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  نه

افزار و  نرم کاربردارائه مستندي جهت 

سط کاربران هدف، و تو استفاده آن

  مدل استقرار یطّراح
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 استخراج و شده انجام طّراحی بررسی
 شده استفاده ناخودآگاه که الگوهایی

  .برنامه نهایی تحویل .بودند

  آقای مهینی  امکان نصبمستند نصب، 

  شرق آقای مهینی، آقای نصیری  بندی جمع/ سازی نهایی  پیاده

  شرق آقای نصیری  کار رفته الگوهای به
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  فهرست مستندات ۳
صورت گزارش  و هم به) ارجاع به یک بخش خاص(صورت مرجع  ای تهیه شده است که هم به گونه این پروژه به  مستندات

های  این مستندات در بخش .درستی بیان کند را به سامانههای  قابل استفاده بوده و ویژگی) ، از باال به پایین جهت مطالعه(

  .گردد ی تغییرات این سند بررسی می یخچهدر جدول ذیل صرفًا تار. اند ارائه گردیده خاص خود

  ی تغییرات سند تاریخچه ۳.۱

  مسئول  نسخه   منبع  شرح تغییر  نام مورد   تاریخ

  مهینی  ۱٫۰  با استفاده از جزئیات سفارش مشتری  تولید و توصیف   انداز مستند چشم  ۱۳۸۷/۸/۸

  شرق نصیری  ۱٫۰  انداز چشمبا توجه به نیازهای توصیف شده در   رسم   نمودار موارد کاربرد  ۱۳۸۷/۸/۸

  مهینی  ۱٫۰  با نگاه به روی نمودار کاربرد  توصیف   مشّخصات موارد کاربرد  ۱۳۸۷/۸/۸

  شرق نصیری  ۱٫۰  با مرور کلیه اسناد  ایجاد  نامه واژه  ۱۳۸۷/۸/۸

  مهینی  ۱٫۰  های کاربر با مرور نیازمندی  ایجاد  ای های غیروظیفه نیازمندی  ۱۳۸۷/۸/۱۵

  شرق نصیری  ۱٫۰  های کاربر و موارد کاربرد نیازمندی  طّراحی  ی واسط کاربری ی اولیه نمونه  ۱۳۸۷/۸/۱۵

  شرق نصیری  ۱٫۰  موارد کاربرد  طّراحی  نمودار فّعالیت  ۱۳۸۷/۸/۲۵

  مهینی  ۱٫۰  موارد کاربرد و نمودار فّعالّیت  طّراحی  نمودار کالس  ۱۳۸۷/۸/۲۵

  شرق نصیری  ۱٫۱  و تغییرات سندنمودارهای جدید   تکمیل  نامه واژه  ۱۳۸۷/۸/۲۵

  شرق نصیری  ۱٫۰  موارد کاربرد و نمودار فّعالّیت  طّراحی  نمودار توالی تحلیل  ۱۳۸۷/۹/۷

  مهینی  ۱٫۰  های کاربر مرور اسناد و نیازمندی  طّراحی  توصیفات معماری سیستم  ۱۳۸۷/۹/۷

  مهینی  ۱٫۰  های تیم سیاستتوصیفات معماری و   تعیین elaborationهای فاز iternبرنامه   ۱۳۸۷/۹/۷

  مهینی  ۱٫۰    سازی پیاده  )پیوست(ی قابل اجرا  نمونه  ۱۳۸۷/۹/۱۹

  مهینی  ۱٫۰ نمودار کالس تحلیل  طراحی  نمودار کالس طراحی  ۱۳۸۷/۹/۱۹

  شرق نصیری  ۱٫۱ نمودار کالس تحلیل پیشین  تکمیل  نمودار کالس طراحی  ۱۳۸۷/۹/۲۵

  شرق نصیری  ۲٫۰ نمودار قابل اجرای پیشین  تکمیل  )پیوست(ی قابل اجرا  نمونه  ۱۳۸۷/۹/۲۵

  مهینی  ۱٫۰ نمودار کالس تحلیل  طراحی  ها نمودار مؤالفه  ۱۳۸۷/۹/۲۵

  مهینی  ۱٫۰  نمودار توالی تحلیل  طراحی  نمودار توالی نهایی  ۱۳۸۷/۹/۳۰

  شرق نصیری  ۱٫۰  ی قابل اجرا موارد کاربرد و نمونه  تعیین  های فاز ساختiterationبرنامه   ۱۳۸۷/۹/۳۰

  شرق نصیری  ۱٫۰  های شناخته شده در مراحل قبل نیازمندی  طراحی  شمای پایگاه داده  ۱۳۸۷/۱۰/۷

  شرق نصیری  ۱٫۰  های شناخته شده در مراحل قبل نیازمندی  طراحی  )پیوست(مستند استفاده   ۱۳۸۷/۱۰/۱۴

  نصیری/مهینی  ۱٫۰  طراحینمونه قابل اجرا و نمودارهای   اجرا  )پیوست(سازی نهایی  پیاده  ۱۳۸۷/۱۱/۱۰

  مهینی  ۱٫۰  سازی نهایی پیاده  تنظیم  )پیوست(مستند نصب   ۱۳۸۷/۱۱/۱۰

  شرق نصیری  ۱٫۰  بررسی پروژه و نمودارهای کالس و کاربرد  طّراحی  مناسب/ کار رفته  الگوهای به  ۱۳۸۷/۱۱/۱۰



 

۹ 
 

  انداز مستند چشم ۳.۲

و امکانات کّلی ) کاربرها(گرها  کنشتعریف محصول و شناسایی ضمنی هدف از تهیه و تدوین این مستند، تعریف نیازها، 

در این ) باشند پروژه دستیاران آموزشی درس میاین که در (مشتری و دقیق با کامل  ارتباط عدمبا توجه به . است سامانه

کان تغییر این مستند از این رو ام. چه احتمال دارد تعریف شوند چنان سامانهمستند سعی شده است که نیازهای اساسی 

   .ی نزدیک وجود دارد در آینده

شود که شرح محصول تا حّد ممکن دقیق و نزدیک به محصول نهایی ارائه شود تا مشتری تصویر  با این حال سعی می

  .قرارست حل کند داشته باشد سامانهدقیقی از نیازهایی که این 

  

  

  شرح مشکل ۳.۲.۱

  

دشواری مدیریت خرید و فروش کتاب در یک فروشگاه،   شرح مسئله یا مشکل

، )دسته بندی(وجوی کتاب، مدیریت کتاب ها  جستخصوصًا 

  گیری های در حال اتمام و گزارش ی کتاب تهیه

) گیری منسجم و دقیق مدیریت و گزارش(مدیر فروشگاه   گیرند نفعانی که تحت تأثیر این مسئله قرار می ذی

، )و و مدیریت اعمال فروش کتابوج جست(ی کتاب  فروشنده

ها و بررسی وضعیت  ثبت موجودی( فروشی مسئول انبار کتاب

  ی آن مشتریان فروشگاه و در ادامه) کتب

هایی که فروش خوبی  ه شدن کتابخرید افزایش احتمال  تأثیر مشکل

های پرفروش و  تمام شدن کتاب احتمال افزایش. ندارند از بازار

گیری و تعیین وضعیت  واری گزارشدش. از دست دادن مشتری

تواند  که می) ی پرفروش و پراستقبال دسته(کتب 

  .گذاری موّفق را به تعویق بیاندازد سرمایه

گذاری، از دست  برای خرید و سرمایه  تسریع در انتخاب کتاب  تواند داشته باشد حل موّفق می مزایایی که یک راه

آگاهی از وضعیت ی تمام شدن کتاب،  ندادن مشتری به بهانه

  تقاضاهای رایج و وضعّیت انبار

  

  

  

  

  

 



 

۱۰ 
 

  شرح محصول ۳.۲.۲

  فروشگاه) مسئول خرید(ی فروشگاه، انباردار  مدیر فروشگاه، فروشنده  برای

  افزاری به زبان جاوا است نرم  فروشی افزار مدیریت کتاب نرم

  .کند در حال اتمام را فراهم می و امکان مدیریت کتب خریداری شده، فروخته شده -۱  که

  .کند را فراهم می) خرید، فروش(از تعامالت گیری  گزارشامکان  -۲

  .کند بندی کتب و آمارگیری از هر دسته را فراهم می امکان دسته -۳

  .آورد را فراهم می... وجوی کتاب بر اساس نام، نام نویسنده، ناشر و  امکان جست -۴

  .کند های تقاضا شده از جانب مشتری را میّسر می کتابامکان ثبت و بررسی  -۵

  

  ی کاربرد دامنه ۳.۲.۳

شرق و محّمد مهینی  که توّسط آیدین نصیری» فروشی مدیریت کتاب«افزار  ی نرم انداز برای ایجاد و توسعه این سند چشم

  .تولید خواهد شد کاربرد دارد

جلب و دقیق کردن این حوزه با نیازهای مشتری و  سامانههای  ی فّعالیت از فواید دیگر این سند، شناسایی دامنه

  .است سامانهنظر مشتری بر سر تعریف اهداف  تفاهم

  

  محیط اجرایی کاربران ۳.۲.۴

با این تفسیر، . نیاز است JRE۷شود و برای اجرای آن به  به زبان جاوا نوشته می) طبق درخواست کارفرما(افزار  این نرم

  .باشد ویندوز و لینوکس قابل نصب و اجرا می های عاملسیستمدر  سامانهاین 

  

  نفعان و کاربران ذی ۳.۲.۵

گیری از  ها است و امکان گزارش بندی آن ها و دسته کسی که مسئول مدیریت کتاب  فروشی مدیر کتاب

