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 )شيءگرايي( Obiect-Orientedمقدمه اي بر متد 

ستObject-Orientedشيءگرايي ) صنعت  ( لغتي ا كه امروزه در 

نرم افزار، باب شده است. شركتها به سرعت حركت مي كنند تا خود را با 

 را در برنامه هاي خود وارد نمايند. اين تكنولوژي سازگار كنند و آن 

( يك راه متفاوت مشيياهده برنامه هاسييت. با O.Oمتد شيييءگرايي )

متد شيءگرايي، شما يك برنامه را به قطعات بسيار كوچك يا آبجكت هايي 

تقسييييي مي كنيد، كه تا اندازه اي مسيييتقك از يكديبر مي باشيييند. مانند 

 ساختماني از بلوك ها نباه كنيد. 

سي )انواع مختلف بلوك ها(  اولين سا ست كه آبجكت هاي ا قدم اين ا

را بسازيد يا بدست آوريد. اولين باري كه شما اين بلوك هاي ساختماني را 

سازيد. به محض  صرتان را ب شته و ق داريد، مي توانيد آنها را كنار هي گذا

ساختيد يا بدست  سي را در دنياي كامپيوتر  سا اينكه تعدادي آبجكت هاي ا

سادگي آنها را كنار هي ببذاريد تا برنامهآو هاي جديد رديد، مي توانيد به 

ايجاد را كنيد. يكي از امتيازات اسيياسييي متد شيييءگرايي اين اسييت كه مي 
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بار  يد يك  ها  Componentتوان بارها از آن بارها و  )اجزاء( را سييياخته و 

ساختمان ستفاده كنيد. درست مانند زماني كه مي توانيد يك بالك  ي را در ا

ستفاده كنيد، مي توانيد از  ضايي دوباره ا سفينه ف صر، يك خانه يا يك  يك ق

ستي  سي سابداري، يك  ستي ح سي شيءگرايي در يك  يك قطعه طرح يا كد 

 بازرگاني يا يك سيستي پردازش سفارش استفاده مجدد نماييد. 

تفاوت متد شيييءگرايي با روش سيينتي توسييعه، چيسييت  در روش 

به همراه اطالعاتي كه سيستي نبهداري خواهد كرد به  سنتي، روش توسعه

 خودمان وابسته است.

سيي كه چه اطالعاتي را نياز دارند،  در اين روش، ما از كاربران مي پر

پايباه داده اي را طراحي مي كنيي كه اطالعات را نبه دارد، صييفحاتي را تهيه 

يي تا اطالعاتي را مي كنيي تا اطالعات را ببيرد، و گزارشييياتي را چاي مي كن

براي كاربر نمايش دهد. به عبارت ديبر، ما بر روي اطالعات متمركز مي 

شيييويي و كمتر توجه مي كنيي كه چه كاري با اين اطالعات انجام شيييده يا 

)مبتني بر داده(  data-centricرفتار سييييسيييتي چبونه اسيييت. اين روش 
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ايجاد شده است. ناميده شده است و براي ايجاد هزاران سيستي در سال، 

سازي  مخصوص طراحي پايباه داده و گرفتن اطالعات  data-centricمدل

خيلي مهي مي باشيييد، اما انتخاب اين روش در زمان طراحي برنامه هاي 

تجاري با مشكالتي همراه است. يك چالش بزرگ اين است كه درخواستهاي 

 data-centricسيستي چندين بار تغيير خواهند كرد. سيستمي كه از روش 

اسيييتفاده مي نمايد، مي تواند به آسييياني تغيير در پايباه داده را مديريت 

ستي آن behaviorكند. اما اجراي تغييرات در قوانين تجاري يا رفتار) سي  )

قدر آسان نمي باشد. متد شيءگرايي در پاسخ به اين مشكك، ايجاد شده 

تمركز مي شويي. است. با متد شيءگرايي هي بر اطالعات  وهي بر رفتار م

در نتيجه اكنون مي توانيي سيستي هايي را ايجاد كنيي كه انعطاف پذير شده 

 اند تا اطالعات و يا رفتار را تغيير دهند.

مزيت اين انعطاف پذيري با طراحي يك سيستي شيءگرايي به خوبي 

شيء گرايي نياز  صول  شناخت تعدادي ا ست. اين مطلب، به  شده ا شناخته 
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( و چند ريختي Inheritance( وراثت)Encapsulationازي )دارد. نهان س

(Polymorphism.) 

 

Encapsulation )نهان سازي( 

شيءگرا، اينها )اطالعات و رفتارها( را در يك آبجكت  ستمهاي  سي در 

لب اطالعات  قا ندي مي كنيي. اين مطلب در  ته ب  Encapsulationبسييي

راي نباه كردن به توابع )پنهان سييازي( ارجاع داده شييده اسييت. راه ديبر ب

سيي  سته، تق شهاي كوچكي از توابع واب ست كه برنامه را به بخ سته، اين ا واب

شتري  ساب، تراز جاري نام م شماره ح شامك:  ساب بانكي  كنيي. مثالً يك ح

آدرس نوع حساب، نرخ بهره و تاريخ باز كردن حساب مي باشد. همچنين 

نند: باز كردن يك حسييياب ، رفتارهايي را براي يك حسييياب بانك داريي ما

بستن حساب، به حساب گذاشتن، برداست از حساب، تغيير نوع حساب، تغيير 

مشييتري و تغيير آدرس. ما اين اطالعات و رفتارها را با هي در يك آبجكت 
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account  ستي بانكي مربوط به سي پنهان مي كنيي. در نتيجه همة تغييرات 

 حساب انجام شوند. حسابها، مي توانند به آساني در آبجكت 

 

يزيت ديبر پنهان سازي اين است كه تأثيرات اعمال شده به سيستي  م

را محدود مي كند. به يك سييييسيييتي به عنوان بسيييتري از آب و به تغيير 

صخره را در آب مي  شما  صخره بزرگ نباه كنيي.  ستها مانند يك  درخوا

در سييرتاسيير اندازيد و امواج بزرگي در همه جهتها ايجاد مي شييوند. آنها 

شوند و  ضربه مي زنند، طنين افكن مي  درياچه حركت مي كنند، به كرانه 

با امواج ديبر برخورد مي كنند در حقيقت، حتي ممكن است مقداي آب بر 

روي سيياحك و خارج از درياچه بريزد. بعبارت ديبر، برخورد صييخره با آب 

ست. حال درياچ شده ا ه خود را باعث ايجاد ميزان زيادي موج هاي كوچك 

با  هاي كوچكتري از آب  كه  به ت كه آن را  يب  تدين ترت هان مي كنيي.  پن

موانعي ميان آنها تقسيي مي كنيي. سپس، ضربات سيستي را تغيير مي دهد. 

شدند. اما اكنون، امواج فقط مي  قبك از اين، امواج در همه جهتها ايجاد مي 
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ي گردند. بنابرين، با توانند از يكي از موانع عبور نمايد. و سيييپس متوقف م

صخره در آب  صك از انداختن  سازي درياچه، ما تاثير موج كوچك حا نهان 

 را محدود كرده ايي.

 حال، بياييد ايدة نهان سييازي را درسيييسييتي بانكي به كار ببريي. اخيراً

مشييتري در بانك يك حسيياب مديريت بانك تصييميي گرفته اسييت كه اگر 

اعتباري دارد، بتوان از حسيياب اعتباري بعنوان يك مبلا اضييافه، برداشييت 

كرده و براي حسيياب جاري آنها اسييتفاده نمود. در يك سيييسييتي  ير نهان 

شروع مي كنيي تا تجزيه و تحليك كاراتر  سازي، كار را با يك روش اجباري 

ساً، ما محك تمام جاهايي كه ازعمل سا يات برداشت از حساب، در يك شود. ا

 سيستي استفاده شده است را نمي دانيي، 

بنابرين بايد به هر جايي نباه كنيي و وقتي كه آن را پيدا كرديي، بايد 

ست جديد را يكپارچه كنيي.  سري از تغييرات را ايجاد كنيي تا اين درخوا يك 

شت از حساب % موارد بردا 80اگر كار به درستي انجام شده باشد، احتماالً 

را در سيستي پيدا كرده ايي. با يك سيستي نهان سازي، ما نيازي به استفاده 
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از روش اجباري براي تجزيه و تحليك نداريي. ما به مدل سييسيتي خود نباه 

مي كنيي و به آساني جايي كه رويداد برداشت از حساب پنهان شده بود را 

يات را در حسييييا كه عمل عد از اين يدا مي كنيي. ب بار پ ب قرار داديي، يك

درخواسييتمان را فقط در آن آبجكت تغيير مي دهيي، و كار ما تمام شييده 

نياز به   Acountاسييت. همان گونه كه در شييكك زير مي بينيد، فقط كالس

 تغيير دارد.
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)پنهان سازي(   Information Hidingيك مفهوم مشابه نهان سازي، 

مي باشد. پنهان سازي اطالعات،  توانايي است كه جزئيات مبهي يك آبجكت 

سازد. در يك آبجكت، دنياي خارج به معني هر  را از دنياي خارج پنهان مي 

ت اسيييت حتي اگرچه دنياي خارج شيييامك بقية چيزي خارج از همان آبجك
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همان مزيت  (Information Hiding)سيستي باشد. پنهان سازي اطالعات  

 را فراهي مي كند. (Encapsolation)نهان سازي 

 

Inheritance  )وراثت( 

Inheritance  .ساسي شيءگرايي مي باشد )وراثت( دومين مفهوم ا

شما اجازه مي  شيءگرا به  ستمهاي  سي دهد تا آبجكت هاي جديد را بر در 

)فرزند( ويژگيهاي يك  childپايه آبجكت هاي قديمي ايجاد كنيد. آبجكت 

)والد( را به ارث مي برد. شيييما مي توانيد نمونه هايي از parentآبجكت 

وراثت را در دنياي طبيعي ببينيد. هزاران نوع مختلف از پسييتانداران مانند 

سانها، نهنبه ا و  يره وجود دارند. هر يك از اينها ويژگيهاي سبها، گربه ها، ان

شخص مانند  صر به فرد بوده و اين ويژگيهاي م صي دارند كه منح شخ م

داشتن مو، خونبرم بودن و  ذا دادن به بچه ها، در كك گروه مشترك مي 

شيءگرايي يك آبجكت بنام  صطالحات  شد. در ا ستاندار(  mammalبا )پ
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ا نبه مي دارد. اين آبجكت والد آبجكت وجود دارد كه ويژگيهاي مشترك ر

 هاي فرزندي مانند گربه، سگ، انسان، نهنگ و  يره مي باشد. 

را به  (mammal)ويژگيهاي آبجكت  پسييتاندار  (dog)آبجكت سييگ

ند دويدن در دايره ها )حلقه ها( و ريختن آب از لب و  ارث مي برد، مان

عي گرفته اسييت. شييكك لوچه. متد شيييءگرايي ايدة وراثت را از دنياي طبي

 زير نمونه اي از آن است.
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بنابراين ما مي توانيي همان مفهوم را در سيييسييتي خود به كار ببريي. 

ست. وقتي چيزي تغيير  سهولت در نبهداري ا صلي وراثت،  يكي از مزاياي ا

ستاند اران اثر مي گذارد، فقط آبجكت والد نتاز به تغيير مي كند و برهمة پ

دارد و آبجكت هاي فرزند به طور خودكار تغييرات را به ارث مي برد. اگر 

ستاندار  شوند، فقط پ سرد  ستانداران به طور ناگهاني خون  (mammal)پ

سان، نهنگ و ديبر آبجكتهاي فرزند به طور  سگ، ان بايد تغيير نمايد. گربه، 

Mammal

WhaleHumanDogCat
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ي جديد خونسييرد بودن پسييتانداران را به ارث مي برند. در خودكار ويژگ

 يك سيستي شيءگرا يك مثال مي تواند پنجره ها باشند. 

يك مشيييتري  125سييييسيييتمي بزرگ داراي  تابلو داريي. روزي، 

درخواسيييت يك پيغام انصيييراف بر روي همه تابلوها را مي دهد. در يك 

 كه بايد به هر يك از اين سيستي بدون وراثت، ما كار خسته كننده اي داريي

كبار تابلو رفته و تغيير را در آن ايجاد كنيي. تا به آبجكت والد رفته وي 125

به ارث مي  كار تغييرات را  به طور خود ها  تابلو مة  آن را تغيير دهيي. ه

 برند. همانطور كه در شكك زير مي بينيد.
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ست از وراثت براي انواع مختلفي از  ستي بانكداري، ممكن ا سي در يك 

ستفاده نماييي. بانك فرضي ما داراي چهار نوع مختلف  حسابهايي كه داريي ا

سپرده گذاري.اين انواع  شد. جاري، پس انداز، كارت اعتباري،  ساب مي با ح

ك شييمارة حسيياب، مختلف حسييابها شييباهتهايي نيز دارند. هر كدام داراي ي

نرخ بهره و نام مالك مي باشيييد. بنابراين مي توانيي يك آبجكت والد بنام 

Root window

Root window Root windowRoot window
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account  سابها را شترك همة اين ح ساب( را ايجاد كنيي تا ويژگيهاي م )ح

 نبهداري كنيي. 

ند  هاي فرز به  (child)آبجكت  كه  هايي  ند عالوه بر ويژگي مي توان

خودشييان را داشييته باشييند. مثالً، ارث برده اند، ويژگيهاي منحصيير به فرد 

حساب اعتباري يك حد موجودي و حداقك ميزان پرداخت را خواهد داشت. 

 سپرده گذاري نيز داراي يك موعود پرداخت مي باشد.          

تغييرات آبجكت والد بر روي همة فرزندان اثر خواهد گذاشيييت، اما 

ستند كه بدوبچه شان ن به هي زدن آرامش فرزند ها آزاد ه ديبر يا والد

 تغيير نمايند. 

 

Polymorphism)چند ريختي( 

شيءگرايي  صك  ست. در  Polymorphismسومين ا )چند ريختي( ا

شكلهاي مختلف، نواحي يا انواع مختلف تعريف  فرهنگ لغت بعنوان پيدايش 

شكلها يا پيامدهاي زيادي از  ست كه  ست. چند ريختي به اين معني ا شده ا
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اشيييته باشييييي. همانند وراثت چند ريختي نيز در دنياي يك تابع ويژه را د

طبيعي ديده مي شييود. در فرمان يا عمك صييحبت كردن ممكن اسييت يك 

« واق واق»، سييگ شييايد جواب دهد «شييما چه طوريد»انسييان جواب دهد 

 «.ميو»گربه ممكن است پاسخ دهد 

ست  شيءگرايي به اين معني ا ستي  سي صطالحات يك  چند ريختي در ا

ي توانيي بسييياري از رخدادها يا پيامدهاي يك عمك ويژه را داشييته كه ما م

 باشيي. 

سازيي. وقتي  شكال گرافيكي را ب سي ا ستي ر سي ست يك  مثالً، ممكن ا

كاربر مي خواهد چيزي مانند يك خط، دايره يا يك مسيييتطيك را بكشييييي، 

ستي يك فرمان  شكلها   drawسي ستي با انواع مختلف  سي ستد.  را مي فر

شييده اسييت، هركدام شييامك رفتاري اسييت تا خودش را بكشييد.  سييازگار

بنابراين وقتي كه كاربر مي خواهد يك دايره را بكشد، فرمان رسي آبخكت 

( درخواست خواهد شد. بااستفاده از چند ريختي، سيستي مي drawدايره )
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ست. بدون  شده ا شيده  شكك ك شدن كدام نوع  فهمد كه در هنبام اجرا 

 ممكن است مانند زير باشد. drawع چند ريختي، كد تاب

Function Shape.drawMe() 

{ 

           CASE Shape.Type 

                         Case “Circle“ 

                                     Shape.drawCircle(); 

                                      Case 

“Rectangle“                                                                       

Shape.drawCircle();                  

                                                                                  

                         Case “Line“ 

Shape.drawCircle();                                        

             END CASE 

 

} 
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براي آبجكت  ()drawmeبايد توسييط تابع  drawبا چند ريختي، كد 

 طراحي شده فراخواني شود. مانند اين مثال:

        

 Function draw () 

{ 

     Shape.drawme(); 

} 

 

شكلي )دايره، خط و يره( بايد تابع  شد تا   drawMeهر  شته با را دا

ا بكشييد. يكي از مزاياي چند ريختي مانند ديبر اصييول شييكك بخصييوصييي ر

 شيءگرايي، نبهداري است.

زماني كه الزم اسيييت تا برنامه يك مثلث را رسيييي نمايد، چه اتفاقي 

 darwافتد  در موردي كه از چند ريختي استفاده نشده است يك تابع مي

triangle()  جديد به آبجكتshape   اضييافه شييده اسييت. همچنين تابع
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drawme()  آبجكتshape   تغيير كرده اسيييت تا با نوع جديد شيييكك

)مثلث( جديد را  triangleسيييازگار شيييود. با چند ريختي ما يك آبجكت  

تابع  تابع  ()drawMeدرون  يد.  ما تا خودش را رسيييي ن جاد مي كنيي  اي

Draw() .كه عملبرهاي طراحي را اجرا مي نمايد اصالً نبايد تغيير كند 

 

 چيست؟ (Visual Modeling)مدلسازي بصري 

اگر چيز جديدي را براي خانةتان مي سيييازيد، احتماالً فقط با خريدن 

ست به نظر آيد،اين كار را انجام  ستن آن به هي تا كه در يك تكه چوب و ب

يد.  ماي بال ن ها را دن تا آن نمي دهيد. شيييما تعدادي طرح كلي مي خواهيد، 

چيز را طراحي و سيياختاربندي  بنابرين مي توانيد قبك از شييروع به كار، آن

جام مي دهند.  ما ان كار را براي  ياي نرم افزار همان  ها در دن يد. مدل  كن

آنها طرحهاي كلي سيستي مي باشند. يك طرح كلي به شما كمك مي كند تا 

يك چيز اضافي را قبك از اينكه بسازيد، طراحي كنيد. يك مدل به شما كمك 

ستي سي شما  مي كند تا قبك از اينكه يك  سازيد، آن را طراحي كنيد. به  را ب
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كمك مي كند تا مطمئن شييويد كه طرح بي نقص مي باشييد،درخواسييتها 

ديده شيييده اند و سييييسيييتي مي تواند حتي در مقابك كوهي از تغييرات 

ستي خود  سي ستهايي را براي  ست، مقاومت نمايد. هنبامي كه درخوا درخوا

فته و آنها را به درخواسييتهايي جمع مي كنيد، نيازهاي تجاري كاربران را گر

كه تيي شما مي تواند از آنها استفاده كند وبفهمد، تبديك مي كنيد. سرانجام 

شما مي توانيد اين درخواستها را گرفته و از آنها كدي توليد كنيد. با تبديك 

ستها بوسيله  شويد كه درخوا ستها به كد، مي توانيد مطمئن  رسمي درخوا

ند، و آن به  كد مطرح شيييده ا به آسييياني راه برگشيييت  ند  كد مي توا

ستها را طي كند. اين پردازش  شده  modelingدرخوا سازي( ناميده  )مدل

ست كه نيازهاي تجاري را به  سازي اين توانايي ا ست. نتيجه پردازش مدل ا

درخواسييتهايي تبديك كند تا دركد به صييورت مدل درآيد و دوباره آن را 

 چيزي گي شود. برگرداند بدون اينكه در طول راه 

پردازش گرفتن اطالعات از  (Visual Modeling)مدلسازي بصري 

مدل است و آنرا با استفاده از مجموعه اي از عناصر گرافيكي استاندارد به 
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صييورت گرافيكي نمايش مي دهد. يك اسييتاندارد ضييروري براي فهميدن 

سازي  صلي مدل ست. هدف ا صري، ارتباطات ا سازي ب يكي از مزاياي مدل

سان، تحليلبران، آزمايش كننده ها، ب صري ارتباط ميان كاربران، برنامه نوي

 مديران و هر شخص ديبري كه با يك پروژه درگير شده است، مي باشد. 

