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  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ٢    

 

  سوابق تدريس

جامعه كنترل كيفيت استان  مكاريهو  بض كويرنبا مسئوليت شركت  ارك علم و فناوري يزدپدر  C#.NETتدريس دوره  −

 )90ديبهشت ار( يزد

 )90رديبهشت ا(يزد  ركزيمبراي پرسنل بانك صادرات  ASP.NETتدريس دوره  −

در  موسسه فرهنگ گستر نماينده رسمي شركت ايزايراندر  ASP.NETو  Web Design ،C#.NET هاي تدريس دوره −

 )90ديبهشت ار ،1389 دي( كرمان

 )1389آذر( البتونگدر آموزشگاه كامپيوتر  C#.NETتدريس دوره  −

 )1389آذر( بيهقيدر آموزشگاه كامپيوتر  C#.NETتدريس دوره  −

 )1389 ارديبهشت(سبز رفسنجان  انانديشابتكار در شركت  ASP.NETو  Web Design ،C#.NETتدريس دوره هاي  −

 )1389 ارديبهشت(بافق -در شركت سنگ آهن مركزي ايران#C و   ASP.NETتدريس دوره  −

 )1388اسفند (در اداره كل ثبت احوال استان يزد  Web Designتدريس دوره  −

 )1388اسفند (در شركت صدر سيستم يزد  SQL Server 2005تدريس دوره  −

در آموزشگاه كامپيوتر سپنتا با مسئوليت شركت به گستر و حمايت سازمان آموزش فني و حرفه اي  C#.NETتدريس دوره  −

 )1388مهر (يزد 

در آموزشگاه كامپيوتر سپنتا با مسئوليت شركت به گستر و حمايت سازمان آموزش فني و حرفه  ASP.NETتدريس دوره  −

 )1388آبان (اي يزد 

 )1389، بهمن 1389مهر (در دانشگاه علمي و كاربردي ساختمان و شهرسازي يزد  واحد پروژه پايان نامه استاد راهنماي −

 )1389، بهمن 1389مهر (اربردي ساختمان و شهرسازي يزد در دانشگاه علمي و ك واحد كارآموزي استاد راهنماي −

در دانشگاه علمي و كاربردي ) UML, RUP, Rational Rose, Visio(تدريس درس كارگاه مدل سازي سيستم  −

 )1389، بهمن 1388، بهمن 1388مهر (ساختمان و شهرسازي يزد 

 )1388، بهمن 1389مهر (در دانشگاه علمي و كاربردي ساختمان و شهرسازي يزد  گرافيك چندرسانه ايتدريس درس  −

مهر (در دانشگاه علمي و كاربردي ساختمان و شهرسازي يزد  )SQL Server 2008(آزمايشگاه پايگاه داده تدريس درس  −

1389( 

، 1387، مهر 1386مهر (يوتر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد تحت حمايت انجمن علمي كامپ C#.NETتدريس دوره  −

 )1388، آبان 1388ارديبهشت 

 )1389، مهر 1388تير (در دانشگاه پيام نور مهريز  C#.NETتدريس دوره  −

 )1389، شهريور 1387، ارديبهشت 1386اسفند (در پارك علم و فناوري يزد  ASP.NETتدريس دوره  −

 )1389، مهر 1387، آبان 1387شهريور (در پارك علم و فناوري يزد  C#.NETتدريس دوره  −

 )1387مهر (در پارك علم و فناوري يزد  Web Designتدريس دوره  −

 )1387آبان (براي پرسنل بانك صادرات مركزي يزد  C#.NETتدريس دوره  −

 )1385، 1384(در آموزشگاه كامپيوتر ارسطو  ASP.NETتدريس دوره  −

 )1385، 1384(در آموزشگاه كامپيوتر ارسطو  C#.NETتدريس دوره  −

 )1385(در آموزشگاه كامپيوتر ارسطو  MCSDتدريس دوره  −

 )1385(در آموزشگاه كامپيوتر ارسطو  Web Designتدريس دوره  −

 )1385(در آموزشگاه كامپيوتر ارسطو  ++Cتدريس دوره  −

 )1386، 1385، 1384(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  ASP.NETتدريس دوره  −

 )1386، 1385، 1384(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  C#.NETتدريس دوره  −

 )1386، 1385(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  MCSDتدريس دوره  −



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ٣    

 

 )1386، 1385(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  SQL Server 2005تدريس دوره  −

 )1386، 1385(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  Pascalتدريس دوره  −

 )1386، 1385، 1384(وتر صدرا در آموزشگاه كامپي ++Cتدريس دوره  −

 )1386، 1385(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  VB.NETتدريس دوره  −

 )1386، 1385، 1384(در آموزشگاه كامپيوتر صدرا  Web Designتدريس دوره  −

 )1385(در آموزشگاه كامپيوتر ايران  C#.NETو  Pascalتدريس دوره هاي  −

  )1385(ياسان در آموزشگاه كامپيوتر  C#.NETتدريس دوره  −

  تدريس توانايي

 #Cزبان برنامه نويسي  -1

 ASP.NETطراحي وب سايت با  -2

 SQL Server 2005 & 2008طراحي بانك اطالعاتي با  -3

 Java Script (Web Design)و  HTML ،CSSطراحي وب سايت با  -4

 Rational Roseو نرم افزار  UMLتجزيه و تحليل و مهندسي نرم افزار با زبان مدل سازي  -5

 AJAXتكنولوژي  - 6

 LINQو  ADO.NETبرنامه نويسي پايگاه داده توسط  -7

 MCTSآزمون بين المللي مايكروسافت گواهينامه  -8

1. MCTS Exam 70-536 .NET Framework Application Development 

2. MCTS Exam 70-526 Windows Application 

3. MCTS Exam 70-528 Web Applications 

4. MCTS Exam 70-529 Distributed Applications 

5. MCTS Exam 70-505 Windows Forms Applications 

6. MCTS Exam 70-561 ADO.NET Applications 

7. MCTS Exam 70-502 Windows Presentation Foundation Applications 

8. MCTS Exam 70-431 SQL Server 2005 

9. MCTS Exam 70-562 ASP.NET Applications 

10. MCTS Exam 70-432 SQL Server 2008, Installation and Maintenance 

11. MCTS Exam 70-433 SQL Server 2008, Database Development 
   

   



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ۴    

 

  مقدمه

كاربردي زبان  نت، تصميم گرفتم كتاب آموزش كتابهاي الكترونيكي در جامعه جهاني افزونروز توجه به پيشرفتا ب

را كامال  UML آموزش بر آن داشتم تاسعي خود را مام ت. صورت الكترونيكي منتشر كنم را به UML مدل سازي

و از روي  نيز محسوب مي شودكتاب جزوه آموزشي من در دانشگاه اين . تهيه نمايم نياز بازار كار راساسبكاربردي و 

بدليل مشغله كاري ( اين مسئله نيز واقفم كهبر  .تدريس مي كنم راي دانشجويانمبهمين كتاب الكترونيكي 

 UMLكتاب براساس اين  .داراي كم و كاست و احتماال برخي اشتباهات تايپي نيز مي باشد كتاب حاضر )اينجانب

 و با ذكر مثالرا  UML 2.0نمودارهاي ويرايش هاي بعدي در تهيه و تدوين شده است و سعي مي كنم  1.0

بهتر اين كتاب  در بهبود هر چه ،مي شوم تا از نظرات هميشه سازنده شماخوشحال  .بصورت كامل شرح دهم

وبالگ و يا  khoshbakht.m@gmail.comمن مي توانيد از طريق ايميل با . استفاده نمايم

mkhoshbakht.blogfa.com در ارتباط باشيد.  

  

  خوشبختميثم                     

                     27/01/1390  
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  با برخي مفاهيمآشنايي 

  متدلوژي

كه به بيان مراحل انجام كار با هدف مشخص پرداخته و  مجموعه اي منسجم از روشها، قواعد و اصول مي باشد

  .محصوالت و فراورده هاي ايجاد شونده در هر مرحله را مشخص مي نمايد

  معرفي برخي از متدلوژي ها

- Oracle 

- SSADM 

- CDM 

- XP 

- RUP 

- EUP 

ل مجموعه دستورالعملهايي هستند كه ممكن است در يك سازمان از تمامي اين متدلوژي ها شام: نكته

مديران سازمان برخي از اين دستورالعملها را به عنوان راهكار مديريتي انتخاب بنابراين . دستورالعملها استفاده نشود

  .نموده و در اختيار نيروي انساني سازمان قرار مي دهند

  زبان مدل سازي

زبان هاي مدل سازي نيز اشكال و . به تصوير كشيدن افكار، ايده ها، سيستم ها و فرايندها مدل سازي يعني

  .روشهايي را جهت ايجاد مدل ها ارائه مي نمايند

  يبرنامه نويسزبان 

  .مجموعه اي از دستورالعمل ها مي باشد كه جهت اجرايي و عملياتي نمودن سيستم ها مورد استفاده قرار مي گيرند

  موجوديت

به هر چيزي كه ما نياز داريم تا راجع به آنها اطالعاتي را در سيستم نگهداري نماييم و بصورت مستقيم يا غير 

  .مستقيم در سيستم دخيل مي باشند موجوديت مي گويند

  پايگاه داده يا بانك اطالعاتي

  .محلي است براي ذخيره سازي داده ها، بصورت يكپارچه، منسجم و طبقه بندي شده

  اجراي يك پروژه نرم افزاري مراحل

  )RFP )Request For Proposalتهيه  -1

اين سند  .سندي است كه حاوي درخواست و نياز كارفرما جهت ايجاد يك سيستم نرم افزاري مي باشد
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مي  و همچنين وضعيت موجود در سازمان كردهاي مورد انتظار سيستملويژگيها و عماهداف، عنوان،  بيانگر

 .باشد

  ئه پيشنهادايا ار Proposalتهيه  - 2

اين طرح حاوي پيشنهادات، . طرحي است پيشنهادي از طرف مجري براي برآورده ساختن نياز كارفرما

 . نحوه طرح ريزي و برنامه ريزي مجري و همچنين تخمين هزينه اجرايي سيستم مي باشد

  شناخت - 3

 .اين بخش حاصل مي شود آشنايي كامل با سيستم، محيط اجرايي، فعاليتها و نحوه عملكرد سيستم در

  تجزيه و تحليل سيستم -4

مثل . در اين مرحله به جمع آوري اطالعاتي پرداخته مي شود كه براساس آن سيستم بايد شكل بگيرد

 ...قوانين حاكم بر سيستم، اطالعات مورد نياز يك فرايند، چگونگي محاسبات و 

  طراحي - 5

صورت مي گيرد كه شامل طراحي پايگاه داده، مدل سازي و طراحي عناصر دخيل در سيستم در اين بخش 

 .طراحي رابط كاربري و طراحي عناصر سيستم مي باشد

  پياده سازي -6

در اين بخش پروژه به مرحله اجرا مي رسد و تمامي طراحي هاي صورت گرفته در قالب يك سيستم پياده 

، ايجاد كالسها و ايجاد رابط پياده سازي شامل برنامه نويسي سيستم، ايجاد پايگاه داده. سازي مي گردند

 .هاي كاربري مي باشد

  تست -7

با اطالعات پس از پياده سازي سيستم، جهت حصول اطمينان از عملكرد مناسب آن، كليه بخشهاي آن 

  .واقعي و غير واقعي تست مي گردند

  نصب -8

 .سيستم در محيط اصلي و اجرايي نصب مي گردد و شروع بكار خواهد كرد

  پشتيباني - 9

 .س از نصب سيستم در محيط اجرايي مي باشدپ مربوط به برنامه، شامل رفع كليه اشكاالت پشتيباني
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  مفاهيم شي گرايي

  

  )Attributeيا  Property(  خصوصيت

به عنوان مثال رنگ، وزن، مدل، تعداد چرخ و تعداد در . شكل ظاهري يا وضعيت يك شي را تعيين مي نمايد

  .وصيات مربوط به شي ماشين مي باشدخص

  )Operationيا  Method(  رفتار

 Operationيا  Methodبه رفتاري كه يك شي از خود نشان مي دهد و يا به عملي كه از يك شي سر مي زند 

  .مثل گازدادن، ترمزكردن و يا حركت كردن شي ماشين. مي گويند

  )Class(كالس 

  .است كه شامل خصوصيات و رفتارهاي مرتبط به هم مي باشديك تعريف يا مفهوم كلي از يك شي 

  )Object(شيئ 

. به هر نمونه ايجاد شده از يك كالس كه داراي تمامي خصوصيات و رفتارهاي آن كالس مي باشد شي مي گويند

  .كه شيئي از كالس ماشين مي باشند... مثل پرايد، ماكسيما، پژو و 

  

 ماشين  جديد =  سمند  ماشين

 6   =   در   .   سمند

 4   =   چرخ   .   سمند

)   گازدادن   .   سمند ثانيه 2 ) 

  ماشين

  رنگ

  مدل

  در

  چرخ

  گازدادن

  ترمزكردن

 حركت كردن

Property ،Attribute يا خصوصيت  

Method ،Operation يا رفتار  

Class يا ک�س  

  Constructorسازنده يا  Declarationاعالن شي يا 

  Instantiateنمونه سازي يا 
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  )Encapsulation(كپسوله سازي يا پنهان سازي اطالعات 

پنهان سازي عملكرد داخلي كالس از ديد مصرف كننده به گونه اي كه مصرف كننده فقط از عملكرد كالس بهره 

يكي از اهداف شي گرايي نيز مخفي ساختن پيچيدگيهاي كد نويسي از ديد . ي شودببرد كپسوله سازي ناميده م

برنامه نويس بوده است تا بدين صورت برنامه نويس درگير فعاليتهاي دروني كالس نباشد و فقط از اشيا ايجاد شده 

  .از كالس استفاده نمايد

  )Inheritance(ارث بري 

رهاي مشترك زيادي باشند، در اين صورت مي توان كالس جديدي يا چند كالس شامل خصوصيات و رفتا 2اگر 

ايجاد نمود كه در برگيرنده تمام خصوصيات و رفتارهاي مشترك بين اين كالسها باشد و كالسهاي ديگر را از اين 

به كالسي كه شامل خصوصيات و رفتارهاي مشترك بين اين كالس ها مي باشد، كالس والد يا . كالس مشتق نمود

Parent  و به كالسهايي كه از كالس والد مشتق مي شوند، كالس فرزند ياChild مي گويند.  

