ- ٥  

  .كند مي

  .نمايد  كامپيوتر يك چك ليست جديد بر اساس اطالعات حذف و اخذ صادر مي- ٦  

     دانشجو از مسئول ثبت نام مركز ا- ٧
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  ديدگاه منطقي سيستم ثبت نام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل منطقي سيستم جاري
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  در تحقق موردهاي استفاده كليك
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  بت نام كليكدر تحقق عمليات ث
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  مدل همكاري براي عمليات حذف و اخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .افتد كشيم چون فاصله زماني اتفاق مي  ديگر مي use caseبقيه سناريو را در يك 

 .كنيم  را رسم ميclass alagramكنيم   حذف و اخذ كليك ميrealizeباز در 

  

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟Business object Model با collaboration diagramفرق 

B.O.M خودش Package است يك Package شامل  Business class Diagram و يكي 

 use case realization بر روي هر يك Business use case realizationديگر شامل 

كنيم يعني نشان   مشخص ميcollaboration Diagramهنگامي كليك نموديم رفتار را در قالب 

كنيم  ها را مشخص مي كنند فراخواني همديگر را فراخواني ميbusiness workerيم چگونه ده مي

هايي را كه مورد استفاده قرار   ارائه شود در اينجا مستندات پروندهuse caseتا اينكه نهايتاً سرويس 

  .كنيم براي نمونه به مثال زير توجه كنيد  مشخص ميBusiness Entityگيرد در قالب  مي

 تحقق حذف و اخذ حذف و اخذ
 

 مدل طراحي مدل مورد استفاده
<<Realize>> 
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حذف و اخذ. ١   

 دانشجو
 

 تراكنش حذف و اضافه
 پرونده مالي حذف واخذ

 پرونده دانشجو

ثبت موقت.٣  
يافتن برگ پيش ثبت نام. ٤   

 

ثبت هزينه حذف و اخذ.٦  
 

 امور مالي
 

تقاضاي چك ليست. ٧  

 سيستم كامپيوتري مسئول آموزش

محاسبه هزينه حذف واخذ. ٥   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تحليل نيازها

توان با تعيين مدل براي سيستم جاري در واقع از عملكرد  در جلسة قبل آموختيم كه چگونه مي

سازي سيستم جاري به عنوان يك روش قديمي و  سيستم جاري شناخت پيدا كرده البته امروزه مدل

 كرد كه چرا سيستم  اعالم١٩٨٩يوردون در سال . كالسيك مطرح و با جزئيات مورد قبول نيست

شود كه در  امروزه سعي مي. كنيم و نيازي به شناخت سيستم جاري وجود ندارد جاري را مدل مي

آغاز كار تأكيدرا بيشتر بر سيستم آتي قرار دهد و تأكيدي بر سيستم جاري و شناخت آن بدان صورت 

نيم بر مبناي شناخت خود نيازها را البته بايد بدانيد كه سيستم جاري را بايد شناخت تا اينكه بدا. ندارد

  .كنيم تعيين مي

 userاصوالً نيازها يا . نكتة قابل بحث مدلسازي سيستم جاري است كه امروزه بر آن تأكيدي نيست

centric) هستند و يا ) هاي كاربر متمركز بر خواستهsystem centric چنانچه بخواهيم به صورت 

هايي كه  بايست ابتدا شرح وظايف افراد را بخواهيم در سيستم تركيب متمركزبر سيستم عمل نماييم مي
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ارزش آناليز كردن دارند شرح وظايف افراد موجود است و سپس بر اساس شرح وظايف و در ارتباط 

 در قالب جمالت سيستم بايد عمل " عمل نموده و نيازها user centricبا هر وظيفة فرد به صورت 

  .ييمنما  مشخص مي"را انجام دهد× 

واحد  براي نمونه بر اساس تقسيم بندي عملياتي در سيستم كارت ساعت واحدهاي كارگزيني،

مديريت، واحد نگهباني، تشخيص داده شد براي هر يك از اين واحدها نيازهاي عملياتي و كيفي 

  .شود افزاري نيز به صورت مستقل مشخص مي تعيين شده عالوه بر اين نيازهاي سخت افزاري و نرم

براي نمونه ارتباط با سيستم كارت ساعت . باشد  مي functionalينها نيازهاي عملياتي يا در مجموعا

  .كارگزيني نيازهاي زير را مشخص كرده است

  . كارگزيني- ٢

 نوع نياز عملياتي كد

 E .سيستم بايد قابليت پذيرش مشخصات پرسنل را داشته باشد ٢- ١

 E  .براي مدت معيني داشته باشدسيستم بايد قابليت پذيرش تغييرات   ٢- ٢

   كتاب٤٩٢بقيه در ص 

 Eباشد كه با   ميElvident مشخص شده و يا Hباشد كه با كد   ميHiddenدر اينجا نوع نياز 

  )اختياري. (باشد  ميoptionalمشخص شد و يا 

شخص و يعني اينكه نياز واضح و مشخص است و يا اينكه نياز وجود دارد اما شايد علت براي شما م

 يااختياري است يعني اينكه اگر پاسخگويي شود چه بهتر و optionalواضح نباشد و يا اينكه نياز 
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اگر نشد مشكلي وجود ندارد براي اينكه بتوانيم نيازها را رديابي كنيم به هر واحد و نيازهاي آن كدي 

  .اند ته شدهدهيم تا بعداً مطمئن شويم همه نيازها از طرح سيستم در نظر گرف تخصيص مي

 ها تعريف use case قابليتها در قالب (feature)پاسخ به هر نياز در واقع يك قابليت است يا يك 

 Useدهد لذا در شرح   بايد مشخص كنيم چه نيازهايي را پوشش ميuse caseشوند لذا براي هر  مي

caseم بايست در اين بخش مشخص كني  ها بخشي داريم بعنوان نيازهاي مربوطه ميuse case ها 

  .دهند چه نيازهايي را پوشش مي

 :براي نمونه فرض كنيد در ارتباط با سيستم ثبت نام تعيين شده كه

  

 E سيستم بايد پيش نياز دروس را در هنگام ثبت نام كنترل نمايد ٣- ١

 H سيستم بايد معدل دانجشو را كنترل نمايد ٣- ٢

 O  سيستم بايد ظرفيت كالسها را كنترل نمايد ٣- ٣

  

  

  )موقت(ثبت نام اوليه : نام مورد استفاده

         دانشجو : اكتورها

      اصلي  :نوع

  : شرح

  : نيازهاي مربوطه
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٣- ١  

٣- ٢  

٣- ٣  

٤- ٥   

  :سناريو

ها حتماً بايد پوشش دهندة كليه نيازها باشد use caseبايد توجه نماييم كه سرويسهاي سيستم يعني 

يازها درج شوند  در غير اينصورت سيستم ناقص است و يعني در نيازهاي مربوطه در مجموع همه ن

ديگر از  نيازي را كه درج شده و مشخص پوشش نداده است اينها نيازهاي عملياتي بودند دستة

  .باشد نيازها،نيازهاي كيفي مي

  .نيازهاي كيفي درواقع مبين كيفيت و چگونگي و يا در واقع شرايط انجام نيازهاي عملياتي هستند

 response limeكيفي معموالً درارتباط با يك نيازهاي 

١ - speed)سرعت(        ٢ - Interface)رابطها(    

٣ - fault tolerance) تحمل خطا(    ٣ - Environmentكيفي )محيط(  

كند  كند يعني تعيين مي  را مشخص ميInterface كيفيت Interfaceنيازهاي كيفي در ارتباط با 

Interfaceاي هستند يا همبستگي  بايست طرح گردد اصوالً كاربرها يا حرفه  يا رابط كاربر چگونه مي

 Interfaceاي بد نيست كه با سيستم كامپيوتري آشنايي دارد لذا  كاربر حرفه. تجربه و يا ناشي يا بي

كند لذا  قابليت توسعه داشته باشد كاربر دائمي يك فردي است كه دائماً سيستم را استفاده مي

در صورتيكه كاربر دائمي .  براي وي امكان ورود سريع اطالعات را داشته باشدInterfaceبايست  مي
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 به سادگي قابل استفاده باشد چرا كه userfreelyكند سيستم بايد  نباشد و بعضاً سيستم را استفاده مي

  .كاربر هميشگي نيست ممكن است فراموش كند

ناسدو جاي كليدها را بلد نباشد لذا  را نشkey boardكاربر ممكن است ناشي باشد و براي مثال 

  .گيرد رابط كاربر حداقل استفاده از صفحه كليد را در بر مي

افزار در آن فعال خاهد شد و بستر كامپيوتري،   منظور محيطي است كه نرمenvironmentدر مورد 

ار تأثير افز سيستم عامل، شبكه محيط اداري همة اينها شرايط را ممكن است داشته باشد كه بر نرم

  .مثالً ممكن است امنيتي باشد محيط ممكن است سيستم عامل را مشروط نمايد. بگذارد

 باشد در ارتباط با تحمل خطا مسأله بسيار قابل توجه است unixبراي مثال سيستم عامل حتماً بايد 

افزاري است در ارتباط با تشخيص و تحمل خطا مي بايست  تشخيص و تحمل خطا يك مبحث نرم

افزار با شكل  شود كه نرم افزار چه رويدادهايي موجب مي كه در هنگام اجراي نرم. يد پيش بيني كردبا

. شود كه چه بايد كرد مواجه شود براي افزايش ميزان تحمل در مقابل خطا در اين مورد پيش بيني مي

ندگي دستگاه براي نمونه در ارتباط با سيستم كارت ساعت اين امكان وجود دارد كه در هنگام بار

بايست دستگاه يدكي در داخل  در اين صورت مي. كارت ساعتي كه زير باران است درست كار نكند

 بتوان ورود افراد را مشخص كرد ممكن است خط شبكه قطع key boardنگهباني و يا از طريق 

ي را كه توان تمام اطالعات  ميM.S Messangerشود در اينصورت با استفاده از نرم افزاري بنام 

شود در يك صف نگهداري و در صورت اتصال خط به صورت اتوماتيك براي  براي شبكه ارسال مي

  . يا زمان پاسخگويي استresponse timeمسأله ديگر . مقصد ارسال نمود
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 يا هر گونه پرس و جوي از سيستم شود و Queryبراي نمونه ممكن است مطرح شود و اگر 

  .ف سه دقيقه پاسخ ايجاد شودهرگونه شرايطي حداكثر در ظر

خواهيم هنگامي كه كارخانه تعطيل   يا سرعت ممكن است كه مطرح شود نميspeedدر ارتباط با 

 دقيقه در ٥آورند بيش از   كارگر به سمت درهاي نگهباني هجوم مي12000شود و براي مثال  مي

ز به عنوان يك نياز كيفي پس بدين ترتيب سرعت ني. صف انتظار براي ورود كارت خود قرار گيرند

افزار دارد و بايد حتماً در آغاز كار  اين نيازهاي كيفي تأثيري عمده بر طراحي نرم. است مطرح

 است Rup در فرآيند Business Modelingاي بعد از  اصوالً تحليل نيازها مرحله. مشخص گردند

 مطرح مي شوند نيازها ممكن  نيازها يا عملياتي هستند كه در اينصورت با عملكردهاRupبر طبق 

است در ارتباط با كارايي مطرح شوند كه در اينصورت اين گونه نيازها مانند نيازهاي كيفي شرايطي 

شوند و در ارتباط با سرعت بازدهي و قابليت دسترسي مطرح  هستند بر نيازهاي عملياتي اعمال مي

رتباط با قابليت حمل، قابليت ترميم و هستند و ممكن است در ارتباط با قابليتهاي پشتيباني در ا

افزارهاي موجود، قابليت آزمون سريع و پشتيباني مطرح شوند كه اينها  توسعه، قابليت تطابق با نرم

كند تحت چه شرايطي سيستم براي كاربر قابل استفاده  همگي نيازهاي كيفي است كه مشخص مي

  .خواهد بود

  :ه عبارتند ازحاصل تحليل نيازها سه دسته مستند است ك

 visionانداز پروژه  مستند چشم )١

 supplementary specificationمستند درج تكميلي  )٢

٣( Use case Model  يا مدل موردهاي استفاده براي سيستم آتي  



 60 

  :در بحث تحليل نيازها سه مستند هستند به عنوان خروجي

  انداز پروژه مستند چشم - ١

 شرح تكميلي - ٢

٣ - Use cae Model 

  :انداز پروژه چشم

ديدگاهي است از قابليتهاي پروژه كه جهت بستن قرارداد و تكميل و به عنوان يك پيشنهاد در اختيار 

  .شود مشتري قرارداده مي

شود و در ابتدا به عنوان گزارش امكان سنجي در اختيار  انداز پروژه از ابتداي پروژه تهيه مي چشم

اندازي از عملكرد پروژه  ليل نيازها به عنوان چشمشود ونهايتاً در خاتمة مرحلة تح كاربر قرار داده مي

انداز پروژه انتظارات مشتري از سيستم كامپيوتري و  در چشم. شود در اختيار كاربر قرار داده مي

انداز بر اساس نيازهاي عملياتي تعيين شده براي  گردد چشم قابليتهاي سيستم كامپيوتري مشخص مي

