
در ھر رشته درباره ساخت محصول و موارد مرتبط بحث ميکند. مھندسی:

درباره ساخت محصول نرم افزاری  و موارد مرتبط بحث ميکند. مھندسی نرم افزار:

محصو�ت کاربردی:
Applcation

) office،photoshopبرای انجام وظایف خاص بکار ميرود. (سيستم حسابداری ،بازی ،

) #c،کامپایلر windowsبرای عموم کاربرد ندارند (محصو�ت سيستمی: انواع محصوCت نرم افزاری

-شناخت سيستم و شناخت امکان سنجی1

-شناخت سيستم دستی موجود 1

- بررسی اینکه کدام بخشھا از سيستم دستی قابل ماشينی شدن است و کدام بخشھا نيست 2

-ارائه ھزینه انجام پروژه بصورت تخمينی 3

مھندسی نيازھا انجام ميشود (نيازھا شناسایی شده و به صورت مھندسی مورد بحث ،بررسی و مدل سازی قرار ميگيرد) (Analysis)-تحليل:2

طرح و نقشه توليد محصول مکانيزه (محصول ماشينی) ارائه ميشود. -طراحی:3 (Design)

در این مرحله کدنویسی ،ایجاد پایگاه داده ،خرید و نصب تجھيزات سخت افزاری و .....انجام ميشود. -پياده سازی:4 (Implementation)

توسط یک تيم مستقل برای رفع اشکاCت احتمالی انجام ميشود. -تست یا آزمایش محصول:5

ھرسيستم مکانيزه بایستی نگھداری شود و در صورت نياز توسعه داده شود(افزودن امکانات جدید) -نگھداری و توسعه سيستم:6
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قالب ایجاد شی است و به یک رده از اشياء ،پدیده ھا و....اطaق ميشود. (Class)-ک=س:1

-شی:2

نمونه ای از کaس است (توسط کaس ساخته ميشود) 

(Object)

-صفات 1

-متدھا 2

(Properties)

(methods)

صفت یک ویژگی از کaس است که مقداری را در خود ذخيره ميکند و یا بيان ميکند. 

یک رفتار از یک کaس را بيان ميکند. 
با چشم قابل رویت ھستند(قالب شيرینی،قالب گچ بری)  -ک=سھای فيزیکی:1

با چشم قابل رویت نيستند و فرض ميشود که وجود دارند (کaس دانشجو)  -ک=سھای انتزاعی (مفھومی):2

نام کaس

صفات

متد ھا س 
a
 ک
ع
وا
ان

 ساخته ميشوند و ھمان جا نيز از بين ميروند. RAMاشياء کامپيوتری در 

مقادیر صفات باعث تمایز بين اشياء ميشود. 

 شی ساخت. Nاز یک کaس ميتوان 

کaسھا کد نویسی ميشوند. 

ھنگام ساخت یک یک شی توسط یک کaس ھمه صفات و متدھای 
ی         کaس مورد نظر به شی منتقل ميشود.  
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معموC بر  اساس نيازھای شناسایی شده برنامه ھا تھيه ميگردند. (SSAD)-روشھای قدیمی (ساختيافته ،آبشاری،....)1

(Object Oriented)-روشھای شی گرا:2

ایجاد یک مدل کوچک نرم افزاری از مدل واقعی به طوری که تعامل اجزای این مدل ،نيازھای شناسایی شده را پاسخ دھد . بعنوان مثال در یک سيستم آموزشی اشيایی از کaس دانشجو 
،درس،استاد،فضای آموزشی ،کارمند آموزش ،..... با ھم در تعاملند تا نيازھایی مانند ثبت نام ،انتخاب واحد ،صدور کارنامه و.... برآورده شود. 
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(Encapsulation)-کپسوله سازی:1 

(Private) صفت یا متدی که با این سطح دسترسی تعریف ميشود فقط در کد نویسی کaس خودش قابل دسترسی است. -اختصاصی:1

در کد نویسی کaس خودش و در کد نویسی کaسھای فرزند خودش قابل دسترسی است. -محافظت شده:2 (Protected)

(Public) فابل دسترسی خواھد بود.  ()mainدر کد نویسی کaسھای فرزند کaس خودش و برنامه ھای کاربردی دیگر از جمله تابع -عمومی:3

نکته: ھمين سطوح دسترسی در خود کaسھا نيز استفاده ميشوند. 

(Inheritance)-وراثت:2

-کاھش حجم کدنویسی:1

-سازماندھی یک گروه ک=س مرتبط به ھم:2

صفات و متدھای مشترک از یک گروه کaس مرتبط به ھم استخراج شده ودر یک 
کaس باCتر قرار ميگيرند تا اھداف وراثت محقق شود.  

ھنگام ساخت شی توسط یک کaس فرزند ،عaوه بر صفات و کمتدھای کaس فرزند ،صفات و متد ھای 
والد کaس فرزند ،صفات و متد ھای والد والد کaس فرزند و .....به آن شی منتقل ميشوند. 

(Polymorphism)-چند ریختی:3

انجام چند عمل با یک عنوان را چند ریختی ميگویند،ھدف از بکار گيری چند ریختی کاھش تعداد عناوین است. 

بطور مثال با تعریف مجدد عملگر + ميتوان عaوه بر جمع دوعدد ،دو رشته را بھم چسباند. 
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پياده سازی وراثت 

در توليد نرم افزار عaوه بر ھدف توليد ،کاھش زمان و ھزینه دو عامل مھم برای توليد ھستند. 
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خ
استفاده از ماشين برای ساخت کاC یا مواد (چيزی که از قبل وجود نداشته است) Hardware(manufacture)س

Software(Develop) (سيستم دستی توسعه ماشينی داده ميشود) توسعه چيزی برای بھبود و پيشرفت دادن آن

) ocx گفته ميشود.(عمدتا در محيطھای ویژوال بصورت Componentبه قطعات نرم افزاری از قبل آماده 

)  را شامل ميشود که برای درست کارکردن این برنامه ھا ضروری اند. MetaDataنرم افزار فقط برنامه  ھای کامپيوتری نيست ،بلکه تمام مستند سازی ھا و داده ھای پيکره بندی ( داده راھنما برای رسيدن به داده اصلی 

مھندسی نرم افزار یک نضام مھندسی( بکارگيری تئوریھا ،روشھاو ابزار ھا در جای مناسب و در نظر گرفتن محدودیتھای سازمانی و عملياتی) که با تمام جنبه ھای نرم افزاری محصول( مدیریت پروژه ھای نرم افزاری)  از 
مراحل اوليه تعين مشخصات سيستم تا نگھداری سيستم سرو کار دارد. 

انواع محصوCت 
نرم افزاری 

-محصو�ت کلی:1

-محصو�ت سفارشی:2

،واژه پردازھا) DBMSسيستمھای مستقلی که توسط یک سازمان توليد کننده ایجاد و به بازار عرضه ميشود(

سيستمھایی که توسط مشتری سفارش داده ميشوند(سيستمھای کنترل ترافيک ھوایی،...) 

 در راھبری و توليد نرم افزار استفاده نميشود بلکه به واقعيات توجه ميشود.  (Software Myths)از نظریات متخصصصين
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مجموعه ای از فعاليتھا و نتایج مربوط به آنھاست که یک محصول نرم افزاری را توليد می نماید. فرآیند نرم افزار: (Software Process)

تعيين مشخصات نرم افزار: 

توسعه نرم افزار:

اعتبار سنجی:

تکامل نرم افزار:

وظایف نرم افزار و محدودیتھای عمليات آن را تعيف می نماید. 

توليد نرم افزاری با مشخصات تعيين شده 

تضمين اینکه آیا خواسته ھای مشتری را برطرف می نماید. 