  .طرق مختلف دارد سیستم را به

فیلدهای بر اساس  وجوی کتاب جست کسی که مسئول فروش کتاب به مشتری و  فروشی ی کتاب فروشنده

  .تواند کتب تقاضا شده را به سامانه بیافزاید چنین می هم .است مختلف

گیری از وضعیت موجودی کتاب کسی که مسئول خرید کتاب از بازار و گزارش  فروشیمسئول خرید کتاب

  .باشدمی

 سامانهصورت مستقیم با  آید و لزومًا به فروشی می کسی که برای خرید به کتاب  فروشی مشتریان کتاب

  .تعامل ندارد

  

                                                 
7  Java Runtime Environemnt 



 

۱۱ 
 

  سامانهنیازهای  ۳.۲.۶

  مسئله  تقّدم  نیاز

  فروشی کتاب ثبت فروخته شدن کتاب به مشترِی  باال  ثبت فروش کتاب

  انبار/ثبت خریداری شدن کتاب از بازار کتاب و ذخیره شدن در فروشگاه  باال  ثبت خرید کتاب 

  های موجود کتاب... تعداد و شامل تغییر نام و مشخصات، تغییر   باال  ها مدیریت کتاب

  ...های کتاب نظیر علمی، داستانی،  امکان حذف، افزایش، ویرایش دسته  باال  های کتاب مدیریت دسته

  ...وجوی کتاب براساس مشخّصات کتاب نظیر نام، نویسنده، ناشر،  جست  باال  وجوی کتاب جست

  بندی یک روز خاص فروخته شده و جمعهای  ی کتاب امکان مشاهده  باال  گزارش فروش به تفکیک روز

  های در حال اتمام یا تقاضا شده توسط مشتری ی کتاب امکان مشاهده  باال  های تقاضا شده گزارش کتاب

  های تقاضا شده امکانی برای مدیر فروشگاه پس از مشاهده گزارش کتاب  باال  امکان سفارش کتاب

  خاص انبرای کاربر سامانهمحدود بودن دسترسی به   باال  سامانهامکان ورود و خروج در 

  به لیست کتب درخواستیکتاب درخواست شده یا در حال اتمام  افزدون  باال  ثبت تقاضای کتاب

  ...) سود و زیان و (ی گزارش تحلیلی  امکان مشاهده  ۸متوّسط  گزارش تحلیلی فروش

  نام، آدرس، تلفنکاربران، امکان ویرایش و افزودن اطالعات فروشگاه نظیر   متوّسط  مدیریت اطالعات فروشگاه

  امکان چاپ رسید خرید برای مشتری  پایین  امکان چاپ رسید مشتری
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۱۲ 
 

  ای های غیر وظیفه نیازمندی ۳.۳

  :ی زیر تقسیم کرد توان به سه دسته ای را می های غیروظیفه اشاره شده است نیازمندی [1]چنان چه در مرجع 

 ۹ای محصول های غیروظیفه نیازمندی ۳.۳.۱

۳.۳.۱.۱ Maintainability 
های  مندی با توجه با کوچک بودن محیط اجرایی محصول و محدود بودن کاربران، احتمال درخواست تغییر در وظیفه

است که  پذیری سامانه از موارد قابل توجه محصول داشت از این رو نگه. شود بینی می های آن پیش ی فعالیت سامانه و حوزه

  . شود رعایت میی حداالمکان از ابزارهای استاندارد  با استفاده

  .باشد سازی و مستندسازی مناسب از دیگر رویکردهای مورد توجه در این راستا می ی مناسب از تسهیالت برنامه استفاده

 

۳.۳.۱.۲ Performance 
گویی آن در حد مطلوبی باشد و کاربران و مشتری  سازی شود که زمان پاسخ ای طّراحل و پیاده گونه باید به سامانه

چنین محّلی بودن سیستم، این نیازمندی مورد  با توجه به محدود بودن کاربران و هم. ظار نگذاردفروشگاه را در انت

  .رود شمار نمی خطیری به

  

۳.۳.۱.۳ Reliability 
ها و فروش فروشگاه در سامانه، از کار افتادگی سیستم باعث وقفه در فروش، مدیریت،  سازی تعداد کتاب با توجه به ذخیره

با این وصف، سامانه نباید در ماه بیش از یک روز ازکارافتادگی . شود ها می اطالعات کتاب روزرسانی جست و جو و به

  .داشته باشد

مثاًل نیافتن کتاب (دادن آن  ست باعث نارضایتی مشتری و از دست چنین از آن جا که بروز خطا در سامانه ممکن هم

ای طّراحی شود که  خطاهای  گونه ود، سامانه باید بهچنین اشتباهات مالی فروشگاه ش و هم) وجو موجود در هنگام جست

  .دهی داشته باشد احتمالی در آن به حداقل رسیده و امکان آشکارسازی و گزارش

شمار  در همین راستا جزو نیازهای اساسی محصول به) صورت خودکار یا دستی به(ی پشتیبان توّسط سامانه  ی نسخه تهیه

  .اّطالعات فروشگاه، امکان بازیابی آن میّسر باشدرود که در صورت از دست رفتن  می

 

۳.۳.۱.۴ Portability  
استفاده از زبان . افزاری را داشته باشد افزاری و سخت های مختلف نرم سامانه باید قابلّیت نصب و اجرا در محیط

  .کند را فراهم می های عامل ویندور و لینوکس اندازی در سیستم سهولت اجرا و راه JREو استفاده از  Javaنویسی  برنامه
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۱۳ 
 

۳.۳.۱.۵ Usability 
افزاری، سامانه باید از  های نرم فروشی به محیط با توجه به عدم لزوم تخّصص کاربران نظیر فروشنده و مسئول خرید کتاب

شود تا کارا نبودن  تعامل مداوم فروشنده با سامانه در تمام طّی روز باعث می. قابلّیت سهولت اجرایی باالیی برخوردار باشد

  .نارضایتی زیاد کاربر را موجب شود) دلیل ضعف واسط کاربری مثاًل به(مانه از نظر اجرایی سا

بر  های میان برای مثال با وجود کلید(و واسط کاربری ساده، گویا و حداالمکان راحت ) فارسی(استفاده از زبان محّلی 

  .رود شمار می در سامانه از نیازمندهای آن به) الزم

  

۳.۳.۱.۶ Security  
تر در  ، امنّیت سامانه بیش)نظیر اینترنت(های خارجی  به محدود بودن محیط اجرایی سامانه و عدم اّتصال به درگاهنظر 

  .گیرد رسی مورد توجه قرار می داخل سامانه و در قالب سطوح دست

  

  ۱۰ای سازمانی های غیروظیفه نیازمندی ۳.۳.۲

  سازی زبان برنامه ۳.۳.۲.۱

 تحت وب نبودنابزارهای آماده،  وجود و) برای مثال از راه دور(ارتباط رغم سهولت  طبق نظر کارفرمای پروژه و علی

  .آید شمار می ای محصول به های غیروظیفه شمار رفته که در حکم نیازمندی پروژه از الزامات آن به

  .خاب شدبرای انجام پروژه انت Javaنویسی  سازی، زبان برنامه نهاد کارفرما و بررسی تیم پیاده پیش با این وصف و به

  متدولوژی طّراحی ۳.۳.۲.۲

باشد، استفاده از متدولوژی  می» ها طراحی و تحلیل شیءگرای سیستم«جا که این پروژه بخشی از ملزومات درس  از آن

UP های  بندی و نمودارها و کالسهUML باشد ی موردنظر می های سامانه از نیازمندی.  

  

  ۱۱ای خارجی های غیروظیفه نیازمندی ۳.۳.۳

  های سیستم خروجی ۳.۳.۳.۱

اطالعات سیستم در یک قالب  ۱۲چنین امکان صدور گر به عنوان یک سیستم خارجی خروجی و هم کان ارتباط با چاپام

  .باشند ای خارجی می های غیروظیفه ی نیازمندی از موارد شایان توجه در زمینه) MySQL Dumpنظیر (استاندارد 
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۱۴ 
 

 موارد کاربرد ۴

 ها ۱۳گر شناسایی و معرفی کنش ۴.۱

دستیاران آموزشی (داده شده بود اما پس از رایزنی با مشتری » ی کتاب فروشنده«گر  ها به یک کنش نقش در ابتدا تمامی

  :گر زیر شناسایی و تفکیک شدند ، سه کنش)درس

ش از سامانه،  بندی کتاب ها را بر عهده دارد و انتظارات ها و دسته گر مدیریت کتاب این کنش :مدیر فروشگاه .۱

 .ت مختلف پس از تأیید هّویت وی استی گزارشا امکان ارائه
به دستور و سفارش مدیر (ی کتاب از بازار  گر تهیه ی اصلی این کنش وظیفه :مسئول خرید فروشگاه .۲

 .ها به موجودی انبار است و افزودن آن) فروشگاه
ش عالوه بر ثبت فرو گر، واسط مستقیم فروشگاه با مشتری خارجی است که این کنش :ی فروشگاه فروشنده .۳

های درخواست شده از طرف  تواند کتاب اب را نیز از سامانه انتظار دارد و میوجوی کت کتاب، امکان جست

  .اضافه کند» های تقاضا شده کتاب«های فروشگاه را به لیست  مشتری
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  نمودار موارد کاربرد ۴.۲

  .اند در نظر گرفته شده گرکنشعنوان  به »خرید فروشگاهمسئول «و » ی کتاب فروشنده«، »مدیر فروشگاه«در این نمودار 

  

  



 

 

  کاربردمشّخصات موارد  ۴.۳

  ورود - ۱مورد کاربرد  ۴.۳.۱

ورود : مورد کاربرد  
 شماره ۱

 توصیف اجمالی سامانهورود به 

  عامل اصلی کتاب ی فروشندهمسئول خرید فروشگاه،  مدیر فروشگاه،

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه ندارد

 .خواهد وارد سامانه شود شود که یک کاربر می این روند زمانی آغاز می .۱
 .خواهدکلمه عبور را از کاربر میو  نام کاربریسامانه  .۲
 .کندوارد می سامانهعبور را در  یکلمهنام کاربری و عامل اصلی  .۳
 .کندرا تصدیق می گذرواژهنام کاربری و صحت  سامانه .۴
 درست بود آنگاه گذرواژهنام کاربری یا اگر  .۵

a. دهددهد به کاربر نمایش میسامانه فهرستی از خدماتی را که ارائه می. 
b. تواند یکی از خدمات را برگزیند کاربر می 

 وگرنه .۶
a. دهدسامانه به کاربر اجازه ورود نمی 
b. وی اشتباه بوده است گذرواژهنام کاربری یا دهد به کاربر اطالع می. 
c.  رویممی ۱به حالت شماره. 

