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 تحلیل های کالس و اطالعات سناریوها،:ها خواسته سازی مدل -9 جلسه

 مقدمه .1

 مدل سازی خواسته ها چیستند؟  .1.1

در مدل سازی خواسته ها تلفیقی از شکل های متنی و نموداری برای به تصویر کشیدن خواسته ها استفاده می شود به شیوه ای که 

 درک آن آسان تر باشد.

 چرا اهمیت دارد؟ .1.1

 بعدی متفاوت به نمایش در می آورند. زچون هر کدام از مدل ها خواسته ها را ا

 تحلیل خواسته ها .2

 اتحلیل خواسته ه .1.1

 تحلیل خواسته ها به تعیین مشخصات خصوصیات عملیاتی نرم افزار منجر می شود. -

 واسط نرم افزار با سایر عناصر سیستم را مشخص می کند. -

 قید و بندهایی را که نرم افزار باید رعایت کند، تعیین می نماید. -

 انواع مدل ها .1.1

 توضیح مدل

 .گذارند می نمایش به کاربر دیدگاه از را سیستم o برسناریو مبتنی های مدل

 .گذارد می نمایش به را آنها بین روابط و داده اشیاء و اطالعاتی فضای o ها داده سازی مدل

 .پردازد می روابط و صفات اشیاء تعریف به o کالس بر مبتنی های مدل

 گرا جریان های مدل
o در حرکت هنگام به را عناصر توسط ها داده تبدیل چگونگی و سیستم عملیاتی عناصر که 

 .دهد می نمایش سیستم

 .کشند می تصویر به بیرونی های رویداد از ای نتیجه عنوان به  را افزار نرم رفتار چگونگی o رفتاری های مدل

 اهداف مدل خواسته ها .1.2

 توصیف انچه که مشتری نیاز دارد.  -

 طراحی نرم افزار ایجاد مبنایی برای تهیه -

 تعریف مجموعه ای از خواسته ها که پس از ساخته شدن نرم افزار بتوان آنها را اعتبار سنجی کرد. -

 نکته: مدل خواسته ها به عنوان پلی میان توصیف سیستم و مدل طراحی  -

 قواعد تحلیل .1.2
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 مدل نباید خود را درگیر جزئیات کند. و باید سعی کند چگونگی کار کردن سیستم را توضح دهد. -

استه ها باید در کل چیزی به درک ما از خواسته های نرم افزار بیافزاید و دیدی از دامنه اطالعاتی، عملکرد و هر عنصر از مدل خو -

 رفتار سیستم فراهم سازد.

 جلب رضایت همه ی ذی نفعان. -

 به حداقل رسانی ارتباطات میان مولفه ها در سرتاسر سیستم -

 حفظ سادگی مدل تا حد امکان -

 تحلیل دامنه .1.2

عبارت است از شناسایی، تحلیل، و تعیین مشخصات خواسته های رایج از یک دامنه ی کاربردی خاص معموال برای استفاده مجدد  -

 ژه که در همان دامنه کاربردی قراردارند. در چندین پرو

 .انوردی، بانکداری، بازی و پزشکیمانند: هو -

 عناصر مدل تحلیل .1.2

 توضیح مدل

 همکاری نمودارهای - ها کالس نمودارهای o ها کالس های مدل

 کاربردی سناریوهای - کاربردها مورد o سناریو بر مبتنی های مدل

 ای داده های مدل - ها o DFD گرا جریان های مدل

 ترتیبی نمودارهای - حالت نمودارهای o رفتاری های مدل

 مدل سازی مبتنی بر سناریو .3

 ایجاد یک مورد کاربرد مقدماتی .2.1

 مورد کاربرد شیوه استفاده یک کنش گر از نرم افزار برای رسیدن به هدفی مشخص است. -

- UC  صرفا به تعریف آنچه که در بیرون سیستم قرار دارد )کنش گر( و آنچه که باید توسط سیستم انجام شود کمک می کند.ها 