انداز بايد مسأله مطرح و تحليل شود مراحل تحليل   ايجاد چشمگردد براي سيستم مكانيزه ايجاد مي

  :عبارتند از

   تعيين كاربرها- ٢  . اي كه بايدحل شود  توافق در مورد مسأله- ١

   تعيين محدوديتهاي اعمال شونده بر سيستم- ٤    )محدوده( تعيين سرحدهاي سيستم - ٣

خص شود و درواقع مسأله اين است كه چگونه بنابراين بايد نه تنها نه پاسخ به نيازها ابتدا مسأله مش

ها در قالب قابليتهاي سيستم مكانيزه مشخص شود  بايست راه حل گوي نيازهاي باشيم بلكه مي پاسخ

شود و همچنين مشخص شود كه چه كساني از اين  ها در قالب فرم منو مشخص مي معموالً راه حل
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انداز  كند به طور خالصه چشم بر آن اعمال ميكنند و چه محدوديتهايي سيستم  قابليت استفاده مي

  .دهد پروژه موارد زير را پوشش مي

براي مثال موقعيت . ها موقعيتها بايد مشخص شود  چرا؟ براي تعيين علت يا علت انجام پروژه- ١

كاري نشان داده شودكه بايد كارگيري مسئول حاصل از پروژه چه موقعيت كاري براي متقاضي به 

  .آيد وجود مي

بايد . آيد بايد مشكالت مشخص شود و نشان داده شود كه سيستم كامپيوتري چگونه بر آنها قائل مي

وضعيت بازار و موقعيت محصول در بازار مشخص شود به اين ترتيب علت انجام پروژه مشخص 

  .شود مي

   چه كساني؟- ٢

افزاري حال از  حصول نرمافزاري و م براي تعيين اينكه چه كساني در ارتباط با پروژه و محصول نرم

هاي احتالي  افزاري شامل آمار تعداد متقاضي افراد مرتبط با پروژه بازار محصول نرم. گيرند آن قرار مي

در اين ارتباط در . به كاربرها و نيازهاي كليدي آنها و پاسخ سيستم به نيازهاي آنها شخص ميشود

  شود شخص ميبخش بعد، محصول و ويژگيهاي آن در پاسخ به نيازها م

افزار طراحي قابليتها و  براي اين منظور محصول را نيز توصيف كنيم در اين راستا محيط عملياتي نرم

  .شود هاي الزم براي دسترسي به قابليتها مشخص مي هزينه

   چه محصولي؟- ٣

ين افزاري و قابليتهاي آن مشخص گردد براي ا  مسلماً پس از ذكر مشكالت و نيازها بايد محصول نرم

  .اي از قابليتها و مزاياي آنها براي مشتري منظور محيط عملياتي خالصه
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   چگونه؟- ٤

در اين راستا محدوديتهاي سيستم، چگونگي محصول، كيفيت محصول، چگونگي ارزيابي آن 

  .شود مشخص مي

  :انداز پروژه چشم

  : مقدمه- ١

 هدف از اين پروژه چيست؟: هدف -١- ١

  تأمين نيازها و قابليتها

هاي  شود كه سيستم در ارتباط با چه كساني و يا سازمانها و يا سيستم خص ميمش: دامنه -٢- ١

 .گيرند كامپيوتري ديگر قرار مي

 . لغات داده مي شودDictionaryدر اين بخش ارجاع به  : تعاريف -٣- ١

 :مراجع -٤- ١

انداز ارائه  اي از ساير قسمتهاي گزارش چشم در اين بخش از مقدمه، خالصه: خالصه -٥- ١

 .شود  مي

  يت موقع- ٢

  .شود شود كه از لحاظ كاري چه موقعيت جديدي ايجاد مي نشان داده مي:  موقعيت كاري٢- ١

در اين بخش مشكالت و مسائلي كه سيستم جاري با آن مواجه است مشخص : مشكل  ٢- ٢

براي هر مشكلي بايد در ابتدا تعريف ارائه شود سپس بايد مشخص شود كه اين . شود  مي
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و تأثير آن چيست؟ نهايتاً بايد مشخص شود كه سيستم . گذارد مشكل بر چه مواردي تأثير مي

  .مكانيزه چه مزايايي در جهت رفع مشكالت ذكر شده خواهد داشت

براي نمونه  مشكل روش قديمي و دستي براي ثبت نام در كالج است كه دانشجو ، استاد و 

وجب عدم رضايت اين كندي مراحل ثبت نام م. كارمندهاي آموزش را تحت تأثير قرار داده است

وجود سيستم مكانيزه تصوير بهتري از كالج فراهم نموده و موجب رضايت كارمند، . افراد شده است

  .استاد، دانشجو و بالنتيجه موجب جذب تعداد دانشجوي بيشتري براي كالج خواهد شد

كنيم كه چه ويژگيهاي خاصي از محصول  در اين قسمت مشخص مي:  موقعيت محصول٢- ٣

  .افزاري موجب موفقيت آن در بازار خواهد شد نرم

Point of seteباشد اينكه  ي بسيار حائز اهميتي براي مطرح كردن محصول در بازار مي  نقطه

اي است بسيار حائز  محصول شما در بازار نسبت به ساير محصولهاي موجود چه برتري دارد ونقطه

  .اهميت

  : توصيف افراد و كاربرها- ٣

د افراد كه در ارتباط با پروژه هستند مشخص شوند تا تعيين شود كه هر دسته از در اين بخش باي

گيرند و چه نيازهايي دارند و سيستم چگونه پاسخگو خواهد  افراد چگونه در ارتباط با سيستم قرار مي

بازار  بودن ، را بر لذا چارت سازماني را بايد به دست آوريم البته آمار user certدر واقع مسأله . بود

نيز در اينجا مهم است اينها افرادي هستند كه مشتري سيستم ما خواهند بود اينجاهم نيازهايي دارند 

  .شود بنابراين هدف تعيين نياز است كه در پاسخ به آنها قابليتهاي سيستم مشخص مي
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ها  يكند و در پاسخ به متقاض ها را مشخص مي در اين راستا چارت سازماني و بازار فروش متقاضي

شود سيستم نيازها به چارت سازماني و چارت عملياتي و بازار فروش  قابليتهاي سيستم مشخص مي

  .براي محصول مطرح است

يايي در بازار به چه مقدار براي  كند كه چه متقاضي آمار بازار در واقع مشخص مي:   آمار بازار ٣- ١

  .افزاري وجود دارد و نرخ رشد آن چيست محصول نرم

  . گويندstake holderدر اصطالح : مرتبطافراد  ٣- ٢

بايست جدول از افراد و نقش آنها در  براي اين منظور مي. گيرند كه به نحوي در ارتباط پروژه قرار مي

ارتباط با پروژه مشخص شود براي نمونه در جدول زير دانشجو به عنوان نمايندة دانشجويي در نقش 

  .بت نام مشخص شدهاي دانشجو براي سيستم ث بيانگر خواسته

  .هاي دانشكده را بر عهده دارد به عنوان نماينده هيأت علمي مسئوليت ارائه خواسته: استاد

  

 نقش   نماينده :نام 

 هاي دانشجو تأييد خواسته دانشجوها  دانشجوها

  دانشكدههاي   خواستهارائه  علميهيأت   استاد

  پروژه كننده پيشرفت كنترلـ   تصويب پروژهمسئوليت  فني آوري كالجاحدو آوري اطالعات  فنمدير

  . دهند ه ثبت نام را انجام ميكهاي آموزشي   برآورده شدن خواستهاز اطمينان حصول  ثبت نامواحد آموزش

    كارمندها  

    هاي جزئيات وارد كننده  

   خالصه كاربر٣- ٣
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  .گردد بندي شوند و شرحي از هر كدام تهيه مي در اين قسمت كاربرها دسته

 افراد مرتبط شرح نام

بت اطالعات دانشجويان و اساتيد و اعالن شروع و خاتمه ثبت نام آموزش  نماينده خود كنترل و ث

   خالصه كاربر٣- ٣

شود به اين ترتيب كه كاربرها مشخص مي  در اين قسمت در واقع شرح پستهاي سازماني داده مي

دهد و اينكه كاربر نماينده و   سيستم انجام ميشود كه هر كاربري چه عملياتي را با شوند و تعيين مي

  .براي مثال به جدول زير توجه نماييد. شاخص كدام دسته از افراد است

 افراد مرتبط شرح نام

 نماينده خود كنترل و ثبت اطالعات دانشجويان و اساتيد، اعالن شروع وخاتمه ثبت نام آموزش

  نماينده اتحاديه دانشجوئي  واست نمره و جزئيات درسثبت نام دروس، درخ  داشجو

  نمايندة هيأت علمي  انتخاب دروس براي تدريس، وارد كردن نمرات دانشجو  استاد

  : محيط كاربر٤- ٣

شود ممكن است كاربر  قبالً خود از سيستم كاربري  در اين قسمت محيط كاري، كاربر مشخص مي

د با سيستم موجود ارتباط بر قرار استفاده كنددر اينصورت بايد مشخص نمود كه چگونه سيستم جدي

كند و يا اينكه در صورت جايگزيني بانك اطالعاتي موجود تبديل به بانك اطالعاتي قابل استفاده در 

هاي موجود چگونه خواهد بود بايد  ارتباط سيستم جديد كامپيوتري با برنامه. سيستم جديد گردد

. ن است محدوديتي وجود داشته باشدمشخص كرد كه چه سيستم عاملي مد نظر كاربر است ممك

. بايست در اين قسمت مشخص گردد محدوديتهاي امنيتي يا محدوديتهاي دسترسي، همگي اينها مي

ها جامعة بزرگي را  البته دراينجا مشخص شده است كه در ارتباط با سيستم ثبت نام استفاده كننده
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يستم به تعداد زياد ثبت نام كننده دهند، محدديت زمان ثبت نام و سرعت پاسخگويي س تشكيل مي

بايست طوري تهيه  برنامه مي. است كه ممكن است به طور همزمان بخواهند از سيستم استفاده كنند

  .شود كه قابل نصب در دانشگاههاي مختلف باشد

  : وضعيت افراد مختلف٥- ٣

اي از  چه مجموعهدر اين قسمت براي هر كدام از كاربرها پس از توصيف نوع كاربر و اينكه شاخص 

شود همچنين نوع  كاربرها هستند مسئوليتها و معيارهاي وي در ارتباط با موفقيت پروژه مشخص مي

  .شوند شود براي اين منظور جداول به شكل زير تهيه مي ارتباط هركاربر با پروژه تعيين مي
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  نام كاربر

 كاربر نماينده كدام دسته از افراد است نماينده 

  اي از اين دسته از كاربرها در اين قسمت ارائه شود شرح خالصه  شرح 

  نوع كاربر،ناشي مجرب، دائمي و يا گهگاه  تجربه فرد، سابقه تكنيكي،  نوع

  مسئوليتهاي كليدي كاربر در ارتباط با سيستم مكانيزه جديد  مسئوليتها 

  افزار موفق خواهد شد از ديدگاه كاربر در چه صورتي نرم  معيار موفقيت 

كاربر به چه صورتي در پروژه موثر خواهد بود براي نمونه ممكن است در تهيه ليست نيازمنديها بررسي مستندات و   نوع ارتباط

  غيره از وي استفاده شود

  كند چه محصولي كاربر براي چه واحدي توليد مي  محصول 

ارهايي است كه وجود آنها كار كاربر را سخت افز اين نكته درارتباط با نرم. شوند مشكالتي كه مانع موفقيت پروژه مي  نكات

  .نموده است

آوري،  توان سابقه افراد مرتبط با پروژه را در قالب مدير فن براي نمونه در سيستم ثبت نام دانشگاه مي

در واقع با تعيين انتظارات اين افراد و اينكه . نماينده واحد ثبت نام، استاد و دانشجو مشخص نمود

 يا قابليت استفاده در تهيه use abilityيت پروژه از ديدگاه آنها چيست مقولة مهمي بنام معيار موفق

  : براي مثال. گردد افزار مطرح مي نرم

 

  دانشجو: نام كاربر

  حسن علي: نماينده دانشجويان

  استفاده كننده: شرح 
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  نمايندة شوراي صنفي دانشجويي: نوع

م براي دانشجويان قابل استفاده است به خصوص كند كه سيست اطمينان حاصل مي: مسئوليتها

  حدوداً . معيارهاي سهولت و استفاده، قابليت اطمينان و كارايي براي دانشجويان بسيار مهم است

كنند و بايد نماينده دانشجوها اطمينان حاصل  از دانشجويان براي اولين بار از سيستم استفاده مي% ١٥

نايي ندارند بتوانند به راحتي سيستم را مورد استفاده قرار دهند در كه با كامپيوتر آش% ١٥كند كه اين 

 دانشجو از سيستم استفاده خواهد كرد كه نماينده دانشجوها مسئوليت دارد كه اطمينان ٢٠٠٠مجموع 

  .حاصل كند سيستم براي اين دانشجوها به صورت همزمان با كارايي بايد قابل دسترسي است

  :معيار موفقيت

   سهولت استفاده از سيستم و سرعت آن براي نمايندة دانشجويي است موفقيت از

نمايندة دانشجويي، امور سيستم ثبت نام، كه در ارتباط با دانشجويان هست را بررسي :  نوع ارتباط