 روند اصلی

 شرایط نهایی .شودفهرستی از خدمات  به او نمایش داده میشده باشد و  سامانهکاربر وارد 

 روند جایگزین ندارد

 



 

۱۷ 
 

  خروج - ۲مورد کاربرد  ۴.۳.۲

خروج: مورد کاربرد  
 شماره ۲

 توصیف اجمالی خروج از سامانه

  عامل اصلی کتاب ی فروشندهمدیر فروشگاه، مسئول خرید فروشگاه، 

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه کاربر پیش از این وارد سامانه شده باشد

 .دهددرخواست خروج میکاربر  .۱
 .گیردسامانه در حالت انتظار برای ورود کاربر جدید قرار می .۲

 روند اصلی

 شرایط نهایی شود کاربر از سامانه خارج می

 روند جایگزین ندارد

 
 
   



 

۱۸ 
 

  ثبت فروش کتاب  - ۳مورد کاربرد  ۴.۳.۳

ثبت فروش کتاب: مورد کاربرد  
 شماره ۳

 توصیف اجمالی ثبت فروش کتاب

  عامل اصلی کتاب ی فروشنده

 عامل فرعی مشتری فروشگاه

) که قباًل وارد سامانه شده است(هایی برای خرید انتخاب کرده و به فروشنده  مشتری کتاب

 .ها را خریداری کند کند تا آن ارائه می
 شرایط اّولیه

 .شودتمام مشخصات کتاب به فروشنده نمایش داده می .۱
  .کندریده شده را وارد میهای خفروشنده تعداد کتاب .۲
تعداد الزم در فروشگاه موجود نباشند،  های درخواست شده به در صورتی که کتاب .۳

را » تقاضای کتاب«دارد و امکان تکمیل یک  سامانه این مورد را به فروشنده اعالم می

صورت  تواند به بسته به سیاست فروشگاه این عمل می. کند برای فروشنده فراهم می

 .انجام شود خودکار
شود تا جهت پرداخت وجه آن را به  مبلغ کّل خرید برای فروشنده نمایش داده می .۴

یک گزین  روند جایدر صورت انصراف مشتری در این بخش، به . مشتری اعالم کند

 .رویم می
در این بخش وجه از مشتری دریافت شده و  .کندفروشنده فروش کتاب را نهایی می .۵

 .شود در صورت الزم رسید برای مشتری صادر می
 .کندها را ذخیره میسامانه، وضعیت جدید کتاب .۶

 روند اصلی

 مسیر الحاقی چاپ رسید برای مشتری

تواند کتاب را  شدن کتاب به مشتری در سامانه ثبت شده است و مشتری می فروخته

 .فروشگاه خارج کند تحویل گرفته و از
 شرایط نهایی

 گزین روند جای انصراف مشتری از خرید  -۱

 
   



 

۱۹ 
 

  انصراف مشتری در حین ثبت فروش  -  ۳کاربرد  از مورد ۱گزین  روند جای ۴.۳.۳.۱

انصراف مشتری از خرید: روند جایگزین  
 شماره ۳.۱

 توصیف اجمالی انصراف مشتری از خرید

  عامل اصلی ی کتاب فروشنده

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .در حین عملیات ثبت فروش کتاب، مشتری از خرید خود انصراف داده است

 .شود از روند اصلی مورد کاربرد شروع می ۴ی  گزین پس از مرحله روند جای .۱
درخواست فروشنده لغو کرده و پیغام مناسب را نمایش  سیستم فروش کتاب را به .۲

 .دهد می

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

   



 

۲۰ 
 

  چاپ رسید برای مشتری  - ۴مورد کاربرد  ۴.۳.۴

چاپ رسید برای مشتری: مورد کاربرد  
 شماره ۴

از جانب فروشنده از سیستم  صورت یک فایل قابل چاپ فروشگاه به مشتریخرید رسید 

 .شود تا پس از چاپ به مشتری فروشگاه تحویل داده شود گرفته می
 اجمالیتوصیف 

  عامل اصلی ی کتاب فروشنده

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه کند تقاضای رسید میی کتاب  از فروشندههایی را خریداری کرده و  کتابمشتری فروشگاه 

سیستم اطالعات مربوط به خرید مشتری شامل زمان خرید، مشّخصات و تعداد کتب  .۱

نهایی را در قالب تعیین شده در اختیار ها و نهایتًا مبلغ  خریداری شده، مبالغ آن

تواند  گر مّتصل باشد این فایل می در صورتی که دستگاه چاپ. دهد فروشنده قرار می

 .چاپ شود

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۱ 
 

  ثبت تقاضای کتاب - ۵مورد کاربرد  ۴.۳.۵

ثبت تقاضای کتاب: مورد کاربرد  
 شماره ۵

فروشی پیدا ؛ به این معنی که کتابی تقاضا شده ولی در انبار کتابتقاضای کتابثبت 

است بنا به درخواست مشتری   های فروشگاه، این عمل ممکن بسته به سیاست .نشود

 .فروشگاه نیز امکان پذیر باشد

 توصیف اجمالی

  عامل اصلی فروشنده کتاب

 عامل فرعی ندارد

تقاضا کرده است یا آخرین عدد از یک کتاب به فروش رفته مشتری کتاب ناموجودی را 

 .است
 شرایط اّولیه

 .کندفروشنده درخواست سند کتاب مورد نظر را می .۱
 در صورت موجود بودن اطالعات کتاب سامانه .۲

a.  پس از نمایش تعداد سندات در صورت تمام شدن کتاب مورد نظر، یک

 .کندتقاضای کتاب مورد نظر را ذخیره می
 صورت  یر ایندر غ .۳

a.  تا جایی که مشتری فروشگاه (فروشنده اطالعات کتاب درخواست شده را

 .کند در سیستم وارد می) که درخواست کننده است
 .شودا به فروشنده گزارش میضعمل ثبت تقا .۴

 روند اصلی

 شرایط نهایی .شود تا به رؤیت مدیر فروشگاه برسد تقاضای کتاب در سامانه ذخیره می

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۲ 
 

  ثبت خرید کتاب - ۶مورد کاربرد  ۴.۳.۶

کتاب ثبت خرید: مورد کاربرد  
 شماره ۶

 توصیف اجمالی کتاب ثبت خرید

  عامل اصلی مسئول خرید فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .کاربر مسئول خرید وارد سامانه شده باشد

 .کندمسئول خرید درخواست ثبت خرید کتاب خاصی را می .۱
 اگر مشخصات کتاب مورد نظر در سامانه موجود باشد، آنگاه .۲

a. کندمسئول خرید تعداد سند خریداری شده را به سامانه وارد می. 
b. کندسامانه موارد الزم را ذخیره می. 
c.  گرددباز می ۱سامانه به حالت. 

 در غیراینصورت .۳
a. شامل نام، نام نویسنده، ناشر، ( پیام درخواست درج مشخصات کتاب

 .شودبه مسئول خرید داده می ...)ی کتاب و  ستهد
b.  گرددباز می ۱سامانه به حالت. 

 روند اصلی

 شرایط نهایی .شود های خریداری شده برای فروشگاه در سامانه ذخیره می مشّخصات و وضعیت کتاب

 روند جایگزین ندارد

  

   



 

۲۳ 
 

  های سفارش داده شده ی کتاب مشاهده - ۷مورد کاربرد  ۴.۳.۷

ی کتاب های سفارش داده شده مشاهده :کاربردمورد   
 شماره ۷

 توصیف اجمالی های سفارش داده شده ی کتاب مشاهده

  عامل اصلی مسئول خرید فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .مسئول خرید فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 .کنددرخواست نمایش کتب سفارش داده شده را می .۱
کتب سفارش داده شده به همراه تعداد پیشنهادی به مسئول خرید نمایش لیست  .۲

 .شودداده می

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۴ 
 

  ها مدیریت کتاب - ۸مورد کاربرد  ۴.۳.۸

مدیریت کتاب ها: مورد کاربرد  
 شماره ۸

 توصیف اجمالی ها مدیریت کتاب

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه مدیر فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 اگر مدیر فروشگاه درخواست حذف کتابی را بکند، آنگاه .۱
a. شودکتاب مورد نظر حذف می. 
b.  گرددبازمی ۱سامانه به حالت. 

 اگر مدیر فروشگاه درخواست اضافه کردن یا تغییر کتابی را بکند، آنگاه .۲
a. شودب به مدیر نمایش داده میصفحه مشخصات کتا. 
b. کندمدیر مشخصات کتاب را نهایی می. 
c. شوداطالعات کتاب توسط سامانه ذخیره می. 
d.  گرددبازمی ۱سامانه به حالت. 

 اگر مدیر فروشگاه درخواست نمایش لیست کتب را بکند، آنگاه .۳
a. شودها توسط سامانه نمایش داده میلیست کتاب. 