  )Abstraction(انتزاع يا تجريد 

به كالسهايي كه اشيائ ايجاد شده از آنها به تنهايي مفهومي ندارند و فقط جهت ارث بري مورد استفاده قرار مي 

ه عنوان مثال كالس حيوان به تنهايي داراي مفهوم خاصي ب. مي گويند Abstractگيرند كالس انتزاعي يا كالس 

  .نيست و شما نمي توانيد شيئي را بيابيد كه از جنس كالس حيوان باشد

  حيوان

  پا

  گوش

  دم

  دويدن

 نفس كشيدن

  شير

  يال

  سبيل

  دويدن

 شكاركردن

  گوزن

  شاخ

 چريدن

 ارث بري ارث بري

  (Child)فرزند يا مشتق شده كالس 

  (Parent) والد يا پدركالس 
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  )Polymorphism(چند ريختي 

با استفاده از اين ويژگي مي توان براي متد كالس مشتق شده پياده سازي متفاوتي از پياده سازي متد كالس پايه 

پياده سازي اين متد در برخي از . عنوان مثال كالس حيوان شامل متدي به نام دويدن مي باشد به .ايجاد نمود

به اين عمل كه موجب بازنويسي مجدد يك متد در كالس . كالسهاي فرزند نسبت به كالس والد متفاوت مي باشد

  .هاي فرزند مي شود چندريختي مي گويند

Interface  

و توسط كالس هاي مشتق شده پياده  بدنه يا بدون پياده سازي مي باشد كالسي است كه شامل متدهاي بدون

مجموعه قوانين و قراردادهايي است كه كالسهاي مشتق شده موظف به اجرا و  Interfaceدر واقع . سازي مي شود

  .پياده سازي اين قوانين مي باشند
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  )UML )Unified Modeling Languageزبان مدل سازي 

Viewاي موجود در ها يا نماهUML  

  UseCase Viewنماي مورد كاربرد يا  - 1

اين  .از ديدگاه كاربر تشريح مي نمايداين نما جهت فهم و استفاده از سيستم مي باشد كه رفتار سيستم را 

 :نما شامل دياگرام هاي زير مي باشد

a.  دياگرام مورد كاربرد ياUseCase Diagram 

b.  دياگرام توالي ياSequence Diagram 

c. گرام همكاري يا دياCollaboration Diagram 

d.  دياگرام فعاليت ياActivity Diagram 

  Logical Viewنماي منطقي يا  - 2

 .كالسها و ارتباط بين آنها مي پردازدبررسي كه به  اين نما شامل نيازمنديهاي عملياتي سيستم مي باشد

 :اين نما شامل دياگرام هاي زير مي باشد

a.  دياگرام كالس ياClass Diagram 

b.  دياگرام حالت ياStateChart Diagram 

  Component Viewنماي اجزا يا  - 3

اين نما شامل دياگرام  .اين نما اطالعاتي راجع به نرم افزار، اجزاي وابسته و كتابخانه هاي سيستم مي باشد

 .مي باشد Component Diagramاجزا يا 

  Deployment Viewنماي پياده سازي يا  - 4

اين  .فرايندهاي موجود با سخت افزار و نمايانگر شيوه ساختار توزيعي محيط مي باشد اين نما نگاشتي از

 .مي باشد Deployment Diagramدياگرام پياده سازي يا نما شامل 

  انواع دياگرام

  :تقسيم مي شوند دو دسته طور كلي به دياگرام ها به

1 - Dynamic  ياBehavioral  

 Collaborationو  Activity ،UseCase، StateChart ،Sequenceشامل دياگرام هاي 

2 - Static  ياStructural  

  Objectو  Class ،Component ،Deploymentشامل دياگرام هاي 

Use Case Diagram  

اين دياگرام يك نماي . به تصوير كشيده مي شود Use Caseسيستم نرم افزاري در دياگرام كليه عملكرد يك 

. ن سيستم مي باشد و نحوه ي برخورد آنها را با دنياي بيرون مشخص مي كندسطح باالي سيستم از ديد بازيگرا
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چگونگي كاركرد سيستم مورد  دادن نشان و ها نيازمندي آوردن بدست براي سيستم تحليل طول در دياگرام اين

  .استفاده قرار مي گيرد

  :زير مي باشدشامل آيتمهاي  Use Caseهر دياگرام 

1 - Actor  

 
2 - Use Case 

 
3 - Communication 

  

  

Actor  

سخت افزاري و يا حتي يك سيستم نرم افزاري ديگر در ارتباط با سيستم  Deviceنقشي است كه يك انسان، يك 

يك شخص مي تواند در قبال سيستم نقش هاي . يك نقش است و داللت بر شخص نمي كند Actor. بازي مي كند

  .وسط چندين شخص مورد استفاده قرار بگيردمي تواند ت Actorمتفاوتي را ايفا كند و همچنين يك 

  ها Actorنحوه پيدا كردن 

  :ها مي توانند مفيد باشند Actorسواالت زير در پيدا كردن 

 .چه كساني از سيستم استفاده مي كنند - 1

 چه كساني از سيستم تاثير مي پذيرند - 2

  :نكته

غير اين صورت يا ممكن است بتوان آن را  ها داشته باشد در Actorبايد حداقل هم پوشاني را با ساير  Actorيك 

 Actorيا چند  2ديگري يكي كرد و يا اينكه مي بايست از رابطه وراثت استفاده كرد و رفتار مشترك بين  Actorبا 

  .پدر منتقل كرد Actorرا به يك 

  ها Actorانواع 

1- Actor فعال  

 Useبه  Actorرفه از جانب مي باشد و يك رابطه يكط Use Caseاكتوري است كه شروع كننده يك 

Case وجود دارد. 

2 - Actor غير فعال  

شروع كننده  Use Caseغير فعال گفته مي شود به شرطي كه  Use Caseدر رابطه با يك  Actorيك 
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ها معموال سيستم هاي نرم افزاري ديگري هستند كه سيستم ما نياز به  Actorاين نوع . رابطه باشد

 .وجود دارد Actorبه  Use Caseدارد و يك رابطه يكطرفه از جانب برقراري ارتباط با آنها را 

  

  ها Actorنامگذاري 

  .مي بايست يك اسم باشد Actorنام . نشان دهنده نقش آن در سيستم است Actorنام يك 

Use Case  

نتيجه  شامل مجموعه اي از فعاليتهاي متوالي مي باشد كه بخشي از سيستم انجام مي دهد تا يك Use Caseيك 

مي بايست شامل توالي اي از فعاليتها باشد كه منجر  Use Caseيك . فراهم كند Actorقابل مشاهده را براي يك 

  .مشخصي شود Actorبه يك هدف روشن و واضح براي 

  .نشان داده شود Use Caseمي بايست توسط يك  ها با سيستم ارتباط برقرار مي كنند Actorهر روشي كه 

  ها Use Caseن نحوه پيدا كرد

1 - Use Case  ها مي بايست از نگاهActor ها استخراج شوند.  

 .مي خواهد با سيستم انجام دهد Actorبودن در واقع كاري است كه يك  Use Caseمعيار 

 .مي خواهد و مي تواند با سيستم انجام دهد را پيدا كنيم Actorكارهايي را كه يك  - 2

  Use Caseويژگيهاي 

  :ست حتما داراي اين دو ويژگي باشدمي باي Use Caseهر 

 .در جهت رسيدن به يك هدف كامال مشخص گام بردارد و به يك نتيجه كامال مشخص منتهي گردد - 1

 .مشخصي فراهم كند Actorاين نتيجه را براي  - 2

  ها Use Caseنامگذاري 

 .باشد Use Caseبايد بدون هيچ ابهامي تداعي كننده هدف آن  Use Caseنام يك  - 1

 .ي كه آن را شروع مي كند نامگذاري شود Actorمي بايست از ديدگاه  Use Caseيك  - 2

معموال تركيبي از عملي كه انجام مي شود و المان كليدي كه عمل روي آن انجام مي  Use Caseنام  - 3

 .شود، مي باشد

 .تركيبي از فعل و اسم مي باشد Use Caseنام  - 4

 .د باشدمي بايست در يك پروژه منحصر بفر Use Caseنام هر  - 5

كاربر    ثبت فاكتور  حسابداري   
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  ATMترسيم نمودار مورد كاربرد دستگاه : مثال

  
  ترسيم نمودار مورد كاربرد سيستم فروشگاه مواد غذايي: مثال

 

پرداخت قبوض 

انتقال وجه 

دريافت وجه 

دريافت صورتحساب 

مشتري

شارژ سيم كارت  

CRUD  كاال 

فروشنده

ثبت فروشندگان 

مدير   

ثبت كاربر 

انبارداري

ثبت فاكتور فروش  

ثبت فاكتور خريد  

حسابداري 
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  Use Caseتوصيف 

. اين است كه توالي رخدادها به صورت مفصل و با جزئيات كامل بيان شود Use Caseهدف اصلي از توصيف 

  :ال پوشش دهدبايد موارد ذيل را كام Use Caseتوصيف يك 

 .را كامال مشخص نمايد Use Caseهر توصيف مي بايست وضعيت هاي شروع يك  - 1

 .را مشخص نمايد Use Caseزمان و چگونگي آغاز بكار يك  - 2

 . انجام شوند بايد مشخص گردد Use Caseتوالي اي كه برطبق آن مي بايست فعاليتها در درون يك  - 3

 .ي كندخاتمه پيدا م Use Caseچگونه و چه وقت يك  - 4

 .مي شوند Use Caseتوصيف روندهاي فرعي كه برحسب مورد جايگزين روند اصلي  - 5

 .مي كند و اينكه چه اطالعاتي را با هم رد و بدل مي كنندبرقرار  Actorارتباطي كه سيستم با  - 6

انجام مي  Actorانجام مي دهد با كاري كه  Use Caseجداسازي دقيق كاري كه سيستم در طول يك  - 7

 .دهد

 .اشاره نمي شود Use Caseدر توصيف  User Interfaceجزئيات مربوط به به  - 8

  Use Caseبندهاي توصيف 

 نام مورد كاربرد - 1

 (Overview) توصيف اجمالي - 2

  (Precondition) پيش شرط ها - 3

  1پيش شرط 

 2پيش شرط 

  (Main Flow) روندهاي اصلي - 4

  1روند اصلي 

 2روند اصلي 

  (Alternative Flow) روندهاي فرعي - 5

  1د فرعي رون

 2روند فرعي 

  (Post Condition) پس شرط ها - 6

  1پس شرط 

 2پس شرط 

  (Nonfunctional Requirements) نيازمندي هاي غير عملياتي - 7

  1نيازمنديهاي 

 2نيازمنديهاي 
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  )Overview( توصيف اجمالي

 3ايد از مي بايست حداقل يك پاراگراف توصيف اجمالي داشته باشد و اين توصيف اجمالي نب Use Caseهر 

  :توصيف اجمالي مي بايست شامل موارد زير باشد. پاراگراف بيشتر باشد

• Actor  هايي كه باUse Case درگير هستند. 

 Use Caseهدف كليدي  •

 Use Caseچكيده اي از  •

اين برداشت روزانه تا سقف معيني كه . از حساب خود پول برداشت كند ATMمشتري مي تواند از طريق  :مثال

مشتري نمي تواند بيش از موجودي حساب خود پول . ر سيستم مشخص مي شود مي تواند باشدتوسط راهب

  .برداشت كند

  )Precondition( پيش شرط

پيش شرط مي بايست يك . مي باشد Use Caseيك پيش شرط در واقع يك وضعيت از سيستم قبل از شروع يك 

شروع نمي  Use Caseبرقرار نباشد،  Use Caseدر صورتي كه پيش شرط يك . وضعيت كامال قابل مشاهده باشد

كه نكته قابل توجهي براي وضوح استفاده از پيش شرطها اجباري نيست و فقط در صورتي از آن استفاده كنيد . شود

  .در خود داشته باشد Use Caseبيشتر 

ناسايي شده ش ATMوارد شده باشد و به عنوان يك مشتري معتبر از سوي  ATMمشتري مي بايست به  :مثال

  .باشد

  .سطح دسترسي هم مي تواند جزو پيش شرط ها باشد: نكته

  )Main Flow( روند اصلي

  :روند اصلي شامل ويژگيهاي ذيل مي باشد

 .روند اصلي مي بايست نشان دهنده مسير نرمال انجام كار باشد - 1

 .ي كندمحقق م Actorرا براي  Use Caseمسير نرمال نشان دهنده مسيري است كه هدف اصلي  - 2

 .را بيان مي كند Use Caseچگونگي شروع و خاتمه  - 3

 .است Use Caseروند اصلي نشان دهنده مسير مستقيم انجام فعاليتها براي رسيدن به هدف نهايي  - 4

 .استثنائات و مسيرهاي فرعي در روند اصلي آورده نمي شوند - 5

  ATMروند اصلي برداشت پول از دستگاه  :مثال

 .داشت پول مي نمايددرخواست بر ATMمشتري از  - 1

2 - ATM از مشتري مي خواهد كه مبلغ درخواستي را معين نمايد. 

 .مشتري مبلغ درخواستي را مشخص مي نمايد - 3
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4 - ATM  بررسي مي كند كه مبلغ درخواستي از سقف برداشت هاي روزانه تجاوز نكرده باشد، در غير

 .اجرا مي شود "تجاوز از سقف برداشت روزانه"اينصورت روند فرعي 

5 - ATM  بررسي مي كند كه مبلغ درخواستي از موجودي حساب مشتري بيشتر نباشد، در غير اينصورت روند

 .اجرا مي شود "عدم كفايت موجودي حساب"فرعي 

6 - ATM  بررسي مي كند كه مقدار پول دستگاه از مبلغ درخواستي كمتر نباشد، در غير اينصورت روند فرعي

 .داجرا مي شو "عدم كفايت موجودي دستگاه"

7 - ATM كارت را به مشتري عودت مي دهد. 

8 - ATM پول را به مشتري تحويل مي دهد. 

9 - ATM يك رسيد به مشتري تحويل مي دهد كه شامل موارد زير مي باشد:  

 ...تاريخ، مبلغ برداشتي، شماره دستگاه، شماره حساب، ميزان موجودي فعلي و 

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد -10

  Loginبه  مربوط Use Caseتوصيف : مثال

 ورود به سيستم: نام مورد كاربرد - 1

كاربر نام كاربري و رمز عبور خود را وارد مي نمايد و مي تواند وارد سيستم شده و از : توصيف اجمالي - 2

 .سيستم استفاده كند

 .كاربر برنامه را اجرا مي كند: پيش شرط - 3

 روند اصلي - 4

 .فرم ورود به سيستم به كاربر نمايش داده مي شود )1

 .م كاربري و رمز عبور را وارد مي نمايدكاربر نا )2

اجرا مي  "عدم تاييد كاربر"در صورتي كه نام كاربري و رمز عبور وجود نداشته باشد روند فرعي  )3

 .شود

 .كاربر وارد سيستم مي شود )4

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد )5

  )Alternative Flow(روند فرعي 

 ها Use Caseرا تغيير مي دهند و در اكثر مواقع  Use Caseروندهاي فرعي به طور اساسي روند اصلي  - 1

  . و يا به نقطه اي غير از نقطه انشعاب از روند اصلي بر مي گردند دنفرعي خاتمه پيدا مي كن هايدر روند

روندهاي فرعي بر اساس نيازمنديهاي كاري بنا شده اند و به صورت نرمال نتيجه بعضي از وروديهاي مورد  - 2

 ATMبه عنوان مثال وقتي كه مشتري بانك در هنگام برداشت پول از . هستند Actorانتظار از طرف 

  .بيش از مقدار موجودي در حساب خود درخواست وجه نمايد
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3 - Exception  ها وError Handling ها مي بايست توسط روندهاي فرعي مدل سازي شوند .

