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 0 بخش وب تحت های برنامه و الگوها رفتار، جریان،:ها خواسته سازی مدل - 01جلسه 

 راهبردهای مدل سازی خواسته ها .0

 تحلیل ساخت یافته .1.1

 داده ها و فرایندهایی که این داده ها را تبدیل می کنند، موجودیت های مجزا در نظر گرفته می شوند.  -

 اشیای داده ای به شیوه ای مدل سازی می شوند که صفات و روابط میان آن ها را تعریف کند. -

چگونگی تبدیل اشیای داده ای را به فرایندهایی که اشیای داده ای را دستکاری می کنند، به شیوه ای مدل سازی می شوند که  -

 هنگام جریان یافتن آن ها در سیستم نشان دهند.

 تحلیل شی گرا .1.1

 بر تعریف کالس ها و شیوه همکاری آن ها با یکدیگر برای برآورده ساختن خواسته های مشتری تاکید دارد. -

 مدل سازی جریان گرا .2

 DFDنمودار جریان داده ها  .1.1

-  DFD و نمودارهای مرتبط با آن بخش رسمی ازUML  به شمار نمی روند ولی می توان از آن ها برای تکمیل نمودارهایUML 

 و دیدی اضافه از خواسته ها و جریان داده ها به دست آورد. بهره برد

-  DFD  خروجی به دست می دهد. یعنی اشیاء داده ای به درون نرم افزار جریان پیدا  -فرایند –نمایی از سیستم بر اساس ورودی

 می کنند، توسط عناصر پردازشی تبدیل می شوند و اشیاء داده ای حاصل به بیرون نرم افزار جریان پیدا می کنند.

 DFDنمایش نمودارهای  .1.1

 تبدیالت با دایره و اشیاء داده ای با پیکان های برچسب دار  -

-  DFD  به شیوه ای سلسله مراتبی نمایش داده می شوند، یعنی اولین مدل در جریان داده ها که سطح صفر نامیده می شود، کل

 سیستم را نمایش می دهد و نمودارهای بعدی در هر سطح بعدی جزئیات بیشتری را نشان می دهند.

 ایجاد مدل جریان داده ها .1.2

 یات، می توانیم سیستم را به طور ضمنی از نظر عملیاتی تجزیه کنیم.به سطوح باالتری از جزئ DFDبا پاالیش  -

 هدف نمودارهای جریان داده ها، فراهم ساختن یک پل معنایی میان کاربران و سازندگان سیستم است. -

 ایجاد مدل جریان کنترل .1.2

ست که برای به دست آوردن دیدی ابرای برخی انواع برنامه های کاربردی مدل داده ها و نمودار جریان داده ها همه آن چیزی  -

 مناسب از خواسته های نرم افزار الزم است.
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ولی گروه بزرگی از برنامه های کاربردی بیشتر توسط رویدادها اداره می شوند تا داده ها و  بیشتر اطالعات کنترلی تولید می کنند  -

 تا گزارش و چیزهایی برای نمایش. 

 سازی جریان کنترل هم نیازدارند. زی جریان داده ها به مدلاین گونه برنامه ها عالوه بر مدل سا -

 یک آیتم کنترلی یا رویدادی به صورت مقداری بولی، یا شرطی پیاده سازی می شود. -

برای ایجاد مدل جریان کنترل، رفتار سیستم را با شناسایی حالت ها، چگونگی رسیدن به هر حالت و تعیین گذارهای میان حالت  -

 ها توصیف کنید.

 (CSPECمشخصات کنترل ) .1.2

 رفتار سیستم را به دوشیوه نمایش می گذارد.

حاوی یک نمودار حالت است که رفتار را به صورت ترتیبی مشخص می کند. این نمودار چگونگی پاسخ دهی سیستم به رویدادها را  -

 .به هنگام عبور از حالت های سیستم نشان می دهد

( )مشخصات ترکیبی رفتار( است. این نمودار اطالعات موجود در نمودار حالت را در PATحاوی یک جدول فعال سازی فرایندها ) -

 حیطه فرایندها و نه حالت ها، نشان می دهد. 

- CSPEC رفتار سیستم را توصیف می کند، ولی درباره کارکرد داخلی فرایندهایی که در نتیجه این رفتار فعال می شوند، هیچ ،

 اطالعاتی نمی دهد.

 (PSPECیندها )مشخصات فرا .1.2

 در توصیف همه فرایندهای مدل جریان که در سطح نهایی پاالیش ظاهر می شوند کاربرد دارد. -

محتوای تعیین مشخصات فرایندها می تواند شامل متن روایی، توصیفی از زبان طراحی برنامه برای الگوریتم فرآیند، معادالت  -

 باشد. UMLریاضی ، جداول یا نمودار های فعالیت های 

مشخصاتی ایجاد کنید  برای همراه کردن با هر حباب در مدل جریان، می توانید مجموعه ای از ریز PSPECبا فراهم ساختن یک  -

 که برای طراحی مولفه ای از نرم افزار، که آن حباب را پیاده سازی می کند، به عنوان دستورالعمل به کار می رود.

 ایجاد مدل رفتاری .3

 ایجاد مدل رفتاری .2.1

 ای قبلی، نشان دهنده عناصر ایستای مدل خواسته هامدل ه -

نمایش پاسخ و  نمایش رفتار سیستم به صورت تابعی از زمان و رویدادهای مشخص، نشان دهنده رفتار پویای سیستممدل رفتاری  -

 .نرم افزار به رویدادها و محرک های خارجی

 شناسایی رویدادها به کمک مورد کاربرد .2.1

 گر و سیستم را شامل می شوند. اله ای از فعالیت ها که کنشمورد کاربرد: نمایش دنب -

 هرگاه سیستم و کنش گری به تبادل اطالعات بپردازند، یک رویداد رخ می دهد. -
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 نمودارهای حالت .2.2

 حالت هر کالس در زمانی که به وظیفه خود عمل می کند.

 حالت انفعالی: حالت فعلی همه صفت های یک شی است. -

 لی شی را به هنگام قرار گرفتن در معرض تبدیل یا پردازش مستمر نشان می دهد.حالت فعال: وضعیت فع -

نمودار حالت: یک مولفه از مدل رفتاری که حالت های فعال هر کالس و رویدادهایی را نشان می دهد که باعث تغییر در این حالت 

 های فعال می شوند. 

 نمودارهای ترتیب .2.2

 دهد رویدادها چگونه باعث گذار یک شی به شی دیگر به عنوان تابعی از زمان می شوند.یک مولفه از مدل رفتاری که نشان می  -

 نشان دهنده کالس های کلیدی و رویدادهایی که باعث جریان یافتن رفتار از کالسی به کالس دیگر می شوند.  -

 الگوهایی برای مدل سازی خواسته ها .4

 الگوهایی برای مدل سازی خواسته ها .2.1

 هستند که هنگام مواجهه با مساله ای جدید، می توان آن ها را دوباره به کار برد.سازوکارهایی  -

 ذخیره الگوهای تحلیل در یک مخزن، به طوری که اعضای تیم بتوانند با جستجو، آن ها را یافته و دوباره استفاده کنند. -