افزودن امکان جدید به محصول توليد شده 

فرایند

متدھا (روشھا)

ابزارھا

فازھا

 C(چه چيزی را نياز داریم) . مانند زبانھای امری whatتعریف پاسخی برای 

 (چطور به انجام برسانيم.مانند زبانھای منطقی و امری که ھم Howتوليد 
what           و ھم How را پشتيبانی ميکنند (prolog) 

 پشتيبانی با تمرکز بر عمليات (بتوانيم امکان جدید به محصول توليد شده اضافه کنيم)
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مدل خطی-ترتيبی(آبشاری)

در این مدل که یک فرآیند طراحی متوالی است مراحل توليد محصول نرم افزاری بصورت پشت سرھم 
انجام ميشود ،برگشت از مرحله فعلی به مرحله قبلی با مشکaتی ھمراه است. 

: کاربر نميتواند در یک مرحله به 2: پروژه واقعی به ندرت جریان ترتيبی این مدل را دنبال ميکند . 1معایب: 
: مشتری برای دریافت یک نسخه از پروژه در روزھای آخر کاری کم 3وضوح نيازھای خود را بيان کند. 

حوصله است. 

 بيشتر در (IQ)کار مھندسی 
این دو مرحله انجام ميگيرد. 

(Prototyping)مدل نمونه سازی 

بر ساخت نمونه اوليه محصوCت نرم افزاری تاکيد دارد و در مراحل بعدی نمونه اوليه کامل 
ميشود.بعبارت دیگر در ھر مرحله مقداری محصول نرم افزاری توسعه داده ميشود. 

: مشتری به آنچه از سيستم که کار ميکند نگاه ميکند و به مسائلی مانند کيفيت یا امکان 1معایب: 
پشتيبانی از سيستم فعa نادیده گرفته شده توجه نميکند و برای کمتر ھزینه کردن ميخواھد ھمان 

: عموما از زبان پياده سازی نامناسب و الگوریتمھای ناکارا به 2نمونه را کامل کنيم و تحویل دھيم. 
علت سرعت در توليد نمونه استفاده ميشود و بعد از مدتی علت استفاده فراموش ميشود و 

بازگشتی برای تصحيح آن انجام نميشود. 

برنامه ریزی ساده ( تحليل)  

طراحی ساده 

نمونه اوليه ساخته 
یا تکميل ميشود 

تحویل محصول و 
بازخورد 

ارتباط با تيم تست 
و تکميل مدل اوليه 

(RAD)مدل نمونه سازی سریع 

تقریبا مشابه روش مدل سازی نمونه است با این تفاوت که بخشھای مستقل پروژه توسط تيمھای 
مختلف به موازات ھم توسعه پيدا ميکنند.در این روش یک برنامه ریزی حداقل برای توليد سریع نمونه 

 در حين توليد محصول صورت ميگيردو برنامه ریزی مختصر اجازه Planاوليه انجام ميشود و توسعه 
ميدھد که نرم افزار خيلی سریع توليد شود ،تغييرات و توسعه بعدی در آن بر اساس نيازمندیھا بطور 

ساده انجام ميشود. 

ارتباطات 

برنامه ریزی 

مدل کردن 

ساخت 

استقرار 

Modeling
Business model

Data model

Process model

: کاربردھای غير قابل تقسيم 2: در پروژه ھای بسيار بزرگ نياز به منابع انسانی زیاد است 1معایب: 
 مناسب نيست ( چون تيمھای RAD: اگر احتمال بروز خطا باC باشد 3 مناسب نيستند  RADبرای 

Deploymentمختلف با این خطاھا درگير ميشوند و کنترل ساده نيست)  
Integration 

Delivery

Feedback 

Construction 
Component reuse

Automatic code

Generation 

Test 

د 
ین
رآ
ف
ی 
ھا
دل
م

Quick plan

Modeling (quick Design)

Construction of prototype

Deployment(delivery & feedback)

Communication 
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مدل گام به گام

در این روش در ھر مرحله یک بخش تقریبا مستقل از محصول نرم افزاری ( تحليل ،طراحی ، پياده 
سازی ،آزمایش و تحویل)  داده ميشود. برای پروژه ھای قابل اعمال است که دارای قطعات مستقل 

باشند. 

 ميباشد.  RADمعایب : معایب این روش مانند معایب مدل 

مدل مارپيچی 

برای پروژه ھای گران و پيچيده استفاده ميشود ،بصورت تکراری مراحل توليد محصول را توسعه ميدھد 
و در ھر تکرار وسعت مراحل توليد افزایش می یابد . 

: نياز و اتکاء زیاد به مھارت ارزیابی 2-سختی قانع کردن کاربر برای کنترل روش تکاملی 1معایب: 
: تغيير در دیدگاه مدیریت و شک به فرآیند مارپيچ 3

Modeling

Analysis 

Design 

Planning 

Estimation 

Scheduling 

Risk analysis

تخمين زدن 
زمانبندی 

تحليل ریسک 

تحليل  
طراحی 

Construction 

Code 

Test 

کد نویسی 
تست 

Deployment 

Delivery 

Feedback 

تحویل 
گرفتن بازخورد 

Communication 

ارتباط و ارزیابی 

طراحی 
مدل سازی 

ساخت 

استقرار 

ارتباطات 

تبدیل رسمی

مدل کردن بصورت ریاضی و تبدیل به نرم افزار با روشھای ریاضی مانند استفاده زبانھای منطقی برای 
 Firewallتوليد 

(Formal  Transformation)

روش مبتنی بر مولفه

فرض بر این است که بخشھایی از سيستم فعa موجود است و از طریق مونتاژ قطعات از قبل آماده 
 سيستم توسعه داده ميشود.

(Component -based method)

روش برنامه نویسی افراطی

با تاکيد بر توجه بيش از حد به برنامه نویسی سعی در افزایش کيفيت محصول و پاسخگویی مناسب 
 است.  Agile Developmentبه نيازھای مشتری دارد و به نوعی 

(Extreme Programming)

 و راه حل (what)گروھی از روشھای توسعه نرم افزار است مبتنی بر تکرار و افزایش که نيازمندیھا 
 در آن از طریق ھمکاری بين تيمھای خود سازمانده ( خود مدیریت)  ارائه ميشود.  (who)ھا

Agile Development Method

د 
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ف
ی 
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م
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م
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ا

CASE(Computer-Aided Software Engineering)

Upper CASE

Lower CASE

فقط در تحليل و طراحی بکار ميروند. 

برای پشتيبانی از پياده سازی و تست طراحی شده اند. 

مھندسی کامپيوتر به کمک کامپيوتر که سرعت ،کارائی و عملکرد مناسب خواھد داشت. 

ساخت یافته
مبتنی بر نياز کار ميکند. 

(Structural)

متدولوژی ھای(روشمندی در توليد) مھندسی نرم افزار
یک رھيافت برای توسعه نرم فزار است که نرم افزاری کيفی با ھزینه مناسب را 

طراحی می نماید،که با استفاده از مدلھای مختلف فرایند به توليد محصول ميپردازد. 

(Function Oriented)عملکرد گرا

رویکردی بين رویکرد ساخت یافته و شی گرا ميباشد که ایده ھای ھر دو 
رویکرد در آن استفاده شده است ،فاصله زمانی ظھور و مرگ این رویکرد 

) Real timeبسيار کوتاه است. ( مناسب برای سيستمھای بی درنگ 

(Object Oriented)شی گرا

این روش مبتنی بر مدل کار ميکند ،یک مدل کوچک نرم افزاری از روی مدل 
واقعی ساخته ميشود که تعامل اجزای این مدل که ھمان اشياء کaسھا 

ھستند نيازھای مورد نظر را براورده ميکنند. 
4
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مھندسی سيستم

فعاليتی برای تعيين مشخصات ،اعتبارسنجی،استقرار و نگھداری کل سيستم است. 