 روند اصلی

 شرایط نهایی شود ها در سامانه ذخیره می شده در کتابتغییرات ایجاد 

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۵ 
 

  های کتاب مدیریت دسته - ۹مورد کاربرد  ۴.۳.۹

های کتاب مدیریت دسته: مورد کاربرد  
 شماره ۹

 توصیف اجمالی های کتاب مدیریت دسته

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه سامانه شده باشدمدیر فروشگاه باید وارد 

 ای را بکند، آنگاهاگر مدیر فروشگاه درخواست حذف دسته .۱
a. شوندهایش حذف میدسته مورد نظر با تمام زیردسته. 
b.  گرددباز می ۱سامانه به حالت. 

 ای را انجام دهد، آنگاهاگر مدیر فروشگاه درخواست اضافه کردن یا تغییر دسته .۲
a.  شودمدیر نمایش داده میصفحه مشخصات دسته به. 
b. کندمدیر مشخصات را نهایی می. 
c. شودمشخصات دسته توسط سامانه ذخیره می. 
d.  گرددباز می ۱سامانه به حالت. 

 روند اصلی

 شرایط نهایی شود های کتاب در سامانه ذخیره می تغییرات دسته

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۶ 
 

  سفارش کتاب - ۱۰مورد کاربرد ۴.۳.۱۰

سفارش کتاب: مورد کاربرد  
 شماره  ۱۰

 توصیف اجمالی های سفارش داده شده ی کتاب مشاهده

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .مدیر فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 .کندرا می) توّسط فروشنده(مدیر فروشگاه درخواست نمایش کتب تقاضا شده  .۳
به همراه تعداد پیشنهادی به مدیر فروشگاه نمایش لیست کتب سفارش داده شده  .۴

 .شودداده می
در صورت رد سفارش، . شود ها به مدیر داده می امکان اصالح تعداد یا نام این کتاب .۵

 .شود از طرف سامانه ارائه می) جهت رؤیت فروشنده(امکان افزودن نظر مدیر فروشگاه 
این تقاضاها به لیست ) ادی ازیا تعد(در صورت تمایل مدیر، با تأیید وی تمام  .۶

 .شود های سفارش داده شده افزوده می کتاب

 روند اصلی

شود تا  های سفارش داده شده در سامانه ذخیره می عنوان کتاب های مورد نظر به کتاب

 .ها را خریداری کند مسئول خرید آن
 شرایط نهایی

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۷ 
 

  وجوی کتاب جست - ۱۱ مورد کاربرد۴.۳.۱۱

وجوی کتاب جست: مورد کاربرد  
 شماره ۱۱

 توصیف اجمالی وجوی کتاب جست

  عامل اصلی ، مدیر فروشگاهکتاب ی فروشنده

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .ی کتاب وارد سامانه شده باشد فروشنده

 .کندکاربر مشخصات کتاب مورد نظر خود را وارد می .۱
 .گرددگفته شده می های با مشخصاتسامانه به جستجوی کتاب .۲
 .شودها به مشخصات مورد نظر به کاربر نمایش داده میلیستی از کتاب .۳

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۸ 
 

  مدیریت اطالعات فروشگاه - ۱۲مورد کاربرد ۴.۳.۱۲

مدیریت اطالعات فروشگاه: مورد کاربرد  
 شماره ۱۲

ی  کاربر مدیر باید بتواند اطالعات فروشگاه نظیر نام، شماره تماس، آدرس، نام و گذرواژه

 .کند) شامل ایجاد، حذف، تغییر(را مدیریت کاربران 
 توصیف اجمالی

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه برای تغییر اطالعات فروشگاه، مدیر باید وارد سیستم شده باشد

 .شود که مدیر بخواهد اطالعات فروشگاه را تغییر دهد این روند زمانی اجرا می .۱
 .دهد مدیر نشان میاطالعات کنونی فروشگاه را به  سامانه .۲
 .دهد خواهد را در اطالعات کنونی می مدیر تغییراتی که می .۳
 .شود با تأیید مدیر اطالعات جدید به سامانه ارسال و در آن ذخیره می .۴

 روند اصلی

 شرایط نهایی .تغییرات الزم باید در اطالعات فروشگاه ِاعمال شده باشد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۲۹ 
 

  گزارش فروش به تفکیک روز - ۱۳مورد کاربرد ۴.۳.۱۳

گزارش فروش به تفکیک روز: مورد کاربرد  
 شماره ۱۳

 توصیف اجمالی گزارش فروش به تفکیک روز

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 فرعیعامل  ندارد

 شرایط اّولیه .مدیر فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 .کندمدیر فروشگاه درخواست گزارش فروش می .۱
 .کندمدیر فروشگاه تاریخ مورد نظر خود را انتخاب می .۲
ها ی کتابها فروخته شده به همراه تعداد سندهای آن و دستهگزارشی از کتاب .۳

 .شودنمایش داده می

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۳۰ 
 

  گزارش کتاب های تقاضا شده  - ۱۴مورد کاربرد ۴.۳.۱۴

گزارش کتاب های تقاضا شده: مورد کاربرد  
 شماره ۱۴

 توصیف اجمالی های تقاضا شده گزارش کتاب

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 اّولیهشرایط  مدیر فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 .کندهای تقاضا شده را میمدیر فروشگاه درخواست نمایش کتاب .۱
تعداد تقاضا به مدیر فروشگاه نمایش داده  اطالعات و لیست کتب تقاضا شده به همراه .۲

 .شودمی

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
   



 

۳۱ 
 

  گزارش تحلیلی فروش  - ۱۵مورد کاربرد ۴.۳.۱۵

گزارش تحلیلی فروش: مورد کاربرد  
 شماره ۱۵

 توصیف اجمالی گزارش تحلیل فروش

  عامل اصلی مدیر فروشگاه

 عامل فرعی ندارد

 شرایط اّولیه .مدیر فروشگاه باید وارد سامانه شده باشد

 .کندمدیر فروشگاه درخواست نمایش گزارش تحلیلی را می .۱
و یا سایر  باشندتر میپرفروشهایی که ها و کتابسامانه، لیستی از دسته کتاب .۲

 .دهدرا به مدیر نمایش می )نظیر ساعات اوج فروش(اطالعات تحلیلی 

 روند اصلی

 شرایط نهایی ندارد

 روند جایگزین ندارد

 
  

  



 

۳۲ 
 

  ی واسط کاربری اّولیهی  نمونه ۵
  ورود به سامانه ۵.۱

  
  

  فروشی ی اصلی مدیر کتاب صفحه ۵.۲

  

  
  



 

۳۳ 
 

  ی کتاب فروشنده ی اصلی صفحه ۵.۳

  
  

  سفارش کتاب ۵.۴

  

  
  

  



 

۳۴ 
 

  مدیریت اطالعات فروشگاه ۵.۵

  
  

  

  جستجوی کتاب ۵.۶

  



 

۳۵ 
 

  گزارش فروش روزانه ۵.۷

  

 

  ها گزارش تقاضای کتاب به تفکیک دسته ۵.۸

  
  

  گزارش تحلیلی فروش ۵.۹

    



 

۳۶ 
 

  نمودار فّعالّیت ۶
لذا این مستند در . از موارد کاربرد انتخاب شده سامانه نشان داده شده استتعدادی  ۱۴الّیتّعدر این مستند نمودار ف

  . ی موارد کاربرد بوده و از نظر مطالعه در پی آن آمده است ادامه

 نمودارهای فّعالیت مربوط به موارد کاربرد ۶.۱

فعالیت سایر موارد غالبًا در  نمودار. ترتیب آمده است پیچیده به» مورد کاربرد« ۵در این بخش نمودار فّعالّیت مربوط به 

  .هستند ۱۵ی فّعالّیت حد یک نمایش ساده و یا نموداری با تنها یک یا دو گره

  نمودار فّعالیت ورود به سیستم ۶.۱.۱

  

                                                 
14 Activity Diagram 
15 Activity Node 



 

۳۷ 
 

  نمودار فعالیت فروش کتاب ۶.۱.۲

  

  
  

   



 

۳۸ 
 

  نمودار فّعالیت چاپ رسید ۶.۱.۳

  

  
  

   



 

۳۹ 
 

  نمودار فّعالیت تقاضای کتاب ۶.۱.۴

  

  
  

   



 

۴۰ 
 

  )فروشگاهبرای (نمودار فّعالیت خرید کتاب  ۶.۱.۵

  

  
  

  
   



 

۴۱ 
 

  نمودار کالس ۷
نمودار «ها در قالب  ها و تعیین روابط بین آن های موجود در سامانه، اقدام به شناسایی آن در این قسمت با بررسی کالس

 .نماییم می» کالس

  ها های مربوط به کالس تحلیل ۷.۱

 ۱٦ها تحلیل گرامری کالس ۷.۱.۱

کالس لیست شده  ۱۵های انجام شده با مشتری و نهایتًا موارد کاربرد شناسایی شده،  ی سیستم، صحبت دامنهبا بررسی 

، نیازی به ذکر جزئیات CRCبا تکمیل تحلیل . در نمودار کالس شناسایی شده و در قالب نمودار کالس ارائه شده است

 CRCها در بخش تحلیل sticky noteو ) brainstorm(این تحلیل وجود نداشته و جریانات آن نظیر تفّکرات موجود 

  .شوند ارائه می

  ۱۷ها کالس CRCتحلیل  ۷.۱.۲

  .شود می ارائهها  انجام شده جهت تعیین کالس CRCبه عنوان بخشی از فاز چهارم، در این قسمت تحلیل 

 .اند صورت الفبایی مرتب شده های این بخش برای دسترسی سریع به کالس

  Authorityکالس  ۷.۱.۲.۱

 Authority: کالس

  های کاربرینگهداری مشخصات رده :توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    نام و  مشخصات رده کاربری