  .كند مي

  هيچ : نكات

  : وضعيت كاربر٦- ٣

د مرتبط انواع كاربرها در اين قسمت با استفاده از جدول مشابه جدول استفاده شده براي توصيف افرا

  .شود مشخص مي

  : نيازهاي كليدي كاربر-٧- ٣

هاي پيشنهادي ارائه   حل چراكه در اين قسمت نياز، مشكالت و راه. اين قسمت بسيار مهم است

شود براي نمونه نيازها عملياتي هستند يا نيازها ممكن است  بايست دسته بندي  شود نيازها مي مي
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گي نيازهاي عملياتي را مشخص كنند براي نمونه در سيستم ثبت نام، كيفي باشد يعني كه چگون

نيازهاي نماينده دانشجوها و نماينده ثبت نام و نماينده هيأت علمي به صورت زير مشخص شده 

  :است

  

  راه حل پيشنهادي  راه حل كنوني دليل اولويت نياز

ثبت نام 

 دروس

كند بودن ثبت  باال

 نام

  انظار براي حداقل دو هفته  تكيل فرم ـ

تغيير برنامه در اين مدت نياز به تكرار مراحل 

بواسطه تغييرات ـ عدم موفقيت دانشجو در ثبت 

 نام باري كليه دروس مورد نظر وي

خواهند به صورت برخط از  دانشجوها مي

كرده در هر درس وضعيت دروس اطالع پيدا 

  .مستقالّ ثبت نام كنند

  

دسترسي سريع 

 ها به نمره

تأخير دور  متوسط

 نمره گرفتن

  راه حل پيشنهادي  ا به واحداستاد درس ر

كند و دانشجو ملزم به ارجاع به  ثبت نام اعالن مي   

 .واحد آموزشي براي مشاهده نمرات خود است

دسترسي بر خط به نمرات 

  از طريق سيستم كامپيوتري
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تقليل 

پرداخت 

 حقوق

پرداختهاي  متوسط

 نسبتاً باال

د كمكي دو تا سه كارمند آموزش و دوتا سه نفر افرا

 ساعت براي عمليات ثبت ٥٠٠ الي ٤٠براي مدت 

دروس  نام و همچنين از بين بردن همزماني در ارائة

 با متقاضي زياد

  راه حل پيشنهادي 

اين كار با وجود سيستم كامپيوتري         

  .يابد به صفر تقليل مي

  

   راه حلهاي مختلف٨- ٣

شود و  كنند مشخص مي افزارهاي موجود كه اهداف پروژه را برآورده مي ز نرمدر اين قسمت ليستي ا

افزار جديد  افزارها مشكل دارند و چرا مقرون به صرفه است كه نرم شود كه چرا اين نرم تحليل مي

  .توليد گردد

  : شرح كلي محصول- ٤

شود كه ابعاد  شود و در واقع مشخص مي افزاري مشخص مي در اين بخش قابليتهاي محصول نرم

ها در مورد محصول چيست ومحصول چه  محصول چيست عملكرد محصول چيست پيش فرض

  .هايي به سايرين دارد وابستگي

  : ابعاد محصول-١- ٤

افزاري به صورت مستقل عمل خواهد كرد و يا  شود كه آيا محصول نرم در اين قسمت مشخص مي

افزار شما با  واهد شد كه ارتباط بين نرمافزار موجود خواهد بود مشخص خ اينكه بخشي از نرم
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. افزار موجود به چه صورت است اين ارتباطات به صورت بلوك دياگرام مشخص خواهد شد نرم

  . براي مثال در مورد سيستم ثبت نام كالج ارتباط آن با ساير سيستم به صورت زير مشخص شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چه واحدهايي در خارج از سيستم يا چه كساني در خارج از كند كه  در واقع دياگرام فوق مشخص مي

سيستم قرار گرفته و چه نوع ارتباطاتي با سيستم دارند سيستم ثبت نام كالج در ارتباط با استفاده 
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اطالعات دانشجويان، اساتيد دوره، نمره و . كند ها اطالعات اساتيد با دانشجويان را دريافت مي كننده

  .دهد ر اختيار آنها قرار ميپاسخهاي متفرقه را د

افزاري موجود است كه حاوي دروس و توضيحاتي  سيستم كاتالوگ دروس در اينجا يك سيستم نرم

سيستم پرداخت نيز يك سيستم موجود مالي است كه سيستم ثبت نام مي . در ارتباط با دروس است

  .ر دهدبايست جزئيات ثبت نام را جهت هرگونه پرداخت مالي در اختيار آن قرا

  .شود با تعيين نبودن ارتباطات خارجي در واقع حوزه يا عملكرد سيستم مشخص مي

  :افزار سيستم ثبت نام از دو بخش تشكيل شده است نرم

ها يا  افزار بر روي سرويس گيرنده شود و بخش ديگر نرم يك بخش بر روي سرور نصب مي

clientهاي پرداخت و  انك اطالعاتي سيستماين سرويس دهنده در ارتباط با ب. شود ها نصب مي

  .كاتالوگ دروس در كامپيوتر بزرگ و دانشگاه است

  

  

  

  

  

  

  

  : خالصه قابليتهاي محصول-٢- ٤
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شود در واقع قابليتها عملياتي است كه سيستم  در اين بخش خالصه اي از قابليتهاي محصول تهيه مي

 ادامه جدولي ارائه شده كه شاخص مزاياي گذارد در دهد و نتايج آن را در اختيار مشتري مي انجام مي

عمدة سيستم ثبت نام است در واقع اين جدول قابليتها و مزاياي كلي سيستم ثبت نام را مشخص 

  .اند تر در بخش هفت مشخص شده كند قابليتها به صورت دقيق مي
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 قابليتها مزايا براي مشتري

 تغييرات دروس را در اختيار قرار دهد براي هر سيستم به بانك اطالعاتي دروس دسترسي دارد تا آخرين اطالعات به روز درس

 .توانند مشاهده كنند درس استاد و دانشجو پيش نيازها، مباحث درس، محل برگزاري و نام استاد را مي

تابتوان در مورد برگزاري يا حذف درس . شود ثبت نامها براي هر درس در بانك اطالعاتي ذخيره مي اطالعات به روز ثبت نام 

 .مودگيري ن تصميم

دسترسي سهل و سريع به 

 نمره

  .كند اساتيد نمره دانشجوها راحتي در خانه در سيستم ثبت نام وارد مي

 .توانند در خانه و يا در دانشگاه وارد سيستم ثبت نام شده نمره خود را مشاهده كنند دانشجوها مي

  

اي محصول باري مشتريها به تفكيك مشخص شده شود مزاي همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي

  .انداز نشان داده شده كه محصول چه مزايايي خواهد داشت و در واقع در چشم

  : پيش فرضها و وابستگيها٣- ٤

كند پيش فرض  افزاري را مشخص مي تمامي عوامل موثر بر كارايي و قابليتهاي محصول نرم

ت كه ممكن است مشتري اعمال نمايد به اين ترتيب افزار در واقع محدوديتي اس افزار و نرم سخت

قابليتها تحت تأثير اين محدوديتها قرار خواهد گرفت و براي نمونه در ارتباط با سيستم ثبت نام پيش 

  .فرضها و محدوديتها به صورت زير هستند

فرض بر اين است كه سيستم كنوني كاتالوگ دروس و پرداختهاي مالي كه بر روي كامپيوتر  - ١

  . اين ارتباط برقرار باشد٢٠٠٥س قرارداد پشتيباني شود  و حداقل تا سال وك
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بايست بانك اطالعاتي موجود براي كاتالوگ دروس و پرداختهاي مالي به همان ترتيبي  مي - ٢

 .است كه باقي بماند و هيچ گونه تغييراتي در آن اعمال نشود

 .شتري استافزار وابسته به پرداخت به موقع به م تحويل به موقع نرم - ٣

 :ها و قيمتها  هزينه- ٤ - ٤

محدوديتهاي مالي مسلماً تأثير مستقيم بر قابليتها و كارايي محصول دارد بايد اين محدوديتها را 

  .مشخص نمود و براي مثال محدوديتها جهت بخش محصول به رابطة كمبود بودجه

  : مجوز نصب٥- ٤

شد براي نمونه ايجاد كلمة عبور و يا تواند تأثير مستقيم بر يك برنامه داشته با مجوز نصب مي

  .دهد نويسي را افزايش مي مجوزهاي ارتباطي در شبكه بار برنامه

شود چرا كه اينها  مجوزها، دراين قسمت بحث مي به طور خالصه در ارتباط با امنيت كنترل دسترسي،

  .كنند همگي بار كاري ايجاد مي

  :قابليتهاي محصول - ٥

شود بايد توجه نماييد كه منظور از قابليت تواناييهاي  ها مشخص ميدر اين قسمت ليستي از قابليت

سطح باال بردن قابليتها به اين مفهوم . سطح باالي سيستم است كه براي كاربر سودمند خواهد بود

است كه واردجزئيات نشويد مشخص كنيد كه فقط چه قابليتي وجود دارد براي نمونه در زير ليست 

ام مشخص شده البته اين بخشي از قابليتها است ليست كامل در مستندات قابليتهاي سيستم ثبت ن

Rupموجود است .  

  : ورود-١- ٥
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  .سيستم قابليت كلمة عبور نام كاربر را خواهد داشت افراد قادر به تعويض كلمة عبور خود باشند

  : ثبت نام دروس٢- ٥

  .شود سها توسط سيستم چك ميپيش نياز ظرفيت كال. سيستم بايدامكان ثبت نام را به دانشجو بدهد

  : حذف دروس-٣- ٥

بايد كارمندهاي آموزش امكان حذف دروس را داشته باشد درسي كه به اندازه كافي در آن ثبت نشده 

  .شود باشد به طور اتوماتيك توسط سيستم حذف مي

صورت حساب دانشجوها مشاهده مشخصات اساتيد، مشاهده كارنامه، انتخاب دروس براي تدريس، 

مشاهده ليست دروس، مشاهده برنامه هفتگي دروس  رج جزئيات دانشجوها با ثبت نمره دانشجوها،د

دهند كه براي هر يك توضيحي در اين قسمت داده  در مجموع قابليتهاي سيستم را تشكيل مي

  .شود مي

  : محدوديتها- ٦

 براي مثال گردد در اين قسمت مي بايست مطرح شود هرگونه محدوديتي كه بر سيستم وارد مي

افزاري ـ دسترسي به بانك  محدوديتها در مورد سيستم ثبت نام اين است كه محدوديت سخت

  .باشد اطالعاتي مجزا مي

  :هاي كيفيت  دامنه- ٧

گردد  افزار مطرح مي در اين قسمت موارد كيفي مثل قابليت استفاده، تحمل خطا و يك پارچگي نرم

  :به صورت زير مشخص شدهبراي نمونه در سيستم ثبت نام كيفيتها 

  .روز قابل دسترسي باشد سيستم بايد در تمامي مدت شبانه: دسترسي - ١
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 .سيستم براي افراد غير كامپيوتري به سادگي قابل استفاده خواهد بود: وري  بهره - ٢

 .قابليت ترميم سيستم طوري طراحي شود كه به سادگي قابل ترميم شود - ٣

  : اولويتها- ٨

ها به  بر اساس اولويت. شود  قابليتهاي تعيين شده اولويت مشخص ميدر اين بخش براي هر يك از

  .شود آيد و ارزيابي مي ها به دست مي قابليت

  : ساير انتظارها از محصول- ٩

افزاري و ايستگاههاي كاري   در اين قسمت به صورت كلي استانداردهاي مورداستفاده نيازهاي سخت

  .شود نيازهاي كارايي و نيازهاي محيطي مشخص مي

   استانداردها١- ٩

اين استانداردها براي نمونه . شود در اين قسمت كليه استانداردهاي مورد استفاده مشخص مي

براي مثال در . هاي عامل، ايمني و كيفيت باشد هاي شبكه، سيستم توانند در ارتباط با پروتكل مي

 windowsل نمايش بر روي بايست قاب ارتباط با سيستم ثبت نام مشخص شد كه در رابطه كاربر مي

  . باشد2000

  : نيازهاي سيستمي٢- ٩

براي نمونه . افزاري و شبكه مورد نياز سيستم مشخص شود افزاري و نرم بايدهر گونه امكانات سخت

در ارتباط با سيستم ثبت نام سيستم بايد بانك اطالعاتي موجود براي جزئيات دروس در ارتباط قرار 

  .م حسابداري موجود ارتباط برقرار كندسيستم بايد با سيست. گيرد

  : نيازهاي كارايي٣- ٩
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نيازهاي كارايي در برگيرندة قابليت اطمينان .ها مطرح است در ارتباط با كارايي سرعت انتقال داده

سيستم بايد حداقل در دو ثانيه به .  را داشته باشد٢٠٠٠سيستم بايد امكان دسترسي توسط . است

از اطالعات % ٨٠ دقيقه ٢سيستم بايد حداكثر در عرض . دسترسي پيدا كنداطالعات مورد نياز دروس 

  .مورد نياز از بانك اطالعاتي بخواند

  : نيازهاي محيطي٤- ٩

افزار گنجانده  افزار درون سخت چنانچه نرم. افزاري است در واقع معين تأثير محيط بر محصول نرم

ا عواملي مثل درجة حرارت امواج الكترومغناطيسي، افزاره شود تا عملياتي را كنترل كند براي ساير نرم

  .توانند بر عملكرد تأثير بگذارند تشعشع و شوك اينها همگي مي

   مستندات- ١٠

مستندات شامل . شود در اين قسمت انواع مستنداتي كه براي سيستم بايد ايجاد شود مشخص مي

  .باشد بندي مي ذاري و بسته راهنماي نصب فايلهاي و بر چسب گonlineسئوال كاربر، راهنماي 

   منوال كاربر١- ١٠

كند در هر مورد توضيح كامل  افزاري را براي كاربر مشخص مي چگونگي استفاده از محصول نرم

معموالً منوال كاربر بر طبق استانداردهاي . اين منوال بايدشامل جزئيات زير باشد. فراهم كرده است

مورد اندازه، مباحث، سرفصلهاي موجود در يك منوال مشخص شده تعيين شود اين استانداردها در 

  (user Guide)كاربر 

  :online help راهنماي برخط ٢- ١٠
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اند بايد  اي از برنامه را فراهم كرده  براي هر قطعهhelpسازي امكان افزودن  حتي امروزه زبانهاي برنامه

 يا راهنما help از امكانات با ايجاد راهنما كه ضميمه برنامه است در ضمن اجراي برنامه بتوان

  .استفاده كرد

  : راهنماي نصب٣- ١٠

 شود امروزه Install يا setupكند كه سيستم به چه صورت  در واقع راهنماي نصب مشخص مي

 امكان ايجاد نسخة قابل نصب را فراهم كرده است براي مثال VBسازي شامل  زبانهاي برنامه

Install sheetهاي قابل نصب است  ابزاري جهت توليد نسخه.  