(System Engineering)  
مجموعه ای ھرفمند از مولفه ھای ( اجزاء) مرتبط به ھم است که با ھم کار ميکنند تا ھدفی 

را رآورده سازند. 

سيستم

مھندسين سيستم به غير از نرم افزار با سخت افزار و تعامل سيستم با کاربران و محيط آن سروکار دارند. 

عملکردھای اساسی که باید توسط سيستم انجام گيرد در یک سطح انتزاعی تعریف ميشوند مانند ذخيره بانک اطaعات (ذخيره جدول)  

م
ست
سي
ی 
س
د
ھن
م
د 
فرآین

 

خواسته ھای عملکردی انتزاعی

جزء خواص غير عملکردی سيستم ميباشد (شامل کارایی ،امنيت و غيره)  ویژه گيھای سيستم

مانند ایجاد محدودیت در نرم افزار  خواصی که سيستم نباید از خود نشان بدھد

(Requirement Definition)

طراحی سيستم
-مشخص مينماید که عملکرد سيستم چگونه باید توسط مولفه ھای مختلف سيستم انجام شود و فعاليتھای آن عبارتند از( تقسيم بندی خواسته ھا،تشخيص زیر سيستم ھا،انتساب 

خواسته ھا به زیر سيستم ،مشخص کردن عملکرد زیر سيستم ،تعریف واسطھای زیر سيستم)  

توسعه زیر سيستم
-زیر سيستم ھایی که در مرحله طراحی شناسایی شده انددر مرحله توسعه سيستم ،پياده سازی ميشوند. 

(Requirement Definition)

 تمام زیر سيستمھا را از اول توسعه ميدھد. (Development Process)-گاھی فرایند توسعه 

 سيسنمھای آماده ای ھستند که معموC ارزانتر از توسعه سيستم Commercial Of The Self استفاده ميشود.(COTS)-گاھی برای سيستم ھای اقتصادی از زیر سيستم ھای آماده 
ميباشند و ممکن است دقيقا خواسته ھا را براورده نکند. 

(System Integration)جامعيت زیر سيستم

تعریف خواسته ھای سيستم

-صحت ،درستی و کامل بودن سيستم از نظر عملکرد در تمام لحظات حيات زیر سيستم را جامعيت زیر سيستم گویند . از نظر تکنيکی و مدیریتی جامعيت تدریجی مناسب تر است و 
در اینحالت در ھر زمان یک زیر سيستم در سيستم جامعيت پيدا ميکند. 

 مناسبتر است.  BigBang- جامعيت تدریجی به دو دليل از 

 تمام زیر سيستمھا ھمزمان جامعيت پيدا ميکنند.  BigBang- در رھيافت 

- نميتوان توسعه زیر سيستمھای مختلف را ھمزمان به اتمام رساند.  1

- جامعيت تدریجی ،ھزینه یافتن محل خطا را کاھش ميدھد.  2

(System Installation)نصب سيستم

-سيستم درطی نصب در محيطی قرار ميگيرد که برای آن طراحی شده است. 

(System Evolution)تکامل سيستم

-طول عمر سيستم ھای بزرگ و پيچيده معموC باCست و در طی چرخه حيات این سيستمھا خواسته ھای اصلی سيست تغيير ميابد و خواسته ھای جدید مطرح ميشود. 

-تکامل سيستم به دCیل زیادی ھزینه بر است مانند ( تغييرات از نظر اقتصادی و تکنيکی باید تحليل شود ،تغيير در یک سيستم بر روی زیر سيستمھا تاثير ميگذارد و.... )  

(Requirements)نيازمندیھا

-بيشتر نياز ھای کاربر مورد نظر ميباشد 

-تعریف نياز کاربر 

-مشخثات نيازھای سيستم 

(user requirement definition)

(system requirement specification)
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خدماتی که سيستم باید ارائه نماید مانندسرویس ثبت نام که توسط وب سایت سایت سازمان سنجش ارائه ميشود. 

(Functional Requirements) نيازھای عملکردی

- محدودیت در خدماتی که توسط سيستم پيشنھاد ميشود.  و به ویژه گيھایی از سيستم مانند قابليت اعتماد ،زمان پاسخ و محل استقرار مربوط ميشود.  

(Non-Functional Requirements)نيازھای عملکردی

ویژه گيھای دامنه کاربرد سيستم را منعکس مينماید مثa افزایش ساعت آموزش در سيستم آموزشی توسط کاربر 

نيازھای دامنه کاربرد

ی 
د
کر
مل
ع
غير 

ی و 
د
کر
مل
ع
ی 
ھا
 نياز

امنيت یک نياز غير عملکردی است اما وقتی با جزئيات بيشتری توسعه می یابد منجر به نياز عملکردی است(مانند امکان تایيد کاربر)  

نيازھای عملکردی کاربر بصورت کلی توصيف ميشوند اما نيازھای عملکردی سيستم عملکرد تفضيلی سيستم را توصيف مينمایند. 

 ميباشند.  (Critical)نيازمندیھای غير عملکردی نسبت به نيازمندیھای عملکردی ،حياتی تر 

برای بدست آوردن نيازھای دامنه کاربرد با کاربران و نيازمندیھای آنھا کاری نداریم.  

خوانندگان نيازھا به سه نيازمندی مرتبط ھستند و از ھم تفکيک ميشوند (نيازھای کاربر ،نيازھای سيستم ،مشخصات طراحی نرم افزار) 

شکست در براورده شدن خواسته ھای عملکردی منجر به نقص سيستم ميشود ولی شکست در خواسته ھای غيرعملکردی ممکن است کل سيسنم را بaاستفاده نماید. 

نيازھای سيستم بيان ميکنند که سيستم چه کارھایی را باید انجام دھد.  (System Requirements)نيازھای سيستم

بيان رسمی از احتياجات توسعه دھنده سيستم است. (Requirements Documents )سند نبازھا

- مھندسين نگھداری سيستم 4- مھندسين تست سيستم 4- مھندسين سيستم 3- مدیران 2- مشتریان 1کاربرانی که با سند نيازھای نرم افزار در ارتباطند عبارتند از 

(Requirements Engineering )فرایند مھندسی نيازھا

(Feasibility Study)-مطالعه امکان سنجی1

شامل کليه فعاليتھای مورد نياز برای ایجاد و نگھداری سند نيازھای سيستم است. 

شامل براورد اطaعات ،جمع آوری آنھا و نوشتن گزارش است که تعيين ميکند آیا فرایند توسعه سيستم ارزشمند است یا خير. 

(Requirements Elications and Analysis)-استخراج و تحليل گزارشھا2

توسعه دھندگان نرم افزار با مشتریان در ارتباطند تا سرویسھای سيستم و محدودیتھای عملياتی  سيستم مشخص شود. 

 ھا اینست که ( نميدانند چه چيزھایی را حقيقتا نياز دارند stakeholder ميگویند. از مشکaت تحليل نيازھا و  Stackeholderبه افرادی که در فرایند استخراج و تحليل نيازھا درگير ميشوند 
،خواسته ھای خود را به زبانھای متفاوتی بيان ميکنند ،ممکن است نيازھای متضادی داشته باشند ،عوامل سازمانی و سياسی  ممکن است نيازھا را تحت تاثير قرار دھد،نيازھا ممکن 

است در حين فرایند تحليل دچار تغيير شوند)  

(Requirement Specification )-مشخصات نيازھا 3

(Requirement Validations )-اعتبار سنجی نيازھا4

بررسی ميشود که آیا نيازھای کشف شده ،سيستم مورد نظر مشتری را تعریف ميکند یا خير. 