به نظر مي رسد كه ما قادر هستيي پيچيدگي را بهتر درك كنيي البته 

وقتي كه برخالف متن نوشته شده، به صورت بصري به نمايش داده شود. 

توليد مدلهاي بصييري يك سيييسييتي، مي توانيي نشييان دهيي كه چبونه  با

سيستي روي چند سطح كار مي كند. ما مي توانيي فعك و انفعاالت بين كاربر 

 ويك سيستي را مدل نماييي.

ما مي توانيي فعك و انفعاالت آبجكت ها را در محدودة يك سيييسييتي 

باشيييد مي توا ما مطلوب  عك مدل كنيي. همچنين اگر براي  نيي حتي ف

 وانفعاالت ميان سيستي ها را مدل نماييي.

بعد از ايجاد اين مدلها مي توانيي آنها را به همة بخشيييهاي وابسيييته 

شان دهيي و آن بخشها مي توانند اطالعات را از مدل بدست آورند. مثالً  ن
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خواهند داشييت را از كاربران مي توانند فعك و انفعاالتي كه با يك سيييسييتي 

طريق نباه كردن به يك مدل مجسيييي نمايند، تحليلبران مي توانند فعك و 

 انفعاالت ميان آبجكت ها را از طريق مدلها پيش بيني كنند. 

سي  ست برنامه نوي سان مي توانند آبجكت هايي كه نياز ا برنامه نوي

بايد به نتيجه برسيييند را پيش بيني كنند. آزم هايي كه  ايش شيييوند و آن

ند و  ها را پيش بيني كن ند فعك و انفعاالت ميان آبجكت  ندگان مي توان كن

نمونه هاي آزمايش را بر اسييياس اين فعك و انفعاالت آماده كنند. مديران 

شها را بر روي هي  ستي را ببينند و اينكه چبونه بخ سي پروژه مي توانند كك 

عات  ندان ارشيييد اطال كارم ند. و  گذار  Chief Information)اثر مي 

Officer)  مي توانند به مدل هاي سيييطح باال نباه كنند وببينند كه چبونه

سيستي ها در سازمانهايشان بر روي يكديبر اثر مي گذارند. روي هي رفته، 

مدلهاي بصري ابزار قدرتمندي را فراهي مي كنند تا سيستي پيشنهاد شده 

 را به همة بخشهاي وابسته نشان دهند.
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Booch, OMT, and UML 

يك موضييوع مهي در مدلسييازي بصييري اين اسييت كه از چه نماد 

ست  شود. الزم ا ستفاده  ستي ا سي گرافيكي براي دادن چهرهاي مختلف يك 

كه اين نماد به همة بخشهاي وابسته رسانده شود، در  ير اينصورت مدل 

خيلي مفيد نخواهد بود. بسيييياري از افراد نمادهايي را براي مدلسيييازي 

نموده اند. بعضي از اين نمادهاي محبوب كه پشتيباني قوي  بصري پيشنهاد

)تكنولوژي  Object Modeling Technology (OMT), Boochدارند، 

)زبان  unified Modeling Language (UML)مدلسييازي شيييء( و 

ين اين سه از ا Rational Rose 98باشند. برنامه مدلسازي يكپارچه( مي

 نماد پشبيباني مي كند. 

  UMLارهاي نمود

UML  تا چندين نوع مختلف از نمودارهاي جازه مي دهد  به افراد ا

بصييري را به وجود آورند ككه جنبه هاي مختلف سيييسييتي را نمايش مي 
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هد.  كه در زير  Rational Roseد مانطور  ها، ه مدل جاد اكثر اين  از اي

 آمده، پشتيباني مي كند.

  Use Caseنمودار  

 )توالي( Sequenceنمودار   

 )همكاري( Collabrationنمودار   

 )كالس( Classنمودار   

 )حالت( State Transitionنمودار   

  Componentنمودار    

  Deploymentنمودار 

شان مي دهند.  ستي را ن سي اين نمودار هاي مدل، جنبه هاي مختلف 

شان  Collaborationمثالً  نمودار  ضروري ميان آبجكت ها را ن محاورات 

ر به اين منظور  كه تعدادي از توابع سيستي را به انجام برساند. ه مي دهد،

 نمودار يك هدف و يك شنوندة در نظر گرفته شده دارد.
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  Use Caseنمودارهاي 

ها را نشان مي  Use Caseمحاورات ميان  Use Caseنمودارهاي 

( كه نشيياندهندة افراد يا Actorدهند، كه عمليات سيييسييتمي و عامك ها )

هايي اسييت كه اطالعات را براي سيييسييتي فراهي كرده و يا ازآن  سيييسييتي

سيييسييتي  Use Caseدريافت مي كنند را نمايش مي دهند. مثالً نمودار 

(ATM) .در زير نشان داده شده است 
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و عامك ها را  Use Caseمحاورات ميان  Use Caseنمودارهاي

ها درخواسييتهاي سيييسييتي را از ديد كاربر  Use Caseنشييان مي دهند، 

ها عملياتي هستند كه سيستي فراهي  Use Caseنشان مي دهند، بنابراين 

ستي هستند. اين مي كند. عامك ها در واقع نبهدارنده پول )بانك سي دار( يك 

ها مقدار اوليه  Use Caseنمودارها نشان مي دهند كه چه عامك هايي به 

 مي دهند.

 

 )كالس( CLASSنمودارهاي 

)كالس( ارتباطات بين كالسهارادر سيستي نشان  CLASSنمودارهاي 

سها مي ش بعنوانتوانند مي دهد. كال وند طرحي كلي براي ابجكت ها ديده 

صك  ساب  5كه در ف يك كالس  JOEدرباره آنها بحث خواهيي كرد.مثال ح

 است.

ستند كه بر روي اطالعات عمك  كالس ها شامك اطالعات و رفتاري ه

شامك accountنمايند. كالس حساب )مي  )PIN كند ميباشد. را كنترل مي

www.takbook.com



  

 
33 

مودار  ن تي د classدر  ك ج ب نوع آ هر مودار براي  ن و  Sequenceر 

Collabration جاد شيييده اسيييت. نمودار  useدر  Classيك كالس اي

case   توضيح داده شده است. 1-11برداشت پول در شكك 

 

 

باال ارتباطات بين كالسيييهايي را نشيييان مي دهد كه   Classنمودار 

use case  شت پول را به انجام مي سانند.  اين كار با چهار كالس  بردا ر

 انجام شده است.
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 Cash dispenser صيييندوق(. دريك نمودار(Class  هر كالس با

ست. بخش اول  شده ا سيي  سه بخش تق شده كه به  شان داده  ستطيلي ن م

 نام كالس را نشان مي دهد.

( نشييان مي دهد.يك صييفت Attrieutesبخش دوم صييفات كالس )

كه با يك كالس مرتبط مي باشيييد.مثال كالس قطعه اي از اطالعاتي اسيييت 

)شماره  Account Number(  شامك سه صفت است. accountحساب )

 حساب(

PIN و Balance هاي كالس مك عملبرد )تراز(. اخرين بخش شيييا

(Operations مي باشد. يك عملبر تعدادي رفتار است كه توسط كالس )

( شييامك چهار عملبر اسييت accountآماده خواهد شييود. كالس حسيياب )

.Open  ) باز كردن (Withdraw )برداشيييت وجوه(Depuct Funds  

 )تاييد موجودي (.  Verify fundsا)واريز وجوه ( و 

شان مي دهد.  سها را ن ستبي ارتباطات بين كال سها واب خطوط بين كال

وصييك   ATM Screen( به كالس  (Accountبراي نمونه كالس حسيياب 
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 Card readerد.و مسييتقئما با ديبري ارتباط دارند. شييده اسييت . زيراهر

وصك نشده است زيرا اين دو   CASH DISPENSER)كارت خوان ( يه 

صفتها  ست كه تعدادي از با هي ارتباطي ندارند. نقطه قابك توجه ديبر اين ا

و عملكردها  قفلهاي كوچكي د سييمت چپشييان دارند و قفك يك صييفت يا 

ط مي توانند از طريق كالسي كه شامك )خصوصي( فق PRIVATEعملبرد 

 انهاست قابك دستيابي باشند.

ACCONT NUMBER   )شماره حسا ب(PIN  وbalance   همه

ساب )  privateصفات  صي( كالس ح صو ستند. به عالوه account)خ ( ه

يد موجودي(  Verify funds)واريز پول( و  deluct fundsعملبرد  تاي  (

 Deluctسيييتند. به عالوه عملبر هاي ( هAccountبراي كالس حسييياب )

funds   واريز پول( و(Verify Funds  براي كالس )تيياييييد موجودي(

 )خصوصي( هستند. Prevate ( Accuntحساب )

استفاده مي كنند تا كه كالسها  CLASSبرنامه نويسان از نمودارهاي 

را  چارچوب كالسييها Roseرا به طور وا قعي توليد نمايند. ابزارهايي مانند 
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توليد مي كنند سپس برنامه نويسان جزئيات را در زبان انتخابي خود نشان 

مي دهند. تحليك گران از نمودارهاي كالس استفاده مي كنند سپس برنامه 

نويسييان جزئيات را در زبان انتخابي خود نشييان  مي دهند. تحليك گران از 

دهند.  نمودارهاي كالس اسييتفاده مي كنند تا جزئيات سيييسييتي را نشييان

ستي را  Classهمچنين طراحان به نمودارهاي  سي نباه مي كنند تا جزئيات 

نباه ميكنند تا طرح  Classنشيييان دهند. همچنين طراحان به نمودارهاي 

 سيستي رابينند.

 

اگر يك كالس شييامك چند تابع باشييند يك معمار مي تواند اين را در 

بنايد هيچ وابستبي بين  ديده وتوابع را به چند كالس بشكند. Classنمودار

مه كالسهايي كه با يكديبر ارتباط دارند وجود داشته باشند. يك طراح يا برنا

 نويس نيز مي تواند اين را ببيند. 

براي اين ايجاد شييده اند تا كالسييهايي را نشييان  Classنمودارهاي 

با هي در هر كه  ند  جامع )   use caseده هاي  ند و نمودار كار كن
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Comprehensive شامك كك سيستي يا زير سيستي را مي توان به همين )

 ترتيب ايجاد نمود.

 

 ( State Transition Diagramsنمودارهاي حالت )

كنند نمودارهاي حالت )ما به آن حالت مي گوييي( راهي را آماده مي

هاي  كه نمودار حالي  ند . در  مدل كن كت را  يك آبج هاي مختلف  حالت تا 

Class دهند كالسيييهاووابسيييتبي آنها را نشيييان مي يك تصيييوير ثابت از

ستي  سي شتر رفتارهاي پوياي يك  شوند تا بي ستفاده مي  نمودارهاي حالت ا

را نمايش مي دهند. يك نمودار حالت رفتار يك آبجكت را نشان مي دهند. 

يك نمودار حالت زفتار يك آبجكت را نشان مي دهد. مثال يك حساب بانكي 

شود مي توا ند به چندين حالت م شد. مي تواند باز  شته با تفاوت وجود دا

بسته شوديابه طوراضافي )بيشتر از موجودي( از حساب برداشته شود. يك 
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حساب ممكن است درهر يك از اين حالت ها به طور متفاوتي رفتار كند. از 

 نمودارهاي حالت براي نشان دادن اين اطالعات استفاده مي شود.

 

 

يك حسييياب را ببينيي.  هاي مختلف  لت  حا در اين نمودار ميتوانيي 

همچنين مي توانيي ببينيي كه چبونه يك حسيياب از يك حالت به حالتي ديبر 

ستن  ست ب شتري درخوا ست م ساب باز ا شود. مثال وقتي يك ح منتقك مي

كند حساب به حالت بسته منتقك مي شود. درخواست مشتري حساب را مي
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Event  رخداد( ناميده مي شيييود و رخداد چيزي ا سيييت كه موجب مي(

ست و  شود يك انتقال از حالتي به حالت ديبرصورت گيرد. اگر حساب باز ا

شت از حساب را انتخاب مي ست به حالت مشتري بردا كند، حساب ممكن ا

كه تراز )موجودي(  تاد  هد اف تاق خوا ماني اف برداشيييت برود. اين فقط ز

تراز[ در نمودار نشان >0ز صفر باشد. ما اين را با قراردادن ]حساب كمتر ا

كت محصيييور شيييده اسيييت، مي كه در برا يك شيييرط   Guardدهيي. 

Condition شود و وقوع يك انتقال )اينكه بتواند )شرط حفاظتي( نيمده مي

 كند.يا نتواند اتفاق بيافتد( را كنترل مي

 

)حالت  Stop State)حالت شييروع( و  Start Stateدرحالت ويژه، 

پايان( وجود دارد. حالت شيييروع با يك دايره توپر سيييياه در روي نمودار 

شان مي ست و ن شده ا شان داده  دهد چه حالتي از آبجكت در ابتدا ايجاد ن

ست و  شده ا سيله يك خال هدف نمايش داده  ست. حالت پاياني بو شده ا

در چه حالتي  دهد كه آبجكت درسييت قبك از اينكه از بين برود،نشييان مي
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باشيييد. بر روي يك نمودار حالت، فقط و فقط يك حالت شيييروع وجود مي

شما مي شيد يا اينكه هرچند دارد، در حالي كه  شته با توانيد حالت پاياني ندا

 حالت پاياني كه نياز داريد را داشته باشيد.

ممكن اسييت زماني كه آبجكت داخك يك حالت ويژه اسييت، چيزهاي 

صي اتفاق بيفت شخ شت م ساب، زيادي بردا د. در مثال ما وقتي كه از يك ح

شود. پردازشهايي كه در حالت شود، يك اخطار به مشتري فرستاده ميمي

 شوند.ناميده مي Actionافتند، مشخصي از آبجكت اتفاق مي

شييوند. آنها فقط براي نمودارهاي حالت براي هر كالسييي ايجاد نمي

تواند در اگر آبجكتي از يك كالس مي شوند.هاي پيچيده استفاده ميكالس

چند حالت وجود داشيييته باشيييد و در هر حالت خيلي متفاوت رفتار نمايد، 

 ممكن است بخواهد يك نمودار حالت براي آن ايجاد كنيد. 

ها اصالً به اين نمودارها نيازي ندارند. اگر آنها ايجاد بسياري از پروژه

كنند. ها اسييتفاده مييد كالساز آنها در زمان تولنويسييان اند، برنامهشييده

 اند. نمودارهاي حالت فقط براي مستندسازي ايجاد شده
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كنيد، كد از خود كدي را ايجاد مي Roseوقتي شيييما از روي مدل 

شد. اگر چه   add-insروي اطالعات روي نمودارهاي حالت ايجاد نخواهد 

تواند ه مي( وجود دارد، كreal timeهاي بالدرنگ )براي سيستي Roseدر 

 كد قابك اجرا را بر پايه نمودارهاي حالت توليد نمايد.

 

 افزارمدلسازي بصري و پردازش توليد و توسعه نرم

يد نرم جام شيييود. چندين نوع افزار ميتول به چندين روش ان ند  توا

هاي آبشيياري هاي توليد شييامك هر چيزي از پردازشمتفاوت از پردازش

 كنند. ل ميها آنها را دنباگرايي وجود دارد كه پروژهيگرفته تا ش

ما قصيييد  يازات خودش را دارد. در اين بخش،  يا و امت يك مزا هر 

نداريي كه به شييما ببوييي تا از كدام يك اسييتفاده كنيد. اما مروري بر يك 

صري متمركز ميپرازش را آماده كرده سازي ب شود. ايي كه بر روي مدل

 كه اين فقط يك نظر اجمالي )مرور( است.گوييي مجدداً مي
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افزار از مدل آبشييياري اسيييتفاده نويسيييان نرممدت طوالني برنامه

كرديي. يك ها را تجزيه و تحليك ميكردند. در اين مدل ما درخواسييتمي

كرديي و سيستي را نصب كرديي، سيستي را آزمايش ميسيستي را توليد مي

 نموديي. مي

نامش همان كه از  يداسيييت، ما نميطور  توانيي برخالف اين جريان پ

باشييد كه در هزاران حركت كنيي. اين متد يك متدلوژي مسييتند شييده مي

 پروژه استفاده شده است. 

ست كه بايد از وسط مراحك به  شاري اين ا يكي از كمبودهاي مدل آب

كند، بازگرد خارج از مجموعه يك پروژه كه مدل آبشييياري را دنبال مي

(Backtrack) با تعيين همه درخواسيييت ما  يد.  ماي كار ن هاي سييييسيييتي، 

شروع پروژه انجام ميهراس داديي. ما اين كار را از طريق انبيزي را هنبام 

هاي تجاري هاي مفصييك پردازشگفتبوهاي مفصييك با كاربران و رسيييدگي

شييانس باشيييي، ممكن اسييت در حدود داديي. اما اگر واقعاً خوشانجام مي
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ي سيييسييتي را در طي مرحله تجزيه و تحليك بدسييت هادرخواسييت 80%

 آوريي.