Exception عنوان مثال موجودي حساب به . معموال زماني رخ مي دهد كه بعضي چيزها نادرست باشد

 .كمتر از ميزان درخواست مشتري باشد

مدل سازي مي كنند كه اين يك  Extendها را با استفاده از رابطه  Exception Handlingبعضي از تحليلگران 

  .اشتباه است زيرا كنترل به نقطه انشعاب باز نمي گردد

  داليل وجود روندهاي فرعي

به عنوان مثال در . تغيير كند Use Caseتواند باعث شود كه روند اصلي او مي و تصميم  Actorانتخاب  - 1

Use Case  برداشت پول از حساب، مشتري ممكن است در حين برداشت پول از حساب، از گرفتن پول

 .منصرف شود و عمليات را كنسل نمايد

ممكن  Actorدرگير باشند، كارهاي انجام شده توسط يك  Use Caseدر يك  Actorاگر بيش از يك  - 2

 .ديگر تاثير بگذارد Actorاست روي مسير انجام فعاليتهاي 

 .دريافت كند Actorسيستم ممكن است داده هاي ورودي نادرستي از  - 3

 .بعضي از منابع سيستم ممكن است درست عمل نكنند - 4

  ATMروندهاي فرعي برداشت پول از دستگاه : مثال

  تجاوز از سقف برداشت روزانه: 1روند فرعي 

1 - ATM به مشتري اعالم مي كند مبلغ درخواستي از سقف برداشت روزانه تجاوز نموده است. 

  .از روند اصلي باز مي گردد 3كنترل به خط شماره  - 2

  عدم كفايت موجودي حساب: 2روند فرعي 

1 - ATM به مشتري اعالم مي كند موجودي حساب كمتر از مبلغ درخواستي مي باشد. 

  .ي باز مي گردداز روند اصل 3كنترل به خط شماره  - 2

  عدم كفايت موجودي دستگاه: 3روند فرعي 

1 - ATM به مشتري اعالم كند موجودي دستگاه كافي نمي باشد. 

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 2

  انصراف: 4روند فرعي 

 .مشتري مي تواند در هر مرحله اي قبل از دريافت وجه انصراف دهد - 1

2 - ATM كارت را به مشتري عودت مي دهد. 

  .خاتمه مي يابد مورد كاربرد - 3

  تغيير رمز عبور Use Caseتوصيف : مثال

  تغيير رمز عبور: نام مورد كاربرد
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به دليل مسائل امنيتي با اينكه مشتري قبال وارد . مشتري مي تواند رمز فعلي خود را تغيير دهد: توصيف اجمالي

د رمز جديد نيز بايد توسط مشتري جهت تغيير رمز تايي. شده است مجددا بايد رمز عبور فعلي از مشتري سوال شود

  .صورت بگيرد

  .كرده باشد loginكاربر به سيستم : پيش شرط

  :روند اصلي

 .درخواست تغيير رمز مي نمايد ATMمشتري از  - 1

2 - ATM از مشتري مي خواهد كه رمز عبور فعلي خود را وارد نمايد. 

 .مشتري رمز عبور فعلي خود را وارد مي نمايد - 3

4 - ATM عدم صحت رمز عبور "در صورت عدم صحت روند فرعي . ي را بررسي مي كندصحت رمز عبور فعل

 .اجرا مي شود "فعلي

5 - ATM از مشتري مي خواهد كه رمز جديد را وارد كند. 

 .مشتري رمز جديد را وارد مي كند - 6

7 - ATM از مشتري مي خواهد كه رمز جديد را مجددا وارد كند. 

 .مشتري رمز جديد را دوباره وارد مي كند - 8

9 - ATM در صورت عدم تطابق روند . ررسي مي كند كه رمز جديد و تكرار آن با يكديگر تطابق داشته باشندب

 .اجرا مي شود "عدم تطابق رمز جديد و تكرار آن"فرعي 

10- ATM رمز جديد را براي مشتري در پايگاه داده بروز رساني مي كند. 

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد -11

  :روند فرعي

 رمز فعلي عدم صحت: 1روند فرعي  - 1

1( ATM به مشتري اعالم مي كند كه رمز فعلي صحيح نمي باشد. 

 .از روند اصلي باز مي گردد 3كنترل به خط شماره  )2

 عدم تطابق رمز جديد و تكرار آن: 2روند فرعي  - 2

1( ATM به مشتري اعالم مي كند رمز جديد و تكرار آن با يكديگر تطابق ندارند. 

 .از مي گردداز روند اصلي ب 6كنترل به خط شماره  )2

 انصراف: 3روند فرعي  - 3

 .مشتري مي تواند در هر مرحله اي قبل از تغيير رمز نهايي انصراف دهد )1

  .مورد كاربرد خاتمه مي يابد )2

  گزارش صورتحساب Use Caseتوصيف : مثال

  تهيه صورتحساب: نام مورد كاربرد
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انجام شده است را از طريق  تراكنش آخري كه روي حسابش 10هر مشتري مي تواند گزارش : توصيف اجمالي

  .اين گزارش بصورت يك گزارش چاپي در اختيار مشتري گذاشته خواهد شد. دريافت نمايد ATMدستگاه 

  :روند اصلي

 .مي خواهد گزارش صورتحساب را ارائه دهد ATMمشتري از  - 1

2 - ATM وند فرعي جهت چاپ ردر صورت عدم وجود كاغذ . بررسي مي كند كه آيا دستگاه كاغذ دارد يا خير

 .اجرا مي شود "عدم وجود كاغذ"

3 - ATM  تراكنش آخر مالي كه بر روي حساب مشتري انجام شده است را از پايگاه  10اطالعات مربوط به

 .داده واكشي مي كند

4 - ATM  اطالعات . تراكنش آخر است 10يك گزارش چاپي به مشتري تحويل مي دهد كه حاوي اطالعات

  :هاي زير است مربوط به هر تراكنش شامل آيتم

 تاريخ و زمان تراكنش، مبلغ تراكنش، نوع تراكنش و موجودي حساب

  .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 5

  ايجاد چارت سازماني Use Caseتوصيف : مثال

كليه عمليات مربوط به ايجاد، مشاهده، اصالح، حذف و جستجوي واحدهاي سازماني را انجام مي  Use Caseاين 

همچنين . نند جزييات يك واحد سازماني يا ليست كليه ي واحدهاي سازماني را مشاهده نمايدكاربران مي توا. دهد

  .كاربران مي توانند ليست واحدهاي سازماني را براساس يك آيتم خاص فيلتر نموده و يا فيلترها را حذف نمايد

  :چارت سازماني يك شركت نرم افزاري

  
 ايجاد چارت سازماني: نام مورد كاربرد - 1

جستجو و /عمليات مربوط به ايجاد، حذف، مشاهده، اصالح، مشاهده ليست واحدها، فيلتر: يف اجماليتوص - 2

 .راهبر سيستم مسئول انجام اين موارد مي باشد. حذف فيلتر در اين مورد كاربرد نوشته مي شود

 .حق دسترسي انجام اين كارها را داشته باشد كاربر مي بايست: پيش شرط - 3

  روند اصلي - 4

 :د كاربرد داراي چند روند اصلي مي باشد كه عبارتند ازاين مور

مديريت

واحد مديريت  
پروژه

واحد فني

واحد تجزيه و 
تحليل

واحد تست

واحد برنامه  
نويسي

واحد اداري
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 ايجاد واحد سازماني )1

 مشاهده واحد سازماني )2

 اصالح واحد سازماني )3

 حذف واحد سازماني )4

 مشاهده ليست واحدهاي سازماني )5

 جستجو/فيلتر )6

 حذف فيلتر )7

  ايجاد واحد سازماني :1روند اصلي 

 .نمايد راهبر از سيستم درخواست ايجاد واحد سازماني را مي - 1

 :مناسب از راهبر مي خواهد كه اطالعات ذيل را وارد نمايد UIسيستم با نمايش يك  - 2

  توضيحات  اختياري/اجباري  نام  رديف

  مي بايست منحصر بفرد باشد  اجباري  نام واحد  1

  مي بايست منحصر بفرد باشد  اجباري  كد واحد  2

داشته بقيه بايد واحد پدر  Rootبه غير از   اختياري  واحد پدر  3

  باشند

  آدرس واحد سازماني را نشان مي دهد  اختياري  آدرس  4

  تلفن داشته باشد N..0مي تواند   اختياري  تلفن ها  5

  ايميل داشته باشد N..0مي تواند   اختياري  ايميل  6

  وب سايت داشته باشد N..0مي تواند   اختياري  وب سايت  7

 .ي كندراهبر سيستم تكميل شدن ورود اطالعات را اعالم م - 3

سيستم بررسي مي كند كه همه فيلدهاي اجباري مقداردهي شده باشند در غير اينصورت  - 4

 .اجرا مي شود "عدم مقداردهي فيلدهاي اجباري"روند فرعي 

تكراري بودن "سيستم بررسي مي كند نام واحد تكراري نباشد در غير اينصورت روند فرعي  - 5

 .اجرا مي شود "نام واحد

تكراري بودن "كد واحد تكراري نباشد در غير اينصورت روند فرعي سيستم بررسي مي كند  - 6

 .اجرا مي شود "كد واحد

 .سيستم اطالعات مربوط به واحد جديد را در پايگاه داده ذخيره مي كند - 7

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 8

  حذف واحد سازماني: 2روند اصلي 
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 .حذف آن را مي نمايدبعد از مشخص كردن يك واحد از سيستم تقاضاي راهبر سيستم  - 1

 .سيستم از راهبر مي خواهد عمل حذف را تاييد نمايد - 2

 .راهبر عمل حذف را تاييد مي نمايد - 3

در صورتيكه اين واحد داراي زير مجموعه باشد و كارمند يا كارمنداني عضو اين واحد تعريف  - 4

 .اجرا مي شود "عدم امكان حذف"شده باشند، روند فرعي 

 .حذف مي كند سيستم واحد مورد نظر را - 5

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 6

  اصالح واحد سازماني: 3روند اصلي 

راهبر سيستم بعد از مشخص كردن يك واحد سازماني درخواست اصالح مشخصات آن را مي  - 1

 .نمايد

 UIسيستم اطالعات مربوط به واحد سازماني را از پايگاه داده واكشي مي كند و در يك  - 2

 .شان مي دهدمناسب آنها را به راهبر ن

 .راهبر سيستم هر كدام از فيلدها را مي تواند اصالح كند - 3

 .راهبر سيستم تكميل شدن ورود اطالعات را اعالم مي كند - 4

سيستم بررسي مي كند كه همه فيلدهاي اجباري مقداردهي شده باشند در غير اينصورت  - 5

 .اجرا مي شود "عدم مقداردهي فيلدهاي اجباري"روند فرعي 

تكراري بودن "مي كند نام واحد تكراري نباشد در غير اينصورت روند فرعي  سيستم بررسي - 6

 .اجرا مي شود "نام واحد

تكراري بودن "سيستم بررسي مي كند كد واحد تكراري نباشد در غير اينصورت روند فرعي  - 7

 .اجرا مي شود "كد واحد

 .سيستم اطالعات مربوط به واحد را در پايگاه داده ذخيره مي كند - 8

 .كاربرد خاتمه مي يابدمورد  - 9

  مشاهده واحد سازماني: 4روند اصلي 

راهبر سيستم بعد از مشخص كردن يك واحد سازماني از سيستم درخواست مشاهده اطالعات  - 1

 .آن را مي نمايد

سيستم اطالعات مربوط به واحد سازماني را از پايگاه داده واكشي مي كند و آنها را بصورت  - 2

ReadOnly  در يكUI شان مي دهدمناسب ن. 

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 3

  مشاهده ليست واحدهاي سازماني: 5روند اصلي 

 .راهبر سيستم درخواست مشاهده ليست واحدهاي سازماني را مي نمايد - 1
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سيستم اطالعات مربوط به همه واحدهاي سازماني را از پايگاه داده واكشي مي كند و آنها را  - 2

  :مي بايست شامل فيلدهاي زير باشد UIاين . ي دهدمناسب به راهبر نمايش م UIدر يك 

 ايميل –شماره تلفن  –واحد پدر  –كد واحد  –نام واحد 

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 3

  جستجو/فيلتر: 6روند اصلي 

 .راهبر از سيستم درخواست فيلتر كردن ليست واحدهاي سازماني را مي نمايد - 1

ان تعيين شرط فيلتر بر روي فيلدهاي واحد مناسب به راهبر امك UIسيستم با نمايش يك  - 2

 .سازماني را مي دهد

 .راهبر شرط يا شروط فيلتر را وارد مي كند - 3

 .ن ورود اطالعات را اعالم مي كندراهبر تكميل شد - 4

سيستم بر اساس شروط تعيين شده در پايگاه داده جستجو مي كند و نتيجه را در ليست  - 5

 .نمايش مي دهد

 .ابدمورد كاربرد خاتمه مي ي - 6

  حذف فيلتر: 7روند اصلي 

 .راهبر سيستم درخواست حذف فيلتر را مي نمايد - 1

 .سيستم كليه واحدهاي سازماني را از پايگاه داده واكشي مي كند - 2

 .مورد كاربرد خاتمه مي يابد - 3

 روند فرعي - 5

 عدم مقداردهي فيلدهاي اجباري: 1روند فرعي  - 1

 .اجباري مقداردهي نشده اند سيستم به راهبر اعالم مي كند كه كداميك از فيلدهاي )1

 .از روند اصلي باز مي گردد 2كنترل برنامه به خط شماره  )2

 تكراري بودن نام واحد: 2روند فرعي  - 2

سيستم به راهبر اعالم مي كند كه نام واحد تكراري است و از او مي خواهد كه نام  )1

 .ديگري را تعيين نمايد

 .ي گردداز روند اصلي باز م 2كنترل برنامه به خط شماره  )2

 تكراري بودن كد واحد: 3روند فرعي  - 3

سيستم به راهبر اعالم مي كند كه كد واحد تكراري است و از او مي خواهد كه  )1

 .ديگري را تعيين نمايد

  .از روند اصلي باز مي گردد 2كنترل برنامه به خط شماره  )2

 انصراف: 4روند فرعي  - 4

در اين صورت . ت، انصراف دهدراهبر مي تواند قبل از فشردن كليد تاييد ورود اطالعا )1

  .كاري انجام نمي شود و مورد كاربرد خاتمه مي يابد
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 عدم امكان حذف واحد: 5روند فرعي  - 5