  :بندي  برجسب گذاري و بسته٤- ١٠

انحصاري بودن محصول، امتياز استفاده از آن ) آرم مشتري(در اين بخش آرم شركت كامپيوتري 

  .براي مثال در سيستم ثبت نام آرم كالج بايد درج شود. شود مشخص مي

  :انداز پروژه  بررسي چشم٥- ١٠

پردازيم و مشكالت و معايب را  انداز پروژه مي ند چشمدر اين قسمت به بررسي و ارزيابي مست

انداز تهيه كنيم اما ببينم كه چه چيزهايي  كنيم تا اينكه يك ساختار قابل قبول براي چشم مشخص مي

  .انداز به اينصورت عمل نشده است مي بايست دقيقاً بايدمشخص شود كه در چشم

  : شرح نيازها- ١

 در قالب نيازهاي ٣-٧ه در باال مشاهده كرديم نيازها در بخشهاي انداز پروژه، همانگونه ك در چشم

  . كليدي كاربر به طور عمده مشخص شده جدا از اين منظور جدولي به صورت زير مشخص شد
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 راه حل پيشنهادي راه حل كنوني دليل اولويت نياز

  

دهد بر طبق  كند نياز را به درستي توضيح نمي مشكل اين است جدول نوع نياز را مشخص نمي

.  را انجام دهد مشخص گرددxبايست نيازها در قالب جمالت سيستم بايد عمل   ميUpاستاندارد 

كنيم و  شود ابتدا چارت عملياتي را مشخص مي براي اين منظور جداولي به صورت زير تهيه مي

  .كنيم سپس براي هر واحد عملياتي نيازها را خيلي خوب تعيين مي

انداز پروژه تعيين شده مشخص شود اما   افراد مرتبط با سيستم همانگونه كه در چشمنيازها بايد از ديد

اين كم است نيازها بايد از ديدگاه واحدهاي عملياتي نيز مشخص شود و تأييد گردد براي نمونه در 

ارتباط با سيستم ثبت نام عمليات به سه دسته عمليات دانشجويي، عمليات مربوط به هيأت علمي و 

  .شود كه از ديدگاه هر كدام نيازها بايد مشخص گردد ات مربوط به امور آموزش تقسيم ميعملي

كند براي مثال براي عمليات ثبت نام كه آن  چارت عملياتي سيستم موجود نيز اين كمك را به ما مي

چارت عملياتي وجود دارد نيازها را از ديدگاههاي كاربرهاي مختلف يعني دانشجو، استاد و واحد 

براي هر دسته از . آموزشي بايد بررسي كرد و در زير عمليات ثبت نام در يك جدول تعيين نمود

بايست يك كد مشخص گردد و براي هر نياز تحت آن واحد عملياتي زير كد تعيين شود  عمليات مي

 است و هر يك از نيازهاي تحت اين عمليات زير ٢براي نمونه عمليات واحد كارگزيني داراي كد 

  . خود را داردكد

 : كارگزيني- ٢

 نوع كارگزيني كد
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 E سيستم بايد قابليت پذرش مشكالت پرسنل را داشته باشد  ٢- ١

 E  سيستم بايد قابليت پذيرش تغييرات را براي مدت معين داشته باشد  ٣- ٢

 يا به  Non prnctianal هستند يا عملياتي functionalهمانگونه كه مشاهده شده نيازها يا 

تي كيفي براي هر واحد عملياتي نه تنها نيازهاي عملياتي بايد مشخص شود بلكه نيازهاي كيفي عبار

بندي ديگر براي نيازها وجود دارد نيازها يا بر اساس عملكرد  نيز بايد مشخص گردد اما يك دسته

 افراد و هاي نيازها اگر بر اساس خواسته. سيستم موجود مشخص مي شوند كه اينها نياز به تايپ ندارد

) توانند باشند غير معقول مي(دهد اين نيازها غير معقول هستند  براي آنچه باشد كه سيستم انجام مي

يا ) ج(كنيم و نوع نيازها را جديد  لذا الزم است كه تأييد گردند در جدول ستوني جديد ايجاد مي

  .كنيم مشخص مي) ر(و رد شده ) ق(قديم 

   كارگزيني- ٢

 رده نوع تينياز عمليا كد

 ج E سيستم بار قابليت پذيرش مشخصات پرسنل را داشته باشد ٢- ١

  

اي كه در باال  بهتر است كه مطالب كتاب نيازهاي عملياتي و كيفي با توسعه٣- ٧بنابراين به جاي بند 

بندي  افراد مرتبط با پروژه رده. شود و قبل از آن چارت عملياتي مشخص گردد داده شد مشخص مي

 است بخش مناسبي ٣- ٥رسد كه اين بخش  انداز مشخص شده و به نظر مي  در چشمخوبي است كه

باشد و بايد در مستندات جديد ما بگنجد اما بعد از اينكه نيامنديها را با كاربر مشخص نموديم به  مي

  .شود و به شرح زير است پردازيم اين كاتالوگ بر مبناي نيازها ساخته مي تهيه كاتالوگ نيازمنديها مي
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  ١/١/١تاريخ  مشكالت ونيامنديها: فرم 

 سعيد پارسا: تهيه كننده مطب پزشك : پروژه

 كارمند كوچولو: تاييد كننده

  نياز: شرح مشكل 

  : اثرات سوئ

  راه حل پيشنهادي

  مزايا

  طرح پيشنهادي 

 .                                         به فرم ضميمه ارجاع شود

 يك VBبراي نمونه براي مثال فوق در داخل. شود الب فرم و منو مشخص ميطرح پيشنهادي در ق

هاي آن حذف پروندهاي راكده است و در فرم ضميمه  كنيم يكي از گزينه منو براي فيش تهيه مي

شوند تا منشي آنها را به صورت  هاي راكد با چه جزئياتي نمايش داده مي كنيد كه پرونده مشخص مي

  .حذف نمايدكلي و يا تك به تك 

 حذف شرح خالصه نام بيمار شماره پرونده

  بيماري يرقان حسني ١١١- ٨٢

 

 use سيستم است كه  use caseبايد توجه كنيد كه هر يك از اين فرمها نمايانگر يك قابليت و 

case در بخش ديگري در داخل مدل Rutional Roseشوند قبل از اينكه به بيان   ايجاد مي
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ازيم در گزارش خود نام پروژه، نام مشتري و هدف از انجام پروژه را مشخص كنيم در نيازمنديها بپرد

انداز مشخص شد  شد در بخش مقدمه هدف از چشم انداز از هدف مشخص نمي هيچ مكاني از چشم

  و نه هدف از انجام پروژه هدف چيست؟

براي بيان .  آمدهدف شاخص يك رابط منطقي بين آنجه هست و آنچه كه در آتيه به دست خواهد

براي نمونه . آيد افزاري چگونه بر آن فائق مي هدف مشخص كنيد كه مشكل چيست و سيستم نرم

هدف حال حاضر به واسطه دستي بودن عمليات ثبت نام هزينه و وقت زيادي مصروف عمليات ثبت 

توان جلوگيري   ميها و اتالف وقت گردد با استفاده از يك سيستم كامپيوتري از اين نوع هزينه نام مي

  .به عمل آورد

هدف اين است كه دانشجو بتواند مستقيماً عمل ثبت نام را انجام دهد به قسمي كه سيستم بر اساس 

ريزي از قبل تعيين  سال ورود دانشجو به دانشگاه تشخيص دهد كه در چه ترمي قرار دارد و برنامه

  .نمايش دهد دانشجو آن را تصحيح كندشده براي آن ترم را بر اساس كارنامة دانشجو براي وي 

پس از بيان هدف، چارت سازماني را بايد مشخص كرد تا مشخص شود كه چه كساني در ارتباط با 

  .پردازيم گيرند و سپس به شرح مسأله مي سيستم قرار مي

  .بايست نكتة اصلي را بپوشاند  ميOMTشرح مسأله بر اساس كتاب 

شود كه حوزة عملكرد سيستم چيست؟ در  ح مسأله مشخص مي چه كساني؟ در اين قسمت از شر- ١

انداز پروژه براي سيستم ثبت نام   دياگرام مطابق آنچه كه در چشمContectواقع با كشيدن يك 

  .گيرند كنيم كه چه واحدها و سازمانها و افرادي در خارج از سيستم قرار مي ديديم مشخص مي
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تاً مطرح خواهند كرد براي مثال ما در ارتباط با سيستم ثبت نام چرا هر كدام از اينها نيازهايي را قاعد

ها شامل دانشجو تا استاد و واحد ثبت  كالج سيستم پرداخت، سيستم كاتالوگ دروس، استفاده كننده

  .اند نام شاخص حوزة عملكرد سيستم بوده

پيوتري ثبت نام قرار دادند كه چه كساني يا چه واحدهايي در ارتباط با سيستم كام در واقع نشان مي

گيرند و سپس براي هر كدام از اينها نوع اطالعات رد و بدل شونده مشخص شد در شرح مسأله  مي

استاد،  دانشجو،(گيرد و سپس براي هر موجوديت خارجي استفاده كننده  ابتدا دياگرام متن قرار مي

  .گردد لي مشخص مينيازها به صورت ك) واحدآموزش، سيستم پرداخت و سيستم كاتالوگ دروس

بنابراين تا اينجا مشخص كرديم چه كساني چه نيازهايي دارند بند سه و شرح مسأله پاسخ سيستم به 

 شامل قابليتهايي هستند كه به صورت كلي در شرح مسأله و در پاسخ به use caseنيازهاست يعني 

ش سيستم است يعني بايد شوند و باالخره قلم چهارم در شرح مسأله نكتة فرو نيازها گنجانده مي

مشخص كنيم كه سيستم چه قابليت يكتايي دارد كه آن را نسبت به ساير سيستمهاي موجود ارجحيت 

  .خواهد داد

 يا تحليل  requirementانداز پروژه يكي از محصوالت مرحلة  در باال آموختيم كه مستندات چشم

كند  ا نيازها و قابليتها را مشخص نمينيازهاست اما گفتيم كه اين مستندات به طور دقيق و يك ج

 كه در كتاب مشخص شده براي تعيين نيازهاي هر واحد عملياتي پيشنهاد شد پس از RPMروش 

تعيين چارت عملياتي بايد براي هر واحد عملياتي نيازهاي عملياتي و كيفي مشخص شود، اما در 

 هاي Use caseها يا  قع همان سرويسمورد قابليتها، قابليتها در مواقع پاسخ به نيازهاست در وا



 85 

بايست حتماً در برگيرندة نيازها باشد در اين راستا ابتدا كاتالوگ  باشد كه مي سيستم كامپيوتري مي

  .شود شود در اين كاتالوگ موارد زير مشخص مي نيازمنديها تهيه مي

  نام نياز يا مشكل  - ١

 شرح نياز يا مشكل - ٢

 )ريالي(اثرات سوء  - ٣

 راه حل پيشنهادي - ٤

 )ريالي(مزايا  - ٥

 )در قالب فرم و منو( طرح پيشنهادي  - ٦

براي اينكه مطمئن شويم كه . رسيم بدين ترتيب از مشكالت و نيازها به طرح سيستم كامپيوتري مي

برداري سريع   يا نمونهPrototypingايم و راه حل ما كامل است از  مشكل را درست درك كرده