 پاالیش یک مورد کاربرد مقدماتی .2.1

 آیا کنش گر در این نقطه کنش دیگری انجام می دهد؟ -

 آیا امکان خطا برای کنش گر در این نقطه وجود دارد؟ -

 آیا این امکان وجود دارد که کنش گر در این نقطه با رفتار دیگری مواجه گردد؟ -

 .که مورد کاربرد را تکمیل می کنند UMLمدل های  .4

 نمودار فعالیت .2.1

 نمودار فعالیت کنش ها و تصمیم گیری هایی را که در اجرای یک عملکرد رخ می دهند را به نمایش می گذارد. -
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 مستطیل: نشان دادن عملکرد سیستم -

 پیکان: نمایش جریان در سیستم  -

 لوزی: تصمیم گیری -

 خطوط افقی تو پر: فعالیت های موازی -

 ارهای بخش بندینمود .2.1

 جریان کنش ها و تصمیم گیری ها را به نمایش می گذارد و نشان می دهد کدام کنش گران کدام کنش را انجام دهند. -

را  UCنمودار بخش بندی شکل دیگری از نمودار فعالیتهاست که به کمک آن می توان جریان ِ فعالیت های توصیف شده در یک  -

  .به نمایش در آورد

 .و در عین حال نشان داد که کدام کنش گر یا کالس تحلیل مسئولیت کنش ِ توصیف شده توسط یک فعالیت است -

 مفاهیم مدل سازی دادها .5

  مفاهیم مدل سازی داده ها .2.1

 توضیح مفاهیم

 هاشیاء داد

o  .یک شی ءداده نمایشی است از هر گونه اطالعات مرکب که توسط نرم افزار پردازش می شود 

o  .منظور از اطالعات مرکب چیزی است که دارای چند صفت یا خاصیت متفاوت باشد 

o  مثال: پهنا که تنها یک مقدار دارد، شی ء داده معتبری نیست ولی بعد که شامل طول عرض و ارتفاع می

 شود به عنوان یک شی ء قابل تعریف است. 

 صفات داده ها

o  .خواص یک شی ء داده را تعریف می کند 

o  موارد، به شی ء صفات، یک شی ء داده ای را نام می برند، خصوصیات آن را توصیف می کنند و در برخی

 دیگر ارجاع می دهند.

 ارتباطات
o  .اشیاء داده را به هم متصل می کند 

o .رابطه ها نشان گر ِ شیوه ی اتصال اشیاء داده به یکدیگرند 

 سازی مبتنی بر کالس هامدل  .6

 مدل سازی مبتنی بر کالس ها .2.1

 اشیایی را که سیستم دستکاری می کند. -

 عملیاتی که در مورد اشیاء به کار می رود تا این دستکاری ها انجام شود  -

 روابط میان اشیاء  -

 همکاریهایی که بین کالس ها رخ می دهد. -

 عناصر یک مدل مبتنی بر کالس ها .2.1

 کالس ها و اشیاء  -
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 صفات -

 عملیات -

 (CRCمسئولیت کالس ها ) -مدل های همکاری -

 نمودارهای همکاری -

 پکیج ها -

 شناسایی کالس های تحلیل .2.2

 نخست است.ی واقعا دشوار، کشف کالس های درست در وهله مسئله  -

 می توانیم شناسایی کالس ها را بررسی سناریوهای کاربری آغاز کنیم و مورد کاربرد ها را تجزیه کنیم. -

 کالس ها با خط کشیدن زیر عبارت های اسمی و وارد کردن آنها در یک جدول تعیین می شوند. -

 ها استفاده کرد. نآلحاظ کردن در مدل تحلیل باید از های بالقوه برای  خصوصیات انتخابی که در پرداختن به هر کدام از کالس -

 توضیح مفاهیم

 به خاطر سپردن اطالعات مربوط به کالس بالقوه برای عملکرد سیستم ضروری باشد.  o اطالعات نگهداری شده

 سرویس های الزم
o  کالس بالقوه باید دارای مجموعه ای از عملیات قابل شناسایی باشد که بتوانند مقدار صفات آن را

 به طریقی تغییر دهند.