ست. مي سبك معماري خود را تعيين سپس زمان طراحي ا شينيي و  ن

ها مقيي دهيي، مانند جايي كه  برنامهكنيي. ما موضييوعاتي را نشييان ميمي

افزاري براي عملكرد قابك قبول، ضييروري خواهند شييد و اينكه چه سييخت

دهيد، ممكن اسييت تعداد موضييوعات را انجام مياسييت. زماني كه اين كار 

مده كه بوجود آ يد  كاربران جد مت  به سييي يدا كنيي. سيييپس  ند، را پ ا

كنيي. اين نتيجييه در گرديي و دربيياره موضيييوعييات صيييحبييت ميبرمي

گرديي. هاي جديد قرار دارد. بنابراين ما به تجزيه و تحليك برميدرخواست

نويسيييي رفته و ما به فاز برنامه بعد از برگشيييتن و از آن زمان به بعد،

 كنيي.كدنويسي سيستي را شروع مي

فهميديي كه به انجام رسيياندن يك تصييميي در زمان كدنويسييي، مي

طراحي شييده مشييخص  يرممكن اسييت. بنابراين به طراحي برگشييته و 
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شييويي. بعد از اينكه كدنويسييي انجام شييد، رو ميدوباره با موضييوع روبه

 شود. كردن شروع ميآزمايش

ست به اندازه كافي در زمان آزمايش، ما ياد مي گيريي كه يك درخوا

 تشريح نشده و تفسير اشتباه بوده است. حاال بايد به مرحله تجزيه و تحليك

 رو شويي.برگرديي و دوباره با درخواست روبه

بعد از مدت زماني، ما سييرانجام سيييسييتي انجام شييده را بدسييت 

دهيي. از آنجايي كه اين كار مدت زماني ويك ميآوريي و به كاربران تحمي

كشييد و در زماني كه ما در حال سيياخت سيييسييتي هسييتيي، احتماالً طول مي

اين »تجارب تغيير كرده اسييت، كاربران با اشييتياق كمتري نسييبت به جمله 

شتي،  ضا كردم، نه آنچه كه واقعاً دوست دا ست كه من تقا فقط آن چيزي ا

ست كه ت دهد. اين جملهواكنش مي يي پروژه كاربران، جادوي قدرتمندي ا

 نمايد.را نااميد مي

زده، اگر در انبيز و شييبفتبنابراين، بعد از نباه به اين سييناريوي  ي

صييينعتي به سيييامان و منظي قرار داريد، چه كاري براي بهبود آن انجام 
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 كنيد  آيا كاربران با آنچهدهيد  با مشكك تغييرات سريع تجارت چه ميمي

باط برقرار نميكه مي كنند  آيا كاربران گروه پروژه را درك خواهند ارت

بال نكرد  جوابنمي له، نه كنند  آيا گرده يك پردازش را دن له، ب له، ب ها ب

 باشد. مي

اي بايد با افزار حرفهكند و همانند نرمتجارت به سيييرعت تغيير مي

كنند، ميند ارتباط برقرار نخواهآن ارتقاء يابيي. هميشه كاربران با آنچه مي

دهند، عادت هميشييبي آنهاسييت. پرسيييدن از يك زيرا آنچه آنها انجام مي

سييال سيير اين كار بوده اسييت، مانند اين  30كارمند حسييابداري كه حدود 

شخصي بپرسيي كه چبونه نفس مي ست كه از  شبي ا شد. اين عادت همي ك

 مشكك است.  شود و توضيح دادن در مورد آنمي

ك ديبر اين اسيييت كه كاربران هميشيييه گروه پروژه را درك مشيييك

چارت را مينمي ها فلو به آن ند. گروه  خهكن هد و نسييي هايي از متن د

ست شه كاربران نميها را توليد ميدرخوا فهمند كه چه چيزي كند، اما همي

ست. آيا مي شده ا شكك فكر كنيد  در به آنها داده  توانيد به راه حك اين م
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مدل يك سيييازي بصيييري مياين راه  ند. اخيراً گروه،  ما كمك ك به  ند  توا

(. متاسفانه، طرح و اجراي waterfallپردازش را دنبال نمود: متد آبشاري )

 متد دو چيزي متفاوت بودند.

ست كه تيي برنامه شكالت اين ا ييزي كرده تا از متد بنابراين يكي از م

اده نمايد. اما آنها آبشييياري با پيغام منظي و مرتب در نواحي پروژه اسيييتف

 بايد در سراسر پروژه به عقب برگردند. 

ريزي ناچيزي صييورت گيرد  احتماالً نه. آيا مناسييب اسييت كه برنامه

يد نرم كردن براي انجام هر افزار يك پردازش پيچيده اسيييت و تالشتول

ياز به چيزي در نواحي منظي هميشيييه كار نمي  backtackingكند. اگر ن

 ( ناديده گرفته شود. )دوباره برگشتن

ها را از دست سيستي داراي خطاهاي طراحي خواهد بود و درخواست

بدتر ميمي ماالً  هد و احت ما سيييالد ما  تهباشيييد. ا كه ها آموخ ايي 

backtacking ( را طراحي نماييي. با اين بينش به توليد مكررIterative 

Developmantكه ما قصد رسيي. توليد مكرر فقط بدين معني است ( مي
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جام دهيي. در پردازش شيييي بارها ان بارها و  كارها را  ما در داريي  گراء، 

سييراسيير مراحك تجزيه و تحليك، طراحي، توليد، تسييت و توليد در مقاطع 

 كوچك، بارها حركت خواهيي نمود.

ست ست كه همه درخوا ست اين  ير ممكن ا ها را در طول بخش نخ

شييوند. بنابراين با طراحي پروژه پروژه بفهميي. چيزهاي جديدي ظاهر مي

كنيي. با اين مفهوم، يك پروژه ريزي ميبه صيييورت تكراري آنها را برنامه

شود. هركدام كه مي شارهاي كوچك ديده  سري از آب تواند به عنوان يك 

اند، به اندازه كافي بزرگ هسيييتند تا پايان يك بخش مهي طراحي شيييده

حالپروژه را عالمت ند، در  ماي ندازگذاري ن به ا كه  كافي كوچك نيز ي  ه 

 را به حداقك برسانند.  backtackingباشند تا نياز مي
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  Inception شناخت 

زماني شييروع مي Inception شييروع پروژه اسييت. Inceptionفاز 

خدايا اگر سيتمي داشتيي كه اين كار را انجام دهد »شود كه شخصي ببويد:

 «.چقدر خوب مي شد

ايده تحقيق مي كند اينكه مديريت  سيييپس شيييخصيييي در مورد اين

تقاضيياها چه قدر طول مي كشييدو چه ميزان ارزش دارند يا عملي شييدن 

مخصيييوص  Inceptionپروژه امكان پذير اسيييت رابررسيييي مي كند. فاز

سطح  شكالت  شف مي كنيي كه ا ست.ما ك شها س پيداكردن جوابهاي اين پر

نيي . ما كشف ميباالي سيستي چه هستند وآنها را مستند سازي مي نماييي

را تعيين مي نماييي. ما  use caseكه عاملهاي سيستي چه كساني هستند و 

ها نمي شيييويي اما فقط يك يا دوجمله را use caseدراينجا وارد جزئيات

 آماده مي كنيي. 
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همچنين تخميني را فراهي مي كنيي تا مديريت را پيش ببريي. بنابراين 

 useاز پروژه هاي خود، عامك ها و براي پشيييتيباني Roseبا اسيييتفاده از

case هاي جاد خواهيي كرد ونمودار يد خواهيي  use caseرا اي را تول

 نمود.زماني پايان مي يابد كه تحقيقات انجام شييده اند و مديريتم منابع را

 اختصاص مي دهد تا بر روي پروژه كار كنند.

ست.  Inceptionفاز سي دنباله دار و ير تكراري ا سا پروژه به طور ا

حالتهاي ديبر چندين بار در طول پروژه تكرار مي شييوند. به دليك اينكه در 

نيز فقط  Inceptionحقيقت پروژه فقط يك بار مي تواند شيييروع شيييودم

يكبار روي پروژه انجام شييده اسييت .به همين دليك، بيش از يك وظيفه در 

ست ماند. توليد يك مي ه توضيح كطرح تكراري. يك طرح تكراري طرحي ا

ما در طول  use caseمي دهد چه جام مي شيييود.اگر  در طول تكرار ان

 .تكرار ده تا را پيدا كنيي، ممكن است يك نقشه تكراري مانند اين را بكشيي

Iteration One                          Use Cases 1.5.6 

Iteration Two                          Use Cases 7.9 
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Interation Three                     Use Cases 2.4.8 

Interation Four                       Use cases 3.10 

اول انجام شيييده اسيييت.  use caseطرح به ما مي گويد كه كدام 

 useمشييخص كردن اين طرح نيازمند اين اسييت كه به وابسييتبيهاي بين

case و بر اسييياس آن برنامه ريزي نماييي. اگر براي كاركردن  نباه كنيي

use case 5  نياز به use case3 ضيح داده شد، پس طرح تو شته با دا

ست، زيرا  شدني و امكان پذير ني اجرا  4بايد در دورuse case3شده باال 

در اولين دوره قرار دارد. ما بايد use case5شيييده باشيييد، در حالي كه

 ي تا با وابستبيها وفق داده شود.طرحمان را تنظيي كني

 

 Elaborationمهارت 

پروژه شيييامك مقداري طراحي، تجزيه و  Elaboration فاز مهارت

 تحليك و طرح معماري اسيييت. همراه با طرح تكرار، فاز مهارت براي هر

use case  شامك چندين جنبه شود. فاز مهارت  در تكرار جاري انجام مي 
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كد ند  مان يك پروژه اسيييت.  هاي  از  نه  يد نمو فاهيي،تول بات م كردن، اث

صلي فاز صميمات طراحي. از كارهاي ا شي و ايجاد ت  Elaboration آزماي

 است. use case تكميك

ستهاي سطح پايين يك شامك جريان پردازش در  use case در خوا

درخواست شده  use case مي باشد. چه عامك هايي با use case طول

ند، و نمودارهاي  به صيييورت گرافيكي  Interactionا جريان پردازش را 

نشان مي دهد و كال هر حالتي كه تغيير مي كند، ممكن است در زمان اتفاق 

 بيافتد.

كامك و با جزئيات، در يك سند جمع  use case در خواستها، به شكك

)مشييخصييات درخواسييت نرم افزار( ناميده شييده  SRS شييده اند كه يك

 واستهاي سيستي مي باشد.شامك همه جزئيات درخ SRSاست. 

كارهاي ديبري در فاز مهارت انجام مي شييودمانند اصييالح تخمينهاي 

 اوليه، بررسي كيفيت، و مدل و بررسي كردن خطرها.
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Rational Rose مدل به  ند  ند و  use case مي توا مك ك ك

را ايجاد كند تا جريان گرافيكي  collaboration وSequenceنمودارهاي 

 رانشان دهد.پردازش 

شده اند يا در طول فاز مهارت  ساخته  نمودارهاي، آبجكت هايي كه 

ست كه  شده ا شان مي دهد. فاز مهارت زماني تمام  شده اند را ن طراحي 

كامال وارد جزئيات شييده اند وبوسيييله كاربران پذيرفته شييده اند، اثبات 

شدت خطرها را كاهش دهند ونمودارهاي ك شده اند تا  امك مفاهيي كامك 

مي باشييند. به عبارت ديبر اين فاز زماني كامك اسييت كه سيييسييتي طراحي 

 شده، بازبيني شده وآماده است تا برنامه نويسان آن را توليد نمايند.

 

 Constructionساختار 

)ساختار( به روند توليد و تست نرم افزار بر مي گردد. مانند اين فاز 

شامك براي هر مجموعه از،در يك بار تكرار كامك  ست. كارهاي فاز  شده ا
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افزار مشيييخص كردن در خواسيييتهاي ثابت، توليد نرم افزار و تسيييت نرم

باشييد. ازآنجايي كه نرم افزار در طول فاز به طور كامك طراحي شييده مي

است، نبايد درگير تصميمهاي طراحي زياد باشد. اين به گروه پروژه كمك 

 كند تا توليد موازي را به انجام رسانند. مي

ست كه چند برنامه نويس بتوانند بر روي  توليد موازي به اين معني ا

آبجكتهاي مختلف نرم افزاري كار كنند و بدانند كه كك سييييتي با هي جمع 

خواهند شييد. در، ما آبجكتهايي را در سيييسييتي طراحي كرديي و اينكه آنها 

چبونه بر روي هي اثر مي گذارند. فقط موضيييوع گذاشيييتن آن طرح در 

تا تصييميمات طراحي جديد كه مي توانند آن فعك وانفعاالت را تغيير اسييت، 

 بدهند ايجاد شوند.

مزيت ديبر مدل كردن سيييسييتي اين اسييت كه مي تواند كد اوليه را 

و  براي سيستي توليد كند. به منظور استفاده از اين شكك، شما نياز داريد تا

 يك نمودار را به عنوان يك بخش اوليه ايجاد كنيد.
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اولين باري كه ايجاد مي شوند و ارتباطات آنها رسي مي گردد، توليد 

كردن كد مي تواند شييروع شييود.توليد كد، كدي را برپايه طراحي فراهي 

صوص تجاري  شما هر كد مخ ست كه  خواهد كرد. اين كد به اين معني ني

 خارج از بدست خواهيد آورد.

سته به شما به دست خواهيد آورد خيلي واب زباني است كه  آنچه كه 

صفات، تعريف  شامك تعريف كالس، تعريف  ست، اما عموما  شده ا انتخاب 

ستورات وراثتي  شده(، نوع توابع ود صي عمومي حفاظت  صو محدوده )خ

باشيييد. اين كار در وقت صيييرفه جويي مي كند زيرا اين كدي خسيييته مي

سان ميكننده ست.بعد از توليد كد، برنامه نوي شتن ا بر  تواننداي براي نو

 هاي ويژه تجاري متمركز شوند.روي جنبه

بعد ازاينكه كد تكميك گرديد، بايد توسط يك گروه هي تراز از برنامه 

ستانداردها و نشستهاي طراحي  شوند كه ا شود تا مطمئن  سان بازبيني  نوي

وتوابع رعايت شييده اسييت. بعد از اينكه كدبازبيني شييد، آبجكت ها بايد به 

اده شييوند. اگر صييفات جديد يا توابعي به اضييافه بازبيني تضييمين كيفيت د
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شيييده اند يا اگر هر فعك وانفعالي بين آبجكتها تغيير كرده اسيييت، پس كد 

جديد بايد در مدل از طريق مهندسي معكوس به روز رساني شده باشد.ما 

شييرح خواهيي داد.  24تا  19اين موضييوع را به طور مفصييك در فصييلهاي 

اين نرم افزار كامك شده وتست گرديده است. زماني به پايان مي رسد كه 

اين مهي است كه مطمئن شويد مدل ونرم افزار همزمان )سنكرون( شده 

اند. اين مدل زماني كه نرم افزار، مد پشييتيباني را وارد مي كند به شييدت 

 ارزشمند خواهد بود.

 

 Transitionانتقال 

اجتماع  فاز زماني است كه محصول نرم افزاري كامك شده، به سمت

صول نرم افزاري  شامك كاركردن مح كاربربرمي گردد. كارها در اين فاز 

سازي كاربر و فراهي  ستند ست تاييدد نهايي، كامك كردن م نهايي، تكميك ت

كردن آموزش براي كاربر مي باشيييند. بايد مشيييخصيييات درخواسيييتهاي 
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 افزار، نمودارهاي، نمودارهاي، نمودارهاي و نمودارهاي بروز رسيييانينرم

 شده باشند تا تغييرات نهايي را منعكس كنند. 

شند  ست كه اين مدلها با محصول نرم افزاري همزمان شده با مهي ا

شد به مد  ستفاده خواهند  زيرا مدلهايي كه يكبار در محصول نرم افزاري ا

روند. چند ماه بعد از اتمام پروژه، اين مدلها دركمك به ارتقا پشييتيباني مي

 اتر خواهند بود.افزار، گرانبهنرم

طه، محصيييول  يد نيسيييت. در اين نق ها مف فاز ند ديبر  مان فاز  در 

سازي و توليد نرم ست تا به مدل شده ا ست. طراحي  شده ا افزاري توليد 

نرم افزار كمك كند و حتي به طرح ارتقا نرم افزار كمك مي كند. اگر چه 

يا توا به طرح هاي آزمايشيييي  يا كمك  بع به عنوان يك ابزار آزمايشيييي 

 گسترشي طراحي نشده بود.

اما ابزار ديبري وجود دارد كه مخصيييوصيييا براي اين اهداف طراحي 

شييده اند. بنابراين اصييوال، در فاز اسييتفاده خواهد شييد تا مدلها را بعنوان 

 محصول نرم افزاري تكميك شده بروز رساني نمايد.
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Rational Rose چيست؟ 

Rational Rose ه تجزيه و تحليك و يك ابزار قدرتمند اسيييت كه ب

كند. اين برنامه كمك گرا كمك ميافزاري شيييهاي نرمطراحي سيييسييتي

كند تا قبك از اينكه كدي را بنويسيي، سيستي خود را مدل نماييي. بنابراين مي

ستفاده  ستي از ابتدا معماري معتبري دارد. با ا سي شد كه  مي توان مطمئن 

ي را بدسيييت گرفت. در حالي هاي طراحتوان به زودي جرياناز مدل، مي

 باشند. هزينه ميكه آنها هنوز براي آماده كردن ارزان و كي

Rational Rose ها ما را با كمك تجزيه و تحليك و طراحي سيييسييتي

شان دادن  use caseها و نمودارهاي use caseسازد تا قادر مي را براي ن

كار مياينكه آبجكت با هي  يات مها چبونه  تا عمل ند،  ياز را فراهي كن ورد ن

يد. كالس ماي ند، طراحي ن هاي كن جاد شيييده Classها و نمودار تا اي ند  ا

شان دهند و اينكه چبونه آنها با يكديبر رابطه آبجكت ستي را ن سي هاي يك 

توانند ايجاد شييوند تا نشييان دهند كه مي Componentدارند. نمودارهاي 
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شتچبونه كالس سبابي و ابزاري نبا شوند. در نهايت، يك مي ها به اجزاي ا

اي سيييسييتي را تواند توليد شييود تا طرح شييبكهمي Deploymentنمودار 

 نشان دهد.