كنيم البته بدون بانك  سازي مي  منو و فرمهاي پيشنهادي را پيادهكنيم به اين ترتيب كه سريعاً استفاده مي

توانيم  خواهيم كه ببيند آيا كامل و قابل قبول است حاال مي  از كاربر ميInterfaceاطالعاتي و با ارائه 

use case ها را مشخص كنيم در واقع يكي ديگر از محصوالت مرحلة تحليل نيازها use case 

view باشد   ميuse case view يا ديدگاه موردهاي استفاده در اينجا موردهاي استفاده از سيستم 

  .كند آتي يا در واقع همان سيستم كامپيوتري را مشخص مي

  :موردهاي استفاده از سيستم كامپيوتري

 يا مدل use case model است use case viewيكي ديگر از محصوالت مرحلة تحليل نيازها 

يانگر عمليات مورد نظر براي سيستم كامپيوتري است و در واقع به عنوان يك موردهاي استفاده ب
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كند سيستم كامپيوتري چه  شود چرا كه مشخص مي قرارداد بين مشتري و توليد كننده استفاده مي

  .سرويسهايي در اختيار كاربرهاي خود قرار خواهد داد

ليل و طراحي مورد استفاده قرار مدل موردهاي استفاده به عنوان ورودي اصلي براي مرحلة تح

  .گيرد مي

كنيم كه سيستم  كامپيوتري چه سرويسهايي به كاربر   در واقع مشخص ميuse case modelدر 

گيرد در واقع مدل موردهاي استفاده  بايست اين سرويسها مورد تأييد كاربر قرار مي دهد لذا مي مي

  .كند م فراهم ميكند كه چه عملياتي يا چه سرويسهايي سيست مشخص مي

افزار نيز موثر  اين مدل براي تعيين معماري نرم. شود سازي در مراحل بعد مشخص مي چگونگي پياده

 كلية نيازهاي سيستم كامپيوتري درج شود use case Modelشما بايد دقت كنيد كه در .  است

ام نيازها را  كدuse caseها مشخص كنيم كه هر   use caseبراي اين منظور بايد در توصيف 

در هنگام مصاحبه با افراد . كند براي مثال مورد استفادة ثبت نام را در نظر بگيريد مشخص مي

نيازها را كنترل كند ـ سيستم بايد سقف تعداد واحدها را رعايت  مشخص شده كه سيستم بايد پيش

ازها را پوشش نمايد ـ حاال مي بايست مورد استفاده ثبت نام در توصيفش مشخص شود كه اين ني

  .شود دهد براي همين منظور است كه به هر نيازي يك شماره داده مي مي

دهد در غير اينصورت آن  بايست مشخص شود كه چه نيازي را پوشش مي  ميuse caseبراي هر 

use caseقابل قبول نيست چرا كه هيچ نيازي براي آن وجود نداشته .  
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 ممكن است چندين use caseيك . گردند  مشخص ميuse caseنيازها بايد كد عددي در توصيف 

 لزومي براي وجودش use case نيازي مشخص نگردد آن use caseنياز را پوشش دهد اگر براي 

  .نيست

كند لذا  موردهاي استفاده از سيستم كامپيوتري در واقع عملكرد سيستم كامپيوتري را مشخص مي

شود  شود يا دسترسي مي كه توسط كاربر گشوده ميبايست اوالً براي هر فرم ورودي ـ خروجي  مي

 و عمليات پشتيباني كه در سيستم Administer در نظر بگيريم و ثانياً عمليات use caseيك 

ها يا موردهاي استفاده از سيستم كامپيوتري در نظر Use caseكامپيوتري مورد نظر است به عنوان 

هاي كامپيوتري درواقع توصيفي است از use caseي بايد توجه نماييد كه سناريو برا. گرفته شود

براي اين منظور عمليات . گر قابل درك باشد نويسي و تحليل عملكرد برنامه لذا بايد براي برنامه

update , Read - write  delet, بايست دقيقاً در شرح   ميuse case مشخص گردد و همچنين 

براي مثال در سيستم ثبت نام . سناريو مشخص باشد ها در داخل objectها و اسامي tableاسامي 

  .باشد  هاي زير ميuse case مستندات آن ارائه شده داراي  Rational Rose , Packageكه در 

  Maintain student Information    نگهداري اطالعات دانشجو 

    submit Grades             درج نمرات توسط اساتيد 

 select courses to teach              انتخاب درس براي تدريس 

     Register for courses                 ثبت نام براي دوره 

       maintain Professor Information          نگهدار اطالعات اساتيد 

         login                   الگين
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Business 
UseCase model

UseCase model

      close Registration            بستن ثبت نام 

         view Report card          مشاهدة كارت گزارش 

 را انتخاب use case view گزينة  Browser از مرورگر يا use case Diagramجهت ترسيم 

 در كنار package اضافه مي شود اين Package به عنوان يك use case Modelو تحت آن 

package سيستم كاري يا جاري يعني Business use case Modelگيرد  قرار مي.  
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  شود  هاي زير ظاهر مي Package, use case Model با ورود به يك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شود با فشردن روي موردهاي استفاده عمليات به چها ردسته به صورت زير تقسيم مي
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 ممكن است در يك زير سيستم ديگر انجام گردد براي نمونه ثبت  use caseبرخي از عمليات يك 

 دانشجو دروس مورد use caseتوسط يك . كامپيوتري دانشگاه را در نظر بگيريدنام خود در سيستم 

 ديگر كه در واحد آموزش تحت عمليات آموزش use caseكند توسط  نظر نظر خود را مشخص مي

  .كند شود كارمند آموزش ثبت نام اوليه را تعيين مي انجام مي

Use case ثبت نام و packageانشجو مشخص شده و   اي تحت عنوان عمليات دuse case 

 use caseرسد اما در اينجا  دومي تحت عنوان تأييد ثبت نام توسط كارمند آموزش به انجام مي

گيرد و آن توليد فيش پرداختي براي  سومي هم وجود دارد كه عمليات آن در واحد مالي انجام مي

 پنجم تعرفة ثبت نام نهايي را use caseكند و   چهارم در واقع تأييد ميuse caseثبت نام است و 

گردد بنابراين مشاهده  دهد اين عمليات در واحد فرايدي انجام مي در اختيار ثبت نام كننده قرار مي

 هاي متفاوت در واحدهاي متفاوت فعال use case ثبت نام use caseكنيم كه براي انجام يك  مي

ها در جاهاي مختلف انجام use case اين توان نشان داد كه سؤال اينجاست كه چگونه مي. شود مي

  .شوند تا عمل ثبت نام انجام گردد مي

  . را مشخص كنيمuse case viewخواهيم براي عمليات ثبت نام در سيستم كامپيوتري  در ادامه مي

  .شود  شكل زير ظاهر ميuse case viewشويم با فشردن   ميuse caseوارد 
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Business 
UseCase model

UseCase model

  

  

  

  

  

  

گر كاربرها يا  گيرد يكي نمايان  قرار ميPackage باز هم در use case Modelاكنون تحت 

  .بازيگرهاي سيستم كامپيوتري و ديگري شاخص مدل موردهاي استفاده است

  

  

  

  

  

در داخل مدل مورد استفاده آتي اكنون عمليات سيستم ثبت نام را خود بر اساس مفهوم بودن و 

  .كنيم نزديك بودن عمليات با يكديگر مشخص مي
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  موردهاي استفاده از سيستم كامپيوتري 

  

  

  

  

  

  

  

  .كنيم درعمليات دانشجو كليك مي
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  .كنيم در عمليات آموزشي كليك مي

  

  

  

  

  

  

  .كنيم در عمليات مالي كليك مي
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  .كنيم درعمليات واحد كامپيوتري كليك مي

  

  

  

  

  

  

كشيم تا   ميuse case Modelراي آن يك اكنون نكتة قابل توجه ثبت نام دانشجو است كه ب

  .گردد اي انجام مي كنيم كه براي ثبت نام عمليات گسترده مشخص مي

 را انتخاب و سپس با Diagramشود گزينه   ثبت نام يك فرم خالي باز ميuse caseبا كليك روي 

Right clickشود گزينه   كردن در بخش خالي يك منو باز ميuse case Diagramانتخاب   را 

  .كنيم مي
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كنيد توانستيم يك عمليات گسسته را در قالب يك سرويس  همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مي

 مشخص كنيم همانگونه كه use case Modelشود در قالب يك  براي سيستم كامپيوتري ارائه مي

 اينكه نهايتاً گردد تا كنيم هر بخش عمليات در يك واحد عملياتي جداگانه انجام مي مشاهده مي

  .عمليات ثبت نام به انجام رسد

.  تهيه گردد activity Diaramبايست براي موردهاي استفاده سناريو در صورت لزوم  اكنون مي

 استفاده كنيم و يا از قالب زير Rupبراي اين منظور مي بايست يا از قالب بندي ارائه شده توسط 

 word در insert fileا انتخاب بعد راست كليك بعد  رfilesروي ثبت نام اوليه كليك بعد منوي 

  .نويسيم سناريو مي

  شرح موردهاي استفاده

  ثبت نام اوليه: نام مورد استفاده 

  اصلي :نوع

  دانشجو: اكتور

  .هدف از اين مورد استفاده ثبت نام اوليه است: شرح

   ٧-١ و ٤-١: نيازهاي مربوطه
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  :سناريو 

 سيستم بازيگر

 دانشجو گزينه ثبت نام اوليه را از - ١

 كند منوي دانشجو انتخاب مي

 .كند كنوني  را با فاصله زماني مجاز براي ثبت نام كنترل مي سيستم تاريخ - ٢

 دانشجو شماره دانشجويي خود را - ٤

  كند وارد مي

  .كند  سيستم تقاضاي ورود شمارة دانشجو را مي- ٣

هاي دانشجو وضعيت تحصيلي وي را كه يكي از موارد   سيستم از پرونده- ٥

  .كند حين تحصيل و اخراجي را مشخص ميالتحصيل، در  اخراج يا فارغ

 سيستم از فايل كارنامه دانشجو شمارة ترم جاري را براي وي مشخص - ٦

  .كند مي

 سيستم از پرونده فايل برنامه ترم به ترم با در نظر گرفتن شمارة ترم - ٧

  .كند جاري برنامة ترم دانشجو را مشخص مي

دروس   را از پروندة سيستم براي هر درس در برنامه ترم پيش نياز- ٨

  .كند مشخص مي

  .كند  سيتم پيش نيازها را كارنامه دانشجو پيدا مي- ٩

  .دهد  سيستم برنامه ترم را براي دانشجو نمايش مي- ١٠

  .دهد  سيستم برنامه ترم دانشجو را در پرونده ثبت نام اوليه قرار مي- ١٢  كند برنامه را تأييد مي دانشجو - ١١
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  :موارد ديگر

چنانچه درفاصله مجاز زماني براي ثبت نام نباشيم سيستم پيام موعد ثبت نام نيست را : ٢مورد 

  .كند مشخص مي

  . چنانچه دانشجو در حين تحصيل نباشد پيام ثبت نام مجاز نيست ظاهر شود-٥مورد 

نياز را جايگزين  هاي ترم پيش اشد سيستم در برنامه چنانچه دانشجو پيش نيازهايي نگذارنده ب-٩مورد 

  .كند درس مي

  . استsession معادل يك  use caseهر  - ١

 include ها يا use case است كه توسط كلية use caseمعموالً كنترل دسترسي يك  - ٢

 .گيرد شود و يا اينكه از طريق بانك اطالعات مورد دسترسي قرار مي مي

  .اي در نظر گرفته شود  ارتباطات شبكهAdintunation systemكلية عمليات مديريتي  

 از طريق بانك اطالعات انجام By Defultها معموالً Use caseتوجه نماييد كه ارتباط بين 

  extend ,includeاي  ها معموالً ارتباط مستقيم ندارند مگر رابطهuse case.شود مي

 به دستورالعمل objectامي ها اسtabel هاي كامپيوتري اساميUse caseدر شرح  - ٣

Replace, Delet, write, Readنويس با ارجاع به   بايد دقيقاً مشخص گردد تا برنامه

  . بتواند به دسترسي كارخود را به انجام رساندuse caseشرح 

 را filesكنيم گزينة   بر روي مورد ثبت نام اوليه كليك ميRational Roseاكنون در داخل محيط 

 را انتخاب و بدين Insert files.  نمود Rightclick را Mouseحوطة خالي زير آنانتخاب در م

 يك use caseبراي هر . كنيم  در آن قرار گرفته اضافه ميuse case  را كه شرحwordوسيله فايل 
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شود و   قرار داده ميwordفرم ورودي و خروجي بايد مشخص گردد كه در زير آن در داخل فايل 

يعني از نيازهاي مربوط شماره نيازهايي را . هاي چند نياز باشد تماً بايد پوشش دهنده حuse caseهر 

 به عنوان يك use caseهمچنين هر . بايست مشخص گردد دهد مي  پوشش ميuse caseكه 

  .انداز پروژه مشخص شده باشد بايست در مستندات چشم قابليت مي

Use case viewالبته . شويم ل و طراحي ميشود و وارد مرحلة تحلي  كامل ميuse case به عنوان 

بايست در آناليزيسم مدل تحت  اند در گام بعدي مي بخشي از تحليل يا آناليزيسم مشخص شده 

logical viewبراي هر  Realization use case use case مشخص كنيم و براي هر 

realization شد بكشيم دياگرامهاي مربوطه كه در ادامه توضيح داده خواهد.  