 

  Bookکالس  ۷.۱.۲.۲

 Book: کالس

  .شوندها در این کالس توصیف میها مقدماتی روی آنها و فعالیتمشخصات موردهای کتاب:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    کتاب مشخصاتنگهداری 

    در اختیار قرار دادن جزئیات

    ثبت فروش کتاب

    ثبت خرید کتاب

                                                 
16 Noun/Verb Analysis (Grammatical Parsing) 
17 CRC Analysis 



 

۴۲ 
 

  BookBasketکالس  ۷.۱.۲.۳

 BookBasket: کالس

  ها برای فروشای از کتابی کتاب شامل مجموعهبسته:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    نگهداری مجموعه کتب بسته فروش

 Receipt  قیمت مجموع بسته
 

  BookManagerکالس  ۷.۱.۲.۴

 BookManager: کالس

  های مدیریت کتابتر در زمینههای اجراییانجام فعالیت:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    اضافه، حذف، بروزرسانی، لیست کتب

 TradeManager  لیست کردن کتب سفارشی

 TradeManager  لیست کتب درخواستی
 

  Categoryکالس  ۷.۱.۲.۵

 Category: کالس

  های کتابنگهداری مشخصات دسته:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    نگهداری مشخصات کتاب

    در اختیار قرار دادن جزئیات

 

  CategoryManagerکالس  ۷.۱.۲.۶

 CategoryManager: کالس

  های مدیریت دستهتر در زمینههای اجراییانجام فعالیت :توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    هابروزرسانی، لیست دسته اضافه، حذف،

 
 



 

۴۳ 
 

  Receiptکالس  ۷.۱.۲.۷

 Receipt: کالس

  رسید فروش:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    زمان و مشخصات فروش

 BookBasket  لیست کتب فروخته شده

  BookBasket  مجموع قیمت قابل پرداخت

  

  Scholarکالس  ۷.۱.۲.۸

 Scholar: کالس

  مشخصات نویسندگان و مترجمان:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    نگهداری نام و صفات نویسنده

    در اختیار قرار دادن توضیحات

  

  SearchFilterکالس  ۷.۱.۲.۹

 SearchFilter: کالس

  ای خاص از کتبها از فیلتری مشخص برای دریافت مجموعهگذراندن لیست کتاب :توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    مشخصات فیلتر

  SearchStrategy  اعمال فیلتر

  

  SearchStrategyکالس  ۷.۱.۲.۱۰

 SearchStrategy: کالس

  جستجو برای یافتن کتب:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    دریافت مشخصات جستجو

  BookManager  جستجو کردن در میان کتاب ها

  



 

۴۴ 
 

  TradeManagerکالس  ۷.۱.۲.۱۱

  TradeManager: کالس

  هامدیریت خرید و فروش و موجودی کتاب:توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

 BookManager  خرید کتب

  BookManager  فروش کتب

  

  Userکالس  ۷.۱.۲.۱۲

 User: کالس

  نگهداری مشخصات کاربران :توضیحات

  :های همدستکالس  :وظایف

    ...مشخصات کاربر شامل نام و نام کاربری و کلمه عبور و 

  Authority  های کاربرلیست رده

  

  



 

 

  نمودار کالس ۷.۲



 

 

  نمودارهای ترتیب ۸
  .شود ارائه می) ها در باال آمده که نمودارهای فّعالیت آن(مورد کاربرد منتخب  ۵نمودار ترتیب برای  ۵در این قسمت 

  

  ورود به سیستمنمودار ترتیب  ۸.۱

  .یابد در این نمودار مطابق مورد کاربرد تا رسیدن به یک ورود معتبر و یا ابطال توّسط کاربر حلقه ادامه می

  

  



 

۴۷ 
 

  نمودار ترتیب فروش کتاب ۸.۲

یک ارجاع به . شود ذخیره و پردازش می Customer Basketهای سفارشی مشتری در قالب یک  در این نمودار کلیه کتاب

  .کند تا در صورت موجود نبودن کتاب، امکان درخواست آن فراهم شود کمک می refبا ابزار  BookRequestنمودار 

  

  



 

۴۸ 
 

  نمودار ترتیب چاپ رسید ۸.۳

  .در این نمودار نشان داده شده است) خروجی(گر  ، سامانه و چاپ)درخواست کننده رسید(تعامالت میان فروشنده 

  

  
   



 

۴۹ 
 

  نمودار ترتیب تقاضای کتاب ۸.۴

  .سازد را مهّیا مینیز به آن ارجاع شده، امکان تکمیل یک سفارش کتاب » خرید کتاب«در  این نمودار که

  

  



 

۵۰ 
 

  نمودار ترتیب خرید کتاب ۸.۵

  .افزودن یک کتاب خریداری شده توسط مسئول خرید فروشگاه به سامانه در این نمودار توصیف شده است

  



 

 

  طراحیهای  کالس ۹
  .شوند نمایش داده می» نمودار کالس«اند در قالب  تعیین شده elaborationمراحل فاز طراحی که در کاری  جریانهای  در این بخش کالس

  ی منطق های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۱

متد اصلی این کالس متد . یش نشان داده شده استها همراه زیرکالس ی کنترل کردن موارد کاربرد را دارد به که وظیفه Controllerدر این نمودار بخش منطقی 

handleActionRequest باشد که در آن یک  میCommand  گرفته شده و یکModelAndView شده در فاز ششم روز رسانی به( شود برگردانده می(  

  



 

۵۲ 
 



 

 

  ی نمایش های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۲

. اند نمایش داده شده است گرفته شده Screenسازی شده که از کالس  های هر کدام از موارد کاربرد پیادهscreenگرفته  شده است  ir.sharif.viewی  در این نمودار که از بسته

  )فاز ششم روز رسانی در به( .گرفته است Consoleاز  windowدر ارتباط است که یک  MainFrameاین کالس نیز خود با یک 

  



 

 

  مدل، تصدیق هویتی  های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۳

عنوان  گرفته شده است به ir.sharif.model.authی  در این نمودار که از بسته Baseو  DAOاز طریق Authorityو ) User(با کاربر  AuthorityMgrو  UserMgrارتباط 

  .ی مدل نشان داده شده است یک نمودار الیه

  



 

 

  ی مدل، تصدیق هویت های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۴

عنوان یک  گرفته شده است به ir.sharif.model.authی  در این نمودار که از بسته DAOبا  CategoryMgrارتباط 

  .ی مدل نشان داده شده است نمودار الیه

  

 



 

 

  DAOمدل؛ ی  های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۵

  .در این کالس نمایش داده شده است RootDAO_و  DAOساختار کّلی 

  

  

  ی فیلترها زنجیرهی مدل؛ فیلتر و  های الیه توصیف کّلی کالس ۹.۶

  



 

۵۷ 
 

  افزاری سیستممعماری نرم ۱۰
های کلی افزار با قالبسازی آن به بیان ساختار کلی طراحی نرمکارهای علمی پیادهوضعیت سیستم و راهدر این قسمت با 

  .کنیمهای موجود را بیان کرده و شرحی مختصر درباره هر کدام بیان میالیه. آن خواهیم پرداخت

 

  تممعماری کلی سیس ۱۰.۱

افزار، یک معماری نقش بسزایی افزاری و با توجه به نیازهای قابل گسترش یک نرمبا توجه به پیچیدگی یک سیستم نرم

  .ها بر عهده داردبرای مهیا کردن این گونه سیستم

های پیوسته آوری مولفهها و جمعشدگی مولفهیک معماری خوب برای ایجاد یک دید کلی، کاهش هر چی بیشتر جفت

سازی سیستم شود، بلکه پیادهکردن سیستم میتر در یک الیه، نه تنها باعث افزایش قدرت استفاده مجدد و قدرت بزرگ

کند؛ در واقع یک ها کم است را مهیا میهای مختلفی که وابستگی بین آنتر کرده و قدرت مدیریت بخشرا نیز راحت

دهد تا هر بخش را به کند به ما این اجازه را میمستقل تقسیم می های تا حد زیادیمعماری خوب که پروژه را به بخش

  .کندها را نیز برای ما مهیا می CASEصورت مستقل و موازی اجرا کرده و همچنین قدرت استفاده از 

منطق اصلی برنامه و الیه نمایشی بخش اصلی مدل،  ۳توان به باشیم را میکلیات سیستمی که در حال طراحی آن می

هایی در حوزه سوال های سیستم را دارند که اکثرا کالسهای اصلی که نقش مدلدر الیه مدل، کالس. سیم کردتق

  .هایی که قرار است ارتباط ما را با پایگاه داده برقرار کنند وجود داردهستند بعالوه کالس

آماده کردن قبض، تشخیص موجودی  باشد؛ کارهایی از قبیلالیه منطق، یک الیه ارتباطی بین مدل و الیه نمایش می

  .گیرندهای نمایشی در این بخش قرار میها و کنترل اجرای الیهکتاب

  .های نمایشی و چیزهایی است که در حوزه دید کاربر قرار خواهند گرفتالیه نمایش نیز شامل تمام کالس

های های نمایشی متنوع بدون هزینهاد الیههای داده و یا ایجنکته قابل توجه در این معماری، قدرت عوض کردن پایگاه

  .باشدزیاد می

  سازیجزئیات پیاده ۱۰.۲

سازی گرفته شده است که در های تیم کاری، تصمیماتی در باب جزئیات پیادهبا توجه به معماری توصیف شده و پتانسیل

  .ها خواهیم پرداختادامه به بررسی آن

و در  Javaدر نتیجه سامانه به زبان . باشدمی eclipseافزار و نرم Javaنفره مسلط به زبان  ۲تیم کاری شامل یک گروه 