تصييويري از يك سيييسييتي اسييت. اين مدل شييامك همه  Roseمدل 

مودارهيياي  جكييتuse caseهييا، ، عييامييكUMLن ب كالسهييا، آ هييا، هييا، 

componentهاي ها و گرهdeployment باشد. يك سيستي مي 

ضيح مياين م شتري تو ستمي ايجاد دل با جزئيات بي سي دهد كه چه 

توانند از نويسييان ميخواهد شييد و چبونه كار خواهد كرد. بنابراين برنامه

مدل به عنوان يك طرح كلي براي سيياخت سيييسييتي اسييتفاده كنند. اين به 

اند كند. گروه با مشتريان صحبت كردهكاهش يك مشكك قديمي كمك مي

نويسان آماده هستند اند. حال برنامها مستندسازي نمودهها رو درخواست

 تا كدنويسي را شروع كنند. 

ستيكي از برنامه سان تعدادي از درخوا صميمات ها را مينوي گيرد، ت

 نويسد. كند و تعداد كد بيشتري را ميطراحي كامالً متفاوتي را ايجاد مي
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مه نا بك بر فاوت در سييي كامالً طبيعياين ت به اسيييت نويسيييي   .20 

سيستي  20هاي يكساني داده شده كه ممكن است نويس درخواستبرنامه

آيد كه شييخصييي نياز دارد تا مختلف را كد كنند. مشييكك زماني پيش مي

ستمي را بفهمد يا نبهداري كند. بدون اجراي مصاحبه هاي مفصك با هر سي

مات نويسان، براي هر شخص مشكك است تا ببيند كه چه تصمييك از برنامه

ستي  سي ساختار كلي  ستند و يا  ستي چه ه سي شده، قطعات  طراحي اتخاذ 

شويد كه آيا  ست مطمئن  شكك ا شده، م ستند  ست  بدون يك طرح م چي

سيييسييتمي كه سيياختيد، واقعاً همان سيييسييتمي اسييت كه كاربران در ذهن 

داشيييتند. به طور قراردادي، ما پردازشيييي كه شيييبيه زير اسيييت را دنبال 

 كنيي:مي

 

اسيت،  Bobاند، اما طرح در سير ها مسيتندسيازي شيدهدرخواسيت

يك ديد خوب نسيييبت به سييياختمان  Bobبنابراين كس ديبري به  ير از 
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ستي ندارد. اگر  شما تا به حال برود، اطالعات نيز با او مي Bobسي رود، اگر 

شيد، مي را گرفته Bobيكي از كارهاي  د بفهميد كه چقدر درك يك توانيبا

 باشد.سيستي با مستندات كي مشكك مي

 است: دهد كه شبيه زيربه ما پردازشي مي Roseيك مدل 

 

توانند دور نويسان ميحال طرح مستندسازي شده است. همه برنامه

كد نوشته شود، درباره تصميمات طرح بحث هي جمع شوند تا قبك از آنكه 

رود، كنند. نبايد نبران بود كه هر كسي با طرح سيستي به يك جهت جدا مي

 كنند.ميننويسان از مدل استفاده اما فقط برنامه

  شتريان و مديران پروژه از نمودارهاي ستفاده خواهند كرد  use case م ا

سيستي بدست  آورند و بر روي محدوده تا ديد سطح بااليي را نسبت به 

 پروژه موافقت كنند.
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  مديران پروژه از نمودارهايuse case  ستفاده خواهند كرد ستندات ا و م

 هاي قابك مديريت بشكنند.تا پروژه را به تكه

  ستندات شتريان به م نكاه خواهند كد تا ببينند كه  use caseتحليلبران و م

 سيستي چه عملياتي را فراهي خواهد نمود.

  نويسييندگان تكنيكي به مسييتنداتuse case  نباه خواهند كرد تا شييروع به

 نند.هاي آموزشي و دستي كاربران كنوشتن طرح

 نويسيييان به نمودارهاي تحليلبران و برنامهCollaboration, Sequence 

هاي سيييسييتي، نباه خواهند كرد تا ببينند كه چبونه منطق سيييسييتي آبجكت

 ريان خواهند داشت.ها جهاي بين آبجكتپيغام

  كارمندان تضييمين كيفيت از اسيينادuse case  و نمودارهايSequence, 

Collaboration  اسيييتفاده خواهند كرد تا اطالعاتي را بدسيييت آورند كه

 نياز دارد. Scriptبراي تست 
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 مه نا هاي بر هاي  Classنويسيييان از نمودار  State Transitionو نمودار

تا ديد جزئي نسييبت به قطعات سيييسييتي و )حالت( اسييتفاده خواهند كرد 

 چبونبي ارتباط آنها را بدست آورند. 

  كييارمنييدانDeployment  از نمودارهييايComponent, Deployment 

يا  DLLهاي هاي اجرايي، فايكاسيييتفاده خواهند كرد تا ببينند كه چه فايك

Component هاي ديبري ايجاد خواهد شد و اينComponent  در كجا بر

 شبكه قرار خواهد گرفت.روي 

 ست شوند كه درخوا ستفاده خواهند كرد تا مطمئن  ها به كك تيي از مدل ا

 ها تبديك شود. تواند به درخواستاند و آن كد ميكد تبديك شده

ابزاري اسييت كه به وسيييله كك تيي پروژه اسييتفاده  Roseبنابراين، 

ست كآشود. منبع فرصت و مي ه هر عضو زادي عمك و اطالعات طراحي ا

 تواند استفاده كنند تا اطالعاتي كه نياز دارد را بدست آورد.تيي مي

موارد بيياال،  بر  ليييه بييه  Rational Roseعالوه  ليييد كييد او تو بييا 

ند اين كار را براي تعدادي از نويسيييان كمك خواهد كرد و ميبرنامه توا
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بان مك ز بازار شيييا فاوت موجود در   PowerBuilder, Visualهاي مت

Basic, Java, C++  ،با آن جام دهد. عالوه  ند مهندسيييي مي Roseان توا

معكوس را بر روي كد اعمال كرده و مدلي بر پايه يك سييييسيييتي موجود 

براي يك برنامه كاربردي موجود  Roseايجاد كند. داشيييتن يك مدل در 

 بسيار سودمند است. 

دل متوان آن تغيير را در شييود، ميوقتي كه تغييري در كد ايجاد مي

نمايد تا مدل را حفظ ها كمك ميبه صييورت خودكار ثبت نمود اين ويژگي

 كرده و كد را هماهنگ نمود و خطر داشتن يك مدل قديمي را كاهش داد.

فاده از مي Roseهمچنين  با اسيييت ند  بان  Rose Scriptتوا يك ز (

بندي شده است( گسترش داده شود. بسته Roseنويسي است كه با برنامه

نويسيييي، كدي نوشيييت كه به طور ن با اسيييتفاده از اين زبان برنامهتوامي

خودكار تغييراتي را در مدل ايجاد نمايد، يك گزارش ايجاد كند يا كارهاي 

 خود اجرا كند.  Roseديبري را با مدل 

 در دسترس است: Roseدر حال حاضر سه نسخه متفاوت از 
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 Rose Modeler تي ايجاد كرد، سيييسييدهد تا مدلي را براي كه اجازه مي

 كند.اما از توليد و مهندسي معكوس كد پشتيباني نمي

 Rose Professional جازه مي كه ا تا كدي را در يك زبان ايجاد ،  دهد 

 كرد. 

 Rose Enterprise جازه مي كدي را در كه ا تا  هد   ,Visual Basicد

Java, C++  ايجاد كرد. مانند نمودارOracle 8 

بر روي  Rose، ارتقيياء )بهبودي( جييديييد Rose 98iعالوه بر اين، 

 ,Visual C++, Team Testبا ديبر ابزارها مانند  Roseيكپارچه كردن 

Rational Requisite Pro  و  يره متمركز كرد. همچنينRose 98i  اجازه

 Rose 98مانند  Rose 98iر كرد. دهد تا مدل خود را روي وب منتشييمي

 قابك دسترسي هستند.  Enterprise, Pro, Modelerهاي در نسخه

 Rational Roseپرداختن به 

Rose  عمدتاً يك برنامه منويي اسيييت و يا از نوارهاي ابزاري كه به

نوع  7از  Roseنمايد. كند، استفاده ميشكك استفاده شده عمومي كمك مي
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 ,Sequenceكند. نمودارهاي پشيييتيباني مي UMLمتفاوت از نمودارهاي 

Use, Case, Deployment, Component, State Transitien, Class, 

Collaboration. 

Rose  براي هر يك از اين نمودارها يك نوار ابزار متفاوت را نمايش

بر شييامك منوهاي ميان Roseخواهد داد. عالوه بر نوارهاي ابزار و منوها، 

ست كليك بر روي يك آيتي ظاهر مي ست كه با را ساس به متن ا شوند. ح

، منويي نمايش داده Classبا راست كليك بر روي يك كالس از نمودار مثالً 

كردن صفات يا عملبرهايي به هايي براي اضافهخواهد شد كه شامك انتخاب

كالس، مشاهده يا ويرايش كردن مشخصات كالس،توليد كد براي كالس، يا 

شده مي شاهده كد توليد  سانم شد. يكي از آ  ها براي پرداختنترين راهبا

توان به سييرعت و به اسييتفاده از مرورگر اسييت. با مرورگر مي Roseبه 

 آساني نمودارهاي و عناصر ديبري از مدل را به دست آورد.
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 هاي صفحه نمايشبخش

عبارتند از: مرورگر، پنجره  Roseپنج قسيييمت مهي  واسيييط كاربر 

 .Logمستندسازي، نوار ابزار، پنجره نمودار، و 

 ستفاده مي سر مدل مرورگر: براي اين ا سرا سرعت در  شود تا بتوان به 

 حركت نمود.

 ي به مسييتندات عناصيير مدل اسييتفاده پنجره مسييتندسييازي: براي دسييتياب

 شود. مي

 شوند. هايي كه عموماً استفاده مينوار ابزار: براي دستيابي سريع به فرمان 
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  پنجره نمودار: براي نمايش و ويرايش يك يا چند نمودارUML  اسيييتفاده

 شود.مي

  Logشود.هاي مختلف استفاده مي: براي ديدن خطا و گزارش فرمان 

 

 Roseجود در يك مدل چهار نماي مو

 ,Use Case, Logicalوجود دارد. نماي  Roseچهارنما در يك مدل 

Component, Deployment يك هدف و مجوز ما  يك از اين چهارن . هر 

 كند. متفاوت را عنوان مي

Use Case  
 useها و نمودارهاي use caseها، شامك همه عامك Use Caseنماي 

case ت شيييامك تعدادي نمودارهاي باشيييد و ممك اسيييسييييسيييتي مي

Collaboration, sequence  باشييد. نمايUse Case  يك نباه وابسييته به

سطح باال متمركز پياده صويري  ست. اين نما بر روي ت ستي ا سي سازي در 

ستي چه كاري انجام خواهد داد، بدون اينكه نبران جزئيات مي سي شود كه 

 چبونبي كار در سيستي باشد. 
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 دهد.نشان مي Roseرا در مرورگر   Use Caseشكك زير نماي 

 

 نماي منطقي

شود كه چبونه سيستي، رفتار را نماي منطقي بر روي اين متمركز مي

سيستي use caseدر  ها پياده سازي كند. اين نما تصوير مفصلي از قطعات 

دهد. نماي منطقي ارتباط قطعات را شيييرح ميكند و چبونبي را فراهي مي

ضرورت پيدا خواهند شامك، چيزهاي مياني ديبر، كالس هاي مشخصي كه 

هاي  هاي  Classكرد، نمودار باشييييد. مي State Transitionو نمودار

توانند با اين عناصر مفصك، طرح مفصلي را براي سيستي نويسان ميبرنامه

 بسازند. 
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 Componentنماي 

هاي قابك هاي كد، فايكنماي فوق شيييامك اطالعاتي درباره كتابخانه

شد. شما مي هاي ديبر مدلComponentهاي زمان اجرا و اجرا، كتابخانه با

ها و Rose ،Componentمعيار فيزيكي از كد اسييت. در  Componentيك 

اند. نماي فوق داده شيييدهنمايش  Componentنمودارهاي فوق در نماي 

 هاي كد را ديد.طات بين ماژولدهد تا ارتباسيستي، اجازه مي
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 Deploymentنماي 

هايي در  ماي ن ماي Roseن به گسيييترش Deployment، ن ، مربوط 

فيزيكي سيييسييتي اسييت كه ممكن اسييت با سييبك معماري منطقي سيييسييتي 

اي الً ممكن اسييت سيييسييتي يك سييبك معماري سييه طبقهمتفاوت باشييد. مث

منطقي داشييته باشييد. به عبارت ديبر، ممكن اسييت واسييط كاربر از منطق 

تجاريي )موضوعي( جدا شده باشد، كه از منطق پايباه داده جدا شده است. 

ست دو طبقه Deploymentاگرچه،  سط ممكن ا ست وا شد، ممكن ا اي با

شين قرار  شد، در حالي كه منطق پايباه داده كاربر بر روي يك ما گرفته با

اند. همچنين موضوعات و تجاري )موضوعي( روي ماشين ديبري واقع شده
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ديبر همانند تحمك خطا، پهناي باند شبكه، بهبود خطا، زمان پاسخ، با استفاده 

 از نماي فوق قابك دسترسي است. 

 

 

 Rational Rose كار با برنامه

 انجام گردد، وابسته به يك مدل است.  Roseهركاري كه در 

 هاايجاد مدل

ست. مدلRoseاولين مرحله در كار با  توانند از ها مي، ايجاد يك مدل ا

كاري موجود، ايجاد  طريق حافظه موقتي و يا اسيييتفاده از مدل چارچوب
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شد. يك مدل  شامك همه نوارها، آبجكتRoseشده با صر ،  ها و ديبر عنا

 اند. ، )مدل( ذخيره شدهMDLمدل است كه در يك فايك جداگانه با پسوند 

 براي ايجاد يك مدل:

 كنيي.را انتخاب مي NEWاز منوي فايك، گزينه  .1

هاي نصب شده باشد، ليستي از چارچوب Framework Wizardاگر  .2

مايش داده  بك دسيييترس ن قا كه كاري  كاري را  چارچوب  هد شيييد.  خوا

ستفاده كنيد، انمي كليك كرده يا براي  OKتخاب كرده و بر روي خواهيد ا

 نماييي. كليك مي Cancelاستفاده نكردن از چارچوب كار، بر روي 

 

www.takbook.com



  

 
73 

 هاواردكردن و ارسال مدل

)اسييتفاده مجدد( اسييت.  reuseگرا، يكي از امتيازات اصييلي البوي شييي

Rose ها نيز به خوبي بكار شود، بلكه در مدلنه تنها در كدها بكار برده مي

شتربرده مي از واردكردن و  Reuse ،Roseاز  شود. براي گرفتن امتياز بي

سال مدل شتيباني ميار صر مدل پ شي كند. ميها و عنا توان يك مدل يا بخ

 د. هاي ديبر نموارد مدلاز يك مدل را ارسال كرده و آن را و

 براي ارسال يك مدل:

 كنيي.را انتخاب مي Export Modelاز منوي فايك گزينه  .1

 كنيي. نام فايك ارسال شده را وارد مي .2

 هابراي ارسال يك بسته از كالس

ته .1 خاب كرده بسييي يك نمودار تاي را انت ارسيييال  Classا آن را از 

 كنيي. مي

 كنيي.را انتخاب مي Export>Packageاز منوي فايك، گرينه  .2

 كنيي.نام فايك خارج شده را وارد مي .3
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 براي ارسال يك كالس

 نماييي.براي ارسال انتخاب مي Classكالس را از نمودار  .1

 كنيي.را انتخاب مي Export<Classاز منوي فايك، گزينه  .2

 كنيي.نام فايك ارسالي را وارد مي .3

 براي واردكردن يك مدل، بسته با كالس:

 كنيي.را انتخاب مي Import Modelاز منوي فايك، گزينه  .1

هاي قابك قبول كنيي. انواع فايكبراي واردكردن، فايك را انتخاب مي .2

categroy(CAT), petal(PIL), model(MDL), subsystem(SUB) 

 هستند. 

 

 ها بر روي وب انتشار مدل

ساني مي شر نمود. بدين Roseتوان مدل به آ روش با  را روي وب منت

ممكن است بسياري از افراد مدل شما را ببينند، بدون اينكه  Roseاستفاده 

ستندات مدل را چاي  Roseجزء كاربران  سياري از م شند و بدون اينكه ب با
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شده  شكك زير نمايش داده  شده بر روي وب در  شر  كنند. يك مدل منت

 است.

 

 كنترل شده كار با واحدهاي

Rose شتيباني مي شدهدر از چندكاربري پ  Roseكند. يك واحد كنترل 

تهمي ند هربسييي ماي توا ماي Use Caseاي در داخك ن ماي  Logical،ن يا ن

Component  باشييد. واحدهاي نمايModel Properties, Deployment 

توانند تحت كنترل قرار گيرند. وقتي كه يك واحد كنترل شييده اسييت، مي

شيييود. بدين روش، فايك مجزا را يك فايك جدا از بقيه مدل ذخيره مي در

سخه فرمانبردار مي ستفاده از يك ن  Rationalابزاري مانند  SCCتوان با ا
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Clear Case Microsoft Source Safe    با حداقكRose  به طور مستقيي

 كنترل كرد. 

شده مي شده بار توانند از طريقواحدهاي كنترل  گذاري يا مدل ديده 

شييود. آنها را حذف شييوند، يا اگر از يك نسييخه كنترل ابزار اسييتفاده مي

خارج كرد. در  خاب  يا از انت خاب نمود  فاده از  Roseانت با اسييين ها  حد وا

ست، مديريت ميپنجره شده ا شان داده  شكك زير ن شوند. در اي كه در 

Rose  كه از طريق طريق منوي ميانبري مديريت ميواحدها از شيييوند 

 كليك راست بر روي يك بسته مرورگر، قابك دسترسي هستند. 
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ستي قرار دارد.  سي ست كه خارج از  شامك تمام آن چيزهايي ا عامك 

بحث را با آموزش ساخت نمودارهاي شروع مي كنيي. سپس را به نمودار 

سيري كه مي مي توانيد به آن افزاييي و درباره تمام انتخابهاي متفاوت وتفا

 بيافزاييد، صحبت خواهيي كرد.

سيييپس عامك را به نمودار افزوده و درباره گزينه هاي موجود براي 

رابطه بين و عامك، رابطه بين عامك هاي عامك بحث خواهيي نمود. نهايتا 

 متفاوت و رابطه بين را بررسي خواهيي نمود.