  تحليل و طراحي

بايست در اختيار كاربر  شود كه چه امكاناتي سيستم مي در مرحلة تحليل و طراحي ابتدا مشخص مي

گردد كه اين سرويسهايي  قرار دهد اين حاصل مرحلة تحليل است و در مرحلة طراحي مشخص مي

دد بنابراين مرحلة تحليل بايست ايجاد گر كه قرار است سيستم فراهم كند و امكانات آن چگونه مي

  .كند چگونه كند چه مرحلة طراحي مشخص مي مشخص مي

ها توضيح  گردد كه در مورد انواع معماري در مرحلة در واقع طراحي، معماري سيستم نيز مشخص مي

  توان گفت كه هدف از اين مرحله بنابراين به طور خالصه مي. كافي داده خواهد شد

  سيستم آتيتبديل نيازها به طرح : الف

  .توسعة يك معماري جامع براي سيستم: ب

  .سازي به واسطة افزايش كارايي است مطابقت دادن طراحي با محيط پياده: ج
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  مكانيزم تحليل

در واقع اينها . افزار مد نظر داشت سازي نرم بايست براي پياده هايي است كه مي در واقع بيانگر تكنيك

ها كار  آنها راه حل كلي ارائه شود در واقع با تعيين اين مكانيزمبايست براي  مسائل كلي هستند كه مي

هايي برقراري ارتباط در بين  مكانيزم: براي مثال . گردد افزار ساده مي سازي نرم طراحي و پياده

اينها مكانيزمهايي عمومي هستند  مكانيزمهايي را براي نگهداي اطالعات در حافظه، ايستگاههاي كاري ،

بايست براي آنها يك راه حل عمومي در نظر گرفت به  بلكه مي. شوند  خاص مربوط نميكه به مسألة

  .شود تر مي اين ترتيب با تعيين اين مكانيزمها كار طراحي ساده

گردد و در واقع اينها حاصل  تري بيان مي مكانيزمهاي تحليل در مرحلة طراحي به صورت دقيق

توان مكانيزمهاي دادن  از جمله اين مكانيزمها مي. باشد  ميافزاري  تجربيات و قابليتهاي يك تيم نرم

ها را نام برد بايد مشخص كرد كه هر كدام از كالسها  مجوز برقراري ارتباط، نگهداري در انواع حافظه

براي نمونه در شكل زير چهار مكانيزم . گيرد در ارتباط با كدام يك از مكانيزمهاي تعيين شده قرار مي

 Parsing، ) ارتباطات(cum unication) پايداري در حافظه(persistancy تحت عنوانهاي 

 Missionقرار گرفته، كالسهاي پرواز هواپيما، ) تعيين مجوز ( ,Authen fication) تحليل خوبي(

در ارتباط با ) بازكردن اطالعات (load، ) مسيرهاي پرواز (Route، ) بندي زمان) (و مأموريت

 اين است كه اطالعات per sistenlyدر اينجا منظور . اند ده فوق قرار گرفتهمكانيزمهاي شناخته ش

 دسترسي و در حين حال تغييرات آنها بر روي ديسك ضبط شود، RAMالزم است كه در حافظة 

  .دهد  سرعت دستيابي را افزايش ميRAMنگهداري اطالعات در داخل 
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ها  سازي سيستم قع ابزار الزم يا ابزار عمومي براي طرح و پيادهها در وا بدين وسيله باتعيين مكانيسم

 را انتخاب كنيد مشاهده Rup وارد شويد وگزينة Ralianal Rozeاگر به محيط . گردد مشخص مي

 Design Model و business object Model آناليز مدل logical viewكنيد كه تحت  مي

،  package گيردكه در يك   قرار ميPackageز مدل دو  آناليpackageقرار گرفته حاال در داخل 

use case realization و داخل package ديگر class diagramشود در   قرار داده ميuse 

case realization به ازاي هر use case از use case view يك يا چند use case 

realizationدهيم و در واقع هر   قرار ميuse case با realization  شدن آن يا به واقعيت 

به ازاء .  چند طرح مختلف داشته باشيم use caseدهيم ممكن است براي هر  پيوستن آن ارتباط مي

 و Diagram يك use case realizationدهيم حاال براي هر   قرار ميrealizationهر طرح يك 

callohran diagram و يك class Diagramآناليز نيز مدل بنا  مي كشيم و به اين ترتيب 

  .نماييم در ادامه با ذكر مثال اين مطالب را تفهيم مي. شود مي
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  :مراحل تحليلي و طراحي

ارتباط و همكاري پويا بين كالسها . دهند اجزاء معماري را در برنامة شيء گرا كالسها تشكيل مي

ي مشخص  و يا دياگرامهاي توال(Collaboration Diagram)توسط دياگرامهاي همكاري 

كالسها . توان كالسها و مدل ارتباطي آنها را مشخص نمود با تعيين دياگرامهاي همكاري مي. شود مي

توجه كنيد كه اگر براي يك سيستم طرحها و . شود  ها مشخص ميuse caseاز متن سناريوي 

 Packageگردد از مدل آناليز تحت  سازيهاي مختلف در نظر گرفته شود مدل آناليز ايجاد مي پياده

 use case بنام Packageگيرد يك   قرار ميpackageگيرد دو  بنام آناليز نيز مدل قرار مي

realizationباشد و براي اينكه   و ديگري بنام مدل ارتباطي كالسها ميuse case  ها را realize 

كنيم   استفاده ميجين كنيم يعني آنها را به واقعيت ببنديم آنها را با نمادهاي بيضي شكل به صورت خط

  .در حالت كلي براي نمونه به شكل زير توجه گردد

 

 

 

 

  .گيرد  قرار ميPackage به صورت زير سه logical viewبراي نمونه تحت 
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  .پس از كليك كردن بر روي مدل تحليل صفحة زير ظاهر مي شود

 

 

 

 

 

 

 

  .كنيم در تحقيق موردهاي استفاده كليك مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 useكنيد كه بر اساس ساختار  اگر توجه نمائيد مشاهده مي. كنيم قيق عمليات دانشجو كليك ميدر تح

case view كه شامل سه package بود سه Package براي تحقق موردهاي استفاده مشخص شد 

كنيم كه دراينجا امري زائد است   رامشخص ميuse case Realizationحاال براي عمليات دانشجو 

  . موجود استrealize فقط يك use caseه ازاي هر چرا كه ب
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ــالح دروساصــــالح دروس  اصــ

<<realize>>

مشاهده ليســتمشاهده ليســت 

<<realize>>

مشاهده نمـره هــا مشاهده نمره هــا 

<<realize>>

حذف اضــطراريحذف اضــطراري 

<<realize>>

ــام  ــامپيش ثبت ن ــت ن پيش ثب

<<realize>>

ــا  ــاكنترل پيش نيازه كنترل پيش نيازه

<<realize>>

ــام  ــامثبت ن ثبت ن

<<realize>>

مشاهده برنامـه هفتگـي  مشاهده برنامـه هفتگـي   

<<realize>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 use case مشابه ساختار use case realizationتوجه كنيد كه ساختار به كار برده شده براي 

view است حاال در مرحلة بعد با click  بر روي هر realization, use case  براي آن دياگرام 

كنيم براي نمونه در شكل زير پس از  مكاري و مدل ارتباطي كالسها را ترسيم ميتوالي، دياگرام ه
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clickچين كه شاخص تحقق مورد پيش ثبت نام است دياگرام توالي به صورت زير   بر بيضي خط

  .شود ترسيم مي

  دياگرامهاي توالي

نظور استفاده  بدين م(collaboration,diagram)دياگرامهاي توالي همانند دياگرامهاي همكاري 

 يا عمليات آن در سيستم كامپيوتري به چه صورت به  use caseشود كه نشان دهنده سناريوي  مي

بايست اشياء و كالسهاي مربوط به آن مشخص گردد در شكل  پيوندد براي اين منظور مي واقعيت مي

استفاده حذف ابتدا بر روي مورد . زير يك دياگرام همكاري براي حذف اضطراري ارائه شده است

شود و   ميRight clickشود در قسمت دياگرام و داخل كادر سفيد ماوس  اضطراري كليك مي

بايست ابتدا   ميsequeace Diagramشود در   توليد ميinsert sequence Diagramگزينة 

Actor  را بايد مشخص كرد در اينجا يك objectشود بنام مسئول حذف و اخذ از   يا شي اضافه مي

  .نوي كارمند آموزشم

 كنار صفحه انتخاب كرديم و بر روي صفحه قرار داديم بر toolbar از  objectبعد از اينكه يك 

و كالس آن را يك كالس . گذاريم كنيم و نام آن را منوي دانشجو مي  كليك مي objectروي آن 

يد يك صفحه باز كنيم و با انتخاب كردن اين كالس جد  انتخاب ميcl student menuجديد نام 

) سرحدي (boundary نوع كالس cl student Menuبنام. گردد شود نام كالس مشخص مي مي

شودمعموالً بر روي   براي كاربر در قالب يك منو مشخص ميinterfaceشود اولين  انتخاب مي

زينه حذف شود در اينجا گ اي كه از منو بايد انتخاب شود تعيين مي خطوط ارتباطي براي منوها، گزينه

  .اضطراري است
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 مسئول حذف و اخذ از كالس كارمند آموزش گزينه objectنماييم  همانگونه كه در باال مشاهده مي

با اين . نمايد  راانتخاب ميcl student menuحذف اضطراري از شيء منوي دانشجو از كالس 

 .گيرد اني قرار ميانتخاب بالفاصله مديريت حذف و اخذ كه يك كالس كنترلي است مورد فراخو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكنون براي كنترل عمليات حذف اضطراري يك شيء كنترل كننده بنام كنترل كننده از نوع كالس 

clregistral cntlكنيم كار كالسهاي كنترلي نظارت و كنترل عمليات است اين كالسها   مشخص مي

ين وابسته به طراح است كه استفاده از كالس اند در واقع ا گر بر عمليات در واقع مثل يك مدير نظارت
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ها از طريق اين كالس use caseبعدها هر گونه كنترل در عمليات . كنترلي را جايز بداند يا خير

باشد ما   كه يك فيش پر ميobject messageدر اينجا با استفاده از يك . شود كنترلي اعمال مي

كنيم اگر اين پيام يك فراخواني باشد  ا مشخص ميارسال پيام از منوي كارمند به كنترل كننده ر

 يعني فلش object messageبايست بر روي  فراخواني متدي از يك كالس كنترل كننده آنگاه مي

كنيم و يا اينكه در   را انتخاب ميnew operation كنيم و گزينه Right clickارتباطي 

operationا در واقع پيام ارسال گردد هاي موجود براي كالس كنترلي انتخاب كنيم ت. 

  :نويسيم اين توضيح را مي

. نمايد اين متد از كالس كنترل كننده عمليات واحد آموزش بر عمليات حذف و اضطراري نظارت مي

  .مقدار برگشتي از اين متد شماره دانشجويي، دانشجو است

 را Browse classعد كنيم ب  را ببينيم روي كنترل كننده كليك ميdodelreg classبراي اينكه 

  .كنيم كنيم بعد متن را باز مي  را انتخاب ميoperationانتخاب بعد 

شود كه فرم   فرم حذف اضطراري موجب ميobject از  showشي كنترل كننده با فراخواني متد 

بايست كد درس، كد  خالي براي حذف اضطراري بر روي صفحه نمايش داده شود در اين جا مي

اين يك داده است اين بار بر  چون. رمند وارد شود تا حذف اضطراري انجام گردددانشجو، كد كا

كنيم و صرفاً   نميRight clickروي خط اتصالي بين مسئول حذف و اخذ و فرم حذف اضطراري 

left clickكنيم  مي.  

