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  : دیدگاه مورد های استفاده 

  : دبيرخانه به صورت زیر می باشد اوليه از مدل سازمانی یک سيستمخت شنا

  

  

  
  

  

  :در ادامه شرح کامل مورد های استفاده سرویس نامه های صادره آورده شده است



  

  

  :شرح سناریوی مورد های استفاده بهصورت زیر می باشد

  

  :مورد استفاده ورود به سيستم 

  ورود مورد استفاده به سيستم

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع

   استکاربر به صورت معتبر به سيستم وارد  پس فرض شده
کاربر گزینه ورود به سيستم را انتخاب مـی کنـد و پـس از وارد کـردن  شرح                  

  نام کاربری و رمزعبور وارد سيستم خواهد شد
  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

کاربر گزینه ورود بـه سيـستم را انتخـاب          .١  
  می کند

م وارد شدن بـه سيـستم را        سيستم فر .٢
  نمایش می دهد

کاربر نام کاربری و رمز عبـور خـود را وارد           .٣
  .می کند

سيــستم مشخــصاتی را کــه کــاربر وارد  .۴
کرده با جدول کاربر ها چـک مـی کنـد اگـر             
نام و رمز کاربر صحيح بـود سيـستم اجـازه           

  ورود به سيستم را به کاربر می دهد

  



ه سيــستم سيــستم صــفحه جدیــد را کــ.۵
نشان دهنده ورود کاربر است نمایش مـی   

  .دهد

و بـا  کاربر می تواند با استفاده از منو ها     .۶
عمليــات توجــه بــه مجــوز دسترســی خــود 

های مورد نظـر خـود را در سيـستم انجـام            
  .دهد

  

  :ثبت نامه صادره مورد استفاده 

ه خارج از با استفاده از این مورد استفاده کاربر می تواند نامه مورد نظر خود را ب

  .سازمان ارسال کند

  ورود به سيستم مورد استفاده

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع
  کاربر وارد سيستم شده است   فرضيشپ

کاربر نامه مورد نظر خود را در جدول نامه ها به موفقيت به ثبت مـی                  پس فرض
  رساند

امـه  کاربر از منو گزینه ازسال نامه را انتخاب می کنـد ، فـرم ارسـال ن                  شرح
باز می شود کاربر متن نامه را وارد کرده و با تایيد ثبـت آن ، آن را بـه                    
ثبت می رساند و سيستم آن را برای دبير خانه ارسال کرده تـا دبيـر                

  .مقصد ارسال کندخانه آن را برای 
  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

کاربر از منو گزینه ارسال نامه را انتخاب        . ١  
  .می کند

وارد کردن مشخصات نامـه     سيستم فرم   .٢
  ارسالی را نمایش می دهد

ــده و فرســتنده و   .٣ ــاربر مشخــصات گيرن ک
همچنــين مــتن نامــه را وارد کــرده ســپس  

  کليد ثبت را فشار می دهد
سيستم به جدول نامه ها مراجعـه مـی       .۴

کند و یک شماره جدید بـه نامـه اختـصاص           
  .می دهد

  

سيــستم مشخــصات و مــتن نامــه را در  .۵
م ها ثبت می کند و به کاربر پيام         جدو ل نا  

  تایيد ثبت شدن نامه را می دهد

  

سيستم نامـه را بـرای دبيرخانـه ارسـال          .۶
می کند تا دبيرخانه آن را چـاپ و بـه خـارج        
ــال      ــه ارس ــصد مربوط ــه مق ــازمان ، ب از س

  .نماید

کاربر با دیدن پيام تایيد شدن ثبت نامـه         . ٧
  .از ارسال آن مطمئن می شود

  

  :اده یافتن نامه صادره مورد استف

با استفاده از این مورد استفاده کاربر می تواند نامه هایی را که فبال فرستاده دوباره 

  .بازبينی کند که برای پيگيری نامه های صادره از ان استفاده می شود

  ورود به سيستم مورد استفاده

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع



  . فبال نامه ای ارسال کرده استکاربر وارد سيستم شده است و   فرضيشپ
کاربر نامه مورد نظر خود را در ليست نامـه هـای صـادره بـه سـادگی           پس فرض

  .پيدا کرده است
و کاربر از منو گزینه ليست نامه های ارسال شده را انتخاب می کند                شرح

ليست نامه هایی که کاربر تـاکنون فرسـتاده اسـت بـرای او نمـایش                
تواند با استفاده از فيلتر نامه مورد نظـر خـود           داده  خواهد شد و می       

  .را پيدا کند
  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

ــو گزینــه ليــست نامــه هــای   .١   کــاربر از من
  .ارسال شده را انتخاب می کند

سيستم با توجه به نام کاربری کاربر به        . ٢
جدول نامه ها مراجعـه کـرده و تمـام نامـه            

 کنــون هــایی را کــه بــا ایــن نــام کــاربری تــا
  .ارسال شده از جدول استخراج می کند

  

سيستم فرم ليست نامـه هـای ارسـال         .٣
ــاز کــرده و نامــه هــایی را کــه از    شــده را ب
جدول اسـتخراج کـرده اسـت ليـست مـی           

  .کند

کاربر ليست را مشاهده می کند و مـی         .۴
تواند بـا اسـتفاده از فيلتـر نامـه مـورد نظـر              

  .خود را پيدا کند

 استفاده کنند ، سيـستم      اگر کاربر فيلتر  .۵
ــه فيلتــر       ــا توجــه ب ــه هــا ب ــست نام در لي
جستجو کرده و نامه مـورد نظـر کـاربر را در        

  .ليست نشان می دهد

کاربر با کليـک کـردن بـر روی نامـه آن را             . ۶
ــتن آن را مــی    ــرده و مشخــصات و م ــاز ک ب

  .تواند مشاهده نماید

  

  :مورد استفاده پيگيری نامه 

 استفاده کاربر می تواند نامه های ارسالی خود را پيگيری کند و با استفاده از این مورد

  .از پاسخ نامه خود مطلع گردد

  ورود به سيستم مورد استفاده

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع
  .کاربر وارد سيستم شده است و فبال نامه ای ارسال کرده است   فرضيشپ

 صـورت وجـود پاسـخ در    کاربر نامه مورد نظر خود را پيگيری کـرده و در      پس فرض
  .سيستم برای آن نامه جواب آن را مشاهده خواهد کرد

، پس از یافتن   کاربر از منو گزینه پيگيری نامه ارسالی را انتخاب کرده             شرح
نامه ارسالی خود به کليک بر روی آن را اگر پاسـخی بـرای آن وجـود                 

  .داشت آن را مشاهده می کند
  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