 Visual Paradigmافزار  ی نمودارها و مستندات از نرم البته برای تهیه .نوشته خواهد شد eclipseافزار مدیریت نرم

  .بهره جسته شده استسازی اسناد  برای تایپ و آماده Microsoft Word 2007افزار  برای ترسیم نمودارها و نرم

. دهد که مستقل از پایگاه داده به ایجاد سیستم بپردازیمهمانطور که گفته شد، الیه مدل سیستم به ما این امکان را می

توصیف جداول . برای اتصال به پایگاه داده استفاده خواهیم کرد hibernateافزاری در الیه مدل سیستم ما از بسته نرم

فرض فعلی ما در . انجام خواهد شد hibernateی برای بسته xmlهای به راحتی و توسط فایل ها در این الیهداده

الزم به ذکر است که پس از توصیف ساختار جدولی  .باشدمی mysqlی ۱۸استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده

                                                 
۱۸ DBMS 



 

۵۸ 
 

ای الزم برای ارتباط با هکالس eclipseدر محیط  hibernate synchronizeی های سیستم، توسط بستهموجودیت

  .شودایجاد می hibernateی پایگاه داده از طریق بسته

  .کنیمباشند استفاده میمی javaای استاندارد در زبان که کتابخانه swingی نمایش نیز از تکنولوژی در الیه

  .شوندتوصیف می javaهای ای از فایلالیه منطق ما نیز توسط مجموعه

هایی و در چه حدی از logتوصیف اینکه چه . کنیماستفاده می log4jافزاری به نام از یک بسته نرم logبرای گرفتن 

  .شودمشخص می log4jی برای بسته xmlسیستم گرفته شود توسط یک فایل 

 

   



 

۵۹ 
 

 ۱۹سازی جزئیاتمراحل فاز مشخص ریزیبرنامه ۱۱
پیشبرد بهتر آن، سعی در توصیف دو مرحله اجرای فاز از روند اجرای پروژه و به منظور  ای مشخصبرای ایجاد برنامه

  .سازی جزئیات خواهیم داشتمشخص

مرحله خواهیم  ۲به این منظور با توجه به برنامه کلی پروژه، وضعیت فعلی پروژه و ساختار کلی آن سعی در توصیف این 

  .کرد

  .کنیمنیاز و روش نظارتی خود را مشخص میبدین منظور برای هر مرحله، اهداف، مستناد قابل تحویل، منابع مورد 

  ریزیبرنامهایده کلی  ۱۱.۱

سازی کلیات کنیم که در مرحله اول به مشخصسازی جزئیات ما به این ترتیب عمل میدر اجرای دو مرحله فاز مشخص

شده و در تر هایی که دارای ریسک بیشتری هستند عمیقو در بخش ۲۰با دید فراگیر و غیر عمیق سازیطراحی و پیاده

  .سازی سیستم بپردازیمها و پیادهمرحله دوم با دید عمیق به طراحی کالس

  های مدیریتینیازمندی ۱۱.۲

توانند از ارتباط بین اعضا به صورت حضوری میسر نبوده و می. نفر تشکیل شده است ۲سازی از گروه طراحی و پیاده

ای که همپوشانی در نتیجه تقسیم کارها به گونه. کنند و تلفن با یکدگیر ارتباط برقرار) googleسیستم (طریق میل 

ای هستند که ی افراد به گونههمچنین از نظر زمان .کمی نسبت به هم داشته باشند بسیار ارزشمند و پراهمیت است

ام توان در یک مرحله کاری تعریف کرد که نیازمند انجام کاری باشند که باید توسط فرد دیگر در همان مرحله انج نمی

توان کارهای وابسته به هم در یک مرحله برای اعضا تعریف باشد نمیهفته می ۱شود؛ در واقع از آنجایی که هر مرحله 

  .کرد

است  ی زیر با توجه به شناخت و مهارت افراد تیم انجام شده است و سعی شده های دو مرحله ریزی تقسیم وظایف برنامه

  .بط به یک نفر واگذار شودهای مشابه و مرت که حداالمکان فعالیت

  ریزی مرحله اولبرنامه ۱۱.۳

  :های زیر به انجام خواهد رسیددر این مرحله فعالیت

 )مهینیآقای : فرد مسئول( های طراحیسازی کلی تمام کالسمشخص .۱
a. ی منطقهای الیهتعریف و توصیف کلی کالس 
b. ی نمایشهای الیهتعریف و توصیف کلی کالس 

 )مهینیآقای : فرد مسئول( ی مدلهای الیهتعریف و توصیف دقیق کالس .۲
 )مهینیآقای : فرد مسئول( ی آزمایشیطراحی کلی و قابل اجرای نمونه .۳
 )مهینیآقای : فرد مسئول( ی مدلسازی دقیق الیهطراحی و پیاده .۴
آقای : فرد مسئول( های کتابی کتاب و ردههای مربوط به حذف و اضافهسسازی کالطراحی و پیاده .۵

 )شرق نصیری
                                                 

19 elaboration 
20 Deep and shadow 



 

۶۰ 
 

  )شرق آقای نصیری: فرد مسئول( سازی سیستم کاربری، تصدیق هویت و ورود و خروجطراحی و پیاده .۶

  :باشدشوند به شرح زیر میموارد کاربردی که در این مرحله ایجاد می

 هامدیریت کتاب .۱
 های کتابمدیریت بسته .۲
 ورود به سامانه .۳
 خروج از سامانه .۴
  مدیریت اطالعات فروشگاه .۵

  

  ریزی مرحله دومبرنامه ۱۱.۴

  :های زیر به انجام خواهد رسیددر این مرحله فعالیت

 )مهینیآقای : فرد مسئول( ی منطقهای الیهتعریف و توصیف دقیق کالس .۱
  )مهینیآقای : فرد مسئول( ی نمایشهای الیهتعریف و توصیف دقیق کالس .۲

 )مهینیآقای : فرد مسئول( های سیستمتوصیف دقیق مولفه .۳
 )شرق آقای نصیری: فرد مسئول( ها برای سیستم جستجوسازی دقیق واسطهطراحی و پیاد .۴
 )شرق آقای نصیری: فرد مسئول( های رسید فروش برای مشتریسازی دقیق قالب و واسططراحی و پیاده .۵
 )شرق آقای نصیری: فرد مسئول( های گزارشاتسازی دقیق قالب و واسططراحی و پیاده .۶

  :باشدشوند به شرح زیر میمرحله ایجاد میموارد کاربردی که در این 

 جستجوی کتاب .۱
 گزارش تحلیلی فروش .۲
 های تقاضا شدهگزارش کتاب .۳
  گزارش فروش به تفکیک روز .۴

 ثبت خرید کتاب .۵
 ثبت فروش کتاب .۶
 ثبت تقاضای کتاب .۷
 سفارش کتاب .۸
 های سفارش داده شدهمشاهده کتاب .۹

 چاپ رسید برای مشتری .۱۰

   



 

۶۱ 
 

  ها نمودار مؤلفه ۱۲
  .ی این پروژه در شکل زیر نشان داده شده است۲۱ها نمودار مؤلفه

  

 

   

                                                 
21 Component Diagram 



 

۶۲ 
 

  طّراحینمودارهای توالی  ۱۳
  )Login(نمودار ورود  ۱۳.۱

  .شود اجرا می AfterHandleRequestی  در انتهای این فرآیند، پروسه

 
 

 
 

   



 

۶۳ 
 

  وجو نمودار جست ۱۳.۲

  
  

  

   



 

۶۴ 
 

  نمودار انصراف از فروش ۱۳.۳

  
  

  



 

۶۵ 
 

  نمودار فروش کتاب ۱۳.۴

  
  

  

  



 

۶۶ 
 

  نمودار تأیید نهایی ۱۳.۵

  
  

  

   



 

۶۷ 
 

  نمودار خرید کتاب  ٦.۱۳

  

  
  

  



 

۶۸ 
 

  نمودار افزودن کتاب ۱۳.۷

  



 

۶۹ 
 

 )After Handle Request(نمودار بررسی تقاضا  ۱۳.۸

  .ارجاع شده است refصورت  های الزم بهfilterاین پروسه در پایان اکثر اعمال جهت اجرای 

  

  
  

  

 
   



 

۷۰ 
 

 ۲۳فاز ساخت ۲۲تکرارریزی برنامه ۱۴
های انجام  طبق بررسی. شود ارائه می) Construction(فاز ساخت رفت  بندی و نحوه ارزیابی و پیش در این مستند زمان

دلیل انتخاب این متد و . شود برای ساخت موارد کاربرد انتخاب می Deep & Narrowهای تجربی، متد  شده و روش

های الزم  ست که در این فاز ریسک این) استفاده شد elaborationکه در ( Wide & Shallowمغایرت آن با متد 

توان موارد  عالوه بر این، در این متد می. طور جدا حائز اهمّیت است اند و تست و تسّلط هر مورد کاربرد به ناخته شدهش

نظیر (های مختلف  تست و اجرای بخش pipelinedصورت  برد یا به صورت موازی توّسط افراد گروه پیش کاربرد را به

UI (را انجام داد.  