د مورد نظر داراي زير مجموعه است اينكه واح بدليل الم مي كندسيستم به راهبر اع )1

 .امكان حذف اين واحد وجود ندارد

  .مورد كاربرد خاتمه مي يابد )2

  )Post Condition(پس شرط 

مشخص مي كند پس از خاتمه مورد در واقع . شرحي از پيشامدهايي است كه در پايان يك مورد كاربرد رخ مي دهد

به عنوان مثال پس از كنسل كردن اتاق رزرو شده بايد وضعيت اتاق به حالت . كاربرد چه وضعيتهايي بايد تغيير كند

  .انده شودآزاد تغيير كند و اعتبار حساب مشتري به وي برگرد

  )Nonfunctional Requirement(نيازمنديهاي غير عملياتي 

خيلي از نيازمنديهاي غير عملياتي مشخص كننده ويژگيهاي كلي سيستم هستند و گستره آنها كل پروژه مي 

اما نيازمنديهاي غير . قرار بگيرند Supplementary Specificationچنين مواردي مي بايست در مستند . باشند

اين . آورده شوند Use Caseاين گونه موارد بايد در متن . هستند Use Caseياتي وجود دارند كه خاص يك عمل

  :موارد شامل آيتم هاي ذيل است

  Performanceكارايي يا  - 1

به عنوان مثال . برگرداند Actorشروع شود، چقدر زمان مي برد تا نتيجه را به  Use Caseوقتي كه يك 

پول را به  ATMغ درخواستي خود را مشخص كرد چقدر زمان مي برد تا دستگاه وقتي مشتري بانك مبل

 .مشتري تحويل دهد

  Capacityظرفيت يا  - 2

برداشت  Use Caseبه عنوان مثال در . را اجرا نمايند Use Caseچه تعداد كاربر مي توانند در يك لحظه 

است كه بتوانند در يك زمان از چه تعداد مشتري در سراسر كشور الزم  ATMپول از حساب در سيستم 

 .حساب خود پول برداشت نمايند

  Reliability & Availabilityقابليت اطمينان و در دسترس بودن يا  - 3

به عنوان مثال در . مي بايست كار خود را به صورت كامل انجام دهد Use Caseدر چند درصد مواقع 

مواقع % 70اين مطلب كه اين سرويس در آيا  ATMبرداشت پول از حساب در سيستم  Use Caseمورد 

مواقع ديگر به علت پاره اي از داليل نتيجه مطلوب به % 30نتيجه نهايي را به مشتري مي رساند و در 

مطلوب است و اين درصد  20به  80مشتري داده نمي شود قابل قبول خواهد بود و يا اينكه درصد 

 .مي بايست در دسترس باشد 7*24اينكه اين سرويس  اطمينان كافي را به مشتريهاي بانك مي دهد و يا

  Securityامنيت يا  - 4

كردن اطالعات  Logبه عنوان مثال آيا نياز به . وجود دارد Use Caseآيا نيازمندي امنيتي خاصي جهت 

 .خاصي وجود دارد و يا از تكنيكهاي خاصي جهت رمز كردن مي بايست استفاده كرد
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  Design Constraintsيا اجبارها و محدوديت هاي طراحي  - 5

براي انجام كار خود مي بايست با  Use Caseبه عنوان مثال آيا . آيا اجباري در مسائل طراحي وجود دارد

 Use Caseكار مي كند ارتباط برقرار كند و يا اينكه اين  Main Frameيك سيستم ديگر كه بر روي 

 .پياده سازي شود Web Baseمي بايست حتما به صورت 

  ها Use Caseط بين رواب

  :ها مي تواند وجود داشته باشد Use Caseسه نوع رابطه بين 

1 - Include 

2 - Extend 

3 - Generalization 

  Extendرابطه 

  :دو ويژگي اصلي اين رابطه عبارتند از

 .اصلي اضافه شود Use Caseرفتاري است كه مي تواند به  - 1

اصلي لزومي به تغيير ساختاردهي  Use Caseباعث مي شود تا در صورت اضافه شدن يك رفتار جديد به  - 2

 ).خاصيت مناسبي جهت توسعه پذيري(اصلي نباشد  Use Caseمجدد 

  
 تعيين صندلي رزرو بليط را توسعه مي دهد

 :مثال

  

اپراتور رزرو بليط  تعيين صندلي 

<<extend>>

Base UseCase  ExtendingUseCase  

اپراتور

ورود متن  انتساب كليد واژه  

ايجاد پيوست 

ايجاد نامه 
تعيين نامه هاي مرتبط

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Extend شده است دسترسي دارد. 

Extending Use Case اين نقطه  مي دهد

باشد و يا بر اساس يك  Actorاين كار مي تواند بر اساس تصميم 

ه همان نقطه حتما مي بايست كنترل ب

  .اصلي برگردد و روند اجرا از يك مرحله به همان نقطه انشعاب ادامه پيدا كند

Extending Use Case ها نيز يك روند كامل است 

يعني استفاده از . نيز كار خود را انجام دهد

ها يك عمل اختياري است و بستگي به حالت پيش آمده دارد و لزومي ندارد 

 Base Use Caseپردازشهاي اضافي هستند كه جزو روند 

اصلي اضافه مي كنند و نكته اصلي اين 

بلكه صرفا تحت شرايط ) بر خالف روندهاي فرعي

پس از خاتمه كنترل به همان نقطه انشعاب در 

 .اطالعي ندارد ولي برعكس آن برقرار نيست

ها نبايد زياد باشد زيرا باعث عدم فهم مدل مي شوند و مدل شلوغ در 

Extention Point 
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Extendهايي كه به ايجاد نامه  Use Caseكسي كه ايجاد نامه مي كند طبعا به 

Extending Use Caseروند اصلي در يك نقطه مشخص كنترل را به 

Extending Point اين كار مي تواند بر اساس تصميم . ناميده مي شود

حتما مي بايست كنترل ب Extending Use Caseنكته مهم اين است كه بعد از پايان 

اصلي برگردد و روند اجرا از يك مرحله به همان نقطه انشعاب ادامه پيدا كند

  

  Extendنكات اصلي در مورد رابطه 

Base Use Case  بدون استفاده ازExtending Use Case

نيز كار خود را انجام دهد Extending Use Caseاز و در واقع مي تواند بدون استفاده 

Extending Use Case  ها يك عمل اختياري است و بستگي به حالت پيش آمده دارد و لزومي ندارد

 .هميشه استفاده شود

Extending Use Case  پردازشهاي اضافي هستند كه جزو روند ها نمايش دهنده

 .ولي تحت شرايط خاصي مي بايست اجرا شوند

Extending Use Case  ها در واقع رفتاري را بهUse Case  اصلي اضافه مي كنند و نكته اصلي اين

بر خالف روندهاي فرعي(اصلي نيستند  Use Caseاست كه جانشين رفتار 

Use Case  پس از خاتمه كنترل به همان نقطه انشعاب در اصلي را توسعه مي دهند و

Base Use Case بر مي گردد. 

Base Use Case  در موردExtending Use Case اطالعي ندارد ولي برعكس آن برقرار نيست

Extend Relationship  ها نبايد زياد باشد زيرا باعث عدم فهم مدل مي شوند و مدل شلوغ در

 .واقع مدل خوبي نيست

١ 

٢ 

٣ 

۴ 

۵ 

Base 

Extend 

Extention Point
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كسي كه ايجاد نامه مي كند طبعا به 

Extending Point  

روند اصلي در يك نقطه مشخص كنترل را به  Extendه در رابط

Extending Pointانشعاب 

نكته مهم اين است كه بعد از پايان . شرط

اصلي برگردد و روند اجرا از يك مرحله به همان نقطه انشعاب ادامه پيدا كند Use Caseانشعاب در 

  

نكات اصلي در مورد رابطه 

Base Use Caseروند اصلي در  - 1

و در واقع مي تواند بدون استفاده 

Extending Use Case

هميشه استفاده شود

2 - Extending Use Case

ولي تحت شرايط خاصي مي بايست اجرا شوند نيستند

3 -  Extending Use Case

است كه جانشين رفتار 

Use Caseرفتار خاصي 

Base Use Case

4 - Base Use Case

Extend Relationshipتعداد  - 5

واقع مدل خوبي نيست
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مدل كنيد بهتر است ابتدا اين كار  Extendبا رابطه  Use Caseاگر شك داريد كه يك رفتار را براي يك  - 6

 .را با روندهاي فرعي انجام دهيد و بعد وقتي كه حدود مسئله برايتان مشخص شد مدل را بازسازي نماييد

 Extendنوشته شود و از  ، رفتارهاي اضافي آنUse Caseتا جايي كه امكان دارد، در روندهاي فرعي يك  - 7

 .استفاده نشود

  Alternative Flowو  Extendتفاوت رابطه 

جانشين رفتار اصلي مي شوند و ديگر رفتار اصلي ادامه پيدا نمي  Extendروندهاي فرعي برخالف رابطه  - 1

 . كند

ي غير از اصلي بر نمي گرديم و يا به نقطه ا Use Caseيا به  Extendدر روندهاي فرعي برخالف رابطه  - 2

   .نقطه انشعاب بر مي گرديم

به شرح زير مي  نتيجه مصاحبه با كاركنان آزمايشگاه. طراحي سيستم يك آزمايشگاه پزشكي مد نظر است: مثال

  :باشد

سپس منشي اطالعات بيمار و نسخه وي . ابتدا بيمار با در دست داشتن نسخه به منشي آزمايشگاه مراجعه مي كند

اطالعات فردي "د و يك قبض رسيد براي بيمار صادر مي نمايد كه شامل اطالعاتي از قبيل را وارد سيستم مي كن

 "شماره حساب آزمايشگاه و ، رمز عبور)به عنوان نام كاربري(بيمار، آزمايشهاي بيمار، تاريخ مراجعه، شماره بيمار 

نتيجه آزمايشات بيماران بايد . دپس از انجام آزمايش بيمار، نتيجه آن توسط منشي وارد سيستم مي شو. مي باشد

پزشك مي تواند نتايج آزمايشات بيماران، چه آنهايي را كه تاييد . به تاييد يكي از پزشكان مسئول آزمايشگاه برسد

بيمار مي تواند نتيجه آزمايش خود را مستقيما از  .كرده است و چه آنهايي را كه هنوز تاييد نشده اند مشاهده نمايد

از طريق  دريافت نمايد و هزينه آن را همانجا پرداخت كند و يا اينكه نتيجه آزمايش راط منشي آزمايشگاه توس

اينترنت، با نام كاربري و رمز عبور خود مشاهده كند كه در اين صورت بايد هزينه را به حساب آزمايشگاه واريز كرده 

آزمايشگاه نياز به يكسري مواد  .وارد كند و قبل از مشاهده نتايج شماره فيش واريزي را در وب سايت آزمايشگاه

اوليه از قبيل سرنگ، پنبه، الكل و غيره دارد كه توسط مسئول خريد آزمايشگاه تهيه مي شود و فاكتور آن جهت 

. اين فاكتورها پس از ثبت توسط منشي بايد به تاييد رئيس آزمايشگاه برسند. ثبت به منشي تحويل داده مي شود

الوه بر مشاهده و تاييد فاكتورهاي خريد آزمايشگاه مي تواند از سيستم گزارشهاي مالي رئيس آزمايشگاه ع

ميزان هزينه هاي آزمايشگاه در يك مدت معين، "به عنوان مثال اين گزارشها شامل . آزمايشگاه را دريافت كند

كاربر جديد به سيستم و همچنين وظيفه اضافه كردن . مي باشد "ميزان سود حاصل شده در يك بازه زماني و غيره

  . مديريت كاربران برعهده رئيس آزمايشگاه است
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زش مسئول آمو. در يك دانشگاه تعدادي دانشكده وجود دارد و هر دانشكده تعدادي استاد و دانشجو دارد: مثال

نام  است از نام،عات هر استاد عبارت اطال. اساتيد و دانشجويان را وارد سيستم مي كند به دانشگاه اطالعات مربوط

  .خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، آدرس، شماره تلفن، آخرين مدرك تحصيلي و رشته تخصصي

نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، آدرس، شماره تلفن،  بوط به دانشجو عبارت است از نام،اطالعات مر

  .شماره دانشجويي، سال ورود، نام دانشكده و نام رشته

چاپ رسيد

CRUDپرونده بيمار 

CRUDنسخه 

CRUDنتيجه آزمايش 

<<extend>>

چاپ نتيجه
<<extend>>

منشي

تاييد نتيجه آزمايش
پزشك 

مشاهده نتيجه آزمايش

CRUDفاكتور خريد مواد اوليه 

ورود به سيستم

ايجاد گزارش 

تاييد فاكتور

رئيس آزمايشگاه

CRUDكاربران 

ورود به سايت

بيمار

دريافت نتيجه آزمايش
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مسئول آموزش در ابتداي هر ترم دروسي كه در دانشكده هاي مختلف ارائه شده است را به همراه ساعت و مكان 

  .زمان امتحان پايان ترم وارد سيستم مي كند همراهبه  هاتشكيل شدن آن

را انتخاب  درس مختلف 7تا  4هر دانشجو مي تواند بين . دانشجويان در ابتداي هر ترم مي توانند انتخاب واحد كنند

  .كنددرس را تدريس  4تا  2مي تواند نمايد و هر استاد 

درس را  2و حداكثر  1به اين ترتيب كه حداقل . حذف و اضافه كندهمچنين در تاريخ مشخصي مي تواند دانشجو 

رم و كارنامه ي نمرات اخذ شده ي خود را در هر ت دانشجو همچنين مي تواند تقاضاي حذف ترم نمايد. حذف نمايد

  .به صورت كلي مشاهده كند

استاد مي تواند نمرات دانشجويان هر كالس را در سيستم ثبت كند و درس هايي كه در ترم جاري و يا ترم هاي 

همچنين استاد مي تواند براي دروس ارائه شده نمونه سوال طرح نموده و  .گذشته ارائه كرده است را مشاهده نمايد

  .ت توسط دانشجويان قابل مشاهده و پرينت مي باشدنمونه سواال. در سيستم ثبت كند

اطالعات مربوط به هر . حدنصاب نرسيدن يك درس مي تواند آن درس را حذف كندبه مسئول آموزش به علت 

معرفي رشته تحصيلي شامل نام، . درس شامل نام، پيش نياز، تعداد واحد، رشته، پايه تحصيلي و منابع مي باشد

  .اجباري و دروس اختياري مي باشد مجموع واحد ها، دروس

  

مسئول آموزش

CRUDاستاد 

CRUDدانشجو 

CRUDدرس 

CRUDرشته تحصيلي 

CRUDترم 

حذف دروس ارائه شده
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  Includeرابطه 

ها استفاده  Use Caseبتوان در انجام عمليات هاي ساير  Use Caseاين است كه از يك  Includeهدف از رابطه 

  .كرد

چاپ نمونه سوال

تعيين واحد

حذف و اضافه دروس

مشاهده كارنامه

حذف ترم

دانشجو

مشاهده نمونه سوال
<<extend>>

ثبت نمرات

مشاهده ترم
استاد

معرفي نمونه سوال

مسئول آموزش

كاربر

دانشجو استاد
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Base Use Case: Use Case  ي است كه ازUse Case ديگري براي انجام كار خود استفاده مي كند .