ربر از منو گزینه پيگيری نامـه ارسـالی         کا.١  
  .را انتخاب می کند

سيــستم فرمــی کــه شــامل نامــه هــای .٢
ارسالی کاربر است را با مراجعه به جـدول         
ــای      ــه ه ــست نام ــرده و لي ــر ک ــا پ ــه ه نام

  .ارسالی را نمایش می دهد

 نامه مورد نظر خـود را یافتـه و روی           کاربر.٣
  .آن کليک می کند



ــا سيــستم در جــدو نامــه .۴  هــای وارده  ب
توجه به نام کاربری کـاربر و نامـه ارسـالی           
جستجو مـی کنـد، اگـر نامـه ای در جـواب             
نامــه مربوطــه در سيــستم وجــود داشــته   
باشد به کاربر نمایش داده خواهـد شـد در          
غير این صورت سيستم پيغـام عـدم وجـود          
ــاربر     ــه ک ــرای نامــه مــورد نظــر را ب جــواب ب

  .نمایش می دهد

  

  

  : یافتن نامه واردهمورد استفاده

با استفاده از این مورد استفاده کاربر می تواند به جستجوی نامه هایی که دریافت 

  .کرده است پرداخته و آن ها را مشاهده نماید

  ورود به سيستم مورد استفاده

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع
  کاربر وارد سيستم شده است    فرضيشپ

  . کرده استرا با موفقيت مشاهدهکاربر نامه دریافتی جدید   پس فرض
کاربر از منو ليست نامه های وارده را انتخاب می کند و بـا مـشاهده                  شرح

نامه های مربوط به خود با کليک برروی هر نامه از متن و مشخـصات               
  .آن مطلع می گردد

  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

ــو گزینــه  .١   ليــست نامــه هــای  کــاربر از من
  . کنددریافتی را انتخاب می

سيستم با توجه به نام کاربری کـاربر در         .٢
جدول نامه های دریافتی جـستجو کـرده و         
نامه های مربوط به کاربر را اسـتخراج مـی      

  .کند

  

سيستم فرم ليست نامه های دریـافتی       .٣
ــا اطالعــاتی کــه از جــدول نامــه هــا در   را ب

نمــایش . یــافتی اســتخراج کــرده پــر کــرده 
  .می دهد

  

ایی را که جدید است و      سيستم نامه ه  .۴
تا کنون مشاهده نـشده اسـت بـه صـورت           
یک پاکت بسته نمایش می دهـد تـا کـاربر          
ــون مــشاهده    ــا کن ــد کــدام نامــه هــا ت بدان

  .نشده اند

کـاربر بـا مــشاهده ليـست نامــه هـا هــر     .۵
ــد     ــشاهده نمای ــد م ــه بخواه ــه ای را ک نام
برروی آن کليک می کند و یا با اسـتفاده از      

نظر خود را جستجو کرده و فيلتر نامه مورد 
سپس برای مشاهده برروی آن کليک می       

  .کند
ــه ،     .۶ ــه شــماره نام ــه ب ــا توج ــستم ب سي

ــدول    ــه را از جــ ــتن نامــ ــصات و مــ مشخــ
استخراج کرده و در فرم مـشاهده نامـه آن       

  .را به کاربر نمایش می دهد

کاربر با مشاهده مـتن نامـه از محتویـات          .٧
ی آن مطلع مـی شـود و در صـورت نيـاز مـ             

تواند با کليک بر روی کليـد پاسـخ ، پاسـخ            
ــه      ــرای فرســتنده نام ــود را ب ــر خ ــورد نظ م

  .ارسال کند
اگـر کــاربر بخواهــد بـه نامــه پاســخ دهــد   .٨

سيـــستم فـــرم ارســـال نامـــه را بـــرای او  
نمایش مـی دهـد و گيرنـده نامـه را نيـز بـا            

رد کــردن پاســخ خــود یــا کــاربر پــس از وا.٩
کليک کردن بر روی دکمه ثبت نامه را ثبـت          
می کند تا جواب نامه برای فرستنده نامـه         



توجه به نامـه دریـافتی بـه صـورت خودکـار            
  .وارد می کند

با تخصيص شـماره جدیـد بـه        سيستم  .١٠
با توجه بـه    نامه آن را ثبت می کند سپس        

گيرنــده نامــه اگــر نامــه داخلــی باشــد آنــرا 
برای کاربر مربوطه ارسال می کنـد در غيـر      

 صورت آنرا برای دبيرخانـه ارسـال مـی          این
  .کند تا دبيرخانه آن را برای گيرنده بفرستد

  

  

  :مورد استفاده اسکن نامه 

با استفاده از این مورد استفاده کاربر می تواند متن نامه خود را اسکن کند تا عکس آن 

  .در سيستم ذخيره گردد که دیگر نيازی به تایپ متن نامه وجود ندارد

  ورود به سيستم فادهمورد است

  کاربر  بازیگر 
  اصلی  نوع
و اسـکنر بـه سيـستم متـصل مـی            کاربر وارد سيـستم شـده اسـت          فرضيشپ

  . و کاربر می خواهد نامه ای را ثبت کندباشد
  . اسکن کرده است با موفقيتکاربر نامه خود را  پس فرض

 محرمانـه    می تواند نامه خود اگـر      کاربر در موقع ثبت نامه اگر بخواهد        شرح
نباشد اسکن کند که این مار توسط اسکنر انجام شـده و فایـل آن در     

   .سيستم ذخيره می گردد
  

  عمل بازیگر  واکنش سيستم

 بـر روی گزینـه      کاربر در هنگام ثبت نامـه     .١  
  .اسکن نامه کليک می کند

سيستم به اسکنر فرمان اسکن نامه را       .٢
  .می دهد

  

ایـل آن را    اسکنر نامه را اسکن کـرده و ف       .٣
  .در سيستم ذخيره ميکند

کاربر پس از وارد کردن مشخصات و متن        .۴
  .نامه دکمه ثبت را فشار می دهد

سيــستم بــا تخــصيص شــماره جدیــد بــه .۵
نامه ، نامه را بـا آدرس فایـل اسـکن آن در             
جدول نامه ها ذخيره مـی کنـد و بـه کـاربر             
پيغام تایيد شـدن ثبـت بـا موفقيـت را مـی             

  .دهد

  

  

  



   :د چشم اندازمستن

 مقدمه .١

 ارائه چـشم انـدازی از قابليـت هـا و افـراد مـرتلط بـا سيـستم دبيرخانـه و                       :هدف   ١-١

  همچنين توضيحاتی در مورد سيستم می باشد

 این سيستم در ارتباط با دبيرخانه یک سازمان و قسمت ها و بخش های               :دامنه   ٢-١