 برابر ھزینه برطرف کردن خطای پياده سازی است. 100ھزینه برطرف کردن خطای نيازمندی پس از راه اندازی یک سيستم ،

ھا 
ی نياز

س
د
ھن
م
ی 
م
و
م
ع
ت 
عالي

ف
ھار 

مرور نيازھا : نيازھا بطور منظم توسط تيم مرورگر تحليل شود. چ

ساخت نمونه اوليه: به کمک مدل اجرایی سيستم نيازمندیھا چک ميشود 

توليد موارد تست : توليد تست ھایی برای نيازھا 

تکنيکھای اعتبارسنجی نيازھا
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فرآیند استخراج و تحليل

-مستند سازی نيازھا  4-مذاکره و اولویت بندی نيازھا  3-دسته بندی نيازھا 2-کشف نيازھا  1

ھا)
ه 
ست
وا
خ
ھا (

ف نيار
ش
ک
 

(Viewpoints)دیدگاه ھا

پيش زمينه یا پس زمينه در مورد موضوعی را دیدگاه ميگویند. 

مصاحبه

 به پرسشھای از پيش تعيين شده پاسخ ميدھد. stakeholderھر 

(Interview)

(Closed Interview)مصاحبه بسته

(Open Interview)مصاحبه بسته نيازھا شناسایی ميشود. stakeholderپرسشھای از پيش تعيين شده وجود ندارد . در ارتباط با 

مصاحبه ھا ،تکنيکھای مناسبی برای استخراج اطaعات درباره نيازھای سازمانی دامنه کاربرد نميباشد. 

(Scenarios)سناریو

چگونگی روند ( داستان ) انجام یک واقعه ( عمليات)  را ميگویند. 

)  preconditionتوصيف وضعيت سيستم در ابتدا ( پيش شرایط

توصيف جریان عادی رویدادھا در سناریو ( پروسه انجام عمليات سناریو)  

توصيف اشتباھات احتمالی  

اطaعاتی راجع به دیگر فعاليتھای ھمزمان 

) postconditionتوصيف وضعيتی که سناریو خاتمه ميابد. ( شرایط پسين 

(Ethnography)مشاھده فرایند از دور

تکنيک مشاھده برای درک نيازمندیھای سازمانی و اجتماعی است و تحليلگر خودش را در محيطی که سيستم باید در انجا کار کند قرار ميدھد و کار روزانه افراد را مشاھده و یادداشت ميکند. 

-نيازھا ی واقعی ( نه نيازھای موجود در تعریف فرایندھا )  1

-نيازھایی که از ھمکاری سایر افراد و آگاھی از فعاليتھای آنھا بدست می آید. 2
اتناگرافی برای کشف دو نياز مفيد است 

تحليل ساخت یافته

ساخت نمونه اوليه

(Use Case)مورد کاربرد

 بيان ميشود. Usecase-ھر سرویس ( عمليات)  ارائه شده در یک سيستم با یک 

 نشان داده ميشود. usecaseمجموعه سرویسھای ارائه شده در یک سيستم با نمودار ( دیاگرام)  (Use Case Diagram)نمودار کاربرد

 از تعامل اشياء کaسھای مختلف با یکدیگر شکل ميگيرد . بعنوان مثال سرویس ثبت نام در یک (use case)-یک سرویس 
سيستم آموزشی از تعامل اشياء کaسھای دانشجو ،درس ،استاد ، فضای آموزشی و غيره شکل ميگيرد. 

 یک نمودار کaس وجود دارد و مجموعه کaسھای مرتبط را یک نمودار کaس گویند. use caseبرای ھر (Class Diagram)نمودار ک=س

Actor
عامل 

Use Case
سرویس 

Use Case Diagram
نمودار سرویس 

 ارائه ميشود و ترتيب توالی تعامل اشياء کaسھا را با تکيه بر بعد Use Caseبعد از نمودار کaس برای یک نمودار توالی
زمان ،نشان ميدھد. 

ھمان نمودار توالی است منھای بعد زمان نمودار ھمکاری

(Sequence Diagram)

(Collaboration Diagram)

(Use Case Diagram) (Use Case) (Class Diagram) (Sequence Diagram) (Collaboration Diagram)
1 2 4 5

-زمان ( مانند آCرم)  3-ماشين ( سيستم نرم افزاری و سخت افزاری )  2-انسان 1(Actor)عامل
7
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اصول و مفاھيم طراحی

-نيازھای مطرح شده در مرحله تحليل ،در مرحله طراحی با دیدگاه انتزاعی مطرح ميشود بعنوان مثال ذخيره سازی اطaعات یک نياز در مرحله تحليل است  که در مرحله طراحی ابزارھای انتزاعی مانند جدول  و غيره 
برای ذخيره سازی آن مطرح ميشود. 

: طراحی باید تصویرکاملی 3: طراحی باید برای توسعه دھندگان نرم افزار ( کدنویس ،پشتيبان)  قابل فھم باشد 2: مدل تحليل باید در طراحی قابل پيگيری باشد  1-سه ویژگی برای ارزیابی یک طرح خوب عبارت است از 
از نرم افزار ارائه دھد. 

1 2 3 4 5 6

فرایند طراحی شامل چه فعاليتھایی ميباشد؟  براساس مشخصات ،نيازھا به شکل انتزاعی ارائه ميشوند. طراحی کaسھا و روابط 1:
بين آنھا جزعی از طراحی معماری ميباشند.  

بخشھای مختلف معماری دارای چه ویژگيھا و مشخصاتی ميباشند. 2:

 یک کaس تشکيل واسط یک کaس را ميدھند و از طریق این publicمجموعه متدھای 3:
واسط ميتوان به اشياء ایجاد شده از آن کaس دسترسی داشت. 

   dll , .ocx. مثa (components)قطعات نرم افزاری مورد نياز طراحی ميشود4:

چه نوع ساختمان داده ای مورد نياز است.  انتخاب ساختمان داده بر اساس ماھيت 5:
مسئله انجام ميشود مثa در محيطھایی که نياز به جستجوی زیاد دارند آرایه خوب 

 بھتر است.   link listاست و اگر حذف و اضافه زیاد باشد 

براساس ساختمان داده انتخاب شده الگوریتم مناسب ارائه ميشود ( مباحث طراحی 6:
الگوریتم)  

مفھوم طراحی معماری:

فرایند شناسایی زیر سيستمھا و ایجاد چھارچوبی برای کنترل زیر سيستمھا و ارتباط دادن آنھا را طراحی معماری گویند. 

(Architectural Design)

:اجزاء اصلی سيستم و ارتباطات بين آنھا را مشخص ميکند (مانند کaسھا)  3:پيوند بين مرحله تحليل و طراحی است 2:اولين مرحله فعاليت طراحی است  1طراحی معماری 

ی 
ھا
گي
ویژه 

ی
مار
ع
م
ی 
ح
طرا

 

(Abstraction)انتزاع 

انتزاع به یک شخص اجازه ميدھد بدون توجه به جزئيات بی اھميت سطح پایين ،بر یک مسئله تمرکز کند. 

(Refinement)پا�یش

یک راھبرد طراحی باC به پایين است که برنامه با پاCیش پياپی توسعه می یابد .در ھرمرحله یک یا چند دستورالعمل به چند دستورالعمل جزعی تر تجزیه ميشود (ازکل به جزء رسيدن)  

(Modularity)پيمانه ای کردن

معماری نرم افزار ميتواند پيمانه ای باشد . یعنی نرم افزار به چند مولفه جداگانه و متمایز تقسيم ميشود که غالبا پيمانه ناميده ميشود. 