 يك اكنون با در دست داشتن شمارة كارمند از طريق كالس كنترل كننده در پروندة مجوز كارمندها

بايست دسترسي نمود و اطمينان حاصل كرد كه كارمند   است ميstaff permisionشي از جنس 
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 در new operationبراي اين منظور متد . باشد براي عمليات ثبت نام و حذف و اخذ مجاز مي

Name: allowed up date Reg اش از نوع  شود اين تابع مقدار برگشتي  فراخواني مي

Booleanكند كه عمليات اصالح جزئيات   ارجاع به پروندة مجوزها اطمينان حاصل ميبا.  است

  .حذف و اخذ و ثبت نام براي كارمند مجاز است

اين پارامتر . اما اين تابع يا به عبارت ديگر اين متد از كالس مجوزهاي كارمندها پارامتري نيز دارد

  .شود ن متد يا در اصطالح تابع مشخص ميشمارة كارمندي، كارمند است كه به عنوان پارامتر براي اي

كنيم و در   را انتخاب ميDetailsهر متدي ممكن چند پارامتر داشته باشد براي اين منظور گزينة 

كنيم و نام پارامتر   مشخص ميinsert و انتخاب گزينة Right clickقسمت سفيد نام پارامترهاي با 

  .كنيم گذاريم و كليك مي  ميstaffnumberرا 

Name: staffnumber 

Type: long 

 

  :نويسيم  اين توضيح را ميDocumentدر قسمت 

  .كند اين پارامتر شماره كارمندي مسئول حذف و اخذ را مشخص مي

   Name: del subject        : در پرونده ثبت نام 

      Return type: Boolean  
نمايد  ت نام دانشجو حذف مياين متد درس مشخص شده براي دانشجوي مورد نظر را از پرونده ثب

داراي دو پارامتر ورودي است يك پارامتر شاخص كه درس و پارامتر ديگر شاخص شماره دانشجو 

  .است
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  .نويسيم  را ميsubject No بعد Right click بعد Detailبعد در 

Type: long 

  Ducumentبعد در 

  .شماره درسي را كه بايد به صورت اضطراري حذف شود

  تر بعديبعد پارام

Name: student No 

Type: long 

 

  .خواهد حذف اضطراري نمايد شماره دانشجويي كه مي

اي  نويسي است برنامه كنيد در واقع دياگرام توالي يك نوع برنامه اما همانگونه كه در باال مشاهده مي

  .كه از دياگرام توالي فوق قابل استنتاج است بصورت زير است

  .نويسيم  به صورت زير ميwordدر

DeDelReg(  )  كنترل كننده   

:  show(   )  فرم حذف و اضطراري   

  ورود شماره كارمندو شماره دانشجويي و كالس

   پرونده مجوز كارمندهاallowed updateReg) شماره كارمند(

   پرونده ثبت نامdelsubject) شماره دانشجو و شماره درس(

  .گردد ميدر ادامه دياگرام توالي به شرح زير ارائه 
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در دياگرامهاي توالي مثل سناريو همه چيز مثبت است و حالتهاي منفي و مشتقهاي دوم از نظر گرفته 

 متفاوت (icon)شود به طور خالصه چهار نوع كالس در باال ظاهر شد كه براي هر كدام شمايل  نمي

  .در نظر گرفته شده

 هاي ورودي و خروجي يا  نمايانگر فرم

  boundary از نوع به طور كلي كالسها

  . هستندEntityترين نوع كالسها ، كالسهاي  نماينده كالسهاي كنترلي است مهم

 در واقع اطالعاتشان در Entityكالسهاي . كند چرا كه اين نوع كالسها بانك اطالعاتي را كنترل مي

رد استفاده  دياگرام توالي موF5شود اكنون با فشردن دگمه   ذخيره ميtable و يا چند  tableيك 

  .شود قرار گرفته و يك دياگرام همكاري براي مورد استفادة مربوطه ايجاد مي
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  .كنيم در تحقق عمليات استاد كليك مي

 

 

 

 

 

 

 را user sequence diagram را انتخاب بعد Diagramدر تحقق انتخاب درس كليك بعد 

insertكنيم  مي.  

 ديگر بنام معرفي فرد use case بنام ورود به سيستم و يك use caseدرعمليات پشتيباني يك 

 .دهيم جديد قرار مي
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رويم بعد تحقق موردهاي استفاده بعد تحقق  مي) تحليل( به مدل آناليز logical viewبعد در 

  .كنيم  بنام تحقق عمليات پشتيباني اضافه ميPackageعمليات ثبت نام بعد يك 

 

 

 

 

  .كنيم مليات پشتيباني كليك ميدر تحقق ع
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  بازيگرهاي سيستم آتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كنيم  ميsequence diagramبر روي ورود به سيستم كليك بعد 



 113 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گردد چگونه   انجام ميloginاكنون ببينيم اين دياگرام توالي كه براي كنترل مجوزها و در واقع عمل 

  .شود براي اين منظور به صورت زير عمل مي شود يدر ساير قسمتها استفاده م

 براي sequence Diagram كردن Drag به صورت زير و درگ modeاكنون با قراردادن يك 

كنيم كه بتوان ورود به   اين امكان را ايجاد ميNode به داخل Browserورود به سيستم از داخل 

  .خاب درس نيز به انجام رسانيد انتuse caseا از داخل دياگرام توالي براي  مجوز ر

همانگونه كه در مثال فوق مشاهده نموديد عمليات پشتيباني شامل دادن مجوزها است كه در مثال 

فوق ورود به سيستم در قالب يك دياگرام توالي به صورت مجزا مشخص گرديد و از طريق قرار 
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ي يا دياگرام توالي براي  كردن دياگرام توالي مربوط به عمليات منطقDrag , Nodeدادن يك 

  .انتخاب درس مورد دسترس قرار گرفت

  .نمايم اكنون دياگرام توالي براي عمليات انتخاب درس را به صورت زير تكميل مي

  .ابتدا روي تحقق عمليات استاد كليك كرده سپس روي تحقق انتخاب درس كليك كرده

بازگشتي از متدها را مشخص نمود كه در توان مقادير  كنيد مي همانگونه كه در مثال فوق توجه مي

 يك مقدار course availableدر مثال فوق براي نمونه . شود داخل كدام متغيرها نگهداري مي

Booleanگرداند كه در متغير   برميavailableبه شرط اينكه . شود  نگهداري ميcourse قابل 

شرط را . شود  فراخواني ميassign course to prof باشد آنگاه متد availableدسترسي يا 

 باشد availableكند اگر   در واقع مشخص ميavailableدر اينجا . كنند  مشخص مي[]توسط 

توانيم براي دياگرام توالي فوق   ميF5حاال با فشردن دگمة .  اجرا شودassign courseآنگاه 

السهايي با يكديگر ارتباط دهد كه چه ك شان ميk  دياگرام همكاري. دياگرام همكاري را ايجاد كرد

توانيم مدل ارتباطي كالسهاي براي عمليات انتخاب درس  وي دياگرام همكاري ميvاز . دارند

  .مشخص نماييم

  .كنيم  ميinsert را Diagram classدر انتخاب درس 
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  مدل ارتباطي كالسها

 و asosiationي اجتماعي يا  س را رابطههمانگونه كه قبالً نيز توضيح داده شد رابطة بين دو كال

  .نامند  يا پيوند مي link راobjectرابطة بين دو 

نامند در واقع اين رابطه بيانگر   ميAgregationنوع خاصي ار رابطة بين كالسها را رابطة تجمع يا 

is a port of) شجو براي مثال رديف درس اخذ شده بخشي از تعرفة دان. باشد مي) هست بخشي از

باشند و رابطة بين آنها  درس اخذ شده و تعرفة دانشجو دو كالس مي باشد در اينجا رديف درس، مي

  .است رابطة تجمع
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 است رابطة وراثت يكنوع رابطة اجتماع است كه با inheritanceنوع ديگر رابطه، رابطة وراثت يا 

 Bolbol is a kind ofبراي مثال . شود مشخص مي) يا نوعي است از( is a kide ofگذارة 

Parandehبراي توضيحات .  در اينجا رابطة وراثت بين دو كالس بلبل و پرنده مشخص شده است

  .بيشتر به كتاب و بخشهاي قبلي جزوه رجوع شود

  

  

  

  

  

  

  

  

پس از تعيين مدل ارتباطي كالسها معموالً جهت گويا شدن مدل روابط وراثت را و همچنين روابط 

 Entityاز روي ) كالسها( هاobjectكنند از روي مدل ارتباطي كالسها براي  يتجمع را مشخص م

شود البته در مثال از طريق امكاناتي  ايد ايجاد مي مدل يانك اطالعاتي كه در درس پايگاه داده خوانده

. توان مدل بانك اطالعاتي را از روي مدل ارتباطي كالسها استخراج نمود  ميdata Modelerبنام 

  .گيرد  مدل مفهومي قرار ميpackageارتباطي كالسها براي زير سيستمها و يا كل سيستم تحت مدل 
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 بنام مدل packageبراي نمونه در مثال فوق براي كل عمليات استاد يك مدل مفهومي با يك 

 بنام مدل مفهومي براي عمليات دانشجو و يك packageمفهومي براي عمليات استاد و يك 

packageشود و داخل اين  ليات واحد آموزش ايجاد ميبراي عمpackage مدل ارتباطي كالسها 

گيرد بدين ترتيب ديگر كالسهاي تكراري  ها در كنار همديگر قرار ميuse caseبراي هر كدام از 

  .توانيم به سراغ مرحلة طراحي برويم حاال مي. شود نخواهيم داشت و كالسهاي مشترك مشخص مي

  :مرحلة طراحي

  . شود اي ترجيح داده مي كنيم معموالً معماري اليه لة طراحي ابتدا معماري را مشخص ميدر مرح

 قرار Design model اي بنام package , logical viewجهت تعيين مدل طراحي تحت 

 درواقع packageشود كه اين   در اينجا ايجاد ميProcess ديگري بنام packageالبته . گيرد مي

 بر روي clickگيرد با   حاوي و همروند مورد استفاده قرار ميProcessرآيندها يا سازي ف براي مدل

Design model بالفاصله چهار packageدهيم  به صورت زير قرار مي.  
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براي اين منظور . شود  مشخص ميstereo type, packageنكته اينجاست كه چگونه براي يك 

. رويم  ميopen specificationروي .  نمودRight click, packageبايست بر روي  مي

Stereo typeكنيم  آن را مشخص مي .Stereo typeتواند به چهار صورت  ميlayer, Domain 

package, subsystem, organization unitشود در اينجا ما   مشخص ميstereo type 

layerدر قسمت . كنيم  را انتخاب ميDetail داخل  در صورتيكه كالسهايglobal, package 

 براي class Diagramتوانيم  در همين قسمت مي. زنيم  را عالمت ميtag، global  باشند

packageتوجه كنيد كه ما . ها بكشيمclass Diagram را به صورت جداگانه براي هر use case 

كالسها را به هر افزاري   تعيين كرديم حاال در اينجا پس از تعيين معماري نرمAnalyses modeدر 

Packageاي  در معماري اليه. در اينجا معماري انتخابي معماري سه اليه است. دهيم  تخصيص مي

الية . كه ممكن است به هر تعدادي اليه داشته باشد الية فوقاني بر مبناي ، الية زيرين خودبنا مي شود

 Applicationدر . نامند مي Application layerفوقاني را در طرح سه اليه، الية كاربردي يا 

layer معموالً كالسها از نوع boundryدر واقع . گيرند  قرار ميApplication layer نمايانگر 

interfaceتحت اين .  يا رابط سيستم با محيط جانبي آن استpackage يعني Application 

loyer چندين Packageگيرد كه هر   قرار ميpackageي از كالسها را در بند  در واقع يك دسته

  .كند اين اليه مشخص 

شوند كه اطالعات را از فرمهاي   با الية كاري كالسهاي گنجانده ميBusiness layerدر قالب 

 Businessدهند در واقع  خوانند و حاصل  را بر روي فرمهاي خروجي قرار مي ورودي مي

serveiesداخلي آن از طريق ) متدها(اي است كه كالسها   اليهApplication layer  مورد 
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گيرند و در   قرار ميApplicationتوجه كنيد كه كالسهاي كنترلي نيز در . گيرند  دسترسي قرار مي

  .دهند  را مورد دسترسي قرار ميBusiness. Serveiesها در objectواقع اينها است كه 

گيرد و اجراي  ار مي قرApplication loyerدر واقع شعور عمليات در قالب كالسهاي كنترلي در 

 فرمان دهنده در اينجا همان كالسهاي كنترلي هستند كه در Business layerعمليات در 

Application layerگيرند  قرار مي.  

افزاري در  هاي نرم اي و چه بسته افزارهاي آماده شود كه چه نرم  مشخص ميMiddel layerدر الية 

  .اند ر گرفتهافزاري مورد استفاده قرا قالب ميان نرم

بندي  خواهيم كالسهاي مربوط به عمليات ليست حقوق كارمندان را اليه براي نمونه فرض كنيد مي

 وجود دارد كه گزينة چاپ يا نمايش ليست حقوق كارمندان از طريق menuكنيم يك كالس از نوع 

  .گيرد  قرار ميApplicationشود اين كالس در الية  آن انتخاب مي

ع كنترلي داريم كه بالفاصله با انتخاب گزينة نمايش ليست حقوق كارمندان بالفاصله يك كالس از نو

 قرار  Applicationاين كالس در الية . شود اين كالس متد تهية گزارش ليستش فراخواني مي

يعني مشخص .  داريم كه حاوي جزئيات عملكرد كارمندها استEntityيك كالس از نوع . گيرد مي

كاري، چند ساعت تاخير يا غيبت  مارة كارمندي چند ساعت كار، چند ساعت اضافهكند كه هر ش مي

گيرد يك كالس هم داريم كه براي هر كارمند پاية   قرار ميBisinessاين كالس در الية  داشته،

هويت . البته كالسها كليد ندارند. اين كالس شمارة كارمندي است. كنيد حقوقي وي را مشخص مي

Indentityبراي كالسها از نوع . دهند د  كه يك فيلد از يك كالس را تشكيل مي دارنEntity 

اما براي .  نگهداري شودtable ايجاد كرد تا اطالعات مربوطه به ركوردها در آن tableبايست  مي
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 يا اوراكل و يا هر نوع بستة بانك Sqlserverاينكه اطالعات ذخيره و بازيايي شود ممكن است از 

شود اگر   مشخص مي Middle wareتفاده شود نوع بسته در قالب يك كالس در الية اطالعاتي اس

 باشد voijerافزاري   يا بستة نرمJava Rmi باشد يا corbaها از راه دور از طريق  فراخواني

  .  مشخص شودMiddle ware بايست همگي در الية مي

شامل كلية كالسهايي است package globalگذارند   ميglobal بنام packageاما در اينجا يك 

  .گيرد ها مورد استفاده قرار ميpackage از طريق ساير globalكه بطور 

  . دياگرام زير ظاهر مي شودApplication layerاكنون با فشردن بر روي 
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 Application در الية Registrationكنيد در واقع بستة  همانگونه كه در مثال فوق مشاهده مي

اند تا اينكه   در اينجا درگ شدهBrowser و از طريق Businessهاي ديگر از الية  قرار دارد بسته

ها در الية   از كالسهاي كدام بستهRegistration در ارتباط با  Applicationنشان داده شود الية 

Businessكند  استفاده مي.  