Included Use Case: Use Case  ي است كه توسطUse Case هاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.  

  :مثال

  
  يكي از مراحل كار ارجاع نامه تعيين مخاطبين مي باشد

  

  Includeويژگيهاي رابطه 

 .وصل مي كند Included Use Caseرا به يك  Base Use Caseيك  Includeرابطه  - 1

 .هستند Abstractمعموال  Includeروابط  - 2

Included Use Case
Actor

Base Use Case

<<include>>

تعيين مخاطبين 

ارجاع نامه 

اپراتور

ارسال پيام داخلي 

<<include>>

<<include>>

Base Use Case

Included Use Case

ثبت فاكتور فروش  

ثبت فاكتور خريد  

ثبت حواله انبار

اپراتور

ثبت رسيد انبار 

ايجاد سند مالي  

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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3 - Base Use Case  وابسته بهIncluded Use Case است و برعكس آن برقرار نيست. 

4 - Base Use Case  بدون استفاده ازIncluded Use Case يعني . نمي تواند كار خود را تكميل كند

 .)Extendبرخالف رابطه (اجباري است  Base Use Caseبراي  Included Use Caseاستفاده از 

 .مورد استفاده قرار بگيرد Base Use Caseمي تواند توسط چندين  Included Use Caseيك  - 5

  Include كاربرد رابطهموارد 

Analyst  يا تحليلگر مي تواند از رابطهInclude در موارد زير استفاده نمايد:  

 .مشترك است Use Caseفاكتور گيري از رفتاري كه بين دو يا چند  - 1

اصلي كه براي درك هدف اصلي آن ضروري نيست و صرفا  Use Caseار فاكتورگيري از قسمتي از رفت - 2

 .نتيجه آن مهم است

  Extendبا رابطه  Includeتفاوت رابطه 

Use Case  اصلي بدون استفاده ازExtending Use Case يعني استفاده از  مي تواند كار خود را انجام دهد

Extending Use Case ولي . ها اجباري نيستUse Case  اصلي بدون استفاده ازIncluded Use Case 

  .نمي تواند كار خود را انجام دهد و استفاده از آن اجباري است

  :فرآيند ورود و خروج كاال در يك انبار كاال بصورت زير مي باشد: مثال

كاال حواله به انبار وارد شود انباردار قبض رسيد براي آن صادر مي كند و در صورت خروج در صورتي كه يك كاال 

نرم افزار كنترل موجودي انبار بايد قادر باشد گزارشهاي مربوطه به اقالم ورودي و خروجي . انبار صادر خواهد نمود

همچنين در صورتي كه سيستم حسابداري به اين سيستم متصل گردد بايد نرم افزار . را در اختيار انباردار قرار دهد

ابداري اقدام به ثبت اسناد حسابداري مربوط به ورود و خروج كاال ها كنترل موجودي انبار از طريق سيستم حس

همچنين مديران سيستم عالوه بر گزارشهاي فوق نياز به گزارشهاي كاملي از موجودي ريالي انبار براساس . نمايد

د براساس جهت توليد اين گزارش باي. و يا ميانگين باشد دارند LIFO ،FIFOاستراتژي انتخاب شده كه ممكن است 

تعريف  .پارامترهاي تعيين شده توسط مدير انبار پردازش هاي ريالي بر روي كليه رسيدها و حواله ها صورت گيرد

  .افزار موجودي انبار و سطوح دسترسي آنها برعهده مدير انبار مي باشد كاربران نرم
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 Generalizationرابطه 

  

ثبت سند مالي

تهيه گزارش براساس ميانگين

FIFO تهيه گزارش بر اساس

LIFO تهيه گزارش براساس

ورود به سيستم

صدور رسيد

صدور حواله انبار

انباردار

تهيه گزارش اقالم ورودي و خروجي

تهيه گزارش ريالي

مدير انبار

CRUDكاربران 

<<include>>

<<include>>

تعيين سطح دسترسي

<<include>>

كاربر  

استاد

دانشجو

مسئول آموزش 
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  Activity Diagramدياگرام فعاليت يا 

. براي مدلسازي جنبه هاي رفتاري يك سيستم نرم افزاري به كار مي رود UMLدياگرامي است كه در  5يكي از 

ديگر  Activityبه  Activityاساسا يك فلوچارت است كه جريان كنترل كار را از يك  Activity Diagramيك 

  .نشان مي دهد

  

  ها Use Caseاستفاده از دياگرام هاي فعاليت جهت تشريح 

پيچيده باشد يعني شامل چندين روند فرعي باشد در اين حالت توصيه مي شود كه عالوه بر  Use Caseيك وقتي 

در واقع اين دياگرام براي . استفاده شود Use Caseجهت وضوح بيشتر  Activity Diagramتوصيف متن از 

مفاهيمي را با متن نمي توان چنين . مدلسازي فعاليتهاي موازي، فعاليتهاي شرطي و حلقه هاي تكرار مفيد است

  .بصورت دقيق تشريح كرد

ورود محتوا از فايل   
ورود محتوا از اسكنر

ورود محتوا از فكس

كاربر   ورود محتوا 

درخواست مرخصي

فرم مرخصي

تاييد مرخصي 

صدور برگه 

 تجاوز از سقف مجاز

مرخصي

[ عدم تجاوز  ]

[ تجاوز ]

کارمندمديراداري
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  نسبت به فلوچارت Activity Diagramبرتريهاي 

 وجود عمليات موازي - 1

 Swim Laneدسته بندي فعاليت ها توسط  - 2

 ها Entityوجود  - 3

  Activity Diagramعناصر تشكيل دهنده 

  :زير مي باشد شامل اجزا Activity Diagramيك 

1 - Activity يا فعاليت   

 
2 - Transition يا گذر   

 
3 - Object يا شي   

 
4 - Swim Lane يا مسير شناور   

 
5 - Fork & Join يا انشعاب و اتصال  

 
6 -  Branchانشعاب يا )Decision يا تصميم(  

 
7 - Note يا يادداشت  

 

Activity  

  .گويند Activityيا سيستم انجام مي شود  Actorتوسط  Use Caseبه هر فعاليتي كه در يك 

Transition  

  .بعدي كدام است Activity ،Activityپس از پايان يك مشخص مي كند كه 

بعدي نيازي به وقوع يك  Activityهستند به اين مفهوم كه براي شروع  Trigger Lessها  Activity: نكته

  .بعدي است Activityقبلي شروع  Activityرويداد خاص نيست و صرفا تمام شدن 

Activity

Event

Object

swimlane
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Branch  

ار رايج هستند اما آنها تنها نوع مسيري كه شما براي مدل كردن يك جريان كاري نياز گذرهاي پشت سر هم بسي

داشته باشيد  Activity Diagramرا در يك  Branchهمانند فلوچارت ها شما مي توانيد يك . داريد نمي باشند

  .تخاب شودمشخص كننده مسيرهاي متفاوتي است كه براساس يك عبارت منطقي ممكن است ان Branchكه اين 

  Branchويژگيهاي 

 .هر خروجي براساس يك عبارت منطقي توليد مي شود - 1

  .عبارات منطقي نبايد هم پوشاني داشته باشند - 2

  
 .تغيير دهيم x>2 && x<=5را به  x>2براي جلوگيري از همپوشاني بايد شرط : توضيح

 .خروجي باشد nمي تواند شامل يك ورودي و  Branchهر  - 3

Swim Lane  

هاي  Activityشما در حال مدل سازي فرايندهاي يك سازمان هستيد اين مفيد خواهد بود كه بتوانيد  وقتي كه

را به پارتيشن هايي تقسيم كنيد كه هر گروه نشان دهنده يك واحد سازماني  Activity Diagramدرون يك 

  .مي گويند Swim Lane به هر كدام از اين گروه ها يك UMLدر . است كه مسئول انجام آن فعاليت مي باشد

 Activity Diagramدر درون  Activityيك نام منحصر بفرد در درون يك دياگرام دارد و هر  Swim Laneهر 

  .باشد Swim Laneصرفا مي تواند فقط درون يك 

  .را ترسيم كنيد ATMكردن به يك سيستم  Loginدياگرام فعاليت مربوط به : مثال

Activity3

Activity2Activity1 x>5

x>2

x<1

6
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  .را بنويسيد ATMط به برداشت پول از حساب دستگاه دياگرام فعاليت مربو: مثال

 

  .را بنويسيد ATMدياگرام فعاليت مربوط به انتقال وجه از دستگاه : مثال

ورود كارت 

ورود رمز 

درخواست رمز 

بررسي صحت رمز  

دريافت كارت 

[ Password=false && Wrong Count=3 ]

[ Password=False && Wrong Count<3 ]

ATMمشتري

 درخواست

برداشت پول 

 تعيين مبلغ 

درخواستي  

 درخواست مبلغ 

درخواستي  

 بررسي تجاوز از  

سقف روزانه 

 بررسي كفايت

موجودي حساب 

 پيام تجاوز از سقف  

برداشت روزانه 

تحويل رسيد تحويل مبلغ تحويل كارت 

 بررسي كفايت

موجودي دستگاه 

 پيام كمبود 

موجودي دستگاه 

 پيام كمبود 

موجودي حساب 

[ تجاوز    ]

[ عدم تجاوز  ] [ كفايت ]

[ عدم كفايت ] [ كمبود     ]

[ كفايت ]

[ مبالغ ديگر  ]

[ مبالغ ديگر  ]

[ انصراف    ] [ مبالغ ديگر  ]

[ انصراف    ]

ATMمشتري
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Object  

وقتي داريم فرآيندهاي يك . ها را نيز ترسيم كردObjectمي توان ردوبدل شدن  Activity Diagramدر يك 

 Formبعدي حتما بايد توسط يك  swimlaneبه  swimlaneك سازمان را پياده سازي مي كنيم حركت از ي

  .سازماني صورت گيرد

Fork  

Transition هاي ساده همراه باBranching ها، عمومي ترين مسيرهايي هستند كه شما در يكActivity 

Diagram با اين وجود خصوصا وقتي كه شما در حال مدل كردن فرايندهاي كاري يك سازمان. پيدا مي كنيد 

مي  Fork & Joinبا استفاده از  UMLدر . هستيد، به جريان هايي برخورد مي كنيد كه ممكن است موازي باشند

  .توانيم جريان هاي موازي را مدل سازي كنيم

 Forkيك . يا چند جريان كنترل موازي مي باشد 2نشان دهنده ي تقسيم كردن يك جريان كنترل به  Forkيك 

خروجي داشته باشد كه هر كدام از آنها نشان  Transitionيا چند  2ورودي و  Transitionممكن است يك 

  .دهنده ي يك جريان مستقل مي باشد

. فعاليتهايي كه در هر كدام از مسيرها وجود دارند به صورت موازي به كار خود ادامه مي دهند Forkدر پايين هر 

  .مزمان باشد، مي تواند همزمان نباشدمي تواند ه. صرفا همزمان بودن نيست Forkموازي بودن در 

Join  

ممكن است دو يا چند  Joinيك . باشدمي يا چند جريان موازي  2نشان دهنده همزمان سازي  Joinيك 

Transition  ورودي و يكTransition خروجي داشته باشد.  

 درخواست انتقال

وجه

 واردكردن شماره

كارت 

واردكردن مبلغ

تاييد مبلغ 

عودت كارت 

No[  ]

[  ]Yesانتقال وجه   پيام موفقيت انتقال  

وجه

 درخواست شماره

كارت 

درخواست مبلغ

 بررسي صحت 

شماره كارت 

 پيام عدم صحت  

شماره كارت 

 بررسي موجودي

حساب

No[  ]

Yes[  ]

[ سعي مجدد  ]

[ انصراف ]

 پيام عدم كفايت  

موجودي حساب
 درخواست تاييد

مبلغ

[ كفايت    ] [ عدم كفايت  ]

ATMمشتري
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هاي  مانند تا همه جريان شود، به اين معنا كه هر كدام منتظر مي هاي موازي همزمان مي جريان Joinدر نقطه ي 

به كارش ادامه  Joinد و در اين زمان است كه يك جريان در پايين نقطه نبه آن نقطه برس Joinورودي به نقطه 

  .دهد مي

  

خارج  Forkهايي كه از يك  بايست باالنس باشند به اين مفهوم كه تعداد جريان ها مي forkها و  Join: نكته

  .شود يكسان باشد متناظرش مي Joinهايي كه وارد  انشوند بايد با تعداد جري مي

  

سفارش خريد  پردازش سفارش

تحويل سفارش  صدور صورتحساب

بستن سفارش

جمع آوري آيتم ها

مشتريفروشانبار
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   Activity Diagramهاي رايج از  استفاده

  Workflowمدل كردن يك جريان كاري يا  - 1

 Use Caseمدل كردن يك  - 2

 Operationمدل كردن يك  - 3

  :عملكرد يك سيستم مديريت چك به شرح ذيل است: مثال

اطالعات مربوط به اسناد . دريافتني شركت را در سيستم ثبت نمايدتواند اسناد  كاربر پس از ورود به سيستم مي

سررسيد چك، مبلغ چك، پرداخت كننده، دريافت كننده، بابت، وجه چك، شماره حساب : دريافتني عبارتند از

  .چك، نام بانك و نام شعبه لچك، شماره سريا

ك، دريافت كننده، بابت، شماره حساب چك، سررسيد چك، مبلغ چ: اطالعات مربوط به اسناد پرداختني عبارتند از

  .شماره سريال، نام بانك و نام شعبه

تواند دسته  هاي بانكي شركت را در سيستم ثبت كند، براي هر حساب نيز مي تواند كليه حساب همچنين كاربر مي

  .هاي دريافتي را ثبت كند چك

A B C D

E
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تاحيه، نوع حساب، شعبه، شماره حساب، مبلغ افتنام بانك، نام : هاي بانكي عبارتند از اطالعات مربوط به حساب

  .دارندگان امضاء

عداد برگ شماره حساب، شماره سريال شروع، شماره سريال پايان، ت: ها عبارتند از اطالعات مربوط به دسته چك

  .دسته چك و تاريخ دريافت

ها، ثبت دسته  به ثبت حسابتواند عمليات مربوط  كنند، منشي فقط مي با اين سيستم منشي و مدير شركت كار مي