 پيمانه ھا افزایش ميابد. INTEGRITYقابليت خوانایی نرم افزار یکپارجه ( تک پيمانه ای پایين است. با افزایش تعداد پيمانه ھا ،ھزینه توليد پيمانه نرم افزار کاھش ميابد ولی ھزینه جامعيت 
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 ساختار سلسله مراتبی مولفه ھای برنامه ،شيوه تعامل این مولفه ھا با یکدیگر و ساختمان داده ھایی است که مورد استفاده مولفه ھا قرار ميگيرد.  (SOFTWARE ARCHITECTURE)معماری نرم افزار 

:fan in

:fan out

:super ordinate

:sub ordinate

 پيمانه ی را کنترل ميکنند)  a,bتعداد سلولھایی که یک پيمانه را مستقيما کنترل مينماید.(پيمانه 

  کنترل ميشوند)  M توسط پيمانه a,bتعداد سلولھایی که توسط یک پيمانه دیگر مستقيما کنترل ميشوند.(پيمانه 

پيمانه ای که یک پيمانه دیگر را کنترل مينماید.  

پيمانه ای که توسط پيمانه دیگرکنترل ميشود. 

M

a b c

d e

استق=ل عملياتی
توسعه پيمانه ھایی که حداکثر یک عمل را انجام ميدھند و فقط یک واسط دارند. نگھداری و آزمایش پيمانه ھای مستقل آسانتر است. 

طراحی پيمانه ھای 
 کارآمد

:Cohesion .ھر پيمانه تنھا یک وظيفه را انجام دھد و تعامل اندکی با بخشھای دیگر برنامه داشته باشد

:Coupling ميزان اتصال و ارتباط بين پيمانه ھا را گویند ( ھدف کمترین ميزانcoupling  (است 

سلسله مراتب 
 کنترلی

 پيمانه ھا

(Behavioral Model) مدل رفتاری

(Data Flow Model) مدل جریان داده

پردازش داده ھا در سيستم را نشان ميدھد. ( مانند سيستمھای تجاری)  

(Machine State Model) مدل ماشين حالت

پاسخگویی سيستم به رویدادھا را نشان ميدھد. ( سيستمھای بaدرنگ)  

برای توصيف رفتار کلی سيستم بکار ميروند.  

این نمودارھا نشان ميدھند که داده ھا چگونه از طریق دنباله ای از مراحل پردازش جریان می یابند. 

رویدادھایی از سيستم را نشان ميدھد که موجب انتقال از حالتی به حالت دیگر ميشوند ،در ھر زمان ماشين در حالتی از سيستم قرار دارد و با دریافت یک محرک از حالتی به حالت دیگر ميرود.  

اگر نياز به بيان جزئيات بيشتری از سيستم در مدل ماشين حالت بود از دیکشنری داده ھا استفاده ميشود.  

مشکل مدل ماشين حالت رشد سریع تعداد حالتھاست که ميتوان برای حل این مشکل از ابر حالت استفاده نمود و چند حالت مجزا را بسته بندی نمود. 

(Data Model) مدل داده ای

بيشتر در رابطه با بخش پایگاھی یک محصول نرم افزاری است .مراحل مختلف توليد یک محصول نرم افزاری امروزه بصورت شی گرا انجام ميشود ولی بخش پایگاھی آن بصورت رابطه ای پياده سازی ميگردد. 

مدل داده ای برای توصيف ساختار منطقی داده ھای پردازش شده توسط سيستم بکار ميرود.  

 معمولترین روش مدل داده ای ميباشد.  ERA (Entity-Relation-Attribute)مدل نھاد- رابطه- صفت 

  

شی گرا: حدادی شی از کaس دانشجو است. 

ER  .حدادی نمونه ای از موجودیت دانشجو است  

(Structural Model) مدل ساختاری (ساخت یافته)

 برای توليد سيستم استفاده ميشود. (Guideline) ،و راھنماھا (Rules) ،قوانين (Driving Process)مبتنی بر نيازھا است. در این روش از مدل ھا 

(Object Model) مدل اشياء 

در کaسھای مبتنی بر شی روابط بين کaسھای اشياء و خود اشياء مدل ميشود.  

:دارای جزئيات زیاد و غير ضروری اند و فھم مسئله را مشکل ميکنند.  4:مدیریت ریسک بسيار پایين است 3:حجم مستند سازی باCست 2:نيازمندیھای غير عملکردی را مدل نمی نماید.  1معایب:  

م
ست
سي
ی 
ھا
دل
م
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کليه قراردادھا در دیکشنری قرار دارند. دیکشنری داده ھا توصيف کاملی از نھادھا ،روابط و صفات موجود در این مدل است.  دیکشنری داده ھا
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UML

 ميباشد.  (زبان مدل سازی یکنواخت)  Rational Roseشامل ضوابط و قوانين توليد محصول نرم افزاری به شيوه شی گرا و ابزار نرم افزاری آن 

طراحی شی گرا

توسعه شی گرا
در این روش یک مدل کوچک نرم افزاری بر مبنای مدل واقعی ساخته ميشود و تعامل اجزای این مدل با یکدیگر نيازھای کاربر را پوشش ميدھند . اجزاء این مدل نرم افزاری اشياء با کaسھای مختلف ھستند 

،بنابراین شناسایی کaسھای اشياء یکی از مھمترین فعاليتھا است. 

(OOA)

(OOD)

(OOP)

با توسعه مدل شی گرا ی دامنه کاربرد سروکار دارد. 

با توسعه مدل سيستم برای پياده سازی نيازھا سروکار دارد.  

با پياده سازی طراحی نرم افزار با زبانھای شی گرا سروکار دارد. 

Object-Oriented Analysis

Object-Oriented Devlopment

Object-Oriented Programing

ویژه گيھای طراحی شی گرا

اشياء نمونه ای از نھادھای (کaسھای )سيستم ھستند.  

 ميباشد.  (Encapsulate)اشياء مستقل بوده و وضعيت آنھا بصورت کپسوله 

اشياء ممکن است توزیع شده باشند. ( در کامپيوترھای مختلف منشر ميشوند)  

اشياء ممکن است بصورت موازی یا ترتيبی اجرا( ایجاد)  شوند. 

 انجام می گيرد  (message Passing)ارتباط بين اشياء از طریق ارسال پيام 
-سرویس یا متد درخواست ميشود. 1

-کپی اطaعات مورد نياز برای اجرای 2
سرویس و نتایج اجرای سرویسھا 

 را با ()calculate ميخواھد که متد (t1)یعنی یک شی از شی دیگر 
 کند.  callپارامترھایی که به آن ميدھد 

t1.calculate()

50,80

Message 

1

2

UMLک=س کارمند در 

نام کaس 

صفات 

متدھا 

ارتباطات ھمگام و ناھمگام

-درارتباطات ھمگام ،شی فراخوان باید منتظر بماند تا شی گيرنده پيام را ترجمه کند 
،سرویسھا و داده ھای درخواستی را شناسایی کند  تا به درخواست پاسخ گوید 

 پياده سازی (Thread)-در ارتباطات ناھمگام ،اشياء بصورت فرآیندھای ھمزمان یا 
شده و شی فراخوان منتظر پایان عمليات درخواست سرویس نبوده و به کار خود 

ادامه ميدھد. 

 گویند.   (Generalization) به رابطه وراثت، تعميمuml- در زبان 

-رابطه تعميم بين کaسھا با                نشان داده ميشود. 