به عبارتی کاربران سيستم مـی      مختلف یک سازمان می باشد و هر یک از کارمندان یا            

توانند بـا اسـتفاده از سيـستم بـه بخـش هـای مختلـف همـان سـازمان یـا بـه خـارج از                          

و یـا قـسمت هـای دیگـر         سازمان نامه های خود را ارسال کنند و یا از خارج از سـازمان               

ــشاهده        ــای وارده را مـ ــه هـ ــود نامـ ــل خـ ــرده و در پروفایـ ــت کـ ــه دریافـ ــازمان نامـ سـ

ان پيگيری نامه های ارسالی برای هر کاربر در این سيستم موجـود           همچنين امک .نمایند

 .می باشد

 . لطفًا به واژه نامه مراجعه شود:تعاریف  ٣- ١

 در این قسمت سایر مستنداتی که جهـت شـناخت عملکـرد سيـستم و        :مراجع   ۴-١

 .تعيين نياز ها به آنها ارجاع شده است باید مشخص شوند

وضيحاتی در ورد موقعيت ، افـراد مـرتيط بـا            چشم انداز ت   در ادامه کزارش   :خالصه   ۵-١

سيستم ، محيط کاربران ، نياز های کليدی کـاربران ، راه حـل هـا ، شـرح کلـی و ابعـاد            

  .ارائه خواهد شد... محصول ، هزینه ها و قيمت ها ، قابليت های محصول و 

 

 موقعيت.٢

 مختلف یک سـازمان را       سيستم دبيرخانه ارتباط بين بخش های      : موقعيت کاری    ١-٢

با ارائه امکان نامه نگاری به صورت مکانيزه ، سـاده تـر کـرده و همچنـين امکـان ارسـال                      

و دریافت نامه از خـارج ار سـازمان را بـه سـادگی فـراهم مـی                  نامه به خارج از سازمان      

  .نماید و همچنين امکان پيگيری نامه ها را برای کاربران سيستم فراهم می کند

   : مشکل ٢-٢

بـرای ارسـال و در یافـت    :  کند بودن ارسال و در یافـت نامـه هـای داخلـی              ٢-٢-١

نامه در سيستم جاری هر کارمند باید نامه را ابتدا تایپ کرده و سـپس آن را چـاپ کنـد                     

در دامه آن را به دبير خانه ارائه کند تا دبيرخانه آنرا شماره گذاری و ثبت کند سپس فرد   

طه در سازمان برساند ، که مشاهده می شود این عمليـات            دیگری آنرا به قسمت مربو    

امـا بـا بکـارگيری سيـستم        . باعث ایجـاد کنـدی و اتـالف وقـت در سـازمان خواهـد شـد                

مکانيزه بهد از اینکه کارمند نامه را تایپ کرده دکمه ثبت را فشار مـی دهـد ، سيـستم                    

مشخـصات و   به صورت خودکار شماره جدیدی به آن نامه اختصاص می دهـد و سـپس                

و آنرا برای صندوق نامـه هـای فـرد گيرنـده             محتویات آنرا در جدول نامه ها ثبت می کند        



مـدت زمـان کوتـاهی انجـام        ارسال می کند که تمام این عمليات به صورت خودکار و در             

  .می شود و از اتالف وقت در سازمان جلوگيری می شود

ممکـن اسـت بعـضی از         در سيـستم سـنتی        : امکان مفقود شدن نامه هـا        ٢-٢-٢

 اثر سهل انگاری مفقود شوند در این صورت فرد فرستنده نامه باید تمام مراحـل     نامه در 

را از اول انجام دهد اما در سيستم مکانيزه به علت اینکه نامه ها در جدول نامـه هـا در                     

پایگه داده ذخيره خواهند شد هيچگاه امکان مفقود شدن آن ها وجـود نداشـته و کـاربر                  

  .هر زمان که الزم باشد می تواند به نامه مورد نظر خود مراجعه نمایددر 

  در سيستم سنتی کاربر بـرای        : کند بودن امکان پيگيری نامه ها ارسالی         ٢-٢-٣

پيگيری نامه های ارسالی خود باید به دبيرخانه مراجعه کند تـا بفهمـد کـه آیـا نامـه ای                 

که این باعث اتالف وقت کارمند خواهد       که فرستاده پاسخی برای آن آمده است یا خير          

شد و یا ممکن پاسخ نامه بنا بر علتی گم شود اما در سيـستم مکـانيزه همـانطور کـه                     

گفته شد اکان مفقود شدن نامه ها وجود نداشته ، همچنين کاربر می نواند با امکانی                 

ی که بـرای پيگيـری نامـه هـا در اختيـار او قـرار داده شـده اسـت بـه سـادگی نامـه هـا              

  .ارسالی خود را پيگيری نماید

سيستم مکانيزه دبيرخانه ابزاری است که امکان ارسال و  : موقعيت محصول ٣- ٢

دریافت نامه ها را به صورت بر خط در اختيار کارمندان هر بخش از سازمان قرار می 

دهد و همچنين امکان بازبينی نامه های قدیمی ، آرشيو نامه ها به صورت ذخيره 

گهداری در پایگاه داده ها و همچنين امکان پيگيری نامه های های ارسالی را سازی و ن

در اختيار کارمندان و کاربران سيستم قرار می دهد و باعث افزایش سرعت و کارایی 

  .در سيستم های نامه نگاری و دبير خانه یک سازمان می شود

  

  توصيف افراد و کاربرها. ٣

ها از سيستم دبيرخانه کارمنـدان یـک سـازمان و دبيـر           استفاده کننده    : آمار بازار    ١-٣

 با توجه به سازمان مربوطه می تواند مجموعه بزرگ یا کـوچکی             خانه آن می باشند که    

قابليت دریافت و ارسال نامه و پيگيری آن با توجه به دسترسی هایی             . را تشکيل دهند  

م کـامپيوتری بـه     که مدیر سيستم در اختيار کارمندان قـرار مـی دهـد از طریـق سيـست                

  .راحت قابل انجام است

 جــدول زیــر شــامل شــرح خالصــه ای از افــراد درگيــر بــا  : خالصــه افــراد مــرتبط ٢-٣

  : سيستم دبيرخانه می باشد 

  