  هدف ۱۴.۱

اّول و  تکرارهایدر . اّول، دوم و نهایی است تکرار ۳به  Constructionی کلیه اعمال فاز  ریزی تجزیه هدف این برنامه

بندی این موارد  در تکرار نهایی جمع. گیرند دوم تعدادی از موارد کاربرد محقق شده و مورد ارزیابی و تست قرار می

  .گیرد میبندی و نصب مورد بررسی قرار  همراه بسته به

  .با برشماری موارد کاربرد، معیار ارزیابی و تخصیص منابع در هر تکرار ذکر شده است

  بندی تکرارها زمان ۱۴.۲

  مسئول  زمان  مورد انجام  نام تکرار

  تکرار اّول

  شرق آقای نصیری  ۱۰/۱  ورود و خروج سامانه

  آقای مهینی  ۱۰/۲  ها مدیریت کتاب

  شرق نصیریآقای   ۱۰/۲  های کتاب مدیریت دسته

  آقای مهینی  ۱۰/۳  مدیریت اطالعات کتاب

  آقای مهینی  ۱۰/۴  وجوی کتاب  جست

  شرق آقای نصیری  ۱۰/۵  واسط کّلی گرافیکی

  تکرار دوم

  شرق آقای نصیری  ۱۰/۸  گزارشات

  آقای مهینی  ۱۰/۸  سفارش کتاب

  آقای مهینی  ۱۰/۹  خرید کتاب

  شرق آقای نصیری  ۱۰/۱۰  فروش کتاب

  آقای مهینی  ۱۰/۱۰  تقاضای کتاب

  شرق آقای نصیری  ۱۰/۱۰  مدیریت تقاضاها

  تکرار نهایی
  شرق آقای نصیری  ۱۰/۲۷  جمع بندی

  آقای مهینی  ۱۰/۲۸  بندی و نصب بسته

  

                                                 
22 Iteration 
23 Construction 



 

۷۱ 
 

  تستتوصیف و  ۱۴.۳

در این . انتخاب شده اند» واسط کّلی گرافیکی«همراه  تر به مورد کاربرد روتین ۵چنان چه مشاهده می شود در تکرار اّول 

صورت تجمیعی انجام  بار و در انتهای حلقه نیز به عملّیات تست در انتهاب هر کورد کاربرد یک) مشاهده بخش آتی(بخش 

  .فیکی است که نیاز به اصالح و زیباسازی دارداز کارهای مهم این بخش واسط گرا. شود می

الواقع کار بر روی واسط گرافیکی بخش تأثیرگذار این تکرار و تکرار بعدی بوده و معیار جداسازی این تکرار از تکرار  فی

  .دوم است

 

در انتهای انجام کار تست هر کدام از مراحل . شود دیگر اکثر موارد کاربرد محقق می ام موارد کاربردتکرار دوم با انجدر 

درس ارائه  TAهای ارزیابی که از سوی  چنین ارزیابی واسط کاربری از طریق مالک هم. شود توّسط شخص دیگر انجام می

  .گیرند اند مورد آزمون قرار می شده

  

ی و نصب آماده بند های جامعی از سامانه گرفته شده و برای بسته بندی تمامی موارد کاربرد، آزمون در تکرار سوم با جمع

  .شود می

  

  آوردهای اصلی و جانبی دست ۱۴.۴

  .شوند ، مستند استفاده و راهنما نیز تولید میسازی برخی موارد کاربرد در هر تکرار، عالوه بر پیاده

  .بندی و نصب بر روی بستر مشتری دارد آورد اصلی این فاز نیز یک سامانه کامل است که تنها نیز به بسته دست

  

  ابزارهامنابع و  ۱۴.۵

برای تولید این ( Microsoft Word، )برای راه اندازی سامانه( JRE، )سازی برای پیاده( My Eclipseابزارهای 

  .شوند استفاده می) برای رسم نمودارها( Visual Paradigmو ) مستند

  .دکنن طور متناوب موارد کاربر را محقق و تست می باشند که به منابع انسانی نیز اعضای گروه می

  

  معیارهای ارزیابی ۱۴.۶

سازی هر مورد کاربرد توّسط عضو دیگر گروه  هایی است که در انتهای پیاده که گفته شد معیار ارزیابی اصلی تست چنان

رفت کار نیز با توجه به  پیش. شود کاربری از موارد گفته شده بهره جسته میشود و برای ارزیابی واسط  انجام می

  .باشد قابل پیگیری توّسط اعضای گروه می راحتی بندی روزانه به زمان
   



 

۷۲ 
 

  شمای پایگاه داده ۱۵
های مختلف سامانه  این شما با توجه به نیازهای بخش .در این بخش شمای کّلی جداول پایگاه داده ارائه شده است

 پر واضح است که منظور از جدول در این. استخراج شده است MySQLی  طراحی شده و مستقیمًا از پایگاه داده

. نشان داد... یا  ERDصورت نمودارهای  توان به بوده و هرکدام از این جداول را نیز می) Relation(مستند همان رابطه 

  .مانند انتخاب شده است SQLساختار جدولی ) فاز ساخت(سازی  اما به دلیل نزدیکی این مستند با پیاده

رود که شاهد تغییرات چندانی در این مدل  است، انتظار میکه این شما پس از فاز طّراحی آماده شده  با توجه به این

  .آمدن تغییرات جزئی در آن ناممکن نیست الوصف امکان پیش مع. نباشیم

  

  Bookجدول  ۱۵.۱

باشد که  می UIDکلید اصلی این جدول فیلد . شود اطالعات مربوط به هر کتاب در یک رکورد از این جدول ذخیره می

  .کند ی کتاب در سامانه را مشّخص می شماره

Field Type Null Key Default Extra 
UID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
name varchar(255) YES  NULL  
version varchar(255) YES  NULL  
isbn varchar(255) YES  NULL  
lang varchar(255) YES  NULL  
price int(11) YES  NULL  
description varchar(255) YES  NULL  
publisher_id bigint(20) YES MUL NULL  
category_id bigint(20) YES MUL NULL  

scholar_id bigint(20) YES MUL NULL  

  

  Authoritiesو  Authority ،Userجداول  ۱۵.۲

  .اند زیر گرد آمده جدول ۳های کاربران سامانه در  مشخّصات و نقش

  

به یک ) شود مشخص می AIDیا  Authority IDکه در سیستم با یک عدد (هر نقش  Authorityنخست در جدول 

  .باشد» مدیر - ۱«تواند  برای مثال یک رکورد از این جدول می. نام مرتبط شده است

Field Type Null Key Default Extra 
AID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
name varchar(255) YES UNI NULL  

 
  

  



 

۷۳ 
 

کلید اصلی . شود داری می نگه... مشّخصات یک کاربر خاص، از جمله نام، نام کاربری، رمز عبور و  Userسپس در جدول 

  .باشد می UIDاین جدول فیلد 

Field Type Null Key Default Extra 
UID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
firstName varchar(255) YES  NULL  
lastName varchar(255) YES  NULL  
sex varchar(255) YES  NULL  
username varchar(255) YES UNI NULL  
password varchar(255) YES  NULL  
enabled bit(1) YES  NULL  

  

ی  شده و رابطه joinبا هم  ۲۵صورت کلید خارجی دو جدول قبلی به ۲۴های اصلی ، کلیدauthoritiesنهایتًا در جدول 

  .یک کاربر حقیقی با یک نقش در سامانه محّقق می کنند

  .بین کاربر و نقش ایجاد شده است authoritiesدر جدول  delegationصورت  به role-played-byدر این روش 

Field Type Null Key Default Extra 
user_id bigint(20) NO PRI   
authority_id bigint(20) NO PRI   

  

  Categoryجدول  ۱۵.۳

  .ی کتاب در این جدول نشان داده شده است مشّخصات یک دسته

Field Type Null Key Default Extra 
UID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
name varchar(255) YES  NULL  
description varchar(255) YES  NULL  
parent bigint(20) YES  NULL  

ی پدر این دسته، در ساختار  دسته UIDی  الواقع شماره در این جدول که ارتباط با خود است، فی parentفیلد 

  .مراتبی است سلسله

  

  Publisherجدول  ۱۵.۴

  .به شمار بیایدتواند  صورت چندگانه جزو مشّخصات یک کتاب می ی انتشارات کتاب است که به دارنده نگه

Field Type Null Key Default Extra 
AID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
name varchar(255) YES  NULL  

  

                                                 
24 Primary Keys 
25 Foreign Key 



 

۷۴ 
 

  Scholarجدول  ۱۵.۵

  .کتاب در این جدول نشان داده شده است محقق/مترجم/مشّخصات یک نویسنده

Field Type Null Key Default Extra 
AID bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
firstName varchar(255) YES  NULL  
lastName varchar(255) YES  NULL  

  

  Infoجدول  ۱۵.۶

  .کند داری می فروشگاه را نگهمشّخصات 

Field Type Null Key Default Extra 
name varchar(255) YES  NULL  
address varchar(255) YES  NULL  
telephone varchar(255) YES  NULL  

    



 

۷۵ 
 

  الگوها  ۱۶
  .و الگوهای مناسب بررسی شده استکار رفته شده  الگوهای به در این قسمت

  کار رفته شده الگوهای به ۱۶.۱

  .باشند اند به شرح زیر می کار گرفته شده صورت قطعی و ضمنی در پروژه به الگوهایی که به

  ها ی مسئولیت الگوی زنجیره۱۶.۱.۱

سازی قابلیت برای پیاده. کنیمهای مختلف جستجو استفاده میما برای جستجو کردن از روش جستجودر قسمت 

به این ترتیب . استفاده کردیم Chain of Responsibilityی الگوی های مختلف ما از ایدهاستفاده از روش

  :های مختلف جستجو را با یکدیگر ترکیب کنیم optionتوانیم  می

  

  
  

  

class search

SearchStrategy

+ search(Command) : List<Book>

NameSearch

+ NameSearch(SearchStrategy)
+ search(Command) : List<Book>

PublisherSearch

+ PublisherSearch(SearchStrategy)
+ search(Command) : List<Book>

WriterSearch

+ search(Command) : List<Book>
+ WriterSearch(SearchStrategy)

searchDecorator

~ nextStrategy:  SearchStrategy

+ search(Command) : List<Book>
+ searchDecorator(SearchStrategy)

simpleSearchStrategy

+ search(Command) : List<Book>

~nextStrategy



 