در انتهاي فصيييك، اولين سيييري تمرينات را ارائه خواهيي داد. در اين 

ساخت. دراين  شي منظي خواهيي  ستي پرداز سي تمرينها مدلي را براي يك 

شكالتي را كه در اين زمينه بوجود مي آيد را معرفي ك صك، م شما ف رده و 

 را به سمت ساخت مرحله به مرحله يك مدل  هدايت خواهيي كرد.

 

  Use caseنماي 

شده در نماي موجود  صك درباره برخي از آيتي هاي توليد  در اين ف

 در صحبت خواهيي كرد.
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 use case ها 

 (actor)عامك 

  ارتباطات وابسته بينuse case وعامك 

  به كارگيري و توسعه روابط بينuse caseها 

  رابطه هاي عمومي عامك 

  نمودارهايuse case 

 نمودارهايSequence توالي( و( Collaboration )همكاري( 

مورد  4درباره تمام موضيييوعات باال بجز نمودارهاي كه در فصيييك 

 بررسي قرار خواهند گرفت، صحبت خواهد شد.

نماي در حد بسيار بااليي به طور مستقك عمك مي كند. و عامك بدون 

شييدن به جزئيات انجام كار، مانند زبان برنامه نويسييي كه اسييتفاده  وارد

 خواهد شد، محدوده پروژه را تعيين مي كنند.
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  Rational rose نمودارهاي 

ما، برخي از  نمودار، برخي از موجود در سييييسيييتي مورد نظر شييي

هاي موجود در سيستي شما و رابطه هاي بين تمامي اينها را مشخص عامك

ستي مهيا ميمي كند.عمل سي ستكه  سطح بااليي برخوردار ا كند. عامك يات 

ست اثر مي  ساخت ا ستمي كه درحال  سي ست كه بر  سي ا هرچيز و يا هرك

گذارد. چبونبي اسييتفاده از و عامك را به طور مختصيير برايتان شييرح مي 

 دهيي. 
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اي از استفاده نمودار در شكك باال نشان داده شده است.در اين نمونه 

نمودار سيييه عامك خواهيي داشيييت: مشيييتري، كارمند بانك و سييييسيييتي 

 اند: حسابداري. سيستي شش عمليات مهي را انجام مي دهد كه به اين شرح

شاهده واريز  ساب، تغيير،م شت از ح ساب، انتقال پول، بردا پول به ح

بادل  هاي بزرگ نمودار ت يت  خت پول.يكي از مز قدار موجودي و پردا م

شما مي توانند به اين نمودارها نباه كرده  ست.مراجعه كنندگان  اطالعات ا

 و اطالعات وسيعي را بدست آورند.

ي در سييييسيييتي انجام با نباه به نمودار، خواهند فهميد كه چه عمليات

ستي كنش مي سي ساني بر  شود. با نباه به عامك ها، خواهند فهميد كه چه ك

دارند. با نباه به مجموعه و عامك، مي فهمند كه چه محدوده اي از پروژه 

لي انجام خواهد شد. بنابراين كمكي به آنها خواهد بود تا از هر عمليات از ق

ش شته با ست افتاده اي، يك ذهنيت اوليه دا ند. به طور مثال فردي ممكن ا

ارم عالي است، ولي من نياز به امكاناتي د»به اين نمودارنباه كرده و ببويد: 

كه به من ده عمك آخر صييورت گرفته برروي حسيياب شييخصييي را نشييان 

 «دهد.
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سازيد. يك  ستي مي  سي شما مكررا نمودارهاي متفاوتي را براي يك 

د، فقط بسييته هاي نرم افزاري يا نمودار سييطح باال، كه در ناميده مي شييو

شان  شان مي دهد، نمودارهاي ديبر مجموعه و عامك را ن گروه بندي را ن

به  خواهند داد. اينكه چند نمودار را بسييازيد و چه نامي به آنها بدهيد كامال

 خودتان بستبي دارد.

بايد مطمئن شييويد كه نمودار شييما داراي تمام اطالعات مفيد مورد 

باشيييد، ياز مي  باعث  ن كه  يد  ماي يد نمودار را آن چنان شيييلوم ن با ته ن الب

 سردرگمي گردد.

صي را شخ ستند  -نمودارهاي كار م ازي عامك ها )هر چيز سبراي م

ها )هر چيز درون محدوده  use caseخارج از محدوده سييييسيييتي(، 

 سيستي( و ارتباط آنها، انجام دهد.

ها را ايجاد  use caseنكاتي را كه بايد به عنوان كسي كه يك نمودار 

 مي نمايد، به خاطر داشته باشيد، بدين ترتيب مي باشند:
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ها * ارتباطات عامك با عامك را مدل سييازي نكنيد. بنا به تعريف، عامك

خارج از محدوده پروژه جاري هسييتند. بنابراين ارتباط برقرار شييده بين 

توانيد  آنها نيز خارج از محدوده پروژه اي كه مي سييازيد خواهد بود. مي

از يك نمودار جريان كاربراي  مجسييي كردن ارتباط بين عامك ها اسييتفاده 

 كنيد.

* هيچ گاه مسييتقيما با فلش، را به هي وصييك نكنيد)بجز در ارتباطات 

كه در مورد آنها بحث خواهد شييد.( نمودار نشييان مي دهدكه چه وجود 

چنين دارند، ولي روند و ترتيب اجراي نشيييان داده نخواهد شيييد. براي 

 منظوري مي توان از يك نمودار فعاليت استفاده كرد.

* هر بايد توسييط يك عامك آ ازبه كار كند. به همين دليك بايد ابتدا 

شد. در اين مورد هي براي  سمت با سمت عامك و انتهاي آن به  فلش در 

 ارتباطات يا كه بعدا به بررسي آنها خواهيي پرداخت، استثنا وجود دارد.

اتي را به عنوان اليه زيرين تكميك نمودار در نظر ببيريد. * بانك اطالع

مي توانيد با استفاده از يك درون يك بانك اطالعاتي، اطالعات را وارد كنيد، 
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و به همين اطالعات با اسيييتفاده از يك ديبر دسيييترسيييي پيدا نماييد. نبايد 

 فلشي را از يك به يك ديبر براي جريان حركت اطالعات بكشيد.

 

  Use case  كار با

بخش سطح بااليي از عملياتي است كه سيستي مهيا مي كند. به عبارت 

دهد. ديبر، اينكه شييخص چبونه از سيييسييتي اسييتفاده مي كند را شييرح مي

سري عمليات  شين، يك  شروع كنيي.يك ما بياييد با نباه به يك مثال كار را 

شتري اجازه مي دهد  شتري انجام مي دهد. به م صلي را براي م تا پول به ا

شت كند، پول را از يك حساب به حساب  حساب بريزد، نقدا از حساب بردا

ديبر منتقك نمايد، مقدار موجودي خود را مشاهده كند، تعويض نمايد و يا 

توسيييط كارت اعتباري پول پرداخت نمايد. هر كدام از اين روش متفاوت 

ها يك اسييتفاده مشييتري از سيييسييتي مي باشييد.به هر حال هر كدام از آن

 متفاوت هستند. در يك با استفاده از عالمت زير نمايش داده مي شود:
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Use case 

اين اسييت كه  Use caseيك مزيت نباه به سيييسييتي با اسييتفاده از 

ستي در ابتدا جدا نمود. مي سي ستي را از دليك ايجاد  سي سازي  توان پياده 

كردن نيازها عني برطرف ي -ذهنتان را بر آنچه كه مهي است متمركز كنيد

شدن با جزئيات پياده شتري بدون نياز به درگير  سازي. با نباه و توقعات م

شد و قبك  شتري خواهد فهميد كه چه عملياتي مهيا خواهد  كردن به ها، م

از اينكه پروژه به مراحك جلوتر برود، مي تواند خودش را با سيييسييتي وفق 

 دهد.

Use caseشوند. زديك ميها به صورت ديبري به متدهاي سنتي ن

ها، يك روش نباه كردن به پروژه به صورت use caseشكستن پروژه به 

صورت عملبرا. البته با تجزيه عملياتي كه گاهي  ست و نه به  پردازش گرا ا

بايد  ياتي بر اينكه چبونه  فاوت دارد. تجزيه عمل اوقات انجام مي شيييود، ت

تر تبديك كرد، مشكالت سيستي را براي حك شدن به قطعات كوچك و كوچك

شتري  use caseتمركز دارد، در حالي كه  تمركز كار را بر روي آنچه م
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شروع يك پروژه  ستي توقع دارد، قرار مي دهد. وقتي وقتي در حال  سي از 

 هستيد، يك سوال طبيعي اين است:

ها را پيدا كرد  يك راه خوب براي شروع اين  use caseچبونه بايد 

ه كرده است را درنظر ببيريد. ا لب اوقات، است كه سندي كه مشتري تهي

شما  ست مي تواند به  سطح بااليي ا سخه يا محدوده  سند كه داراي ن يك 

سايي  شنا ها كمك كند. هر كدام از بانكدارهاي موجود در  use caseدر 

پروژه را درنظر ببيريد. از خودتان بپرسيييد كه هر بانكداري چه توقعي از 

 دار، اين سوال ها را مطرح كنيد:سيستي دارد. براي هر بانك

  بانكدار چه كاري را بايد با سيستي انجام دهد 

  ،ساختن، خواندن ست كه بانكدار اطالعاتي را نبهداري كند) آيا نياز ا

 بروز رساني، حذف( 

 خ آيا بانكدار بايد سيستي را درباره اتفاقاتي كه در خارج از سيستي ر

 مي دهد، آگاه نمايد 
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شديي،همانبونه  ستقك از پيادهuse case كه فبال متذكر  سازي ها م

باشند. هستند و يك ديد سطح باال از آنچه كاربر از سيستي انتظار دارد مي

 بياييد هر بخش از اين تعريف را جداگانه در نظر ببيريي.

 useها به طور مسييتقك عمك مي كنند. درحالي كه use case اوال

case  ستي را تعريف مي كنيد، فكر ستي د سي ساخت يك  كنيد كه در حال 

شييما بايد قابك سيياخت در  Use caseهسييتيد كه مكانيزه نشييده اسييت. 

Java،C++،Visual Basic .باشيييد كا ذ  يا حتي روي  بر  use caseو

ستي چبونه  سي شود، نه بر اينكه  ستي بايد انجام دهد متمركز مي  سي آنچه 

 بي كار سيستي مي رسيي.آن را انجام  مي دهد. بعدا در پردازش به چبون

ها يك ديد سطح باال از سيستي هستند. اگر سيستي use caseدوما، 

سادگي و روان بودن را از دست  use caseمورد  3000شما  شما  دارد، 

يك ديد ا مي سازيد، بايد ها رuse caseايد. وقتي كه مجموعه اي از داده

كلي سطح باال از تمام سيستي را به صورت ساده وروان، براي مشتري ايجاد 

 كند.
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داشييته باشيييد كه مشييتري به زحمت  use caseنبايد آنقدر زياد 

بتواند سييند را بررسييي كند، فقط در اين حد باشييد كه بفهمدسيييسييتي چه 

كافي  ندازه  به ا يد  با حال  جام مي دهد. در همين   use caseكاري را ان

داشته باشيد تا آنچه را كه سيستي انجام مي دهد را دقيقا شرح نمايد. يك 

 داشته باشد.use case ،50تا 20سيستي در حد معقول بايد بين 

كه  فاوتي  هاي مت يد رابطه  عدا خواهيد ديد، مي توان كه ب همانبونه 

ناميده مي شوند رااستفاده كنيد تا در صورت  extends،usesهاي رابطه

ها  use caseرا تجزيه نماييد. همچنين مي توانيد  use caseمي نياز ك

سته نرم افزاري جمع آوري كنيد تا گروه صورت يك ب  useهايي از را به 

case تر باشيد. در ها را داشته باشيد كه در سازماندهي كردن آن راحت

 فرصت ديبري در اين مورد صحبت خواهيي كرد.

ر آنچه كه كاربر از سييسيتي بدسيت بايد ب  use caseنهايتا تمركز 

بايد يك داد و سييتد كاملي بين كاربر و  use caseآورد، باشييد. هر مي

 useسيييسييتي ارائه دهد كه نتيجه آن مقداري مختص كاربر خواهد بود.

case  بايد از ديدگاه تجاري نامبذاري شيييود و نه از ديدگاه تكنيكي و اين

www.takbook.com



  

 
88 

 use، ما هيچ رابطه اي با ATMنام بايد براي مشييتري مفهوم باشييد. در 

case   ستي بانكي كه سي ست نداريي: شده ا صورت تعريف  اي كه به اين 

صورت چك منتقك مي كند. در عوض ما يك  پول را ازيك كارت اعتباري به 

use case  :خواهيي داشت كه براي مشتري مفهوم تر است 

نامبذاري  باري. در  كارت اعت ها  use caseپرداخت پول توسيييط 

شود كه بايدمع ستفاده مي  صطالحات كوتاه داراي فعك ا  موال از افعال و يا ا

ضيح دهد. براي  صورت نتيجه دريافت مي كند را تو شتري به  آنچه كه م

مشييتري اهميتي ندارد كه شييما با چند سيييسييتي ديبرارتباط  داريد، و چه 

شوند، و يا چند خط كد بايد براي پرداخت پول  مراحك مشخصي بايد اجرا 

ست گ شود. تمام آن چيزي كه براي آنها اهميت دارد اين ا شته  ذرنامه نو

سيستي توقع  كه پرداختي انجام شده است.مجددا به سمت آنچه كاربر از 

 دارد، )ونه مراحلي كه بايد طي شوند تانتيجه بدست آيد(، متمركز شويد.

ست نهايي تمام ست آورديد، چبونه use case وقتي كه لي ها را بد

ه فهميد كه آيا همه آنها را پيدا كرده ايد يا نه  برخي پرسشهايي كخواهيد 

 بايد مطرح كنيد، بدين شرح اند:

www.takbook.com



  

 
89 

  آيا هر نياز عملكردي حداقك در يكuse case  وجود دارد يا نه  اگر يك

 وجود نداشته باشد، اجرا نخواهد شد. use caseنياز در هيچ 

 كند سيستي استفاده مي آيا در نظر گرفته ايد كه هر بانكدار چبونه از 

  هر بانكدار چه اطالعاتي از سيستي دريافت مي كند 

  شد كه ستي را چبونه درنظر گرفته ايد  كسي بايد با سي ورود و خروج به 

 سيستي را راه اندازي كند و در انتها آن را متوقف نمايد.

  آيا تمام سيستمهاي خارجي كه سيستي بايد با آنها در تماس باشد را تعريف

 كرده ايد 

  چه اطالعاتي از يك سيييسييتي خارجي گرفته مي شييود و يا به آن داده مي

 شود 

 (Flow of Eventمستند سازي جريان رخدادها )

Use case  شما چه ستي  سي ضيح دادن اينكه  شروع مي كند به تو

صورت حقيقي  ستي را ب سي سازيد، نياز كاري را انجام مي دهد. براي اينكه  ب

به جزئيات مشييخص بيشييتري داريد. اين جزئيات در يك سييند كه جريان 

 ( ناميده مي شود، نوشته مي شوند.Flow of Eventرخدادها )
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 use caseجريان رخدادها اين است كه جريان منطقي در سرتاسر 

سيستي انجام مي سند تمام آنچه كاربر  سازي مي كند. اين  دهد را مستند 

كاربر سيييسييتي انجام مي دهد و آنچه كه خود سيييسييتي انجام  و آنچه كه

 دهد را تعريف مي كند.مي

توانيد جريان رخدادها هنوز از نظر اجرايي مستقك عمك مي كنند. مي

فرض كنيد كه در حال نوشييتن جرياني هسييتيد كه يك سيييسييتي مكانيزه 

شيد كه ستي  خواهد بود. به هر حال در اين حالت هي نبايد نبران اين با سي

. هدف نهايي Jvavيا در  Power Builderساخته مي شود يا در ++C در

ستي  سي ستي انجام مي دهد خواهد بود، نه اينكه  سي در اينجا هي آنچه كه 

 چبونه آن را انجام مي دهد. جريان رخدادها داراي بخشهاي زيراست:

 يك تعريف مختصر 

 پيش شرايط 

  جريانهاي رخدادهاي اصلي 

 دهاي فرعيجريانهاي رخدا 

 (شرايط پسينPostcondition) 
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 (descripitionتعريف )

 useبايد يك تعريف مختصييير مرتبط با آنچه كه  use caseهر 

case .انجام مي دهد را داشييته باشييد Use case مربوط به انتقال وجوه

 ممكن است تعريفي مانند زير داشته باشد: ATMدر 

use case  وجوه، به مشييتري يا كارمند بانك اجازه مربوط به انتقال

مي دهد تا وجوه را از يك حساب پس انداز يا حساب در حال بررسي به يك 

 حساب پس انداز ديبر يا حساب در حال برررسي ديبر، منتقك كند.

   تعريف بايد كوتاه ومرتبط باشد، ولي بايد تمام كاربرهاي متفاوتي كه 

use case نتيجه نهايي كه كاربر توقع دارد توسييط  را اجرا مي كنند و نيز

use case .به آن برسد را دربرداشته باشد 

 همچنان كه پروژه جلو مي رود)خصوصا در پروژه هاي طوالني(،

، به تمام تيي كمك مي كند تا بخاطر آورند use caseاين تعاريف 

در پروژه چه بوده است و قرار بوده  use caseكه دليك قرار گرفتن هر 
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چه كاري را انجام دهد. همچنين با مسيييتند سيييازي دقيق  use case هر

 به كاستن سردرگمي بين اعضاي تيي كمك مي كند. use caseهدف، 

 

 (Preconditionپيش شرايط )

شرايط يك  شروع use caseپيش  شرايطي هستند كه قبك از  ستي از  ، لي

شرط م use caseكار  شوند. به طور مثال، يك پيش  سي  ي تواند اين بايد برر

شد كه يك  ستقيي  use caseبا ستيابي م ست و يا كاربر حق د شده ا ديبر اجرا 

ها داراي پيش شيييرط  use caseجاري را دارد.تمام  use caseبراي اجراي 

 نيستند.