 کالس با یک صفت بهتر است در قالب صفتی از یک کالس دیگر نمایش داده شود. o صفات چندگانه

 . باشد ضروری سیستم عملکرد برای بالقوه کالس به مربوط اطالعات سپردن خاطر به o شده نگهداری اطالعات

 الزم های سرویس
o را آن صفات مقدار بتوانند که باشد شناسایی قابل عملیات از ای مجموعه دارای باید بالقوه کالس 

 .دهند تغییر طریقی به

 .شود داده نمایش دیگر کالس یک از صفتی قالب در است بهتر صفت یک با کالس o چندگانه صفات

 مشخص کردن صفات .2.2

 صفات، کالس انتخاب شده برای گنجاندن در مدل خواسته ها را توصیف می کند . یعنی کالس را تعریف می کنند. -

 صفات، مجموعه ای از اشیاء داده هستند که یک کالسرا به طور کامل در حیطه ی مسئله تعریف می کنند. -

ها را مطالعه کنید و آن چیزهایی را انتخاب UCیل باید هرکدام از برای توسعه مجموعه ای با معنا از صفات برای یک کالس تحل -

 کنید که به طور منطقی به کالس تعلق دارند. 

 تعریف عملیات ها .2.2

 عملیات ها رفتار شیء را تعریف می کنند.

 عملیاتی که داده هارا به طریقی دستکاری می کنند: اضافه و حذف کردن -

 ند.عملیاتی که محاسبه انجام می ده -

 عملیاتی که در باره ی حالت یک شی ء تحقیق می کنند . -

 را برای وقوع یک رویداد کنترل کننده پایش می کنند. عملیاتی که یک شی -

 .برای تعریف عملیات ها تجزیه گرامری دوباره مطالعه می شود و این بار افعال جداسازی می شوند
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 CRCمسئولیت کالس ها  -مدل سازی همکار .2.2

- CRC ندهی کالس های مرتبط با خواسته های  سیستم یا محصول را فراهم می سازد.ابزاری ساده برای شناسایی و سازما 

- CRC  ای از کارتهای شاخص استاندارد است که کالس ها را به نمایش می گذارند.مجموعه 

 این کالس ها به سه بخش تقسیم می شوند: -

 در باالی کارت نام کالس را می نویسید. -

 ان را در طرف چپ می نویسید.در بدنه کارت فهرست مسئولیت های کالس را در طرف راست و همکار -

 این کارت ها میتوانند واقعی یا مجازی باشند. -

 مسئولیت ها صفات و عملیات مرتبط با کالس هستند. -

همکاران کالس هایی هستند که برای فراهم ساختن اطالعات الزم برای کامل شدن یک مسئولیت توسط یک کالس مورد نیاز  -

 هستند.

 هر همکاری یا به معنای درخواست برای اطالعات یا تقاضای کنش است. -

 ن کالس هاروابط بی .2.6

 رابطه شمول -

 رابطه آگاهی داشتن از ... -

 رابطه بستگی داشتن به ... -

همه کالس هایی که بخشی از یک کالس مجتمع هستند، از طریق رابطه شمول به آن کالس مجتمع متصل اندمثال: کالس بدن  -

 193ازیکن بخشی از بازیکن است/مثال ب

 هنگامی که یک کالس باید اطالعات را از کالس دیگری کسب کند رابطه اگاهی داشتن از... برقرار می شود. -

 رابطه بستگی داشتن به ...  به این معناست که دو کالس دارای ارتباطی به جز آگاهی داشتن از ... و شمول هستند. -

 اجتماع و وابستگی .2.6

 در بسیاری از موارد دو کالس به شیوه ای مشابه با ارتباط دو شی ء داده ای با هم ارتباط دارند. -

 مشخص می کند. اجتماع رابطه میان کالس هارا -

 چندگانگی مشخص می کند که چند کالس با چند کالس دیگر ارتباط دارند. -

 سرور وجود دارد. –طه کالینت در بسیاری از موارد میان دو کالس تحلیل یک راب -

 در این گونه موارد کالس کالینت به نحوی به کالس سرور وابسته است و یک رابطه وابستگی برقرار می شود. -

 پکیج های تحلیل .2.6

 بخش مهمی از مدل سازی تحلیل گروه بندی است. -

یعنی عناصر گوناگون مدل تحلیل مثل مورد کاربردها و کالس های تحلیل طوری گروه بندی میشوند که یک پکیج از آن ها   -

 تشکیل شود.

 