هاي پرداختي  هاي روز و گزارش روزانه از چك چك، ثبت اسناد دريافتني و پرداختني، گزارش روزانه و وضعيت چك

  .را مشاهده نمايد

هاي دريافتني و پرداختني روز را در يك ليست  سيستم اين قابليت را دارد كه هر روز پس از ورود كاربر كليه چك

  .دهد يش ميبه كاربر نما

  .هاي شركت ثبت كند تواند كليه مبالغ پرداختي به صورت نقد را در حساب كاربر مي

هاي  تواند عمليات بروز رساني و حذف را نيز انجام دهد و همچنين گزارش مدير سيستم عالوه بر وظايف منشي مي

  .رداختني را مشاهده و چاپ كند، اسناد دريافتني و پ)نقد و چك( هاي شركت مربوط به مبالغ پرداختي به حساب

 .شود تواند اطالعات ورودي را به چاپگر ارسال نموده تا بر روي چك چاپ كاربر پس از ثبت اسناد پرداختني مي

  :مطلوب است پاسخگويي به سئواالت ذيل

  use caseترسيم نمودار  - 1

 ثبت اسناد دريافتني use caseتوصيف  - 2

 افتنيثبت اسناد دري Activity Diagramترسيم  - 3

  :1جواب سوال 
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  :2جواب سئوال 

  ثبت اسناد دريافتني: نام مورد كاربر

  .تواند اسناد دريافتني شركت را در سيستم ثبت كند منشي مي: توصيف اجمالي

  .منشي وارد سيستم شده باشد و حق دسترسي به اين بخش را داشته باشد: پيش شرط

  .دهد را مي منشي درخواست ثبت اسناد دريافتني -1: روند اصلي

  .خواهد تا اطالعات ذيل را وارد نمايد سيستم با نمايش يك رابط كاربري مناسب از منشي مي - 2

  توضيحات  اختياري/ اجباري  عنوان

  سررسيد چك - 1

 مبلغ چك - 2

 پرداخت كننده - 3

 دريافت كننده - 4

 بابت - 5

 وجه چك - 6

 شماره حساب چك - 7

 شماره سريال چك - 8

 نام بانك - 9

  اجباري

  اجباري

  اختياري

  تيارياخ

  اجباري

  اجباري

  اختياري

  اجباري

  اختياري

  .يك تاريخ معتبر باشد

-  

  .تواند از ليست انتخاب كند يا شخص جديدي را وارد نمايد كاربر مي

  .تواند از ليست انتخاب كند يا شخص جديدي را وارد نمايد كاربر مي

-  

-  

-  

-  

  .وارد نمايدتواند از ليست انتخاب كند يا شخص جديدي را  كاربر مي

چاپ گزارش 

تهيه گزارش روزانه از وضعيت چكهاي روز    تهيه گزارش روزانه از چكهاي پرداختني

ثبت اسناد پرداختني   ثبت اسناد دريافتني  

تهيه گزارش ثبت دسته چك   ثبت حسابهاي بانكي  

منشي

ثبت سند 

CRUD سند 

CRUD حسابهاي بانكي 

مدير   

CRUD دسته چك 

<<extend>> <<extend>>
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  -  اختياري  نام شعبه -10

  

  .نمايد نمايد و فرم را تأييد مي منشي اطالعات فوق را وارد مي - 3

عدم «د، در غير اين صورت روند فرعي نكند تا همه فيلدهاي اجباري مقداردهي شده باش سيستم بررسي مي - 4

  .اجرا خواهد شد» مقدار دهي فيلدهاي اجباري

اجرا » عدم اعتبار تاريخ«اشد در غير اين صورت روند فرعي كند تاريخ سررسيد معتبر ب سيستم بررسي مي - 5

  .شود مي

  .شود اطالعات اسناد دريافتني در پايگاه داده ذخيره مي - 6

  .يابد مورد كاربرد خاتمه مي - 7

  :3جواب سئوال 

  

 درخواست ثبت

اسناد دريافتي 

ورود اطالعات

 درخواست تكميل

اطالعات

 بررسي مقداردهي

فيلدهاي اجباري

 پيغام عدم مقداردهي  

فيلدهاي اجباري

بررسي اعتبار تاريخ  

ثبت سند

[ عدم مقداردهي ]

[ مقداردهي فيلدها ]

 پيام عدم اعتبار  

تاريخ 

[ عدم اعتبار  ]

[ اعتبار ]

[ انصراف ]

[ انصراف ]

ستم کاربرسي
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Class Diagram  

جهت تحليل دياگرام . ودش مي باشد كه برنامه ما به كد تبديل هاي مدلسازي است و جايي مي يكي از مهمترين بخش

  .كالس و ترسيم نمودار آن با برخي مفاهيم و تكنيك ها آشنا مي شويم

 خواهيم راجع به آن اطالعاتي را در سيستم ذخيره كنيم و به صورت مستقيم به هر چيزي كه ما مي: موجوديت - 1

  .گويند موجوديت مي ،دباش و يا غير مستقيم با سيستم در ارتباط مي

  .باشند ها درس، استاد و دانشجو مي يستم انتخاب واحد دانشگاه، موجوديتدر س: مثال

كوچكترين واحد ذخيره سازي اطالعات در بانك اطالعاتي كه بخشي از اطالعات يك موجوديت را ذخيره : فيلد - 2

  .باشد كند فيلد يا ستون مي مي

  .باشد مي...  موجوديت دانشجو شامل فيلدهاي نام، نام خانوادگي، نام پدر و: مثال

كند ركورد يا  به مجموعه اي از فيلدهاي مرتبط به هم كه اطالعات مربوط به يك موجوديت را ذخيره مي: ركورد - 3

  .گويند سطر مي

  .باشد مشخصات كامل يك دانشجو يك ركورد مي: مثال

  .گويند كند جدول مي به مجموعه اي از ركوردها كه اطالعات مربوط به يك نوع موجوديت را ذخيره مي: جدول - 4

  جدول دانشجو، جدول استاد و جدول درس: مثال

به مجموعه اي از جداول كه اطالعات مربوط به يك يا چند سيستم يا زيرسيستم را ذخيره : بانك اطالعاتي - 5

  .كند، بانك اطالعاتي گويند مي

  .سيستم انتخاب واحد دانشگاه را طراحي نماييد: مثال

  :مراحل طراحي

  ها اج موجوديتاستخر - 1

  استخراج فيلدهاي اطالعاتي هر موجوديت - 2

  ها زي و تعيين روابط بين موجوديتنرمال سا - 3

  ها استخراج رفتارها و عمليات موجوديت - 4
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  مختلف عماريهايممفاهيم در مقايسه 

  DB Class Diagram 

  كالس  جدول  موجوديت - 1

  يا ويژگي Attribute  فيلد  فيلد - 2

 Relation  ارتباطات - 3

Association 

Aggregation 

Generalization 

Dependency 

Composition 

  رفتارها - 4
هاي ذخيره شده يا  رويه

Stored Procedure  

Operation  يا

  عمليات

  ترم، درس، دانشجو، استاد: مرحله اول

  :مرحله دوم

  ترم  استاد  درس  دانشجو

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال ورود

  رشته

  جنسيت

  سهميه شهدا

  بازيسهميه جان

  درصد جانبازي

  نام درس

  تعداد واحد

  نام درس پيش نياز

  مشخصه درس

  نوع درس

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره پرسنلي

  س قابل تدريسودر

  مدرك

  سال

  ترم

  نام اساتيد

  نام دروس ارائه شده

  زمان تشكيل هر كالس

  تاريخ آزمون
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  قوانين نرمال سازي: مرحله سوم

  .العاتي بايد داراي كليد اصلي باشدهر جدول بانك اط: قانون اول

باشد را  فيلد يا فيلدهايي از جدول بانك اطالعاتي كه مقدار آن در بين كليه ركوردها منحصر به فرد مي: كليد اصلي

  .تواند يك كليد اصلي داشته باشد هر جدول بانك اطالعاتي حداكثر مي. گويند كليد اصلي مي

  .باشد، كليد خارجي مي گويند ي ديگر كليد اصلي مياطالعاتي كه در جدول به فيلدي از جدول بانك: كليد خارجي

  :نكات

ركوردها منحصر به فرد باشد بايد  اگر فيلدي در جدول بانك اطالعاتي وجود نداشت كه مقدار آن در بين تمامي - 1

  .يك فيلد به آن جدول اضافه نمود كه به عنوان شناسه ركورد در نظر گرفته شود

به عنوان كليد اصلي در نظر گرفت ولي از آنجايي كه بانك اطالعاتي به صورت با هم فيلد را  ينن چندتوا مي - 2

. گردد دهد اين عمل موجب كندي عمليات مي پيش فرض عمل مرتب سازي را بر روي كليد اصلي انجام مي

همانند نكته  است در اين حالت بنابراين بهتر. مخصوصا اگر فيلد رشته اي نيز در بين آن فيلدها وجود داشته باشد

  .اول عمل نمود

به  اگر بيش از يك فيلد در جدول بانك اطالعاتي وجود داشته باشد كه مقادير آنها در بين كليه ركوردها منحصر - 3

در بين فيلدهاي عددي نيز آن فيلدي . دهيم د، فيلدهاي عددي را جهت كليد اصلي شدن در اولويت قرار ميفرد باش

كنيم كه فضاي حافظه كمتري را اشغال كند، مگر آنكه فيلدي وجود داشته باشد كه  اصلي تعيين ميرا كليد 

  .باشد رابيشترين كاربرد را در آن سيستم دا

  ترم  استاد  درس  دانشجو

p.k شماره دانشجويي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال ورود

  رشته

  جنسيت

p.k مشخصه درس  

  نام درس

  تعداد واحد

  نام درس پيش نياز

  نوع درس

p.k شماره پرسنلي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  درس قابل تدريس

  مدرك

  سال

  ترم

  نام اساتيد

  نام دروس ارائه شده

  زمان تشكيل هر كالس

  تاريخ آزمون
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  سهميه شهدا

  سهميه جانبازي

  صد جانبازيدر

  

اً ثابتي باشد كه در بين كليه ركوردها تكرار شود بايد آن اگر فيلدي داراي مجموعه مقادير محدود و تقريب: قانون دوم

سپس كد مربوط به هر مقدار را در . تعريف نمود و به هر مقدار كدي را اختصاص داد جديديمقادير را در جدول 

  .جدول اصلي قرار داد

  ترم  استاد  درس  دانشجو

p.k شماره دانشجويي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  ال ورودس

f.k كد رشته  

  جنسيت

  سهميه شهدا

  سهميه جانبازي

  درصد جانبازي

p.k مشخصه درس  

  نام درس

  تعداد واحد

  نام درس پيش نياز

  نوع درس

p.k شماره پرسنلي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  درس قابل تدريس

 f.kكد مدرك  

  سال

  ترم

  نام اساتيد

  نام دروس ارائه شده

  زمان تشكيل هر كالس

  مونتاريخ آز

 

  مدرك  رشته

 p.kكد رشته 

 نام رشته

 p.kكد مدرك

 مدرك
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پذيرند، بهتر ب Nullاگر فيلدهايي از جدول بانك اطالعاتي وجود داشته باشند كه در اكثر ركوردها مقدار : قانون سوم

ن است آن فيلدها را در جدول ديگري تعريف نماييم و آن جدول را به جدول اصلي ارجاع دهيم، به اين قانو

Nullability يا Null گويند پذيري مي.  

  ترم  استاد  درس  دانشجو

p.k شماره دانشجويي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال ورود

f.k كد رشته  

  جنسيت

  سهميه شهدا

  سهميه جانبازي

  درصد جانبازي

p.k مشخصه درس  

  نام درس

  تعداد واحد

  نام درس پيش نياز

  نوع درس

p.k ليشماره پرسن  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  درس قابل تدريس

 f.kكد مدرك  

  سال

  ترم

  نام اساتيد

  نام دروس ارائه شده

  زمان تشكيل هر كالس

  تاريخ آزمون

 

  سهميه

p.k, f.k شماره دانشجويي  

  درصد جانبازي

  سهميه جانبازي

 سهميه شهدا

  

  .جود داشته باشدبين جداول بانك اطالعاتي بايد روابط يك به چند و :قانون چهارم

  :نكات
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  .ول ارتباط چند به چند وجود داشته باشد، بايد به يك يا چند ارتباط يك به چند شكسته شوداگر بين دو جد - 1

جدول را يكي كرد، مگر در شرايط  توان آن دو داشته باشد، حتماً مي ول ارتباط يك به يك وجوداگر بين دو جد - 2

  .ئل امنيتييا مسا Nullabilityخاص مثل قانون 

  ترم  استاد  درس  دانشجو

p.k شماره دانشجويي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  شماره شناسنامه

  سال ورود

f.k كد رشته  

  جنسيت

p.k مشخصه درس  

  نام درس

  تعداد واحد

  نوع درس

p.k شماره پرسنلي  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

 f.kكد مدرك  

  سال

  ترم

p.k كد ترم  

 

  دروس ارائه شده در هر ترم  استاد و درس  پيش نياز

  مشخصه درس اصلي

 مشخصه درس پيش نياز

  شماره پرسنلي

 مشخصه درس

  شماره پرسنلي استاد

  مشخصه درس

  زمان شروع

  زمان پايان

  روز

  تاريخ آزمون

  كد ترم

 p.kشناسه 

  

  انتخاب واحد
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  شماره دانشجويي

  شناسه درس ارائه شده

  نمره

  حذف

 اضافه

  

طراحي نماييم كه آن ركورد با چند ركورد از  جديديمقدار باشد بايد جدول  يناراي چنداگر فيلدي د: پنجمقانون 

  .جدول جديد در ارتباط باشد

  .سيستم فروشگاه موبايل را طراحي كنيد: مثال

  .شود در اين سيستم مشخصات كاال، مشتري، فاكتور خريد، فاكتور فروش ثبت مي

  كتور فروش، كاربرانكاال، مشتري، فاكتور خريد، فا: مرحله اول

  :مرحله دوم

  فاكتور فروش  فاكتور خريد  مشتري  كاال

  كد كاال

  نام كاال

  مدل

  قيمت

  شركت سازنده

  موجودي

  شماره سريال

  كشور سازنده

  گارانتي

  كد مشتري

  نام

  نام خانوادگي

  آدرس

  تلفن

  ايميل

  وب سايت

  موبايل

  شماره فاكتور

  شركت فروشنده

  كد كاالها

  قيمت

  تاريخ خريد

  دتعدا

  مبلغ تخفيف

  شماره مالي

  قيمت كل

  شماره فاكتور

  كد مشتري

  كد كاالها

  ها قيمت

  تعدادها

  ها مبلغ تخفيف

  تاريخ فروش

  قيمت كل

  