شوند توضيحاتي كه در باال داده شدند در واقع اين نكته را متذكر مي

شاندهنده ترتيبي كuse caseكه نمودارهاي  ها اجرا use caseه بايد ، ن

سازي برخي اطالعات  ستند شرايط، مي توانند براي م ستند. پيش  شوند، ني

 useاين چنيني مي باشييند: به طور مثال، ممكن اسييت پيش شييرايط يك 

case  اين باشد كه يكuse case .ديبر اجرا شده باشد 
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 جريان رخداد اصلي وفرعي

صات كامك  شخ صلي وفرعي تعريف در جريان  use caseم رخداد ا

ست.جريان رخدادها، آنچه را كه در اجراي عمليات در   use caseشده ا

پيش خواهد آمد را مرحله به مرحله توصيييف مي كند. جريان رخدادها بر 

شود ولي به چبونبي انجام آن  ستي انجام خواهد داد متمركز مي  سي آنچه 

كاربر نوشييي ندارد زيرا جريان رخداد از ديد  ته مي شيييود.جريان كاري 

 رخدادهاي اصلي و فرعي شامك موارد زير است:

 چبونبي شروع كار use case 

 مسيرهاي متنوع منتهي به use case 

 جريان رخداد معمولي يا اوليه منتهي به use case 

 در طول use case  هر گونه انحرافي از جريان رخداد اصييلي

 به عنوان روند فرعي شناخته مي شوند.

 هر روند خطا 

 چبونه use case.به پايان مي رسد 
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مربوط به برداشت پول  use caseبه طور مثال،جريان رخداد براي 

 از حساب ممكن است به اين شكك باشد:

 جريان اوليه

1. use case  شتري بانك كارتش را شود كه م شروع مي  وقتي 

 قرار دهد. ATMدرون 

2. ATM  و به او يك پيغام خوش آمدگويي به مشيييتري مي دهد

 ( خويش را وارد نمايد.PINاجازه مي دهد كه شماره مشخصات فردي )

 خود را وارد مي كند. PINمشتري بانك  .3

4. ATM  صييحت و اعتبارPIN را بررسييي مي كند. اگرPIN  معتبر

 انجام خواهد شد . A1نباشد، روند فرعي

5. ATM :گزينه هاي زير را آماده مي كند 

 وجوه واريز شده 

 برداشت نقدي 

 انتقال وجوه 

 كاربر گزينه برداشت از حساب را انتخاب مي كند. .6
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7. ATM .اجازه برداشت مي دهد 

 كاربر مقداري كه مي خواهد برداشت كند را وارد مي نمايد. .8

9. ATM  بررسيييي مي كند كه آيا در حسييياب به اندازه مورد نياز

پول موجود اسييت يا خير. اگر به اندازه كافي پول موجود بود، جريان رخداد 

 انجام خواهد شد.A2فرعي 

اگر در يافتن مقدار وجوه خواسييته شييده اشييكالي ظاهر شييود، روند 

 انجام خواهد شد.E1خطاي

10. ATM  شتري را كي مي ساب م شده ازح شت  مقدار وجوه بردا

 كند.

11. ATM.وجه خواسته شده را به مشتري پرداخت مي نمايد 

12. ATM .يك رسيد براي مشتري چاي مي كند 

13. ATM از دستباه بيرون مي فرستد.، كارت مشتري را 

14. use case .به پايان مي رسد 

 وارد شده نا معتبر  A1 :PINجريان رخداد فرعي 
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1. ATM  شتري اخطار مي دهد كه به مقدار كافي پول به م

 در حساب او موجود نيست .

2.  ATM. كارت مشتري را بيرون مي فرستد 

3. Use case  .به پايان مي رسد 

 : خطا در صحت وجوه درخواستي   E1روند خطاي 

1. ATM  يك پيغام خطا را به مشتري مبني بر اينكه خطايي در شناسايي

وجوه پيش آمده است ، مي دهد و شماره تلفن مركز خدمات بانكي را به 

 مشتري ارائه مي كند.

2. ATM خطاي پيش آمده را در ركورد خطاها ثبت مي كند.ركورد ،

شماره  شتري و  ساعت وقوع خطا و مربوطه داراي نام م ساب، تاريخ و  ح

 كد خطا، خواهد بود.

3. ATM .كارت مشتري را بيرون مي فرستد 

4. use case .به پايان مي رسد 
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زمان مسيييتند سيييازي جريان رخدادها، مي توانيد مانند مثال باال از 

شده، ليست هاي ليست شماره دار، و يا متون پاراگراف بندي   bulletهاي 

 ستفاده كنيد.شده و يا حتي فلوچارت ا

شد.  شته با شده، هماهنبي دا روند جريان بايد با نيازهاي جمع آوري 

يد،  ندسيييازي كن يان را مسيييت يك جر يد  كه تصيييميي مي گير بامي  هن

سي  سند را وار شتريان اين  سپاريد. م سند را بخاطر ب بازديدكنندگان از 

ها را برطرفمي هاي آن ياز عات ون يا عملكرد آن، توق كه آ ند  تا ببين ند   كن

 سازد يا نه.مي

 ( براي اطمينان از اينكه آيا سيييند با نيازها هماهنبيAnalystتحليلبر)

دارد يا خير، آن را بررسييي مي كند.مديرپروژه آن را بررسييي مي كند تا 

 بتواند تصويربهتري، از آنچه قرار است ساخته شود را بدست آورد.

صالح چنانچه بخواهد، بتواند برآوردهاي هزينه مربوط به پروژ ه را ا

كند.هنبامي كه درحال نوشتن جريان هستيد، از جزئيات چبونبي كار دوري 

ستورالعمك مي شيد. يك د ستورالعمك با شتن د واند به اين كنيد. به فكر نو

شد ضافه كن» شكك با سمت يخچال »هرگز نبايد ببوييد « دوتخي مرم ا به 
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ست ببير. آن را به برو. تخي مرم را از آنجا بردار. اولين تخي مرم را در  د

كاربررا IDدر جريان رخداد ممكن اسييت ببوييد اعتبار« كنار كاسييه بزن...

ولي مشيييخص نخواهيد كرد كه اين عمك با نباه كردن به «. بررسيييي كن

 كدام جدول مربوطه در جدول بانكي صورت

گرفت. توجهتان بايد بر روي اطالعات رد وبدل شيييده بين خواهد 

ستي چبونه كار خود را انجام   سي شد و نه بر روي اينكه  ستي با سي كاربر و 

 مي دهد.

 

 

Post Conditions )شرايط پسين( 

Postcodition ها شرطهايي هستند كه بايد بعداز پايان اجرايuse 

case داراي مقدار ،tnue دن ، ممكن است بعد از كامكباشند، به طور مثال

شرايط  flag، يك  use caseيك  شيد. اينچنين اطالعاتي  را تنظيي كرده با

سين ) شرايط Postconditionsپ شرايط،  شوند. مانند پيش  ( ناميده مي 

 useهاي پسييين هي مي توانند براي افزودن اطالعاتي درباره جرياني كه 
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caseشوند، به كار گرفته شوند. به طور مثال، اگر يك  ها در آن اجرا مي 

use case  هميشه بايد بعد از يكuse case  ديبر اجرا شود، مي توانيد

سازي كنيد. همه  ستند سين م شرايط پ ها داراي use caseآن را در يك 

 شرايط پسين نيستند.

 (Actorكار كردن با عامل ها )

هر كس يا هر چيزي كه با سيييسييتي موجود برهي كنش دارد، عامك 

(actor.يده مي شيييود نام  )use case حدوده ها هر چيز موجود درم

سيييسييتي را توصيييف مي كنند، در حالي كه عامك ها در خارج از محدوده 

ستي قرار دارند. در  شان UMLسي شكك زير ن ، عامك ها با آدمك هايي به 

 داده مي شوند:

 

 

Actor 1 

www.takbook.com



  

 
100 

نوع اصلي از عامك ها وجود دارند: كاربران سيستي، سيستي هاي سه 

 ديبري كه باسيستي موجود درارتباط هستند وزمان.

اولين نوع عامك يك انسييان فيزيكي و يا به عبارت ديبر كاربر اسييت. 

اينها بيشترين عامك مورد استفاده هستند و تقريبا در تمام سيستمها وجود 

يا،  ATMز كاربران ممكن اسيييت مشيييتريان ، برخي اATMدارند. درمثال 

باشيييند. براي نامبذاري اين عامك ها ترجيحا به جاي  ATMفرد پشيييتيبان 

صر به فرد ستفاده كنيد.يك نام منح شها ا ستفاده از نام موقعيت، از نام نق  ا

ياي مهمي دارد. ممكن اسيييت يك روز صيييبح  مسيييئول  John Doeمزا

شتيباني  شد، يعني بازيبر نقش پ ATMپ ست از او ATMشتيبان با . ممكن ا

ساب خود براي خريد  ذاي ظهر  سط روز مقداري پول ازح بخواهد در اوا

 برداشت نمايد. 

شتري  ستفاده از نام  ATMپس در اينجا او نقش م شت.ا را خواهد دا

نقشيها به جاي اسيتفاده از نام موقعيت، تصيوير پايدارتري از عامك ها را به 

ست تغيير كند و شما ارائه خواهد داد. نام م وقعيت براي يك عامك ممكن ا

رابطه ها و مسيييئوليت ها ازيك موقعيت به يك موقعيت ديبر انتقال يابد. 
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بااسييتفاده از نقشييها، با افزايش يا تغيير يك موقعيت، نيازي به بروز رسيياني 

 مدل نخواهيد داشت.

دومين نوع عامك، سيييسييتي ديبر اسييت.به طور مثال، ممكن اسييت 

بانك ما داراي يك سيييسييتي اعتباري اسييت كه براي پشييتيباني از ببوييد كه 

، ما بايد ATMاطالعات اعتبار حساب هر مشتري استفاده مي شود. سيستي 

 قابليت محاوره)ارتباط( با اين سيستي اعتباري را داشته باشد. 

در اين مورد، سيييسييتي اعتباري داراي نقش عامك خواهد بود. دقت 

امك به اين سيستي، فرض ما براين است كه سيستي كنيد كه با دادن نقش ع

شيد كه عامك ها در  شته با اعتباري به هيچ وجه تغيير نمي كند. به خاطر دا

سازيي قرار دارند و درنتيجه كامال  ستمي كه ما مي  سي بيرون از محدوده 

خارج از كنترل ما مي باشيييند. اگر بخواهيي در سييييسيييتي اعتباري تغييرات 

، اين سيييسييتي بايد درون محدوده پروژه باشييد و داراي مهمي ايجاد كنيي

 نقش عامك نباشد.

ست. هنبامي كه  شود، زمان ا ستفاده مي  سومين نوع عامك كه زياد ا

بديك به يك عامك مي شيييود كه زمان در حال گذر باعث ايجاد  زمان ت

ستي  سي ست  ستي گردد. به طور مثال ممكن ا سي هر  ATMرخدادي در 
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تطبيق سييييسيييتي انجام دهد. چون زمان خارج از نيمه شيييب يك پردازش 

 كنترل ما است، يك عامك مي باشد.

 Abstractساخت يك عامل 

، عاملي اسييت كه هيچ مصييداق واقعي ندارد. به Abstractيك عامك 

عبارت ديبر، كادريناليتي عامك، دقيقا صفر است. به طور مثال، ممكن است 

ساعتي، ك شيد: كارمند  شته با ارمند ثابت و كارمند موقتي . چندين عامك دا

تمامي اينها نوعي از عامك چهارم هستند كه عامك كارمند مي باشد. باوجود 

رمند هر كس يا كا -اين، هيچ كس در شيييركت فقط يك كارمند نيسيييت

سييياعتي اسيييت، يا كارمند ثابت اسيييت يا موقتي. دليك وجود عاملي با نام 

تي، استخدام با حقوق ثابت كارمند اين است كه رابطه معمول استخدام ساع

و اسييتخدام موقتي، نشييان داده شييود.هيچ مرحله و مصييداق واقعي براي 

 خواهد بود. Abstractعامك كارمند وجود ندارد، پس آن يك، عامك 

 :Abstractروش ايجاد يك عامك

 ، عاملي را ايجاد نماييد.use caseدر مرورگرو يا نمودار  .1
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، بر روي عامك كليك راسيييت use caseدر مرورگر و يا نمودار .2

 كنيد.

 را انتخاب نماييد. Open Specificationاز منوي باز شده  .3

 را باز كنيد. Detailبرگه  .4

 را عالمت گذاري نماييد. Abstractكادر انتخاب  .5
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 چگونگي كار با رابطه ها

UML  از انواع متعددي از رابطه ها برايuse case ها و عامك ها

شامك رابطه هاي  شتيباني مي كند. اين  هاي ، رابطهCommuniccationپ

extend  و رابطه هايgeneralization .براي عامك مي باشد 

هاي  طه  هاي بين extendو  usesراب طه  ها را use case، راب

ها ، رابطه بين عامكActor generalizationتعريف مي كنند. رابطه هاي 

 تعريف مي كند. را

 Communiccationرابطه 

مي Communiccation و عامك، رابطه use caseبه رابطه بين 

، رابطه هاي اطالعاتي با اسييتفاده از فلش به حالت نمودار UMLگويند. در 

 درمي آيند. 
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شر ست كه ارتباط از آنجا  سي ا شان دهنده ك وع مي ابتداي فلش ن

سيستي براي برداشت  شود. در مثال زير، عامك مشتري، آ ازگر ارتباط با 

هي مي تواند آ ازگر ارتباط با يك  use caseپول از حساب مي باشد. يك 

 عامك باشد. 

 

آ ازگر ارتباط با عامك سييييسيييتي اعتباري  use caseدر اين مثال، 

مربوط به پرداخت پول دراجرا اسيييت،  use caseي كه اسيييت. در زمان

ارتباط با سيستي اعتباري را براي كامك كردن محاوره شروع  ATMسيستي 

 مي كند. 

ستي  سي شود. از  به  ATMتبادل اطالعات در هر دو جهت انجام مي 

سيييسييتي اعتباري و به عكس، و فلش تنها نشييان دهنده آ ازگر اين ارتباط 

 خواهد بود.
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 Interactionنمودارهاي 

يك  Interactionيك نمودار  به  use caseروندي در  له  را مرح

شان مي دهد. در مثال   use، ما چندين روند مناسب را درATMمرحله ن

case (شتيي ساب دا شت پول از ح (. Withdraw Moneyمربوط به بردا

خواهيي داشييت. يكي از  use caseبراي اين  Interactionچندين نمودار 

اسيييت كه نشيييان مي دهد  happy dayبا نام  Interactionآنها نمودار 

 وقتي همه چيز به خوبي درحال انجام است چه اتفاقي مي افتد. 

نمودارهاي اضافي ديبري را خواهيي داشت كه نشان دهنده اين است 

سي  شتباه را ا PINكه چه اتفاقي براي رخدادهاي متناوب مي افتد. وقتي ك

ساب  شت از ح وارد مي كند چه رخ خواهد داد، وقتي پول كافي هنبام بردا

 وجود نداشته باشد چه رخ خواهد داد و  يره.

وجود دارند كه آنها را بررسي خواهيي   Interactionدو نوع نمودار 

. يك نمودار Collaborationونمودارهاي  Seqenceنمود : نمودارهاي 

Seqence تب مي شود.بر حسب زمان مر 
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همان اطالعات را نشان مي دهد ولي به  Collaborationيك نمودار 

 شيوه متفاوتي سازماندهي مي شود.

 

عات يكسييياني را  Collaborationو  seqenceهر دونمودار  اطال

با وجود ا ند دادم  هاي نشيييان خواه چك بين نمودار فاوت كو ند ت ين، چ

sqence وCollaboration   وجود دارد. نمودارهايSeqence  

 Collaboration نشيييان دهنده مركز كنترل هسيييتند، نمودارهاي 

 نشان دهنده يك روند داده اي هستند. 
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تعداد زيادي از همان جزئيات بيان شييده Interaction  نمودارهاي

بر مي گيرندو ولي در اينجا اطالعات به گونه اي در جريان رخدادها را در 

كه براي برنامه نويس سودمندتر باشند، ارائه مي شوند. تمركز اصلي اين 

نمودارها بر روي آبجكت هايي كه براي پياده سازي عمليات بيان شده در 

use case  هاي باشيييد. نمودار ند، مي  كار مي رو  و Sequenceبه 

Collaboration الس ها يا هردوي آنها را نشان مي دهندآبجكت ها، ك 

 چيست؟ Objectيك 

شينيد،  صندلي كه روي آن مي ن آبجكت ها دراطراف ما قرار دارند. 

كتابي كه آن را مي خوانيد و المپي كه به شيييما كمك مي كند. به زبان نرم 

 افزار، آبجكت معناي نزديكي با اين مفاهيي دارد.

روش ها را در خود كپسييوله آبجكت آن چيزي اسييت كه اطالعات و 

)نبهداري( مي كند. روشي است كه برخي از چيزهاي عيني در دنياي واقعي 

 باشند:را نشان مي دهد. مثال هايي از آبجكت ها به صورت زير مي

  حسابJoe 
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  7638خانه اي در MAIN Street 

 .گك زردي كه بيرون ازپنجره خانه من قرار دارد 

ديبر مي توانند بدين صييورت باشييند: ، آبجكت هاي ATMدر مثال 

(، كارت cart reader(، كارت خوان)ATM Screen)ATMصفحه نمايش

ATM مربوطه به Joe و رسيييدي كه براي ،Joe  20پس از برداشييت$ ،

صيييادر مي شيييود. هر آبجكت درون خودش مقداري اطالعات و رفتار را 

ه اين صورت برخي اطالعات را ب Joeقرار داده است. به طور مثال حساب 

ساب  شماره ح ساب متعلق به  123456789دارد:  شد، ح  Joe Smitمي با

 مي باشد. $350است ومقدار موجودي حساب درحال حاضر 

هايي  Joeهمچنين حسييياب  ها وعملكرد تار يك سيييري رف داراي 

بامي مي ند هن به حسييياب خودش  Joeباشيييد، اين حسييياب مي دا پولي 

 Joeيش دهييد. هنبييامي كييه گييذارد، چبونييه مقييدار خودش را افزامي

شت نمايد، مقدار خودش را كاهش ميمي دهد، خواهد از حساب پول بردا
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بخواهد اضافه تراز موجوديش از حساب برداشت نمايد،  Joeو هنبامي كه 

 چبونه رفتار كند.

 

بخش هاي اطالعاتي كه توسييط آبجكت نبهداري مي شييوند، صييفات 

(Attribute آن مي باشييند. با وجود اينكه مقادير صييفات براي آبجكت ها )

تغيير خواهند كرد، خود صفات هرگز تغيير نخواهند كرد)ممكن است هفته 

هميشه  Joeپول درحساب خويش باشد(. حساب  $400داراي  Joeآينده 

داراي يك شييماره حسيياب، يك نام مالك حسيياب و يك مقدار موجودي مي 

 باشد.