  نقش  نماینده  نام

  مسئوليت تصویب پروژه-  واحد فناوری سازمان-  مدیر فناوری اطالعات

ــشرفت   - ــده پيـ ــرل کننـ کنتـ

  پروژه



  سازماندبيرخانه -  دبيرخانه

  کارمندان-

حصول اطمينـان از بـرآورده      -

شــــدن خواســــته هــــای   

  دبيرخانه

حصول اطمينـان از توانـایی      -  واحد پشتيبانی و فناوری-  مدیر سيستم

  گرفتن پشتيبان از سيستم

حــصول اطمينــان از صــحت -

  دسترسی های داده شده

اطمينان از توانایی بازیابی     -

  داده ها

  

  

  :  خالصه کاربر ٣-٣

  

  افراد مرتبط  حشر  نام

ــای    دبيرخانه ــه هـ ــد و ثبـــت نامـ تایيـ

ارسالی به خارج از سازمان     

و دریافت و ثبت نامـه هـای        

  وارده از خارج سازمان

  نماینده خود

ثبت و ارسال نامه به داخل         کارمند

ــه   ســازمان، ارســال نامــه ب

دبيرخانه برای ثبت و ارسال     

به خارج از سازمان، پيگيری     

  نامه های ارسالی

  ه خودنمایند

بازیابی و گرفتن پشتيبان از       مدیر سيستم

سيـــستم، رفـــع خطاهـــای 

سيـــــستم ، دادن  مجـــــوز 

ــاربران ،   ــه کـ دسترســـی بـ

  تعریف کاربر برای سيستم

  نماینده خود

  

 سيــستم عامــل مــورد نيــاز بــرای اســتفاده از سيــستم دبيرخانــه  : محــيط کــاربر ۴-٣

 را  LANر در شـبکه هـای       این سيستم توانایی کـا    .  می باشد  Windowsسيستم عامل   

این سيستم بـرای پایگـاه داده خـود و ذخيـره            .داشته و از سرعت باالیی برخوردار است      

  . استفاده می کندSql Serverسازی داده ها در آن از 

  

  



  

  :  وضعيت افراد مرتبط ۵-٣

  مدیر فن آوری

  نماینده

  

  شرح

  آقای فالنی مدیر واحد فن آوری

  

  حق تایيد پروژه را دارد

از وضعيت اقتصادی سازمان و نقطه نظرات ریاسـت سـازمان و هيئـت               ع تجربياتنو

  .مدیره اطالع دارد

. پيشرفت پروژه را پيگيری می کند و تصئيب بودجه بر عهده وی است        مسئوليت ها

همچنين اطمينان حاصل می کند که عملکرد محـصول نـرم افـزاری در              

  .جهت اهداف سازمان است

گاه مدیریت موفقيت پروژه در تکميل شدن آن بـا بودجـه و زمـان               از دید   معيار موفقيت

ریاسـت تکيـه بـر ایـن        . تعيين شده و کاهش بار کاری سـازمان اسـت         

دارد که پروژه پاسخگوی خواسـته هـای کـاربر بـوده و بـسادگی قابـل           

  .توسعه باشد

مرور پروژه ، بررسی افزایش کارایی حاصـل از محـصول نـرم افـزاری و                  نوع ارتباط

  ویب بودجهتص

  هيچ  نکات

  

مسئول 

  دبيرخانه

  نماینده

  

  شرح

  آفای فالنی مسئول دبيرخانه

  

  .حق تایيد عملکرد پروژه را دارد

تمام مراحل نامه نگاری و ثبت نامه را می داند  و از مشکالت کنـونی                  نوع تجربيات

  .موجود در سيستم جاری مطلع است

مسئوليت 

  ها

راحــل ثبــت و ارســال نامــه در  اطمينــان حاصــل مــی کنــد کــه تمــام م 

همچنين اطمينـان حاصـل مـی کنـد         . سيستم به درستی انجام شود    

که در دریافت نامه مشکلی وجود نداشته باشد و نامـه اشـتباهی در           

  .سيستم فرستاده نشوند

معيار 

  موفقيت

 چـه  سيستم بتوانـد تمـام مراحـل نامـه نگـاری چـه بـصورت داخلـی و            

 از ســرعت بــاالیی بــرای انجــام خــارجی را بــه درســتی انجــام دهــد ،

عمليات ها بر خوردار باشد و بتواند در تسریع عمليات نامه نگـاری بـه               

همچنـين در ارسـال و دریافـت نامـه هـا مـشکلی              .سازمان کمک کنـد   



  .وجود نداشته باشد

چک کردن مراحل نامه نگاری در سيستم، چک کـردن سـرعت انجـام                نوع ارتباط

  . وجود خطا در سيستم عمليات ها،چک کردن عدم

  هيچ  نکات

  

مدیر 

  سيستم

  نماینده

  

  شرح

  آقای فالنی مدیر سيستم

  

   بر عهده خواهد گرفت رامدیریت سيستم مکانيزه

از نظر سـابقه تکنيکـی سـابقه کـار بـا پایگـاه داده را داشـته و در کـار                      نوع 

تجربه کار با سيستم هایی کـاربری  .  مهارت داردSQL Serverکردن با 

  .ا نيز داردر

مسئوليت 

  ها

مسئوليت تعریـف کـاربران، دادن مجـوز دسترسـی یـه قـسمت هـای                

مورد نظر از سيستم، گرفتن پشتيبان از سيستم و همچنين بازیـابی            

  .داده ها را در سيستم مکانيزه جدید بر عهده دارد

معيار 

  موفقيت

ا از دیدگاه مدیر سيستم ، مدیر باید بتواند توسـط سيـستم کـاربران ر              

تعریف کند، دسترسی کاربران را به سستم محدود کـرده یـا افـزایش              

 تهيـه کنـد و    )BackUp(، از سيـستم پـشتيبان  )مجوز دسترسی(دهد

  .در صورت از بين رفتن داده ها توانی بازیابی داده ها را داسته باشد

چک کردن توقعاتی که از سيستم مکانيزه دارد که در باال ذکر شد که                ارتباطنوع 

ا در سيستم تعبيه شده  و به درستی عمل می کند یا خيـر؟ تایيـد                 آی

  .بخش مدیریت سيستم در سيستم مکانيزه جاری

  هيچ  نکات

  

  کارمند

  نماینده

  

  شرح

  آقای فالنی

  

  استفاده کننده

نماینده کارمندان که تجربه کاری بيشتری نـسبت بـه بقيـه کارمنـدان                نوع

  دارد

مسئوليت 

  ها

کند که سيـستم بـرای کارمنـدان قابـل اسـتفاده            اطمينان حاصل می    

بخصوص معيار هـای سـهولت در اسـتفاده ، قابليـت اطمينـان ،             .است



  