  پرسنل
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  نام

  نام خانوادگي

  كد كاربران

  نام كاربري

  رمز عبور

  1قانون : مرحله سوم

  پرسنل

p.k كد كاربران  

  نام

  نام خانوادگي

  نام كاربري

  رمز عبور

  

  فاكتور فروش  فاكتور خريد  مشتري  كاال

p.k كد كاال  

  نام كاال

  مدل

  قيمت

  شركت سازنده

  موجودي

  شماره سريال

  كشور سازنده

  گارانتي

p.k كد مشتري  

  نام

  نام خانوادگي

  آدرس

  تلفن

  ايميل

  وب سايت

  موبايل

  شماره فاكتور

  شركت فروشنده

  كد كاالها

  قيمت

  تاريخ خريد

  تعداد

  مبلغ تخفيف

 p.kشماره مالي  

  قيمت كل

 p.k شماره

  فاكتور

  كد مشتري

  كد كاالها

  ها قيمت

  تعدادها

  ها مبلغ تخفيف

  تاريخ فروش

  قيمت كل

  2قانون : مرحله سوم
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  فاكتور خريد  كاال

p.k كد كاال  

  نام كاال

  مدل

  قيمت

  شركت سازنده

  موجودي

  شماره سريال

  كشور سازنده

  گارانتي

  شماره فاكتور

 f.kشركت فروشنده  

  كد كاالها

  تقيم

  تاريخ خريد

  تعداد

  مبلغ تخفيف

 p.kشماره مالي  

  قيمت كل

  

  شركت فروشنده  كشور سازنده  شركت سازنده

 p.kكد شركت  

  نام شركت

p.k كد كشور  

  نام كشور

p.k كد شركت  

  نام شركت

  تلفن

Fax  

  آدرس

  

را نداشته باشند و  )فيلدها(ويژگي ها  آن ركوردها كنيم كه همه پذيري فيلدهايي را جدا مي Nullدر قانون : نكته

كنيم كه همه  پذيري فيلدهايي را جدا مي Nullدر قانون به عبارت ديگر . اگر بخواهند نتوانند به دست بياورند

  .را دارند هافقط ركوردهاي خاص اين فيلد و ركوردها شامل آن فيلدها نباشند

  4قانون : مرحله سوم

  پرسنل  فاكتور فروش  فاكتور خريد

p.k شماره مالي   p.kشماره فاكتور  p.k كد كاربران  
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  شماره فاكتور

  كد شركت فروشنده

  

  كد مشتري

  تاريخ فروش

  نام

  نام خانوادگي

  نام كاربري

  رمز عبور

  

  كاربران  كاالهاي فاكتور فروش  كاالهاي فاكتور خريد

  كد كاال

  قيمت

  تعداد

  مبلغ تخفيف

  شماره مالي

p.k شناسه  

  شماره فاكتور

  كد كاال

  قيمت

  تعداد

  غ تخفيفمبل

  شناسه

  كد كاربر

  نام كاربر

  رمز عبور

  ايميل

  

  :براي هر يك از مشاهير اطالعات زير بايد ذخيره گردد. سيستم بانك اطالعاتي مشاهير دنيا را طراحي كنيد: مثال

ور در صورت مشه(نام مادر  -نام پدر -هاي فعاليت زمينه -آثار -تاريخ فوت -تاريخ تولد - القاب -نام خانوادگي -نام

  محل تولد -مليت -محل دفن -زندگي نامه - )بودن

  مشاهير: مرحله اول

  :مرحله دوم

  1مرحله دوم قانون 

  مشاهير

p.k كد شهير  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر
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  نام مادر

  تاريخ تولد

  تاريخ فوت

  محل تولد

  محل دفن

  القاب

  آثار

  هاي فعاليت زمينه

  مليت

  زندگي نامه

  

  2مرحله سوم قانون 

  مشاهير

p.k كد شهير  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  نام مادر

  تاريخ تولد

  تاريخ فوت

f.k كد محل تولد  

f.k كد محل دفن  

  القاب
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  آثار

 f.kهاي فعاليت زمينه  

f.k مليت  

  زندگي نامه

  

  هاي فعاليت زمينه  مكان  مليت

p.k             كد مليت

  نام مليت        

p.k               كد مكان

        نام مكان

p.k                   كد زمينه

  نام زمينه

  

  4مرحله سوم قانون 

  مشاهير

p.k كد شهير  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  نام مادر

  تاريخ تولد

  تاريخ فوت

f.k كد محل تولد  

f.k كد محل دفن  

f.kهاي فعاليت زمينه  

f.k مليت  

  زندگي نامه
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  القاب مشاهير

p.k كد شهير  

  لقب

p.k شناسه  

  5مرحله سوم قانون 

  مشاهير

p.k كد شهير  

  نام

  نام خانوادگي

  نام پدر

  نام مادر

  تاريخ تولد

  تاريخ فوت

  كد محل تولد

  كد محل دفن

  هاي فعاليت كد زمينه

  كد مليت

  زندگي نامه

  

  آثار

p.k كد شهير  

  نام اثر

p.k شناسه  



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ۵۶    

 

  Class Diagramتعريف 

 Operation كالس از يك يا چند. دهد يك سيستم را نشان ميمهمترين دياگرام طراحي است و جنبه ساختاري 

  .منحصر بفرد التين باشد نام يك كالس بايد يك عبارت اسمي .تشكيل شده است Attribute و 

  نحوه نمايش كالس

Class Name 

 خصوصيات

Attributes     

عمليات   

Operations 

  

از آن براي خالصه سازي استفاده شود بصورت زير نمايش اگر كالسي هيچ خصوصيت و عملياتي نداشته باشد و يا 

  :يابد مي

Class Name 

  

  .كالس درس را پياده سازي نماييد: مثال

  

Visibility  

Encapsulation باشد، در واقع  يا بسته بندي يكي از اصول پنهان سازي اطالعات ميEncapsulation  به اين

كند و اشياء خارجي فقط اجازه دارند تا با  جهان خارج پنهان ميهايش را از  داده objectمعني است كه هر 

  .هايش دسترسي داشته باشند به داده objectفراخواني متدهاي آن 

Course
Id
Name
Type
Unit

Create()
Read()
Update()
Delete()
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اختصاص داده شده به آن عنصر در كالس  visibilityسطح پنهان سازي عناصر يك كالس به سطح رؤيت يا 

  .بستگي دارد

Visibility  يا سطح رؤيت يكAttribute  ياOperation كند كه آيا اشيايي كه متعلق به  مشخص مي

  .را مشاهده كنند يا خير Operationيا  Attributeتوانند آن  باشند مي هاي ديگر مي كالس

  Visibilityسطوح 

Package Visibility  : با~ [Tilde] هاي موجود در  شود و بدين معني است كه فقط كالس نمايش داده مي

package توانند به آن  يجاري مAttribute  ياoperation دسترسي داشته باشند.  

  ].به آن دسترسي دارند packageهاي موجود در  همه كالس[

Public Visibility : توانند به آن  ها مي شود و به اين معني است كه كليه كالس نمايش داده مي+ با عالمت

Attribute  ياoperation دسترسي داشته باشند.  

  ].ها به آن دسترسي دارند ها و پكيج بوده و همه كالس عمومي حريم[

Protected Visibility : ها يا فرزندان يك  شود به اين معني است كه فقط زير كالس نمايش داده مي #با عالمت

  .دسترسي داشته باشند operationيا  Attributeتوانند به آن  كالس مي

ه كنند كه در همان كالس بوده و يا اعضاي كالسي كه از اين كالس ارث برده توانند از اين كالس استفاد كساني مي[

  ].اند

Private Visibility  : توانند  شود به اين معني است كه فقط اعضاي كالس جاري مي نمايش داده مي –با عالمت

  .دسترسي داشته باشند operationيا  Attributeبه آن 

  ].به آن دسترسي دارندحريم خصوصي بوده و اعضاي آن كالس [

  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

+ z 

- y 

 

 

B 

B1  

  

  

  

B2  

            A2      A1          

  

  

A3  

A  

  

~ v 

  

# w 
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W Z Y X V 
  خصوصيات

  ها كالس

×  

×  

�  

×  

×  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

×  

×  

×  

×  

�  

×  

�  

×  

×  

�  

�  

�  

×  

×  

A1 

A2 

A3 

B1 

B2 

Attribute  

ها مورد  ها براي كالس ها و اطالعات يك كالس هستند و در واقع همانند متغيرها جهت ذخيره سازي داده داده

  .دگيرن استفاده قرار مي

  :مثال

  

  Attributeشكل كلي تعريف 

[visibility] [/] name [:type] [multiplicity] [=Default] [{property-string}] 

  .شود ديگر مشتق مي Attributeاز مقدار يك يا چند  Attributeمقدار  [/]:

  :مثال

  

  .آيد يهاي ديگر به دست م Attributeاز طريق محاسبه  Ageبدين معني است كه مقدار 

:name  نامAttribute كند را مشخص مي.  

[:type]  نوع داده اي اوليه[…,String,Double,int]ها و انواع داده اي تعريف شده توسط كاربر باشد ، كالس.  

Rectangle
Width

Height

Person
BirthDate
/ Age
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:[multiplicity]  مقدارmultiplicity  يكAttribute كند كه چند نمونه از آن  تعيين ميAttribute  براي هر

  .ايد ايجاد شودنمونه از كالس ب

  multiplicityانواع 

  ...و ] 30[ ،]2: [مقدار ثابت - 1

  .ساخته شود... نمونه و يا  30نمونه يا  Attribute ،2يعني از 

  : مثال

  

  چند نمونه *: - 2

  : مثال

  

  [1..0]يا  [*..3]ه اي از مقادير باز - 3

  :مثال

  

  [8,9..1,3,5]و يا  [1,3,5,9]: مجموعه اي از مقادير - 4

  .كي از مقادير موجود در مجموعه را انتخاب كردتوان ي كه مي

:[=Default]  مقدار پيش فرض يكAttribute كند به اين معني كه هر نمونه ايجاد شده از كالس  را تعيين مي

  .باشد مي Attributeداراي مقدار اوليه براي آن 

:[{propery-string}] هاي اضافي است كه بايد به  خصوصيات و ويژگيAttribute اختصاص يابد.  

Person
Id : int
Name : string
Email : string[3]

Person
Id : int
Name : string
Email : string[*]

Person
Id : int
Name : string
Email : string[3]
Tel : string[1..*]
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  .باشد مي Read Onlyاختصاص داد  Attributeتوان به  مهمترين خصوصيتي كه مي

  .كالس درس را طراحي كنيد: مثال

  

Operations  

  .دهد سرويس، عمليات و رفتارهايي است كه يك كالس ارائه مي

  :مثال

  

  Operationsشكل كلي تعريف 

[visibility] name ([parameter-list]) [:type] [{property-string}] 

parameter-list: هايي هستند كه  شوند و بيانگر داده شامل ليستي از پارامترهاست كه با كاما از هم جدا مي

  .گردند ارسال مي operationتوسط فراخواننده به 

[:type]  : نوع داده خروجيoperation باشد مي.  

  Parameterشكل كلي تعريف 

[Direction] name:type [multiplicity] [=Default] 

:Direction  

  :تواند يكي از سه حالت زير باشد مي

Course
Id : int
Name : string
Type : byte = 1
Unit : byte

Create()
Read() : List<course>
Update() : boolean
Delete() : boolean

Rectangle
Width : double = 1
Height : double = 1

Area() : double
Prime() : double
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:in كند و  فراخواننده مقداري را به پارامتر ارسال ميoperation تواند از اين مقدار استفاده كند و يا آن را  مي

  .تغيير دهد

:out كند و  فراخواننده مقداري را به پارامتر ارسال نميoperation تواند مقداري را به آن اختصاص دهد و يا  مي

  .مقدار آن را تغيير دهد، سپس اين پارامتر را به فراخواننده بازگرداند

:in out نمايد و  فراخواننده مقداري را به پارامتر ارسال ميoperation تواند از اين مقدار استفاده كند و يا آن  مي

  .ننده بازگرداندسپس اين پارامتر را به فراخوا. را تغيير دهد

  .است inتعيين نگردد پيش فرض  Directionها  operationاگر براي : نكته

هاي هم نام داشته باشيم مگر اينكه امضاي آنها با هم متفاوت باشد،  operationتوانيم  در يك كالس ما نمي: نكته

  .به معني تعداد و نوع پارامترهاي ورودي است operationامضاي يك 

  :مثال

  

  Abstractهاي  السك

ها  اين كالس. گيرند توانند نمونه سازي شوند و معموالً در ارث بري مورد استفاده قرار مي هايي هستند كه نمي كالس

برند، هر كالس كه از كالس  هاي فرزند از آن ارث مي باشند كه كالس هاي بدون بدنه مي operationشامل 

Abstract برد بايد اين  ارث ميoperationها را پياده سازي كند.  