شوند. دراين رفتارهاي يك آ شناخته مي  بجكت به عنوان عمليات آن 

شييامك اين موارد اسييت: تنظيي موجودي  Joeمثال، عمليات براي حسيياب 

حساب براي برداشت و يا واريز پول، وبررسي اينكه آيا از حساب قرار است 

 بيشتر از موجودي پول برداشته شود يا خير.
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شوند. افزوده مي Interaction، آبجكت ها به نمودارهاي Roseدر 

 است( Stereotype classهنبام كشيدن يك عامك)كه 

شيدن ديبر كالس ها به نمودار  شوند.  Interactionيا ك افزوده مي 

به طور خودكار سييياخته مي شيييود. در  يك نمونه آبجكت از آن كالس 

Rose حذف مدل  كك  يك نمودار، كالس را از  يك آبجكت از  حذف  با   ،

 خواهد نمود.

 

 چيست؟ يك كالس

به عبارتي  طرح كلي براي يك آبجكت را كالس آن فراهي مي كند. 

ند  يك آبجكت مي توا كه  نده اطالعاتي اسيييت  يك كالس تعيين كن ديبر، 

 نبهداري كند و نشان دهنده رفتارهايي است كه مي تواند داشته باشد. 

ساب  سي ح ، خانه اي در Joeبه طور مثال،كالس هاي مربوط به برر

7638 MAIN Street  فوت باشد  60فوت و عرض  20ممكن است ارتفاع

 فوت مربع باشد. 2000اتاق باشد ومساحت  10و داراي 
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يك البو را براي  يا يك كالس شيييكك عمومي تري داردو  آبجكت مه

ها كند.كالس را به عنوان طرح  كلي يك خانه در نظر ببيريد، وآبجكتمي

 ده اند، در نظر ببيريد. خانه كه با همان طرح كلي ساخته ش 25را در

 

 يافتن آبجكت ها

يك راه براي يافتن برخي آبجكت ها اين اسييت كه نام ها را درجريان 

رخدادها در نظر ببيريد. يك جاي خوب ديبر براي بدسيييت آوردن آنها، 

سييناريوي اسييناد مي باشييند. يك سييناريو، حالت خاصييي از جريان رخدادها 

مربوط به برداشيييت پول از  use caseباشيييد. جريان رخدادها براي مي

ساب، درباره فردي در  شت پول  ATMح صحبت مي كند كه درحال بردا

شت  سناريوها براي اين مورد مي تواند بردا ست.يكي از از  Joeاز حساب ا

ساب، به مقدار  سعي  20ح سناريوي ديبر، مي تواند  شد.  در  Janeدالر با

شت  شد، در حال كه او 20بردا ساب با شتباه وارد كرده  PINدالر از ح را ا

سناريوي ديبر، مي تواند سعي  دالر از حساب  20در برداشت  Bobاست. 
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ندارد. معموال  كافي پول درحسييياب  قدار  به م كه او  حالي  باشيييد، در 

 سناريوهاي زيادي براي جريان رخدادها وجود دارند.

، يكي ازاين سييناريوها را Collaborationو Sequence يك نمودار

سامي نباه كنيد، برخي از شرح مي ده سناريوي خود به ا د. هنبامي كه در 

اسامي عامك خواهند بود، برخي از آنها آبجكت خواهند بود و برخي صفاتي 

 براي يك آبجكت خواهند بود. وقتي درحال ايجاد نمودار 

Interaction  شما خواهند گفت كه آبجكت ها چه سامي به  هستيد، ا

سي ستيد كه آيا آن يك  خواهند بود.وقتي به يك ا نباه مي كنيد و مردد ه

ست، از خودتان بپرسيد كه آيا اين آبجكت رفتاري دارد.  صفت ا آيجكت يا 

اگر صيرفا داراي اطالعات اسيت، يك صيفت خواهد بود. اگر رفتارهايي نيز 

 داشته باشد، مي تواند يك آبجكت باشد.

طور  همه آبجكت ها در جريان رخدادها وجود نخواهند داشيييت. به

ها ممكن اسييت در روند رويدادها ظاهر نشييوند، ولي بايد بر Formمثال، 

نمودار ظاهر شيييوند تا به عامك اجازه دهد كه اطالعات را وارد كرده و يا 

ند،  ظاهر نمي شيييو ها  خداد يان ر كه در جر هاي ديبري  ند. آبجكت  ببي
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آبجكت هاي كنترل هسييتند. اينها آبجكت هايي هسييتند كه تناوب روند در 

use case .را كنترل مي كنند 

 

 

 

 Interaction استفاده از نمودارهاي 

طراحان وبرنامه نويسان مي توانند از طريق نمودارها، كالس هايي را 

شود، رابطه هاي بين كالس ها و عمليات و مسئوليت  ساخته  كه نياز دارند 

اسيياس وپايه  Interaction ها براي هر كالس را تعريف كنند. نمودارهاي

 طرح در حال ساخت  مي شوند. 

بر حسيييب زمان مرتب مي شيييوند. براي  Sequenceنمودارهاي 

مواقعي مفيد اسييت كه كسييي بخواهد روند منطقي يك سييناريو را بازديد 

اطالعات متناوب و زنجيره اي را  Collaborationكند. با اينكه نمودارهاي 

 آسان تر خواهد بود. Sequenceدر بر مي گيرند، نباه به نمودار 
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هاي كه  Collaboration نمودار ند  يد واقع مي شيييو ماني مف ز

 بخواهيد به تاثير تغييرات دسييت يابيد. اينكه بفهميد چه آبجكت هايي با چه

به  باه  با ن به راحتي  جام مي دهند،  بادل اطالعاتي ان هاي ديبري ت آبجكت 

 ، قابك انجام است. Collaborationنمودارهاي 

ياز به راحتي  اگر ن يد  يد، مي توان يك آبجكت را تغيير ده كه  يد  دار

 ببينيد كه چه آبجكت هاي ديبري ممكن است درارتباط با آن باشند.

 موارد زير را دربر مي گيرند: Sequenceنمودارهاي 

Objectsيك نمودار ها(:  كت  نام  Interaction )آبج ند از  مي توا

 ستفاده كند.آبجكت ها، نام كالس ها و يا هر دوي آنهاا

 

Messages پيغام ها(: با اسيييتفاده از يك پيغام، يك آبجكت يا كالس(

تواند از يك آبجكت يا كالس ديبر، برخي عمليات خاص را درخواسيييت مي

ست يك فرم از يك آبجكت گزارش بخواهد كه  كند. به طور مثال، ممكن ا

 خودش را چاي كند.
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اين نكته توجه  بايد به Sequence در هنبام سييياختن نمودارهاي

شته باشيد كه درحال تخصيص مسئوليت به آبجكت ها مي باشيد. وقتي  دا

يد،  درحقيقت به آبجكت   Interactionپيغامي را به يك نمودار  مي افزاي

 درحال دريافت پيغام، يك مسئوليت را واگذار مي كنيد. 

صيص  سب تخ سب را به آبجكت منا شويد كه يك رابطه منا مطمئن 

دربيشييتر برنامه هاي كاربردي، صييفحه نمايش ها وفرم ها نبايد  داده ايد.

 هيچ گونه پردازش تجاري انجام دهند. آنها صرفا به كاربر اجازه ورود و يا

ديدن اطالعات را مي دهند. با جدا كردن پيش پرداخت از منطق تجاري، 

سييياختاري را ايجاد كرده ايد كه اثرات كوچك تغييرات را كاهش مي دهد. 

ر منطق تجاري نياز به تغيير داشته باشد، واسط گرافيكي نبايد تحت تاثي اگر

 قرار ببيرد. 

اگر شييكك ظاهري صييفحه نمايش را تغيير دهيد، منطق تجاري نيازي 

به تغييرات نخواهد داشييت. به آبجكت هاي ديبر نيز بايد به همين ترتيب 

گزارش از مسئوليت هاي مناسب خودشان را محول كرد. اگر نياز به چاي 
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مسييئول اين  Joeموجودي تمام حسيياب ها داشييته باشيييي، نبايد حسيياب 

و پول او ختي  Joeبه محدوده  Joeكارباشيييد. مسيييئوليت هاي حسييياب 

شييود. آبجكت ديبري مي تواند مسييئول همه حسيياب ها براي چاي يك مي

 گزارش باشد.

 Sequenceنمودارهاي 

هاي  به نمودار باهي  يد ن ياي نداز Sequenceب يا هايب  يي. نمودار

Sequenceنمودارهاي ، Interaction  هسييتند كه بر مبناي زمان تنظيي

 use caseمي شوندم شما نمودار را از باال به پايين مشاهده مي كنيد.هر 

، يك روند Sequence تعدادي جريان متوالي خواهد داشييت. هر نمودار

 نمايش مي دهد. use caseرا در 

بمي هتوانيي اين نمودار را  كت  به آبج باه  ها، بخوانيي. ا ن غام  ا و پي

هايي كه در روند شيييركت مي كنند، با مسيييتطيك هايي در باالي آبجكت

 نمودار نمايش داده مي شوند. در اين مثال، پنج آبجكت وجود دارد: 
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Joeكارت خوان)دسيييتباه(، صيييفحه نمايش ،ATM حسييياب ،Joe  و

 useكه آ ازگر  Joeم دسييتباه پرداخت كننده پول.آبجكت با عاملي با نا

case شود.است درباالترين قسمت نمودار و درسمت چپ نشان داده مي 

 

شود كه شروع مي  ستباه  Joeپردازش وقتي  كارت خويش را در د

را  Joeكارت خوان قرار مي دهد.كارت خوان، شيييماره قرار گرفته كارت 

 يش را آ از نمايد. مي گويد كه كار خو ATMخواند و به صفحه نمايش مي
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ATM  بهJoe  جازه ورود هد. PINا را وارد  Joe،PIN را مي د

بار  ATM( و 1234كند )مي باز مي كند. اعت به مت PINحسييياب او را  علق 

Joe  شود و سي مي   Joeبه او اجازه انجام عمك را خواهد داد.  ATMبرر

 Joeبه  ATM( را انتخاب خواهد كرد. Withdrawل از حساب)برداشت پو

شت از حساب را مي دهد.  دالر را وارد مي كند.  20مقدار  Joeاجازه بردا

ATM  حسييابJoe   را براي بررسييي مقدار موجودي، بررسييي مي كند و

دالر را پرداخت  20اين  ATMدالر را از حسيياب خارج مي كند.   20مقدار 

 را از دستباه خارج مي كند.  Joeكرده و كارت 

كه بصيييورت خطوط  يك خط عمر دارد  كت براي خودش  هر آبج

عمودي خط چين در زير آبجكت كشيييده مي شييود. يك پيام بين دو خط 

عمر موجود بين دو آبجكت قرار داده مي شود تا ارتباط بين آبجكت ها را 

نشييان دهد. هر پيغامي نشييان دهنده يك آبجكت اسييت كه توسييط تابع 

سمت هاي بعدي پردازش، هنبامي  شود. در ق صدا زده مي  آبجكت ديبر 

سها عملياتي را تعريف مي كنيي، هر پيغام تبديك به يك عمليات  كه براي كال
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شان دهنده اين  شند كه ن شد. پيغامها همچنين مي توانند بازتابي با خواهد 

مثال، خواهد بود كه آبجكتي يكي از عمليات خويش را صدا مي زند. در اين 

كارت خوان از خودش  كه  نده اين اسيييت  ماره دو نشيييان ده غام شييي پي

 درخواست خواندن شماره كارت را مي كند.

 Collaborationنمودارهاي 

ند نمودارهاي  براي  Collaboration ، نمودارهايSequenceمان

ستفاده ميuse caseنشان دادن جريان در سناريوي مشخص يك  وند. ، ا

بر حسييب زمان منظي مي شييوند. نمودارهاي  Sequence نمودارهاي 

Collaboration وند. بيشتر بر روي رابطه بين آبجكت ها متمركز مي 

 Joeدالر توسط  20برداشت Collaboration يك نمودار  4-6شكك

 از حساب را نشان مي دهد.
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باال،  Sequence جود در نمودارهمانبونه كه مي بينيد، اطالعات مو

نيز وجود دارد، ولي اين نمودار، ديد متفاوتي  Collaboration در نمودار

ا را از اين روند ارائه مي كند. دراين نمودار، مشاهده )رتباط بين آبجكت ه

كمي مشييكك  Sequence آسييانتر اسييت. با وجود اين، مشيياهده اطالعات

 است.

ها بر در  نه آبجكت  كه چبو حث كرديي  باره ب بخش قبلي ، در اين 

روي يكديبر اثر مي گذارند تا توابع و عمليات يك سيستي را بدست ببيرند. 
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ها را در  كه چبونه آن خت و اين ندا باهي خواهيي ا ها ن به خود كالس  اكنون 

ها در مطابق با كالس Roseبسيييته ها سيييازمان دهي كنيي. آبجكت ها در

، مدل شده اند. كالس ها، طرح ها كلي براي ساختن آبجكت Logicalنماي 

ها مي باشند. بنابراين حساب، كالسي براي ساختن آبجكت حساب پس انداز 

Joe .است 

ها را اكنون به خود كالس نداخت و اينكه چبونه آن باهي خواهيي ا ها ن

ا همطابق با كالس Roseها در كنيي. آبجكتها سييازماندهي ميدر بسييته

هاي كلي براي سييياخت ها، طرحاند. كالس، مدل شيييدهLogicalدر نماي 

ساب ها ميآبجكت ساختن آبجكت ح سي براي  ساب، كال شند. بنابراين ح با

نداز پس جاد كالس Loeا باره چبونبي اي ها اسيييت. در اين فصيييك در

 بحث خواهيي نمود.  Logicalدر نماي  Classونمودارهاي 
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 Roseمدل )منطقي( يكLogicalنماي 

در اين فصك، درباره تعدادي از آيتي ها بحث خواهيي كرد كه در اين 

ماي  ند. مي توان نمودارهاي  Roseيك مدل  Logicalن ذخيره شيييده ا

Sequence  وCollaboration  را در نمايLogical  .بسازيد 

ماي  به ن يد  كه مي توان هاي ديبري را  يد  Logicalآيتي  فه كن اضيييا

 شامك:

 

 كالس ها 

 مودارهاي نClass 

  نمودارهايuse case 

 صفات و عملبرها 

 ارتباط ها 

  نمودارهايState Transition 
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شروع مي كنيي. در فصك  classكار را باايجاد كالس ها و نمودارهاي 

اضييافه مي كنيي كه شييامك افزودن  classبعدي جزئياتي را به نمودارهاي 

 ته ها است.صفات و عملبرها، و رابطه هاي بين كالس ها و بس

 

 classنمودارهاي 

هاي  classيك نمودار  ته  ها و بسييي عدادي از كالس  مايش ت براي ن

ستا از  صوير اي ست. اين نمودار يك ت شده ا ستفاده  شما ا ستي  سي كالس در 

شما معموال براي  شما مي دهد.  ستي و ارتباطات بين آنها را به  سي قطعات 

را ايجاد خواهيد كرد. برخي از  Classيك سييييسيييتي واحد چندين نمودار 

 اينها زيرمجموعه اي از كالس ها و روابط آنها را نمايش خواهند داد.

بقيه ممكن اسيييت زير مجموعه اي از كالس ها را نمايش دهند كه 

ست گروه ديبري  شد. ممكن ا صفات و ديبر عملبرهاي آنها مي با شامك 

بين بسييته ها وجود فقط بسييته هاي كالس را نمايش دهند و ارتباطاتي كه 

را كه نياز داريد، بسازيد  Classتوانيد بسياري از نمودارهاي دارد. شما مي

 تا يك تصوير كاملي از سيستي خود را بدست آوريد.
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سيستي شخصي، ممكن است كالسي به نام   Employeeمثال در يك 

داشيته باشييي. اين كالس شيامك اطالعاتي مانند يك شيماره اسيتخدام، نام، 

همچنين تعدادي  Employeeس و شيييماره تلفن خواهد بود. كالس آدر

يك كالس  هد داشيييت.  تار خوا يك  Employeeرف نه  كه چبو ند  مي دا

 كارمند را استخدام يا اخراج نمايد، يا يك ترفيع به كارمند بدهد.

 ، يك كالس با استفاده از نماد زير نشان داده شده است:UMLدر 

 

 

 

اكنون كار با صفات و عمليات را مورد بررسي قرار خواهيي داد. بحث 

 را با نشييان دادن اينكه چبونه مي توان صييفات را پيدا كرد، آنها را به مدل

Rose  .افزود و جزئياتي را براي صفت قرار داد، شروع خواهيي كرد 
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يات، افزودن سيييپس  يافتن عمل ها به مدل و به بررسيييي چبونبي  آن

به  له،  خت. پس از اين مرح يات، خواهيي پردا به اين عمل يات  افزودن جزئ

تا،  هاي يات بر روي نمودارهاي كالس مي پردازيي. ن فات و عمل مايش صييي ن

غام بر روي نمودار  يك پي به  يات  باشيييت عمل را  Interactionچبونبي ن

 بررسي خواهيي كرد.

 

 استفاده از صفات

يك صيييفت قطعه اطالعاتي مرتبط با يك كالس اسيييت. به طور مثال، 

شد: companyكالس  شته با شكك دا صفاتي به اين  ست  شركت( ممكن ا (

 نام، آدرس، تعدادكاركنان.

 

 يافتن صفات 

به  يد  چندين منبع براي صيييفات وجود دارد. براي شيييروع، مي توان

سازي ستند سامي را  use caseم نباهي بياندازيد و در جريان رخدادها، ا
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پيدا كنيد. برخي از اسيييامي، كالس يا آبجكت خواهند بود، برخي عامك و 

ست جريان رخداد  شند. به طور مثال ممكن ا صفات مي با برخي ديبر نيز 

شماره  شركت، آدرس،  شد: كاربر، نام كارمند  ضوع با بيان كننده اين مو

شماره امنيت گرو سازد كه تلفن و  شما را آگاه مي  هي را وارد مي كند و 

و  SSN( وAddress(، آدرس)Nameكالس كارمند داراي صيييفات، نام )

 ( است.Phoneتلفن)

به سيييند  باه كردن  فات، ن يافتن صييي يك جاي مناسيييب ديبر براي 

نيازمنديها مي باشيييد. ممكن اسيييت نيازهايي را بيابيد تا اطالعاتي كه بايد 

ستي جمع آوري سي شود را به طور خالصه در اختيارتان قرار دهد.  توسط 

 هر قطعه اطالعاتي جمع آوري شده بايد صفتي در يك كالس باشد.