 مستقر شده Business بر روي الية Applicationبنابراين به ترتيب مشخص شده كه چگونه الية 

  .گيرد  مدل ارتباطي كالسها قرار ميRegistration حاال در زير الية . است
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 و Registration controllerكنيد كه دو كالس  اگر به مثال فوق توجه نماييد مشاهده مي

Remote) دو كالس از نوع ) فراخواني از راه دورinterfaceاشند به عبارت ديگر ب  مي

stereotype براي اين كالسها از نوع interfaceكالسهايي كه به رنگ سفيد .  تعيين شده است

ايم و   شدهBrowserبه عبارت ديگر وارد . اند  برداشته شدهmiddle wareاند از الية  مشخص شده

 Drag به اين جا middle wareهاي  در جايي كه الزم بوده كالسهاي مورد استفاده شده را از اليه

 middle به كدام كالسها در الية Applicationيا كشيده ايم تا نشان دهيم كه كالسها در الية 

wareدسترسي نمايند .  

با . نويسي مورد استفاده واقع خواهند شد در واقع اين كالسها، كالسهاي جاوا هستند كه براي برنامه

 Businessكل زير بر روي صفحه كه شاخص الية  شBusiness servicesفشردن بر روي الية 

 به كدام businessدر اين شكل همچنين مشخص شده كه در الية . گردد است مشخص مي

package ها از الية تحتاني آن يعني الية middle wareبه شكل زير توجه .  دسترسي وجود دارد

  .نماييد
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 ,controlly, boundryنماييم كالسها از نوع  ندي ميب در طراحي سه اليه كالسها را دسته

interfaceدر اليه  Application گيرند  قرار مي.  

 قرار Business servecy در الية boundry, interfaceغير از ( و غيره Entityكالسها از نوع 

  .گيرند مي

براي نمونه در . گيرند  قرار ميmiddle wareافزاري در الية  هاي آماده نرم كالسها از نوع بسته

 سه Application layer و تحت Design modelارتباط با سيستم آموزشي تحت  مدل 
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Packageيك . گيرد  قرار ميPackage شامل الية كاربردي براي عمليات استاد package ديگر 

اربردي  سوم داراي نام الية كPackageداراي نام الية كاربردي براي عمليات دانشجو و باالخره 

  .براي عمليات آموزشي است

 ممكن است business servicesبندي را در صورت نياز در الية  به همين ترتيب همين تقسيم

 در واقع كالسهايي است كه به كل الية  business چرا كه الية. انجام دهيم يا ممكن است ندهيم

Applicationبين عمليات استاد و دانشجو دهدو ممكن است اين كالسها براي نمونه   سرويس مي

شامل كالسهاي عمليات مالي، : بندي در اين البه ممكن است براي مثال  مشترك باشد لذا تقسيم

ريزي و كالسهاي عمليات آموزشي باشد اما نكتة ديگر نشان دادن چگونگي  كالسهاي عمليات برنامه

خواستيم   ميApplication در الية ها بر روي يكديگر است كه در اينجا براي مثال قرار گرفتن اليه

 Business در الية object store support له كالسهاي Registrationنشان دهيم در عمليات 

از داخل )  راobject store support( را packageبراي اين منظور اين . بايد دسترسي شود

Browser  با كليك كردن ماوس بر روي آن به داخل الية Application درگ نموديم و سپس ،

چين است بين اين دو ترسيم كرديم تا نشان دهيم كه  يك فلش ارتباط وابستگي كه به صورت خط

  . نياز استbusiness در الية packageبراي انجام عمليات ثبت نام به كالسهاي اين 

ه اگر به شكل گيرند براي نمون  قرار ميEntity معموالً كالسها از نوع Business servicesدر الية 

 يا به عبارت ديگر course reg dB managerكنيد كه كالس بنام  زير توجه كنيد مشاهده مي

 در (Course) دروس (Reg) براي ثبت نام (DB) بانك اطالعاتي (Manager)كالس مديريت 
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ها به صورت زير قرار گرفته  object يا انبارة Package object store تحت Businessالية 

  .است
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كنيد كه براي عمليات   نگاه كنيد مشاهده ميCourse Reg DB Managerاگر به عمليات كالس 

هاي آمادة  ها و بستهPackage كه شامل middle wareها از الية tableبا بانك اطالعاتي و 

كند و  عاتي را باز مي در واقع بانك اطالinitializeبراي مثال عمل . افزاري است استفاده مي كند نرم

shot down(  ) براي انجام عمليات . بندد  بانك اطالعاتي را ميsave, update, delete نيز به 

معموالً كالسها businessبنابراين در الية . شود كالسهاي جاوا كه در شكل مشخص شده ارجاع مي

زيرين يعني الية  در اليةگيرند و براي انجام عمليات خود به كالسها  قرار ميEntityاز جنس 

middle wareدر الية . كنند  دسترسي پيدا ميmiddle wareافزارهاي آماده و كالسهاي   نرم

 كليك كنيم middle ware الية packageشود اگر بر روي  مربوط به آنها مشخص مي

packageشوند هاي زير ظاهر مي.  
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خود داراي تعدادي كالس جاوا است و java.sqlال هاي جاوا هستند براي مثlibaryاينها در واقع 

 oracle بنام package است يك oracle را استفاده كنيد و بانك شما VBشما اگر براي مثال زبان 

  .كنيد  ايجاد ميvb هاي library بنام packageو يك 

هاي زيرين   اليهكنيد در طرح سه اليه هر الية فوقاني مبتني بر همانگونه كه در مثال فوق مشاهده مي

 است در middleware و Business مبتني بر دو الية Applicationبنامي شود براي مثال الية 

كند و مستقل از آن   استفاده نميApplicationاي از الية   هيج استفادهBusinessحالي كه الية 

شويم در اينجا   ميسازي ايجاد شده است بعد از اينكه مرحلة طراحي خاتمه يافت واردمرحلة پياده

  .نامند  يا ديدگاه قطعات ميcomponentمعماري برنامه را . هاي بايد مشخص كنيم معماري برنامه

  ديدگاه قطعات

شود در واقع در طرح   استفاده ميcomponentء گرا به جاي لفظ ماجول از لفظ  سازي شي در برنامه

 Classء گرا  هاي شي با برنامهدر ارتباط . ها اصول ماجوالر مطرح است معماري برنامه

dependency Graph در واقع بيانگر مدل ارتباطي كالسهاست ارتباطات معموالً يا بوسيلة 

  .شود  يا پيام، رابطة تجمع و باالخره رابطة وراثت ايجاد ميeventها، ارسال  فراخواني

Class Dependency Graphدار  دار و وزن هتهاي آن ج  گرافي است كه گرههاي آن كالسها، لبه

  .كند باشند وزن هر لبه ميزان ارتباط يك كالس با كالس ديگر را مشخص مي مي

 Classها در ارتباطات مدل ارتباطي كالسها تبديل به يك مدل  بعد از اينكه بر اساس ميزان فراخواني

dependency Graphات هاي آن وزن دار شد كالسها را بر اساس ميزان ارتباط  شد يعني لبه

. كنند و هر دسته شامل كالسهايي است كه ارتباطات آنها با يكديگر بسيار زياد است بندي مي دسته



 129 

گيرند يا در اصطالح   قرار ميcomponentكالسهايي كه ارتباطاتشان با يكديگر زياد است در يك 

  .گيرند ساختار يافته در يك ماجول قرار مي

 يا decoupling يا ماجول يا componentسهاي هر كال) چسبندگي (coulisionدر اينجا فواصل 

  .ها با يكديگر بسيار حائز اهميت استcomponentعدم اتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

 دقيقاً مشخص شده بر attributاند متدهاي آنها و  حاال پس از مرحلة طراحي كلية كالسها مشخص

ورالعمل تعيين شده و  يا شبه دست sodo code ها براي متد كالسهاseqence Diagramاساسا 

 component viewدانيد كه هر كالس تا چه حد با كالسهاي ديگر در ارتباط است وارد  حاال مي

بندي كالسها كه در باال نشان داده شد چند عدد  كنيم كه بر اساس خوشه گيري مي شويم و تصميم مي

 الزم بود مسألة component الزم داريم در مثال فوق سه عدد componentخوشه يا چند عدد 
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در مثال فوق براي نمونه دو كالس .  ها استcomponentبعدي چگونگي تخصيص كالسها به 

B,Aبايست به   ميcomponent شمارة يك Assignيا تشخيص شوند .  

براي نمونه به مثال .  يا قطعات استcomponentبنابراين موضوع چگونگي تخصيص كالسها به 

  . ارجاع نماييد 524 در ص سيستم كارت ساعت در كتاب

در اينجا برنامة سيستم كارت ساعت شامل سه برنامه مجزا است كه از طريق خطوط شبكه، يكديگر 

ديگري در واحد كارگزيني، آخري در واحدهاي  اين سه برنامه يكي در واحد نگهباني،. در ارتباطند

 به Componentكنيم  كليك Gurd Module, packageاگر بر روي . شوند سازماني نصب مي

  525صورت زير براي برنامة واحد نگهباني مشخص شود، ص 

. يا وظيفه مشخص شده است taskاز نوع component ساده و دو componentدر اينجا يك 

Task ها در واقعthreadدر واقع .  مشخص شده استtask ها شاخص قطعاتي هستند كه به 

 يا رابط نگهبان Guard interface با اسامي taskنجا دو در اي.آيند صورت همزمان به اجرا در مي

اين دو ماجول به صورت موازي و . خوان وجود دارد  يا رابط دستگاه كارتinput card Dataيا 

شود يك صفحه باز   ميclickبراي تخصيص كالسها بدانها ابتدا بر روي هر كدام . همزمان فعالند

شود  سازي مشخص مي  زبان برنامهcomponentه براي  در اين صفحGeneralشود در گزينة  مي

  . يا دلفي هم باشدvcتواند  مي.  استVBكه در اينجا 

شود حاال ما كالس مورد  كالسها ظاهر مي  كليةlist را انتخاب دار اين قسمت realizesحاال گزينة 

 right clickكنيم بر روي اين منظور بر روي كالس   ميassign, componentنظر خود را به 

شود به عالمت اينكه تخصيص داده  كنيم كالس قرمز رنگ مي  را انتخاب ميassignكنيم و گزينة  مي
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 به صفحة componentبايد كلية كالسهاي ما قرمز رنگ شوند براي مطالعة بيشتر به . شده است

  . كتاب مراجعه فرمائيد471

 Toolsتوان با استفاده از منوي  مي. د ها به كالسهاتخصيص شدنcomponentاكنون بعد از اينكه 

  . براي قطعات نمودvb مبادرت به توليد كد update code بعد visual Basicگزينة 

در واقع در .  يا مدل نصب استdeployment viewعالوه بر مدل قطعات يكي ديگر از ديدگاهها 

براي نمونه در . شود خص مياين ديدگاه طرح شبكه ايستگاههاي كاري، دستگاههاي جانبي، دقيقاً مش

  . به شرح زير استDeployment viewزير سيستم نگهباني يا كارت ساعت 

 كتاب ارجاع شود بنابراين به 527 و همچنين در ص 475براي نمونه به مثال ارائه شده در صفحه 

 در(Design model شامل آناليز مدل logical viewكنيم كه در ديدگاه  طور خالصه مشاهده مي

. گردد  مطرح ميdeployment view و باالخره component view، ) قالب طرح سه اليه

 در اين نوع (pipe and filter). اي نيست نوع ديگر از معماري لوله و فيلتر است معماري تنها اليه

طي بنام ها و توابع ارتبا مجزا به نام فيلتر تشكيل شده كه از طريق برنامه معماري سيستم از چند برنامة

pipeمعماري ديگر . كنند  با يكديگر ارتباط برقرار ميBlack board است كه در سيستمهاي هوش 

معماري بر اساس قطعات امروز با يكي از . گيرد خبره مورد استفاده قرار مي مصنوعي و سيستمهاي

اي است  ييم نقطهرايجترين انواع معماري است اينكه بتوانيم سيستم را از قطعات اسمبل يا ايجاد نما

 و complan يا activimبسيار قابل توجه در طرح معماري، قطعات در اينجا معموالً به صورت 

  .قطعاتي مثل جاوابيلز مطرح هستند

 

 