  .شود نمايش داده مي Italicبه صورت  Abstractهاي  نام كالس umlدر 

  ها روابط بين كالس

 هاست كه شالوده و اين روابط بين كالس. توانند براي توليد يك سيستم مفيد واقع شوند ها به تنهايي نمي كالس

  .دده ساختار يك سيستم را تشكيل مي

   :ها وجود دارد بين كالس هابطسه نوع ر umlدر 

Generalization ارث بري يا :  

Calculator
One : double
Two : double

Add() : double
Add(n1 : double,  n2 : double) : double
Fact(inout f : int) : void
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هاي مشترك باشند، در اين صورت اعضاي مشترك را در  Attributeها و  operationاگر دو يا چند كالس داراي 

به كالس پايه  Generalizationك را با رابطه اشتراي وجه راهاي دا كنيم و كالس يك كالس پايه تعريف مي

  .اييمنم متصل مي

  .گويند ميchild يا  subclassهاي مشتق شده  و به كالس parentيا  superclassبه كالس پايه 

  :مثال

      

Association يا انجمني :  

هايي از نوع كالس ديگر  objectهايي از يك نوع كالس را به  objectيك رابطه ساختاري است بين دو كالس كه 

  .است objectو بازتابي بين دو   ابطه دائمييك ر Association .كنند وصل مي

  : مثال

  

  

  كند براي شركت شخص كار مي

  

  :وجود دارد Associationدو نوع 

1 - Binary Association :  

  .كند اين رابطه بين دو كالس وجود دارد و توسط يك خط مستقيم آنها را به هم وصل مي

Person

User Personnel

Parent

Child

Person Company

1*

Work for

1*

Association 

Name Direction Name  
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2 - N-ary Association :  

شده به يك لوزي مركزي و توسط مجموعه اي از خطوط متصل  دو كالس وجود دارداين رابطه بين بيش از 

  .كند ها را به هم متصل مي كالس

  :مثال

  

  

 

 

Association توان به اطالعات  باشد، به اين معني كه از هر كالس مي بصورت پيش فرض يك رابطه دو طرفه مي

  .كالس ديگر دسترسي داشت

  :مثال

  

دسترسي داشت، همچنين از  )حساب( Accountتوان به اطالعات  مي )مشتري( Customerاز طريق كالس 

ها  بعبارت ديگر در زمان پياده سازي كالس. دسترسي داشت Customerتوان به اطالعات  طريق كالس حساب مي

نيز  Accountو كالس  Accountعضوي از جنس كالس  رايدا Customerدر يك زبان برنامه نويسي كالس 

  .باشد مي Customerي عضوي از جنس كالس دارا

را به صورت يكطرفه رسم نماييد، به اين معني كه فقط از طريق  Associationتوانيد رابطه  همچنين شما مي

  .توان به اطالعات كالس ديگر دسترسي داشت كالس مي

  :مثال

  

PublisherBook

Writer

Customer Account

AccountCustomer

Book Price 

Offer 
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ديگر در زمان پياده سازي  دسترسي داشت، بعبارت Customerتوان به اطالعات  مي Accountاز طريق كالس 

  .باشد مي Customerداراي عضوي از جنس كالس  Accountها در يك زبان برنامه نويسي كالس  كالس

  Associationهاي مختلف يك رابطه  بخش

  :هاي ذيل باشد تواند شامل بخش مي Associationهر رابطه 

1 - Name Direction, Name :  

ن كند، همچنين به منظور خواند ص مياراي نام باشد كه ماهيت رابطه را مشختواند د مي Associationهر رابطه 

  .كنيم رابطه توسط يك مثلث توپر، جهت خواندن را مشخص مي

2 - Role :  

كند كه اين نقش در نزديكي كالس و كنار رابطه  نقشي را ايفا مي Associationهر كالس در رابطه 

Association تواند در رابطه  همان كالس مي. گردد درج ميAssociation  با كالسي ديگر نقش ديگري را بازي

  .كند

  :مثال

  

3 - Multiplicity :  

  .تواند چندگانگي ارتباط را نيز نمايش دهد مي Associationهر رابطه 

  :مثال

  

  

  

  :يك بانك تعدادي حساب دارد: مثال

  حساب پس انداز - 1

  حساب جاري - 2

  وام - 3

Person Company
+Employed

+Work For

Person Company

1

*

1

*

Player Team

1

11..2211..22



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ۶۵    

 

براي حساب . باشد ساب، تاريخ افتتاح، نام مشتري، موجودي حساب و وضعيت حساب ميهر حساب داراي شماره ح

  .گيرد موجودي حساب، سود تعلق ميبه دارد كه بر اساس آن ماهانه  دپس انداز يك نرخ سود وجو

  .شود براي حساب جاري يك هزينه سرويس وجود دارد كه ماهيانه از حساب كم مي

  .شود اهانه وجود دارد كه در رأس تاريخ مقرر از حساب كم ميبراي حساب وام يك مبلغ قسط م

Class Diagram مسئله مطرح شده را ترسيم نماييد.  

  

كنند را در يك بانك اطالعاتي داشته باشد، اين  خواهد اطالعات افرادي كه در آن كار مي يك سازمان مي :مثال

  :اطالعات عبارتند از

  مه، كد ملي، تاريخ تولد، محل تولد، جنسيتنام و نام خانوادگي، شماره شناسنا

يا چند شماره تلفن، موبايل،  صفرتواند  يا چند آدرس داشته باشد، همچنين هر شخص مي صفرتواند  هر شخص مي

pager, fax و غيره داشته باشد.  

  .يا چند ايميل و وب سايت داشته باشد صفرتواند  هر شخص مي

يا  صفرتواند  همچنين هر شخص مي. داشته باشد و يا فرزندي نداشته باشديا چند فرزند  صفرتواند  هر شخص مي

  .چند همسر داشته باشد

  .طراحي كنيد كه جوابگوي اين سيستم باشد كالس دياگرامي

LoanAccount
PaymentAmount
PaymentDate

CalculatorBalance()

SavingAccount
InterestDate

CalculatorBalance()

CurrentAccount
ServiceCharge

CalculatorBalance()

Account
AccountNumber
Date
Balance
AccountState

CalculatorBalance()

Customer
Id
Name
Family
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نام، آدرس، تاريخ تولد، شماره كارمندي : هاي كارمندان عبارتند از يك كمپاني تعدادي كارمند دارد، ويژگي :مثال

هر . روع، نام پروژه، كد پروژه و غيرههاي هر پروژه عبارتند از تاريخ ش چندين پروژه دارد كه ويژگي همچنين شركت

  .كارمند ممكن است درگير يك يا چند پروژه باشد و يا هيچ پروژه اي نداشته باشد

كارمند از  تواند شامل هر تعدادي كارمند باشد، نرخ پرداخت ساعتي هر هر پروژه حداقل يك كارمند دارد و مي

شود كه مبلغ  اده ميپروژه اي به پروژه اي ديگر متفاوت است، در آخر هر ماه بعنوان حقوق به هر كارمند يك چك د

  .از مجموع ساعات كار كارمند روي هر پروژه ضرب در نرخ حقوق پايه كارمند در آن پروژه است هر چك عبارت

  .باشدطراحي كنيد كه جوابگوي مسئله فوق  كالس دياگرامي

  

Address
Id
Address
ZipCode

Company
Name

Contacts
Id
Code
Number

ContactType
Id
Name

1

1..n

Location
Id
Name

WebAddress
Id
Url

UrlType
Id
Name 1 1..n

1..n

1

1..n1

Person
Id
Name
Family
IdNumber
NationalId
BirthDate
Gender

0..n
1

0..n
1

1..n

1

1..n

1

0..n

1

0..n

1
0..n

1

0..n

1

1

0..n

1

0..n

BirthLocation

Child
Spouse

Project
StartDate
ProjectName
Id

Personnel
Name
Address
BirthDate
Id

Salary
Month
Hour
Id
Year

Work
Id
Payment
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Aggregation  

اي از  objectبوده و نشان دهنده يك رابطه كل به جزء است كه در اين رابطه Association  نوع خاصي از

  .هم گويند has-aگيرد، به اين رابطه  از كالس جزء را دربر مي objectكالس كل، تعدادي 

  

Whole has-a Part 

  كالس كل تشكيل شده است از كالس جزء

  :مثال

  

  .تا چند كاربر داشته باشد 0تواند  تواند عضو چند گروه كاربري باشد، هر گروه مي هر كاربر مي

Composition  

هاي كالس  objectخاص است كه در آن كالس كل مسئول ايجاد كردن و از بين بردن  Aggregationيك نوع 

د دارد به اين معنا كه با از بين رفتن باشد، بعبارت ديگر بين كالس كل و كالس جزء رابطه طول عمر وجو جزء مي

هاي كالس  objectمالك  كل كالس objectهمچنين . روند مي هاي كالس جزء نيز از بين objectكالس كل، 

  .هم گويند Part-ofبه اين رابطه . جزء است

  

Part is part-of Whole 

  .كالس جزء بخشي از كالس كل است

  :مثال

Whole Part

Group
Id
Name
Title

User
Id
UserName
Password

Whole Part
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  Aggregationبا  Compositionتفاوت 

Composition  Aggregation  

1 - object تواند جزء يك  جزء فقط ميobject كل باشد.  

  

اجزاء فقط بعنوان جزء از كل وجود دارند، وقتي كل از  - 2

  .روند بين برود اجزاء نيز از بين مي

هاي جزء  objectكل مسئول ايجاد كردن و از بين بردن - 3

  .است

چند كالس توانند متعلق به  اجزاء مي - 1

  .كل باشند

توانند بصورت مستقل زندگي  اجزاء مي - 2

  .كنند

  .هاي جزء نيست objectكل مسئول  - 3

  

Association Class   

د كه اين هايي داشته باش ممكن است ويژگي Associationبين دو كالس، خود رابطه  Associationدر رابطه 

متصل شده است نمايش داده  Associationه رابطه ها توسط يك كالس مجزا كه به صورت خط چين ب ويژگي

كنيم كه بخواهيم يك رابطه چند به چند را به مجموعه اي از  زماني استفاده مي Association Classاز  .شود مي

  .روابط يك به چند بشكنيم

  .توسط جدول واسط نيز قابل پياده سازي است Association Class: نكته

  :مثال

InvoiceItem
Id

Qty
Amount

Product
Id
Name

Invoice
Id

Date
Number

Customer
Id
Name
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  .ا شركت نياز دارد تا اطالعاتي را نگهداري نمايدشخص در ارتباط ب

Dependency  

هر تغييري در كالس . نمايد است به اين معنا كه كالس مبدأ از كالس مقصد استفاده مي usingيك نوع رابطه 

يا  targetو به كالس مقصد  clientيا  sourceبه كالس مبدأ  .گذارد مقصد بر روي كالس مبدأ نيز اثر مي

supplier گويند مي .  

  .است كه يك رابطه دائمي Associationيك رابطه موقتي است، برخالف رابطه  Dependencyرابطه 

  :مثال

  

  .شود تمام شد ارتباط قطع مي playتعريف شده است، زماني كه كار  playبعنوان پارامتر در  Channelچون 

  

  .را طراحي كنيد 24مسئله ص Class Diagram :مثال

Company

Person

1..n

1
+Employer

1

+Employee 1..n

Job
Title
HiredDate
Salary

Film
Name

Play(c : channel)
Stop()
Reset()

Channel



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ٧٠    

 

  

Sequence Diagram )دياگرام توالي(  

  .دهد دياگرام توالي بصورت منظم و در يك توالي زماني پشت سر هم ارتباطات متقابل اشياء را به ما نشان مي

مراحل انجام كار را مرحله به مرحله به ما نشان  use caseاين دياگرام براي انجام عمل خاصي در يك يا چند 

  .دهد مي

در مراحل تحليل و طراحي براي . سازد له اي از نمودارها را براي انجام يك عمل، مشخص ميدر واقع اين نمودار دنبا

  .شود فهم نحوه عملكرد سيستم از اين دياگرام استفاده مي

  :مثال

Personnel
PersonId

University
Id

Name
OpenDate

Person
Name
Family
IdNumber

BirthDate
Address
Tel

FieldCourse

PreCourse

Faculty
Id

Name
OpenDate

Course
Id
Name

Unit
CourseType

Delete()

Pre Course

Class
Id
Name

Student
StudentId

EnteranceYear

Field
Id
Name
TotalUnit

Master
MasterId

Rate

DesignQuery()

Degree
Id
Name

SelectUnit
Id

Grade
IsAdd
IsDelete

Result(year, termNo)

InsertGrade(stId, year, termNo)
DeleteTerm(stId, year, termNo)

Term
Id
TermNo

Year
Hour
ExamDate

CourseReport()



  UMLآموزش كاربردي زبان مدل سازي  ميثم خوشبخت

 

 ٧١    

 

  

  .دياگرام توالي مربوط به امانت گرفتن كتاب از كتابخانه را ترسيم نماييد: مثال

 : User

Home Login Account

1: Click Login

2: Open

4: Enter UserName & Password

5: Click Login Button

6: Validate

7: Return
8: Display

3: Display
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Collaboration Diagram )يدياگرام همكار(  

براي ايجاد . كنند هايي است كه در يك تراكنش شركت مي objectاست كه تأكيد آن بر سازماندهي  دياگرامي

كنند بر روي يك صفحه  مشاركت مي interactionهايي را كه در يك  objectبايست  دياگرام همكاري ابتدا مي

  .كند ترسيم نمود ميها را به يكديگر وصل  objectهايي را كه اين  linkقرار داد و سپس 

  .نمايند بايد مشخص نمود ها به يكديگر ارسال و دريافت مي objectهايي كه  messageها را با  linkاين 

  

  .نمودار دياگرام همكاري را براي امانت گرفتن كتاب از كتابخانه رسم كنيد: مثال

عضو كتابخانه  : 
كتابدار    فهرست كتابها  دستيار كتابدار 

درخواست كتاب :1
جستجوي كتاب :2

برگرداندن اطالعات  :3

برگرداندن اطالعات  :4

تاييد كتاب  :5
كتاب را بياور   :6

آوردن كتاب  :7

تحويل كتاب  :8
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State Chart Diagram )نمودار حالت(  

رود، وقتي در يك پروژه اي  سيستم به كار مي Dynamicهاي  پياده سازي جنبهبراي كه يك دياگرام تحليلي است 

هايي داشته باشيم كه رفتارهاي آنها وابسته به وضعيتشان باشد در اين حال دياگرام حالت براي اين  كالس يا كالس

  .ها مفيد است كالس

نمودار  .دهد رود نشان مي ز بين ميا objectزماني كه  تامنفرد را  objectيك نمودار حالت چرخه زندگي يك 

را مدل كند، در حالي كه نمودارهاي كالس يك  objectهاي مختلف يك  كند تا حالت حالت مسيري را آماده مي

  .دهد ها و وابستگي آنها نشان مي تصوير ثابت از كالس

داشته باشد و يا اينكه تواند حالت پاياني ن يك نمودار حالت فقط و فقط يك حالت شروع دارد، در حالي كه مي

  .چندين حالت پاياني داشته باشد

شوند و در واقع اگر  هاي پيچيده ايجاد مي شوند، آنها فقط براي كالس يمارهاي حالت براي هر كالس ايجاد ننمود

object د و در هر حالت خيلي متفاوت رفتار نمايد، ر چند حالت مختلف وجود داشته باشاي از يك كالس بتواند د

  .كن است بخواهيد يك نمودار حالت براي آن ايجاد نماييدمم

عضو كتابخانه  : 

كتابدار   

فهرست كتابها 

 دستيار

كتابدار   

درخواست كتاب :1

جستجوي كتاب :2
برگرداندن اطالعات  :3

برگرداندن اطالعات  :4

تاييد كتاب  :5 كتاب را بياور   :6

آوردن كتاب  :7

تحويل كتاب  :8
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  State Chart Diagramعناصر تشكيل دهنده 

1 - state  :وضعيتي از كالس است و نام آن بايد به صورت اسم مفعول باشد.  

2 - transition افتد نشان دهنده عملي هستند كه با انجام آن عمل تغيير وضعيت اتفاق مي: ها.  

داشته باشيم با اين شرط كه مشخصات  stateتوانيم چندين خروجي از يك  ما مي Activity Diagramبرخالف 

  .با ديگري فرق داشته باشد Transitionهر 

  .دياگرام حالت مربوط به نامه ارسالي در يك اتوماسيون اداري را ترسيم كنيد: مثال

  .باشد ما نامه مي objectدر اين مثال 

بازنشسـته

بازخريد معلق شده

OFF ON

Open

Close
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موقت 

امضا شده  ثبت شده

ارسال شده

دسته بندي 

اصالحمشاهده

حذفامضا

ثبت

مشاهده

دسته بندي 

ارسال

مشاهدهدسته بندي 