معيار 

  موفقيت

موفقيت هنگامی بدست می آید که کارمند بتوانـد بـه سـادگی نامـه               

و همچنـين بـه سـادگی       مورد نظر خود به فرد مـورد نظـر ارسـال کنـد              

نامه های دریافتی را مشاهده کرده و بتواند نامه های ارسـالی خـود              

را پيگيری کند و همچنين تمامی کارمنـدان اذعـان داشـته باشـند کـه                

  .سيستم به سادگی قابل استفاده است

بررسی کننده پروژه بخصوص در زمينه هایی کـه مربـوط بـه کارمنـدان                 نوع ارتباط

  است

  هيچ  نکات

  

  : کليدی کاربر  نيازهای ٧-٣

راه حل   دليل  اولویت  نياز

  کنونی

راه حل 

  پيشنهادی

کند بودن ثبت و    

  ارسال نامه ها

ــردن    کند بودن  باال ــاده کــ آمــ

ــه ،   ــتن نامــ مــ

ــتادن آن  فرســــ

برای دبيرخانه ،   

ثبت کردن نامـه    

توسط دبيرخانه  

بــــــه صــــــورت 

ــتی ،  دســـــــــ

فرســتادن نامــه 

به مقـصد مـورد     

  نظر

کـــــاربر مــــــی  

بــصورت خواهــد 

بــر خــط نامــه را 

تایپ و ثبت کند    

که سيستم به   

ــار   صــورت خودک

ــه   ــماره ای ب ش

آن اختــــــصاص 

ــد،   ــی دهـــ مـــ

ســـــــــــــــپس 

سيــــستم بــــه 

ــار   صــورت خودک

آن را بـــــــــرای 

ــی   ــده مــ گيرنــ

ــر   ــتد و اگـ فرسـ

ــارجی  ــه خـ نامـ

ــد آن را  باشــــــ

ــه  ــرای دبيرخان ب

  .می فرستد

مفقود شدن 

  نامه ها

گـــــم شـــــدن    باال

ــه   بعــضی از نام

ــر    ــا بــ ــر بنــ اگــ

ی نامه ای   دالیل

در سيـــــــستم 

مکـــــانيزه بـــــه 



  ها

کنــــــد بــــــودن 

  پيگيری نامه ها

ــرای   کند بودن  متوسط ــاربر بـــ کـــ

ــه  پي ــری نامـ گيـ

ــالی   ــای ارس ه

خـــود بایـــد بـــه 

دبيرخانــــــــــــه 

مراجعه کنـد تـا     

ــا   ــه آی ــد ک بفهم

ــه  ــه ای کــ نامــ

فرســــــــــــتاده 

ــرای   پاســخی ب

آن آمــده اســت 

یا خيـر کـه ایـن       

باعــــث اتــــالف 

وقــــت کارمنــــد 

  .خواهد شد

کاربر می توانـد    

ــا امکــانی کــه   ب

ــری   ــرای پيگيـ بـ

نامـــــه هـــــا در 

ــرار  ــار او قـ اختيـ

ــده  داده شـــــــ

ــه   ــت بــــ اســــ

ســادگی نامــه  

ــای ار ــالی ه س

خــود را پيگيــری 

  .نماید

  

  شرح کلی محصول. ٤

سيستم دبيرخانه نـرم افـزاری اسـت کـه تحـت سيـستم عامـل                 : ابعاد محصول    ١-۴

ایـن نـرم افـزار بـه صـورت          .بوده و محيط برنامـه یـک محـيط گرافيکـی خواهـد بـود              ویندوز  

ه مـی   اسـتفاد SQL Serverمستقل می باشد و فقط برای پایگاه داده خود از نرم افـزار  

  .کند

  

سيـستم دبيرخانـه نـرم افـزاری اسـت کـه بـه               : خالصه قابليت هـای محـصول        ٢-۴

سازماندهی عمليات دبيرخانه می پردازد و تمام عملياتی را که قبال به صـورت دسـتی                

در دبيرخانه انجام می شد در این سيستم به صـورت مکـانيزه و بـا سـرعت بـسيار بـاال              

 اینکه از پایگاه داده برای ذخيره سازی داده هـا    این سيستم به علت   . تعبيه شده است  



استفاده می کند امکان از بين رفتن، گم شدن و یا پاک شدن داده هخا وجـود نداشـته                   

و این ویژگی به دبير خانه ایـن امکـان را مـی دهـد تـا در هـر زمـان بـه آرشـيو نامـه هـا                              

يـت هـای محـصول امکـان        از دیگـر قابل   .مراجعه کرده و نامه مورد نظر خود را بازبينی کند         

گرفتن پشتيبان از داده ها ، بازیابی داده ها و همچنين دادن مجوز های دسترسـی بـه                  

  .هر کابر می باشد که این امر باعث افزایش امنيت در سيستم خواهد شد

  قابليت ها  مزایا برای مشتری

کـابر مــی توانــد در هــر لحظــه کــه بخواهــد    دسترسی سهل و سری به نامه ها

مــام نامــه هــای ارســالی و یــا     ليــست ت

دریافتی خود را مشاهده کند و نامـه مـورد       

نظــر خــود را بــازبينی کنــد و یــا نامــه هــای 

  جدید دریافتی خود را مشاهده نماید

فرستادن نامه به داخل و خارج از سازمان 

  در کمترین زمان

کــاربر در هــر زمــان کــه بخواهــد مــی توانــد 

مــه مــتن نامــه خــود را تایــپ کــرده، اگــر نا  

داخلی باشد با تعيين گيرنده نامه و فـشار         

یک دکمـه آن را بـه گيرنـده بفرسـتد و اگـر              

نامه خارجی باشد آن را با فشار تنهـا یـک           

دکمه به دبيرخانه فرسـتاده و دبيرخانـه آن         

  .را به خارج از سازمان ارسال خواهد نمود

عدم مفقود شدن نامه ها و امکان بازبينی        

   کردن نامه هانامه های پيشين و آرشيو

به علت اینکه سيستم از پایگاه داده بـرای         

ذخيره سازی نامـه هـا اسـتفاده مـی کنـد       

امکان مفقود شدن نامه ها وجـود نداشـته      

و همچنين کاربر مـی توانـد بـه نامـه هـای             

پيشين خود در هر لحظـه دسترسـی پيـدا          

  کند و آن ها را بازبينی کند

  

  :  پيش فرض ها و وابستگی ها ٣-۴

بر این است که پایگاه داده ای که نرم افزار از آن استفاده مـی کنـد هرگـز               فرض   •

 .تغييراتی به صورت غير مجاز در آن داده نشودپاک نشود و یا 

 ویندوز ایکس پـی فرض بر این است که از این نرم افزار در محيط سيستم عامل         •

 .ه باشدتفاده گردد تا کارایی الزم را داشاست

فزار وابـسته بـه پرداخـت بموقـع بـر طبـق قـرار داد منعقـده                  تحویل به موقع نرم ا     •