-در این زبان وراثت روبه باCست نه رو به پایين ( جھت فلش)  

UMLوراثت (تعميم) در 

(Association Relation)ارتباط تناظر

ارتباط تناظر بين دو کaس خود یک کaس است .(کaس تناظر) بعنوان مثال ارتبط قرارداد بين کaس 
بازیکن و کaس تيم یک کaس تناظر است . 

قرارداد یک شی از کaس بازیکن با یک شی از کaس تيم در واقع خود یک شی از کaس تناظر قرار داد 
است .پس خط تناظر بين کaسھا خود یک کaس است (مانند جدول رابطه بين دو موجودیت)  

10
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 تعریف حالتھای کاربرد سيستم

 مدلھای کاربرد

 گفته ميشود. Design Use Case Model ( نمودار آن) در مرحله طراحی برای مدل کردن ارتباط محصول نرم افزاری با دنيای بيرون استفاده ميشود که به آن use caseنسخه ای از مدل 

اولين مرحله در فرایند طراحی نرم افزار درک روابط بين نرم افزار در حال توسعه و دنيای بيرونی آن است این درک به کمک مدل کاربرد سيستم بدست می اید.  

 انجام ميشود.  use case model مدل سازی تعامل یک سيستم با زیر سيستم ھایش با RUPدر روش 

 اشياء سيستم بسادگی قابل شناسایی است. (use case description)ھر مورد کاربرد را ميتوان با زبان طبيعی توصيف کرد با توصيف موارد کاربرد 
 Use Caseتوصيف 

 طراحی معماری سيستم

پس از آنکه ارتباط بين سيستم و محيط اطرافش شناسایی و درک شد از این اطaعات در طراحی معماری سيستم استفاده ميشود. 

 شناسایی ک=سھای اشياء سيستم 

شناسایی اشياء سخت ترین بخش فرایند طراحی شی گرا است که تنھا بر اساس تجربه ،مھارت و دانش طراحان بدست می آید.  

(object Identification)

ھا
س
=
ک
ی 
سای

شنا
 

: استفاده از راھکارھای گرامری در توصيف زبان طبيعی ( اسامی بعنوان کaس و صفات ،افعال بعنوان متد 1

 در دامنه کاربرد. (tangible): استفاده از نھادھای ملموس 2

:استفاده از روشھای رفتاری و اختصاص ھر رفتار به ھر بخش از سيستم 3

:استفاده از تحليل مبتنی بر سناریو، در توصيف ھر سناریو ،صفات و متدھای شی شناسایی ميشود.  4

UMLتوسعه مدلھای طراحی با استفاده از زبان 

مدلھای طراحی اشياء کaسھای شی و ارتباط بين آنھا را نشان ميدھد. (Design Model) انواع مدل طراحی

برای بيان ساختار سيستم بکار ميرود.  (Static Model) مدلھای ایستا:

نمودارھای کaس ،نمودارھای شی ،نمودار اجزاء و نمودار ھای استقرار برای مدل کردن ایستای سيستم بکار ميرود. 

برای بيان رفتار و نحوه عملکرد سيستم بکار ميرود. (Dynamic Model) مدلھای پویا:
 ،نمودارھای فعاليت ،نمودار حالت ،نمودار توالی و ھمکاری جھت ارائه مدلھای پویا ارائه شده اند.  Use Caseنمودارھای 

 مدلھای زیر سيستم

 نمایش داده ميشود. ھر پکيج دارای ساختاری ایستا ميباشد.  (package)ھر زیر سيستم بصورت یک 

(Subsystem Model)

 مدلھای توالی و ھمکاری

این مدلھا ترتيب تعامل بين اشياء کaسھا را نشان ميدھند. 

(Sequence  & Collaboration Model)

(Statechart Machine Model) مدل ماشين حالت

حالتھای یک شی از یک کaس (چگونگی تغيير حالت اشياء در پاسخ به رویدادھا )  را بيان ميکند.  

 ،یاید نمودار کaس برای Use Caseقبل از نمودار توالی برای 
ھر سه کaس ذکر شده تھيه و رسم گردد. 

1 2 3

سaکزالبقیشمان
تساهدشنرکذ

گرا
ی 
ش
ی 
ح
طرا

د 
فرآین

 

یلاوترادومن

 طراحی معماری سيستم

م
ست
سي
ر 
زی
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 شناسایی واسطھای شی (مجموعه متدھای عمومی)
گرا
ی 
ش
ی 
ح
طرا

د 
فرآین

ه 
م
دا
ا

 

متدھای عمومی که معموC در ھمه کaسھا وجود دارند معرفی ميشوند تا توسعه دھندگان 
سيستم در طراحی کaسھا آن را مد نظر قرار دھند و این متدھا در کaسھای مختلف به موازات 

ھم ایجاد ميشوند. 

(Object Interface Specification) تعيين مشخصات واسط شی:

 نمودار حالت شی از کaس ایستگاه ھواشناسی در سيستم ھواشناسی

فعاليتی از فرایند طراحی است که واسط قطعات مختلف طراحی مشخص ميگردد بطوریکه 
اشياء و قطعات بتوانند موازی طراحی شوند. 

 ھمانند نمایش کaس است که فاقد بخش صفات است. UMLنمایش واسط در 

بين اشياء و واسطھا لزوما ارتباط یک به یک برقرار نيست زیرا شی ممکن است چندین واسط داشته باشد. 

 تکامل طراحی

 بوده و نمایش حالت شی بر طراحی تاثير ندارد ،تغغير در Loosely Coupledاز آنجا که ارتباطات بين اشياء 
اشياء موجود در سيستم یا اضافه نمودن شی جدید ھزینه کمی دارد. 

مونتاژ قطعات طراحی شده 

 توصيف واسط کaس ایستگاه ھواشناسی با جاوا

با مشخص شدن این واسط ، طراح کaس، متدھای عمومی 
مشخص شده در آن کaس را لحاظ ميکند.  

 کaس کaس

 کaس کaس

 کaس

 (package)زیر سيستم

 تکامل طراحی
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(Unified Modeling Language) UML

 مدل کردن شامل ساخت یک انتزاع از یک واقغيت است. 

 انتزاع ھا برای ساده سازی بکار ميروند به این علت که

 جزئيات غير مرتبط را حذف ميکنند. 

 فقط جزئيات مرتبط را بيان ميکنند

 انتزاع:مدل کوچک نرم افزاری

 مرتبط بودن یا غير مرتبط بودن وابسته به ھدف ( منظور) از مدل سازی است. 

 بعنوان مثال نقشه یک شھر یک مدل کوچک ( انتزاع)  از شھر است

 طراحی و تحليل = مدل سازی

 محصوCت نرم افزاری بزرگ بسيار پيچيده ھستند

 چرا مدل نرم افزاری؟

 ميلون خط کد نویس دارد. 40 بيش از  XPویندوز 

برای انجام پروژه ھای بزرگ نرم افزاری ،تيمھای توسعه دھنده باید 
 مجھز به دانش توسع نرم افزار بصورت مھندسی باشند.

 کد نویسی بدون مدل سازی براحتی توسط توسعه دھندگان قابل فھم نيست.

 نياز به روشی برای ارائه (نمایش)  سيستم ھای پيچيده داریم.

 مدل سازی ميتواند روشی برای نمایش ساده سيستمھای پيچيده باشد.

 کد نویسی یا مدل سازی؟

 چه کاری باید اول انجام شود؟

 بستگی دارد به؟

(Forward Engineering) مھنسی مستقيم

(Greenfield project) توليد کد از مدل برای پروژه ھای جدید

(Reverse Engineering) مھنسی معکوس

(Reengineering project) ساخت مدل از کد و مھندسی مجدد پروژه

(Roundtrip Engineering) مھندسی رفت و برگشت

-در اینحالت مھندسی مستقيم و معکوس بصورت ترکيبی انجام 
 ميشود و فی مابين دو مھندسی ذکر شده قبلی ميباشد.