۷۶ 
 

  Compositeالگوی ۱۶.۱.۲

باشند از ایده موجود در های متفاوتی نیز میما برای ایجاد فیلترهای مختلف که دارای سلسله  فیلتردر قسمت 

توانیم فیلترهای مختلفی با کاربرهای مختلف به صورت به این ترتیب می. استفاده کردیم Compositeالگوی 

ی فیلترهای اعمال شده به یا سلسله ؛پایگاه داده مثال فیلتری برای شروع یک نشست با. سلسله مراتبی ایجاد کنیم

 .هنگام ورود یک کاربر به سامانه

  
 

 Facadeالگوی  ۱۶.۱.۳

. شودمشاهده می ir.sharif.logic.controlی در بسته FrontControllerدر سیستم ما یک کالس با نام 

های را با موجودیت) view(های نمایشی است که ارتباط بین موجودیت Facadeماهیت این کالس یک 

controlدر واقع به جای اینکه هر موجودیت نمایشی با منطق   .کندی و در حالت کلی منطق برنامه ایجاد می

داده و این  FrontControllerبرنامه ارتباط برقرار کند، با مشخص کردن پارامترهایی درخواست خود را به 

  .کندای مربوط راهنمایی میبه صفحه موجودیت این درخواست را پیگیری کرده و نتیجه را

  

class filter

AuthorizationFilter

+ destroy() : void
+ doFilter(ModelAndView) : void
+ init(FilterConfig) : void

CloseAllSessionsFilter

+ destroy() : void
+ doFilter(ModelAndView) : void
+ init(Fil terConfig) : void

FilterChain

- fi l terList:  List<Filter>

+ addToList(Filter) : void
+ destroy() : void
+ doFilter(ModelAndView) : void
+ FilterChain()
+ init(FilterConfig) : void

FilterNode

Filter

+ destroy() : void
+ doFilter(ModelAndView) : void
+ init(FilterConfig) : void



 

۷۷ 
 

 FlyWeightالگوی ۱۶.۱.۴

ی که برای کار با sessionما هر  ir.sharif.model.base.basedaoی در بسته BaseRootDAO_در کالس 

باشد، دور نریخته و این تردها را در کاری می threadشود که در واقع یک ایجاد می hibernateپایگاه داده به کمک 

را  sessionبه این ترتیب هر بار هزینه ایجاد و از بین بردن یک . کنیمجاوا نگهداری می Mapیک بانک در فرمت یک 

 Flyweightاین سیستم در واقع همان منطق الگوی . پردازیمتواند روی سیستم سربار باشد نمیکه از نظر زمانی می

 .باشدمی

 

  وهای مناسبالگ ۱۶.۲

در درس بوده است، در این قسمت الگوهایی که با شناخت » الگوها«جا که فازهای نهایی پروژه پس از پایان تدریس  از آن

  .شوند وجود داشت معرفی می تر کارگیری بهینه امکان بهاند اما در صورت  آشنایی زودتر،  کار گرفته شده الزم به

 Mediatorالگوی ۱۶.۲.۱

در واقع وقتی یک درخواست به خوبی انجام . باشدمی Mediatorیک  ir.sharif.viewی در بسته Screenکالس 

گزارش ) Screen(باشد نتیجه این درخواست را که در قالب یک صفحه نمایشی می FrontControllerشود، می

ید نمایش داده شود و صفحه اصلی را که با header ،menuبا توجه به تغییرات انجام شده  Screen. دهد می

  .کندمقداردهی می

های رایج و  حل وجود بیاید که راه توانست به تر این الگو پیش از استفاده این امکان می با شناخت به

کردن handleهای مختلف  برای مثال، روش .تری برای استفاده از این الگو اّتخاذ شود های به الگوریتم

توانستند  می) چه در کالس و در اسالیدهای درس گفته شده شبیه آن( Mediatorالگوهای پیروی کننده از 

  .مورد بررسی قرار بگیرند

  

 Momentoالگوی ۱۶.۲.۲

تحت کالسی به نام برای این منظور . شده استها استفاده Screenداری وضعیت  نگهدر را  Mementoالگوی 

ViewMemento  سعی شده است که وضعیتScreen )شود تا برای اراجاعات بعدی و نیز حفظ ) صفحه قابل نمایش

  .شده بهره گرفته شود ی ذخیره جایی بین صفحات از آن نسخه جابه

های  ها و روش صورت ضمنی و بدون قصد دقیق استفاده شده، ویژگی البته با توجه به این نکته که این الگو به

را و بهینه مورد استفاده واقع صورت کا در آن لحاظ نشده و از این رو به Memontoیابی  داری و دست نگه

  .نشده است

 
   



 

۷۸ 
 

  نامه واژه ۱۷
  ا ۱۷.۱.۱.۱

  الگو  نام

 ، پترنPattern  نام مستعار

    توضیح

  ت ۱۷.۱.۱.۲

  تقاضا  نام

 Requestتقاضای کتاب،   نام مستعار

  تواند توّسط مدیر فروشگاه تصویب یا رد شود اعالن نیاز یک کتاب، که می  توضیح

  ج ۱۷.۱.۱.۳

  وجو جست  نام

 Search  نام مستعار

  به منظور پیدا کردن کتابی خاص بر اساس یک یا چند فیلد خاص  توضیح

  

  خ ۱۷.۱.۱.۴

  خروج  نام

 Logout  نام مستعار

    توضیح

  

  خرید  نام

 Buy  نام مستعار

  خریده شدن کتاب از بازار کتاب  توضیح

  

  د ۱۷.۱.۱.۵

  دسته کتاب  نام

  ، رده، دستهCategory  نام مستعار

  گیرد یا در آن قرار میای که کتاب به آن تعّلق دارد  دسته  توضیح



 

۷۹ 
 

  

  

  ر ۱۷.۱.۱.۶

  روند اصلی  نام

 Main flow  نام مستعار

    توضیح

  

  روند جایگزین  نام

 Alternative flow  نام مستعار

    توضیح

  

  س ۱۷.۱.۱.۷

  سامانه  نام

  ، سیستمSystem  نام مستعار

اطالعاتش نیز افزار و عملّیات و  غالبًا به خود نرم. گیرد افزار قرار می محیطی که در آن این نرم  توضیح

  .شود گفته می

  

  سفارش کتاب  نام

 Orderسفارش،   نام مستعار

  .ی کتاب به مسئول خرید اعالم درخواست قطعی و تصویب شده توّسط مدیر برای تهیه  توضیح

  

  ش ۱۷.۱.۱.۸

  شرایط اّولیه  نام

 Precondition  نام مستعار

    توضیح

  

  شرایط نهایی  نام

 Postcondition  نام مستعار

    توضیح

  



 

۸۰ 
 

  ف ۱۷.۱.۱.۹

  فروش  نام

 Sell  نام مستعار

  فروختن کتاب به مشتری  توضیح

  

  ی کتاب فروشنده  نام

 ی فروشگاه فروشی، فروشنده ی کتاب ، فروشندهکتابفروش، فروشنده، Seller  نام مستعار

  های فروشگاه مسئول فروش کتاب به مشتری  توضیح

  

  ق ۱۷.۱.۱.۱۰

  قوائد مسکو  نام

 MoSCoW rule  نام مستعار

نیاز مجموعه قوائدی که نیازهای سیستم را به چهار وضعیت نیاز باال، متوسط، ضعیف و بی  توضیح

  .کندتقسیم می

 

  ک ۱۷.۱.۱.۱۱

  کتاب  نام

 Book  نام مستعار

  موجودیت قابل خرید و فروش در سامانه  توضیح

  

  فروشی کتاب  نام

 Bookstore ،Bookshopفروشگاه، فروشگاه کتاب،   نام مستعار

  محل نصب و اجرای سامانه محیط عمومی  توضیح

  

  گ ۱۷.۱.۱.۱۲

  گذرواژه  نام

  ی عبور، پسورد ، رمز عبور، کلمهPassword  نام مستعار

    توضیح

  

  گزارش  نام



 

۸۱ 
 

 Report  نام مستعار

  ی کاربر آوری شده در فرمت خواسته شده اطالعات جمع  توضیح

  

  م ۱۷.۱.۱.۱۳

  مدیر  نام

 فروشی، مدیر فروشگاه ، مدیر کتابAdmin  نام مستعار

  مسئول اصلی فروشگاه   توضیح

  

  فروشگاهخرید مسئول   نام

 فروشی کتابمسئول خرید  انباردار،، مسئول خرید، Storekeeper  نام مستعار

  ها در انبار فروشگاه آن یدار خرید کتاب از بازار و نگهمسئول   توضیح

  

  مشخصات مورد کاربرد  نام

 Use case description  نام مستعار

    توضیح

  

  مشتری  نام

 ، مشتری فروشگاهcustomer ،buyerخریدار،   نام مستعار

  .کند مراجعه می) فروشی کتاب(کسی که برای خرید کتاب به فروشگاه   توضیح

  

  مورد کاربرد  نام

 Use case  نام مستعار

    توضیح

 

  ن ۱۷.۱.۱.۱۴

  نام کاربری  نام

  ، نام کاربرUser name  نام مستعار

    توضیح

  

  نمودار کالس  نام



 

۸۲ 
 

  Class Diagram  مستعارنام 

    توضیح

  

  نمودار فّعالّیت  نام

  Activity Diagram  نام مستعار

    توضیح

 

  و ۱۷.۱.۱.۱۵

  ورود  نام

 ، وارد شدنLogin  نام مستعار

    توضیح

  
 

  مراجع ۱۸
  

1. Software Engineering, 6th edition, Ian Somerville, Addison-Wesley, 2004. 