 .خواهد بود

  

 برای بکار گيری این نرم افزار باید کامپيوتری که ایـن نـرم              : هزینه ها و قيمت ها       ۴-۴

وینـدوز  افزار می خواهد بر روی آن نصب شود به گونه ای باشد که اوال بتوان بر روی آن                   



 بر روی آن وجود داشته و بتواند  SQL Serverنصب را نصب کرد و ثانيا امکان ایکس پی 

  .به خوبی پاسخگو باشد

 برای این سيـستم تـا کنـون مجـوز خاصـی در نظـر گرفتـه نـشده                  : مجوز و نصب     ۴-۵

  .است

  

  قابليت های محصول. ٥

بـه ایـن    . سيستم قابليت تعيين کلمـه عبـور و نـام کـاربر را خواهـد داشـت                :  ورود   ١-۵

ها می توانند جهت ورود به سيستم از کلمه عبـور تخصيـصی بـه             کاربرترتيب هر کدام از   

  .کاربرها قادر به تعویض کلمه عبور خود خواهند بود. خود استفاده کنند

  هر کاربر می تواند با توجه بـه مجـوز دسترسـی کـه دارد                 : ارسال نامه داخلی     ٢-۵

 سـادگی و در     برای کاربرهای دیگر در سازمان نامه ای را ارسال کنـد کـه ایـن عمـل بـه                  

همچنين سيستم به صـورت خودکـار نامـه         .کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیر خواهد بود      

  .را در جدول نامه ها ذخيره کرده و شماره جدیدی به آن تخصيص می دهد

 هر کاربر می تواند به سادگی و بدون نياز به        : ارسال نامه به خارج از سازمان      ٣-۵

ایپ کند و با فشار تنهـا یـک کليـد آن را بـرای دبيـر خانـه               مراجعه به دبيرخانه نامه خود ت     

  .بفرستد و دبيرخانه پس از تایيد و ثبت آن ، آن به خارج از سازمان ارسال خواهد نمود

 هر کاربر می تواند با امکانی که در سيستم در اختيار او قـرار داده                : پيگيری نامه    ۵-۴

جعه به دبيرخانه پيگيری و از پاشخ       شده است نامه های خود را به سادگی و بدون مرا          

  .نامه خود مطلع گردد

 مدیر سيستم می تواند مجوز دسترسی بـه         : مجوز دسترسی برای هر کاربر       ۵-۵

قسمت های مختلف سيستم را به هـر کـاربر خـاص بدهـد تـا هـر کـاربر تنهـا بتوانـد در                        

  .سيستم اعمالی را انجام دهد که به او اجازه داده شده است

  مدیر سيستم مـی توانـد هـر وقـت کـه الزم ببينـد از داده هـا                     : پشتيبان    گرفتن ۵-۶

  .پشتيبان تهيه کند تا در صورت بروز مشکل داده ها را بازیابی کند

 در صورتی که در سيستم بنا بر علتی بغـضی از داده هـا پـاک            : بازیابی داده ها     ٧-۵

 گرفتـه اسـت ، داده هـا         شوند مدیر سيستم می تواند با استفاده از پستيبانی که قبال          

  .را بازیابی کند

مدیر سيستم مـی توانـد در صـورت نيـاز بـرای اضـافه کـردن کـاربر                   :  تعریف کاربر    ٨-۵

ليـست کـاربر هـا در جـدول کـاریران ذخيـره             . جدید به سيستم ، کاربر جدید تعریف کنـد        

  .خواهد شد

  



  محدودیت ها. ٦

 استفاده می کند و Windowsاین سيستم همانطور که قبال ذکر شد از سيستم عامل 

 را داشـته باشـد بـرای ایـن     SQL Server و Windows Xpکـامپيوتری کـه قابليـت کـار بـا      

  .سيستم کافی است و نياز به سخت افزار اضافی برای کار با آن وجود ندارد

  

  دامنه های کيفيت. ٧

  : در این سيستم کيفيت ها به صورت زیر مشخص می شوند 

سـاعات اداری سـازمان بـا توجـه بـه نظـر مـدیر سيـستم در                  سيـستم در    :  دسترسی  

  .دسترس تمامی کاربران خواهد بود

سيستم برای افراد غير کامپيوتری به علت سادگی قابـل اسـتفاده خواهـد              : بهره وری   

  .بود

  . سيستم طوری طراحی خواهد شد که به سادگی قابل ترميم باشد: قابليت ترميم 

  

  اولویت ها. ٨

ه به گونه طراحی شده اسـت کـه تمـامی قابليـت هـا در یـک نـسخه                    سيستم دبيرخان 

  .تحئيل داده خواهد شد

  

  سایر انتظار ها از محصول. ٩

 از استاندارد های این سيستم این است که باید قابل نمایش بـر              : استاندارد ها    ١-٩

  .باشدویندوز ایکس پی روی 

ن نـرم افـزار وینـدوز        سيستم عامل مورد استفاده بـرای ایـ        :نيازهای سيستمی    ٢-٩

  . خواهد بودایکس پی

شرایط محيطی خاصی برای سيستم در نظر گرفته نشده  : نياز های محيطی ٣-٩

  .است و تنها شرط محيطی سيستم عامل ویندوز ایکس پی می باشد

  مستندات . ١٠

در حال حاضر منوالی برای سيستم در نظر گرفته نشده است و  : منوال کاربر ١-١٠

گونه ای طراحی شده است که به آسانی و سادگی هر کاربر می تواند با سيستم به 

  .آن کار کند و عمليات مورد نظر خود را انجام دهد

نصب برنامه به آسانی انجام می شود   : راهنمای نصب و فایل های راهنما ٢-١٠

نيازی به توضيحات خاصی نخواهد داشت ، همچنين به این علت که سيستم از نرم 



  برای کار با پایگاه داده استفاده می کند نصب این برنامه برای آغاز  SQL Server افزار

  .کار با سيستم الزامی است

 بــا توجــه بــه اینکــه ایــن سيــستم بنــا بــه  : برچــسب گــذاری و بــسته بنــدی 3-١٠

درخواست جناب آقای دکتر پارسا نوشته شـده اسـت از برچـسب یـا آرم خاصـی در آن                

  .استفاده نشده است

   :دیدگاه منطقی
ساختار بخش تحليل به ترتيب    . این دیدگاه شامل تحليل و طراحی سيستم می باشد          

  :زیر است 

  

  

  

  

  

  



 در  دیـاگرام تـوالی ،دیـاگرام همکـاری       دیاگرم کالسـی ،     برای هر مورداستفاده به ترتيب      