برای حاCتی که نيازمندیھای تکنولوژی و زمانبندی بطور مداوم در 
 حال تغيير است مناسب است. 

UML سندی است شامل قوانين و ضوابط مستند سازی توليد محصول نرم افزاری بصورت شی گرا 

1

2

3

4

 استفاده ميشود و مدلی از سيستمھای (construct) ،ساخت (Specify) ،ویژه سازی (visualize) برای بصری سازی UMLاز 
پيچيده را ارائه ميکند. 

UML .سندی برای یکپارچه سازی نظرات آقایان رامبو ،جکسون و بوش در حوزه مھندسی نرم افزار به شيوه شی گرا ميباشد 

انواع دیاگرامھا 

 برای بيان ساختار ایستا سيستم استفاده ميشود.(Structural)ساختاری 

 نحوه عملکرد و رفتار سيستم را بيان ميکند.(Behavioral)رفتاری 

 اغلب سيستمھا را مدل سازی کرد. %80 ميتوان UML از ابزارھای %20با استفاده از 

5

(Class Diagram) برای ھرUse Case) .س مستقل ارائه ميشودaیک نمودار ک 

ساختار ایستا سيستم را با استفاده از اشياء،صفات و ارتباطات توصيف ميکند. 

شامل مجموعه ای از کaسھا و ارتباطات بين آنھا ميباشد. 

یک واسط مجموعه ای از متد ھا است که سرویس خاصی در یک کaس را مشخص ميکند. 

(Component Diagram)اجزاء قطعات نرم افزاری 

به مجموعه ای قطعات نرم افزاری و روابطشان گویند. 

(Deploy Diagram)دیاگرام استقرار 

به درک فيزیکی از یک گروه منطقی از عناصر ميگویند ( کaسھا ،اینتر فيسھا)  

 و روابطشان گویند ( زمانھای اجراء و بيان منابع محاسباتی)  (nodes)به مجموعه ای از گره ھا 

برای مشخص کردن جایگاه فيزیکی قطعات نرم افزاری و سخت افزاری در سيستم استفاده ميشود)  

(Use Case Diagram)دیاگرام مورد کاربرد 
: قابل درک و مشاھده 3: شامل اھداف کاربر ميباشد 2: رفتار عملياتی سيستم از دیدگاه کاربر را توصيف ميکند. 1

) actorsاز طریق موجودیتھای خارج از سيستم( عاملھا 

(Interaction Diagram)دیاگرام محاوره ای 

: روی پيامھای مبتنی بر ترتيب زمانی 2: رفتار پویا بين عاملھا و سيستم و بين اشياء سيستم را توصيف ميکند. 1
: دیاگرامھای ھمکاری ھمان دیاگرام توالی است منھای بعد زمان  3تمرکز دارد( توالی)  

(Statechart Diagram)دیاگرام حالت 

تغيير حالت یک شی از یک کaس را در طول حيات خود نشان ميدھد. 

(Activity Diagram)دیاگرام فعاليت 

جریان کاری سيستم را ھمانند یک فلوچارت مدل ميکند. 

روی کنترل جریان از یک فعاليت به فعاليت دیگر تمرکز دارد. 
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(Cبصورت سطح با) شناسایی مدلھا 

 فرایند توسعه (ساخت محصول)

1

(Development Process)

(Use Case Diagram)

( Class & Object Diagram) شناسایی اشياء مھم و ارتباطات آنھا

(Sequence & Collaboration Diagram) ایجاد سناریو برای موارد کاربرد

(State & Activity Diagram) توسعه (تعميم) سناریوھا برای توصيف رفتار

(Component & Deployment Diagram) پاCیش (اضافه)کردن جزئيات پياده سازی 

(Use Case View)بخشی از مدل مد نظر است 

ھا: چه سرویسھایی در سيستم ارائه ميشود.(مورد استفاده) Use Caseیافتن 

 ھا(عاملھا ،بازیگرھا) Actorیافتن 

 : نمودار موارد استفاده Use Case Diagramرسم 

 ھا: شرح ھر کدام از سرویسھایی که استفاده شده اند. (ارائه سناریو) Use Caseتوصيف 

Use Case .یک سرویس قابل ارائه در سيستم مورد نظر را نشان ميدھد

 از تعامل اشياء چندین کaس با یکدیگر شکل ميگرد. بعنوان مثال Use Caseھر 
سرویس ثبت نام از تعامل اشياء کaسھای دانشجو ،درس ،استاد ،فضای 

آموزشی و... شکل ميگيرد. 

 ارائه ميشود. Use Caseاین کaسھا در قالب دیاگرام کaس برای آن 

ھرکس یا ھرچيزی که با سيستم موجود برھم کنش دارد عامل گفته ميشود. 
 گویند. Use Caseبعبارت دیگر به ھر استفاده کننده از 

انسان (کاربران سيستم) 

سيتمھای سخت افزاری یا نرم افزاری دیگری که با سيستم موجود در ارتباطند. 

ا  در یک زمان خاص) backupزمان (مثa سرویس 
ھ
ل 

ام
ع

Actor

برای بيان تمام سرویسھای استفاده شده در سيستم بکار ميرود. 

 یک کaس دیاگرام دارد. Use Caseھر 

نمودار موارد کاربرد سيستم اعطای وام  Actor  و Use Caseترکيب کلی 

2

 انواع ارتباطات در نمودار مورد استفاده

 گویند.(Use Case)و مورد استفاده (actor)به ارتباط بين عامل 

Communiocation ارتباط

 به ارتباط بين مورد استفاده ھاگویند.

Include ارتباط

 دیگر Use Case اجازه استفاده از عمليات مھيا شده توسط یک Use Case به یک Includeارتباط 
را ميدھد. 

 برداشت پول

Deposit Funds 
 واریز پول

 احراز ھویت مشتری

 به ارتباط بين عامل ھاگویند.
Extend ارتباط

 اجازه ميدھد که بطور دلخواه عمليات مھيا شده توسط Use Case به یک Extendیک ارتباط 
ھا را بسط دھد.  Use Caseدیگر 

 در حاCت خاص ميتواند بطور ویژه ارائه شود (به یک سرویس ویژه توسعه پيدا Use Caseیک 
کند.) 

ارث بری ميان عاملھا برای نشان دادن 
 ھمانندی چندین عامل بکار ميرود. 

Generalization ارتباط

3
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 انجام ميدھد. Use Caseیک تعریف مختصر مرتبط با آنچه که 

Use Case سناریو

 تعریف مختصر

 باید بررسی شوند: بطور مثال یک Use Caseليستی از شرایطی ھستند که قبل از شروع کار 
Use Case از قبل اجراء شود یا آیا کاربر حق دستيابی مستقيم برای اجراء Use Case جاری را 
دارد یا نه؟ 

 پيش شرایط

 پيش خواھد آمد را مرحله به مرحله توصيف ميکند Use Caseآنچه را که در اجرای عمليات در 
. جریان رخدادھا برآنچه سيستم انجام خواھد داد متمرکز ميشود ولی به چگونگی انجام آن 

کاری ندارد. 

 جریان رخدادھای اصلی

Use Caseدر صورتی اجراء ميشوند که در اجرای جریان اصلی مشکلی بوجود آید.مثa در 
برداشت پول ميزان درخواستی از ميزان موجودی حساب بيشتر باشد. 