  :ذیل آورده شده است 

  :مورد استفاده ورود به سيستم .١

ورود کاربر را به سيستم فراهم می کند کاربر با انتخاب گزینـه             این مورد استفاده امکان     

ورود به سيستم ، فرم ورود را مـشاهده کـرده و بـا وارد کـردن نـام کـاربری و رمـز عبـور                  

وارد .) در صورتی که سيستم صحت نـام کـاربری و کلمـه عبـور کـاربر را تایيـد کنـد                    (خود

  .سيستم می شود

  
  <<دیاگرام کالسی >> 

  

  <<ام توالی دیاگر>> 

  

  



  

  

  

  <<دیاگرام همکاری >> 

  :مورد استفاده تعریف کاربران .٢

ستم مـی توانـد کـاربران را بـرای سيـستم                        

  

  

با استفاده از ایـن مـورد اسـتفاده مـدیر سيـ

. تعریف کند و برای هر کدان از آن ها یک نام کاربری خاص و رمز عبور خـاص تعيـين کنـد              

  .ورود خود به سيستم رمز عبور خود را تغيير دهدالبته کاربر می تواند پس از اولين 

  

  



  

  

  <<دیاگرام کالسی >> 

  

  

  

  

  

  <<دیاگرام توالی >> 

  

  

  

  



 

  

  <<دیاگرام همکاری >> 

  

  

  

  :دادن دسترسی به کاربران مورد استفاده .٣

با استفاده از ایـن مـورد اسـتفاده مـدیر سيـستم مـی توانـد بـرای کـاربر هـای مختلـف                         

 به قسمت های مختلف سيستم را بدهـد ف بـه ایـن تربيـت                سيستم مجوز دسترسی  

هر کاربر فقط به قسمت ها یا امکاناتی که به او اجازه داده شده می تواند دسترسـی                  

پيدا کند و در نتيجه از ایجاد اختالل در سيستم ، فاش شدن نامه های دیگران و یا نامه           

رخـی از نامـه هـا جلـوگيری         ن ب های محرمانه ، از بين رفتن برخی نامه ها و تغييـر یـافت             

خواهــد شــد و در کــل ایــن عمــل باعــث افــزایش امنيــت در سيــستم و افــزایش ضــریب  

  .اطمينان سيستم خواهد شد

  

  

  

  

  



  

  

  

  <<دیاگرام کالسی >> 

  

  

  

  

  <<دیاگرام توالی >> 

  



  

  <<دیاگرام همکاری >> 

  :گرفتن پشتيبان مورد استفاده .٤

مدیر سيستم می تواند هر وقت که بخواهد از قسمت          با استفاده از این مورد استفاده       

های مختلف و از داده های مختلف سيستم پشتيبان تهيه کند که این امـر باعـث مـی                   

شود که در صورتی که سيستم با خطا مواجه شـد و یـا اطالعـات و داده هـایی بنـا بـه               

 اسـت مـشکل     علتی از بين رفت مدیر بتواند با استفاده از پشتيبان های که تهيه کرده             

  .به وجود آمده را حل کند

  



  <<دیاگرام کالسی >> 

  

  <<دیاگرام توالی >> 

  

  

  <<دیاگرام همکاری >> 

  

  :مورد استفاده بازیابی داده ها .۵

با استفاده از ایـن مـورد اسـتفاده مـدیر سيـستم مـی توانـد بـا اسـتفاده از فایـل هـای                    

طا در سيستم و با از بـين رفـتن و           پشتيبانی که فبال تهيه نموده است در صورت بروز خ         



خذف شدن برخی از داده ها آن ها دوباره بازیابی کند و خطای بوجود آمده در سيستم                 

  .را رفع کند

  

  

  <<دیاگرام کالسی >> 

  

  

  

  <<دیاگرام توالی >> 



  

  

  

  <<دیاگرام همکاری >> 

   :دبيرخانهطرح معماری سيستم 

 مشخص شده دبيرخانهم کامپيوتری  جزو اصلی در عملکرد سيستچهاردر مجموع 

  : جزو به قرار زیر هستند چهاراست که این 

  

.١  سرویس نامه های صادره زیر سيستم 

.٢ سرویس نامه های واردهزیر سيستم  

.٣ صندوق پستی کار مندانزیر سيستم  

۴ زیر سيستم مدیریت سيستم .

  

   :مدل طراحی

  :طرح سه الیه ای معماری 

رفتاری انجام می شود در واقع طراحی خرد با طراحی در دو سطح معماری و تجزیه 

تجزیه رفتار و طراحی کالن با تعيين معماری انجام می شود اجزای معماری را در 

برنامه های شی گرا کالسها تشکيل می دهند در مرحله طراحی تاثير محيط نرم 

طح افزاری در طرح برنامه ها مشخص می شود برای تعيين معماری ابتدا در باالترین س

باید زیرسيستم ها را مشخص نمود طرح معماری الیه ای است باید برای طراحی 



نيازهای کاربر و محدودیت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را  معماری ،

مشخص کرد معموال معماری الیه ای برای زیر سيستم ها در نظر گرفته می شود الیه 

ليل تاثير تغييرات در برنامه ها می باشد با بندی نرم افزار در واقع ابزاری برای تق

در این سيستم .افزایش ميزان پيچيدگی سيستم ها ،تعداد الیه ها افزایش می یابد 

  :ما از یک طرح معماری سه الیه استفاده کرده ایم این معماری به صورت زیر است 

  
  

 شامل کالسها از نوع
باندري و کنترلي

Application
<<layer>>

 در برخي از
 طرحهاي سه اليه
 امکان استفاده از  
 کليه اليه هاي زيرين
وجود دارد

Business 
Services

<<layer>>

Middleware
<<layer>> Base Reuse

global

 شامل کالسها از نوع
 موجوديت يا اينتيتي
است

 شامل کالسهاي آماده
.براي استفاده است

 حاوي کالسهاي
 همگاني براي همه اليه
ها است

  
   
  

 است که صرفا شامل Applicationالترین الیه در طرح سه  الیه ،الیه کاربرد یا الیه 
  
با

 که برای سيستم دبيرخانه به صورت زیر می کالسها از نوع سرحدی و کنترلی است
   : باشد

  



که با  وارد شدن به هر یک از زیر سيستم ها می توانيم الیه کاربرد را برای هر یک 
  :مشاهده نمایيم که در ذیل آمده است 

  
  

)١  :زیر سيستم مدیریت سيستم  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٢  :زیر سيستم نامه های صادره  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  :زیر سيستم صندوق پستی کارمندان )٣
  

  
  

الیه دوم حاوی کالسهای موجودیت می باشد ساختار درونی الیه دوم یا الیه 
Business services به ترتيب زیر استدبيرخانه سيستم :  



  

  



  :دیدگاه قطعه ها 
نامه در قالب پيمانه ها یا قطعه ها در دیدگاه قطعه ها یا توسعه ، ساختار کد بر

یی و رابط در این دیدگاه ساختار پيمانه ای متن برنامه و کد اجرا.مشخص می شود
برای این سيستم ساختار قطعه ها به صورت زیر می . بين آنها مشخص می شود 

  :باشد 

  

  : دیدگاه نصب 
. ی سيستم استدیدگاه نصب یا دیدگاه فيزیکی ، نمایانگر ساختار فيزیکی معمار

دستگاه های جانبی ، پروتکل های ارتباطی و ایستگاه های کاری و توزیع برنامه ها در 
برای سيستم دبيرخانه دیدگاه . سطح شبکه از طریق این دیدگاه مشخص می شود

  :نصب به صورت زیر می باشد 

  



  :نحوه ایجاد کد
برای ایجاد کد . شددر این قسمت به توضيح نحوه ایجاد کد دلفی پرداخته خواهد 

 استفاده می شود که Ensemble Toolsدلفی در محيط رشنال از ابزاری به عنوان 
  .توسط رشنال برای این منظور ارائه شده است 

  
و هر قطعه در . ها مرتبط گردند به طور کلی در مدل رشنال کالسها باید با قطعه 
 کالسها به قطعه ها نشان تخصيص. رشنال نماینده یک فایل در پروژه دلفی می باشد

و همان طور که مشخص . می دهد که کدام کالس در کدام فایل قرار گرفته است 
ولی ترتيب این کالسها در . است چند کالس هم می توانند در یک قطعه قرار گيرند 

و برای ایجاد ترتيب دلخواه باید کد . قطعه با ترتيب تخصيص آنها به قطعه متفاوت است
  . را ویرایش کردایجاد شده 

البته باید در نظر داشت که نکته باال تنها در ایجاد کد از مدل وجود دارد و در مهندسی 
معکوس کد یا ایجاد مدل از کد اختصاص قطعه ها توسط رشنال انجام می 

 Componentپيشنهاد می شود برای اختصاص کالسها به قطعه ها از ابزار .شود
assigner  که در منوی tools  در زیر مجموعهensemble tools قرار گرفته است 

  . استفاده کرد
نکته دیگر در ایجاد کد این است که نباید کالسهایی که در حال حاضر در دلفی  •

  .زیرا این عمل باعث تداخل خواهد شد. وجود دارند را به قطعه ای تخصيص داد 
یسی بستگی ندارد باید در نظر داشت که با اینکه مدل رشنال به زبان برنامه نو •

ولی باید مدلی که برای ایجاد کد استفاده می شود کامال به زبان وابسته 
است به همين دليل در نام گذاری کالسها باید موارد نام گذاری زبان برنامه 

نویسی مد نظر قرار گرفته شود به عنوان مثال در صورت ایجاد کد برای دلفی از 
 برای اسامی مدل integerا اسامی از قبيل ی * یا  &استفاده از کاراکترهای 

 .خود داری گردد
 standardبرای تغيير هر کدام از ویژگيهای ایجاد کد می توان از فرم اصلی  •

specification استفاده کرد با این حال پيشنهاد می شود به صورت مستقيم از 
 . شود استفادهRDL property editorاین روش استفاده نشود و به جای آن از 

باید در نظر داشت که مدل مورد نظر بعد از ایجاد کد می تواند تغيير کند به  •
عنوان مثال رابطه یا کالسی به آن ایجاد شود در این صورت می توان از امکان 

 .بروز رسانی کد استفاده کرد
  

 ensemnle tools در زیر منوی toolsبرای استفاده از ابزار ایجاد کد دلفی به منوی 
که .  می باشد Rose Delphi Linkاین زیر منو حاوی یک عضو به نام . جعه کنيد مرا

این نقطه شروع برای ایجاد و بروز .  ناميده می شود  RDLاز این به بعد مرورگر 
 هميشه RDLالبته باید توجه به این نکته ضروری است که . رسانی کد می باشد

می تواند متشکل از چند پروژه با مدل فعال در رشنال کار می کند و یک مدل 
  . در هر لحظه می تواند با یک پروژه کار کندRDLو . دلفی باشد

  
 ایجاد کرد یا یک پروژه ایجاد شده قبلی را RDLبرای ایجاد کد دلفی باید یک پروژه 

  .تغيير داد
 در مرور New project گزینه File از طریق منوی RDLبرای ایجاد یک پروژه جدید در 

انتخاب  Openو پس از ارائه نام و محل ذخيره پروژه دکمه .  اقدام می شودRDLگر 
  .خواهد شد

  
 روی این گره مورد نظر کليک RDL در محيط Nodeبرای ایجاد کد دلفی برای هر 

و برای ایجاد کد از کل مدل .  را انتخاب می کنيم Createراست می کنيم و گزینه 
 را انتخاب می Create کنيم و گزینه رشنال روی ریشه اصلی کليک راست می

.  در زیر قسمت درخت کد دلفی است Update Allروش دیگر انتخاب دکمه . کنيم 
  .شکل صفحه بعد مراحل کار را نشان می دهد

  
  
  



  

 
  

کد ایجاد شده با توجه به ساختار دایرکتوری بسته آمده از ساختار بسته هـا از دیـدگاه                  
ير پروژه به عنوان نقطه شروع برای این ساختار مـی           و مس . قطعه ها ذخيره می شود      

 دلفـی   IDEکد ایجاد شده می تواند در صـورت نيـاز بوسـيله هـر ویرایـشگری یـا                   . باشد
  . مورد تغيير قرار گيرد

  
 به صـورت یـک عالمـت تعجـب در           RDLهر گونه تغيير در کد به صورت خودکار در مرورگر           

ه این صورت می توان فهميـد کـه آیـا مـدل و              و ب . کنار فایل مذکور نشان داده می شود        
  .کد ایجاد شده با یکدیگر هماهنگ هستند

  
 در زیـر  Update Allبرای ایجـاد مـدل از روی کـد دلفـی ، تنهـا کـافی اسـت روی دکمـه         

پس از آن به صورت خود کـار مـدل در سيـستم ایجـاد               . قسمت مدل رشنال کليک کنيم    
که تخصيص قطعه   . ین عمل باعث خواهد شد    البته باید در نظر داشت که ا      . خواهد شد 

  .ها به کالسها به صورت خودکار انجام شود
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