 جریان رخدادھای فرعی

 باشند.مثa ممکن true دارای مقدار Use Caseشرایطی ھستند که باید بعد از پایان اجرای 
 تنظيم شود.  flag یک Use Caseاست بعد از کامل شدن یک 

 شرایط پسين

 Use Caseمثال ستاریوی 

 تعدادی شی از کaسھای مختلف با ھم تعامل و ھمکاری ميکنند.  Use Caseبرای به واقعيت پيوستن یک 

 یک نمودار کaس ارائه ميشود. Use Case در نمودار کaس آن نمایش داده ميشوند. برای ھر Use Caseکaسھای اشياء یک 

 نشان داده ميشود که به دو نوع نمودارھای ھمکاری و توالی تقسيم ميشود. ( Intraction) از طریق نمودارھای محاوره ایUse Caseتعامل و ھمکاری اشياء در یک 

Class Diagram نمودار ک=س

UML (Stereotype)انواع ک=سھا در 

کaسھای کنترلی وظيفه کنترل عمليات را بر عھده دارند و معموC کaس بی صفت ھستند و متد دارند و شی با این کaس ایجاد نميشود. 

 ھا و بانک اطaعاتی سيستم ھستند و به جدولی در پایگاه داده ھا تبدیل ميشوند. Table مبنایی برای ایجاد Entityکaسھای 

 و سيستم قرار دارند. مثa فرم ثبت نام شی از کaس باندری فرم Actor در مز بين Boundryکaسھای 
است. ( کليه فرمھا )  یا گزارش عملکرد مالی شی از کaس باندری گزارش است. و کa این کaسھا شاخص 

 خروجی و رابطھا ميباشند. – فرمھای ورودی 

 انواع ارتباطات در نمودار ک=س

C
la
s
s
 D
ia
g
ra
m

ساختار سيستم را ارائه ميکند. 

ستفاده 
موارد ا

: در ضمن تحليل نيازمندیھا برای مدل کردن 1

: برای مدل کردتن زیر سيستم ھا و واسط ھا 2

: طراحی شی برای مدل کردن کaسھا 3
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: سازماندھی یک گروه کaس 2: کاھش حجم کد نویسی 1ھمان ارتباط وراثت است و شامل 
مرتبط به ھم ميشود. 

(Generalization)ارتباط تعميم 

تعامل یک یا چند شی از یک کaس با یک یا چند شی از کaس دیگر را نشان ميدھد.یک تناظر 
یک ارتباط معنایی بين کaس ھا است. 

(Association)  ارتباط تناظر

Player Team
بازی ميکند در +  

قرار داد می بندد در+ 

بازی ميکند در + 

قرار داد می بندد در+ 

تيم  بازیکن 

قرارداد  مدیر باشگاه 

قرارداد یک شی از کaس تيم با یک شی 
از کaس بازیکن بعنوان یک شی جدید از 
کaس تناظر قرارداد مد نظر قرار ميگيرد. 

(Aggregation)  ارتباط تجميع

چند شی از چند کaس مختلف با ھم جمع شده و یک شی از کaس جدید ميسازند.در تجميع 
،ھر کدام از اشياء خارج از مجموعه تجميع نيز قابل استفاده است. 

ھمان مفھوم تجميع را بصورت قوی تر دارد.در ترکيب ھر کدام از اشياء خارج از مجموعه ترکيب 
قابل استفاده نيست. 

(Composition)ارتباط ترکيب 

 وابسته است بدین معناست که اگر در ھر یک از y به کaس xوقتی که ميگویيم کaس 
 گردد. x تغييری صورت پذیرد ميتواند باعٍ ایجاد تغييری در yمشخصه ھای 

(Dependency)  ارتباط وابستگی

Class y{��.}

Class x{

Void f1(y a,int b,float m)} *=N
16
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Class Diagram Ex.

Sequence Diagram Ex.

Sequence Diagram Ex.

17

:::

Message

سه شی از کaس 
مرکز کنترل 

نام کaس : نام شی 

دوره زمانی 
فعاليت شی 

غير فعال 

تحليل نيازمندیھا  :

اشياء کaسھا بعنوان سر ستون نمایش داده ميشود. 

Message

با ھر پيام در خواست خاصی مطرح ميشود( مثa درخواست اجرای 
 Ticketmachine: برروی شی از کaس ()selectzoneمتد 
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UML .س استaدارای بعد زمان است ( ترتيب و توالی پيام ھا مشخص است)  .   مکملی برای نمودار ک 

:
:::

  کaس است. 4شامل  Use Caseبرداشت پول= 

 Customerشی از کaس 
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 حالتھای مختلفی که یک شی در آن قرار ميگيرد را مدل ميکند.

(State Chart Diagram) نمودار حالت

 را به نمایش ميگذارد. (Object Life Cycle)تصویری از چرخه حيات شی 

نسبت به سایر نمودارھا مانند توالی و ھمکاری کمتر مورد استفاده قرار ميگيرد. 

 اشيایی که دارای تعداد زیادی حالت ھستند.

 کردن صفات خاصه خود شروط متنوعی دارند. updateاشيایی که برای 

اشيایی که معموC به صورت سخت افزاری ھستند. 

اشيایی که عملکرد بعدی آنھا به عملکرد قبلی شان بستگی دارد.  ه
د
فا
ست
 ا
د
ار
و
م

 

 برای مدل کردن حاCت یک شی در یک دوره زمانی استفاده ميشود.

State

:Start State.نقطه شروع چرخه حيات شی است 

:State.بيان کننده حالت یک شی است 

:State Transition.مسيری برای عبور شی از یک حالت به حالت دیگر ميباشد 

:End State
بيان کننده نقطه پایانی چرخه حيات یک شی ميباشد.یعنی 

 طول عمرش در این نقطه به پایان ميرسد.

 ميتوان جزئيات مختلفی را به نماد حالت اضافه کرد .برای این منظور نمدار حالت به دو قسمت تقسيم ميشود.

State

Do/Name

:Name  .نام حالت نوشته ميشود

:State ت برای نگھداری زمان یا شمارشگرھا ميباشدCمتغيير ھای حا
که معموC سه متغيير مورد استفاده قرار ميگيرد. 

:Entry.به مجموعه فعاليتھایی که در زمان ورود یک شی به یک حالت باید انجام گيرد گفته ميشود 

:Exit.به مجموعه فعاليتھایی که در زمان خروج شی از یک حالت باید انجام شود  گفته ميشود 

:Do حالت برای انجامم یک سری فعاليت ایجاد شده است.یعنی یک شی به یک حالت ميرود تا
 در حالت قرار ميگيرند. Doیکسری عمليات را انجام دھد . این فعاليتھا با نام 

 شاغل

 بازنشسته بيکار

 انتظار

 دریافت پيام گير

 بازخرید-اخراج

 با 60سن>
30سابقه =  قطع ارتباط قطع ارتباط

 زنگ زنگ

 Faxشی از کaس  Personشی از کaس 

(Activity Diagram) نمودار فعاليت

 را به نمایش ميگذارد. Use Caseداخل  جریان رفتاری 

مراحل یک عمل با پردازش را نشان ميدھد.  

نشان دھنده جنبه پویای سيستم است. 

شکل ظاھری شبيه فلوچارت در زبان برنامه نویسی دارد. 

Activity 1

Activity 2

Action Of False

Action On True

Decision 

Node

Merge 

Node

State Term

First State

Second State

Third State Forth State

False

True

State Trans[loopguard] / Do it (transitioning)

State Trans State Trans

S
ta
te
 T
ra
n
s
[lo
o
p
g
u
a
rd
] 

در اینحالت مسير ھا به ھم 
 وصل ميشوند و نه نتایج

در اینحالت نتایج دو یا چند 
 کار به ھم وصل ميشود. 
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