آخرين راه، بررسييي سيياختا ربانك اطالعاتي اسييت. اگر بانك اطالعاتي 

ست، فيلدهاي موجود در جداول، درباره  شده ا شما به طور كامك تعريف 

 خوبي به شما مي دهند.  اينكه چه صفاتي خواهيد داشت، ايده

( بين جداول بانك one to oneهميشيييه يك نباشيييت يك به يك )

وجييود دارد. در مييثييال قييبييك، جييدول  Etityهيياي اطييالعيياتييي و كييالس
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و  SSN( ممكن اسيييت داراي فيلدهاي نام، آدرس، Employeeكارمند)

نام  با  باشيييد. كالس مربوطه  نام،  Employeeتلفن  فات،  نيز داراي صييي

وتلفن خواهد بود. بايد بدانيد كه هميشييه بين جداول بانك  SSNآدرس، 

هاي متفاوتي وجود دارد. به طور اطالعاتي و كالس ها، ذهنيتها و سيييليقه

مثال، بانك هاي رابطه اي مستقيما از وراثت پشتيباني نمي كنند. به هر حال، 

ديك وقتي صفات را تعريف مي كنيد، ازاينكه هر كدام از آنها راه برگشتي تب

ضوع مي تواند در حك  شويد. اين مو شند، مطمئن  شته با به يك نياز را دا

مشيييكالت مربوط به قديمي بودن يك برنامه كاربردي كه اطالعات زيادي 

 كه هيچ كس مورد استفاده قرار نمي دهد را تعقيب مي كند، كمك كند.

، به يك نياز use case هر نياز بايد يك جريان رخداد متعلق به يك

ص و يا يك جدول بانك اطالعاتي موجود، برگردانده شود. اگر بتوانيد مشخ

يك نياز را رديابي كنيد، از مورد اسييتفاده بودن آن براي مشييتري مطمئن 

نخواهيد شيييد. اين موضيييوع ممكن اسيييت باعث كمي انحراف از برخي از 

روشهاي قديمي تر شود. اينكه ابتدا ساختار بانك اطالعاتي را ساخته و سپس 

يسييتي را در اطراف آن قرار دهيد. سيييسييتي و بانك اطالعاتي را در يك سيي
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زمان و در حالي كه هر دوي آنها را با نيازهاي يكسييان وفق مي دهيد، مي 

 سازيد.

 

در حالي كه صييفات را تعريف مي كنيد، با احتياط آنها را به كالسييهاي 

س مربوطه تخصيييص دهيد. يك صييفت بايد داراي اطالعات مربوط به كال

( ممكن اسيت داراي نام و Employeeباشيد.به طور مثال، كالس كارمند )

شركت مربوط به اين كارمند، توليد  شد، ولي نبايد توليداتي كه  آدرس با

( مكان بهتري Productsمي كند را دربرداشيييته باشيييد. كالس توليدات )

 براي ذخيره اطالعات مربوط به توليدات خواهد بود.

صييفات زيادي دارند، باشيييد. اگر كالسييي را مواظب كالس هايي كه 

شان دهنده اين خواهد بود كه  شد، ن صفت با بيابيد كه داراي تعداد زيادي 

 15يا  10كالس بايد به دو كالس كوچكتر شكسته شود. اگر كالس با بيش از 

ست كالس  شيد، نباه دقيقتري به كالس بياندازيد، ممكن ا شته با صفت دا

ه تمامي صييفات مورد نياز فقط از اينك -نظر رسييدكامال منطقي و موجه به 

 باشند و حقيقتا به همان كالس تعلق داشته باشند، اطمينان حاصك كنيد. 
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براي كالسييهايي كه صييفات بسيييار كمي دارند نيز به طور مشييابه و با 

احتياط عمك كنيد. ممكن اسييت باز هي كالس از نظر شييما منطقي و موجه 

گرايش بيشييتري به  Controlت كالسييهاي باشييد. به طور مثال ممكن اسيي

صفات كي داشته باشند. همچنين ممكن است نشان دهنده اين باشد كه يك 

شته  صفت دا سي با يك يا دو  شوند. اگر كال يا دو كالس بايد با هي تركيب 

شد كه يك نباه دقيقتري به اين  شته با ست ارزش اين را دا شيد، ممكن ا با

 مساله بياندازيد.

 

اسيييت به اطالعات و داده هايي برسييييد كه ندانيد آيا گاهي ممكن 

شركت ) صفت نام   companyصفت هستند و يا كالس. به طور مثال، به 

Name :توجه كنيد. پرسشي كه ممكن است با آن روبرو شويد اين است ،)

، براي Companyاست يا  Personآيا نام شركت يك صفت براي كالس 

ن پرسش بستبي به برنامه اي دارد خودش يك كالس مجزا است  پاسخ اي

كه آن را مي نويسيد. اگر نياز به نبهداري اطالعاتي در مورد شركت داريد 
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و رفتارها و عملكردهاي خاصيييي مرتبط با شيييركت وجود دارند، در اين 

صييورت ممكن اسييت كالس شييركت، يك كالس مخصييوص به خود داشييته 

سازيد كه  ستمي ب سي ست  شد. به طور مثال، ممكن ا شانه هاي با ردوپا و ن

مشتري را در برگيرد، در اين حالت، بايد برخي اطالعات درباره شركتهايي 

كه توليدات را به آنها مي فروشييييي و يا به آنها خدمات دهي مي كنيي را 

 نبهداري نماييي. 

ممكن اسييت بخواهيد اطالعاتي را درمورد تعداد كارمندان شييركت، 

ه با شييركت داريد،و  يره نبداري نام و آدرس شييركت، نوع رابطه اي ك

نماييد. از طرف ديبر، ممكن اسييت به اطالعات خاص و شيياخص در مورد 

شييركت نيازي نداشييته باشيييد. ممكن اسييت برنامه اي بنويسيييد كه براي 

تماسهاي شما در ديبر سازمانها، نامه مي نويسد. هنبام ساخته شدن نامه، 

شت، در ح شركت نياز خواهيد دا الي كه به اطالعات ديبري در حتما به نام 

مورد آن شركت نياز نخواهيد داشت. در اين حالت، مي توانيد نام شركت 

 )تماس( در نظر ببيريد.contant را به عنوان صفت براي كالس
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موضييوع ديبري كه بايد به آن توجه داشييته باشيييد اين اسييت كه آيا 

سخ، هيچ گونه رفتار وعملكردي دارد يا خير   اطالعات به دست آمده از پا

)شيييركت( تاثيرها و عملكردهايي را در برنامه كاربردي companyاگر 

شود. اگر  سازي  ست به عنوان يك كالس مدل  شد، بهتر ا شته با شما دا

شييركت رفتار و عملكرد خاصييي نداشييته باشييد بهتر اسييت به صييورت يك 

 صفت مدل سازي شود.

 

 صفت Visibilityتنظيم 

از مر كزي ترين و اصييلي ترين مفاهيي در برنامه نويسييي شييي يكي 

گرا، كپسييوله سييازي اسييت. هر كالس داراي صييفات و عمليات، مقداري از 

رفتارها و عملكردها را در خود كپسوله مي كند. يكي از مزيتهاي اين روش، 

 داشتن قطعات كد كوچك موجود در خود است. 

ثال، كالس  مام اEmployee به طور م يك ، ت تارهاي  طالعات و رف

 كارمند را دربر خواهد داشت.
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ها قرار ها و به صيييورت مخفي از ديبر كالسصيييفات، درون كالس

صفات درون يك كالس، بايد تعريف كنيد كه  سوله بودن  دارند. به دليك كپ

سي دارندكه به چه كالس ستر صفتها، اجازه د شاهده و تغيير  هايي براي م

 صفت شناخته مي شوند.Visibility عنوان 

صفت وجود دارد. بياييد به هر كدام  Visibilityچهر گزينه براي  يك 

كه داراي  Employeeاز آنها يك مثال نباهي بياندازيي. ما يك كالس با نام 

 داشتيي. companyو يك كالس با نام  Addressصفات 

Public دهنده اين است كه صفت براي تمامي كالس )عمومي(: نشان

تواند مقدار صيييفت را اسيييت. هركالس ديبري ميهاي ديبر، قابك رويت 
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لت، كالس حا يا آن را تغيير دهد. در اين  ند و  هده ك  company مشيييا

فت مي قدار صييي ند م به كالس  Addressتوا را  Employeeمربوط 

صفت  UMLمشاهده كند و يا تغيير دهد.عالمتي كه  در  Publicبراي يك 

 نظر گرفته، عالمت به عالوه مي دهد.

Private  خصييوصييي(: نشيياندهنده اين اسييت كه اين صييفت براي(

، مقدار صيييفت Employeeكالسيييهاي ديبر قابك رويت نيسيييت. كالس 

Address  را خواهد دانست و حتي مي تواند اين مقدار را تغيير دهد، ولي

را مشاهده و يا آن را تغيير Address نمي تواند صفت companyكالس 

داشييته  Addressاهده و يا تغيير نياز به مشيي companyدهد. اگر كالس 

بخواهد اين صفت را مشاهده كرده و يا  Employeeباشد، بايد از كالس 

شود. عالمتي كه  سط عملياتهاي عمومي انجام مي  تغيير دهد كه معموال تو

UML براي صفتPrivate باشد.در نظر گرفته، عالمت منها مي 

Protected  كالس و هر )حفاظت شييده(: نشيياندهنده اين اسييت كه

شند. فرض  شته با سي دا ستر صفن مي توانند د كدام از فرزندان آن به 

با حقوق  كارمندان  كارمند وجود دارد،  فاوت  ما دو نوع مت يد در مثال  كن
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)كارمند HourlyEmpماهيانه و كارمندان با حقوق سييياعتي. كالسيييهاي 

نه( از كالس SalariedEmpسييياعتي( و  يا ماه ند  كارم (Employee  به

فت وجود  ند. اگر صييي مده ا به  Visibilityآ از نوع  Addressمتعلق 

Protected  كالس توسيييط  توانييد  مي  كالس Employeeبيياشييييد،   ،

HourlyEmp  و كالسSalariedEmp مشيياهده و يا تغيير داده شييود ،

سط كالس  شاهده يا تغيير نخواهد بود. عالمتي  companyولي تو قابك م

 است. #محافظت شده در نظر گرفته عالمت براي صفتهاي  UMLكه 

 Paccage or Implementation يا ته نرا افراري  )بستت

 پياده سازي(:

نشان مي دهد كه صفت حالت عمومي دارد، ولي فقط براي كالسهاي 

براي  Address موجود در همان بسيييته. فرض كنيد، در مثال ما صيييفت

مي  Address باشيييد. Visibility Paccageداراي  Employeeكالس 

در يك بسته باشند،  Employee و companyتواند فقط در صورتي كه 

 از نييوع  Visibilityتييغيييييييير داده شييييود. در  companyتييوسييييط 
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Implementation صفت وجود نخواهد سازي( هيچ عالمتي قبك از  )پياده 

 داشت. 

 
)محافظت شيييده( و از  Protectedاز نوع  Visibilityبه طور كلي، 

ستفاده از اين  privateنوع شوند. ا صيه مي  صفات تو صي( براي  صا )اخت

شتري بر روي كدها  شما كمك مي كند كه كنترل بي گزينه هاي دلخواه به 

صي، با  صا شده يا اخت صفتهاي حفاظت  ستفاده از  شيد. با ا شته با صفات دا و 

در سيييسييتي تغيير يابد، حالتي كه در آن يك صييفت توسييط همه كالسييها 

به همراه آن  فت  يك صييي يد كرد. در عوض، منطق تغيير  برخورد نخواه

 صفت در يك كالس منفرد، كپسوله شده است. 
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به نه هاي مربوط  كه انتخاب خواهيد كرد، كدهاي  Visibility گزي

كك  ثال، شييي به طور م تاثير قرار خواهند داد.  يد شيييده را تحت   6-3تول

 است. ايي است كه براي كالس باال توليد شدههنده كدهاي جاونشان

Rose  به هاي مربوط  ماد عه ن باني  Visibilityاز دو مجمو پشيييتي

به ترتيب براي صيييفحات عمومي،  UML، +( -،  #كند. اولين آن، نماد)مي

اختصيياصييي و محافظت شييده مي باشييد. دومين نماد شييامك چهار آيكون 

Rose د.آمده، مي باش 6-1مانند آنچه در جدول 

 

 يافتن عمليتها

يافتن عمليتها حقيقتا بسييييار آسيييان اسيييت. در حالي كه نمودارهاي 

Sequence  وCollaboration  را مي سييازيد، بيشييترين كارهاي مورد

 لزوم براي يافتن عملياتها را انجام داده ايد.

 چهار نوع متفاوت از عملياتها وجود دارند:

 (Implementorعملياتهاي  مجري )
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عملياتهاي مجري، برخي وظايف تجاري را انجام مي دهند.عملياتهاي 

 يافت مي شييوند. نمودارهاي  Interactionمجري با تسييت نمودارهاي 

Interaction  غامي روي ند، و هر پي جاري تمركز دار ظايف ت بر روي و

 نمودار بيشتر بايد به يك عمليات مجري نباشت شود.

يت بازگشييت)تبديك( به يك نياز را هر عمليات مجري بايد داراي قابل

داشييته باشييد. اين كار توسييط بخشييهاي متنوع مدل، ميسيير مي شييود. هر 

 به دست مي آيد Interaction عملياتي از يك پيغام بر روي نمودار

يازها به دسيييت آمده و در  قرار  use caseكه اين پيغام ابتدا ازن

يات جريان رخدادها ق use caseگيرد و از مي و  رار مي گيرنددر جزئ

بازگشيييت  Interactionسيييپس روي نمودار  يت  قابل ند.  قرار مي گير

تواند در مورد مطمئن شدن از اينكه،هر نيازي در كد پياده سازي شده مي

اسيييت و هر قطعه اي از كد بتواند توسيييط يك نياز رديابي شيييود، كمك 

 كند.مي
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 (Managerعملياتهاي مديريتي )

ساخ شدن آبجكت ها را كنترل عملياتهاي مديريتي،  شدن و خراب  ته 

يد كننده و خراب كننده يك كالس،  ياتهاي تول مي كنند. به طور مثال، عمل

 در اين دسته قرار مي گيرند.

 (Accessعملياتهاي دسترسي )

ستند. به هر حال،  شده ه صي و يا محافظت  صا صفات معموال يا اخت

شند كه ب شته با ست كالسهاي ديبري وجود دا صفتهاي يك ممكن ا خواهند 

كالس خاص را تغيير بدهند. اين كار توسط عملياتهاي دسترسي انجام پذير 

 است. 

 Salaryبا نام Employeeبه طور مثال، اگر يك صيييفت در كالس 

)حقوق( Salaryداشته باشيي، نمي خواهيي كه تمامي كالسهاي ديبر بتوانند 

 Employee كالسرا تغيير دهند. در عوض، دو عمليات دسييترسييي را به 

يات دسيييترسيييي  يات دسيييترسيييي  GetSalaryمي افزاييي، عمل و عمل

SetSalaryعمليات . GetSalary  كه عمومي اسييت، مي توانند توسييط

را به  Salaryكالس هاي ديبر صييدا زده شييود. اين عمليات مقدار صييفت 

دست آورده و اين مقدار را به كالسي كه آن را صدا زده، بر مي گرداند. 
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يات به كالس ديبر براي تنظيي  SetSalary عمل كه عمومي اسيييت،  هي 

مي تواند هر قانون  SetSalary )حقوق( كمك مي كند.Salaryصيييفت 

بررسي اعتبار براي حقوقي كه بايد قبك از تغيير مقدارحقوق، بررسي شود 

 را در برگيرد.

اين روش باعث مي شيييود كه صيييفت با درجه امنيت بااليي در يك 

وند و از دسترسي كالسهاي ديبر در امان باشند، ولي باز كالس كپسوله ش

ستاندارد در نظر  صفات را مي دهد. ا شده به  سي كنترل  ستر هي اجازه د

گرفته شده به اين صورت است كه براي هر صفت در كالس، يك عمليات 

Get  وSet .ساخته شود 

 (Helperعملياتهاي امدادرساني )

امداد رسييياني، عملياتهايي هسيييتند كه يك كالس نياز به عملياتهاي 

ستن آن  سهاي ديبر نيازي به دان سئوليتهاي آن را دارد ولي كال نبهداري م

را ندارند. اينها عملياتهاي عمومي و محافظت شيييده يك كالس هسيييتند. 

عمليات امداد رسييياني نيز مانند عملياتهاي مجري با تسيييت نمودارهاي 

Sequence  وCollaboration .ظاهر مي شوند 
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 (State Transitionنمودارهاي تغيير حالت) 

يك نمودار تغيير حالت، چرخه زندگي يك آبجكت منفرد)از زماني كه 

آبجكت ايجاد مي شييود تا زماني كه آبجكت از بين مي رود( را نشييان مي 

كردن رفتييار و عملكرد دهييد. اين نمودارهييا روش خوبي براي مييدل 

باشيييند. در يك پروژه معمولي، براي هر  ناميكي)پويا( يك آبجكت مي  دي

كالس، يك نمودار تغيير حالت ايجاد نمي كنيد. در واقع خيلي از پروژه ها 

 اسال از آنها استفاده نمي كنند.
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تار و عملكر ند رف كه چ يد  يك كالس دار يا( اگر  ناميكي )پو د مهي دي

با  يك كالس  يد اسيييت.  لت براي آن مف حا يك نمودار تغيير  جاد  دارد، اي

رفتارها و عملكردهاي ديناميكي قابك مالحظه، كالسي است كه مي تواند در 

حيياالت زيييادي وجود داشيييتييه بيياشييييد. در مثييال درس، يييك آبجكييت 

 .( مي تواند، باز، بسته، ملغي يا تمام شده باشدCourseدرس)

فارش) حالت، درحال Orderيك آبجكت سييي ند در چندين  ( مي توا

رسيدگي، انجام شده يا ملغي شده وجود داشته باشد. يك سفارش در هر 

 كدام از اين حاالت به طور متفاوت رفتار مي كند.

هاي  ها و عملكرد تار يك كالس رف يا  كه آ يد  كه تعيين كن براي اين

ن توجه كنيد. بررسيييي كنيد كه ديناميكي مهي دارد يا خير، به صيييفتهاي آ

صفت،  ست با مقدارهاي متفاوت در يك  چبونه يك نمونه از كالس ممكن ا

( داريد، اين مي Stateمتفاوت عمك كند. اگر يك صيييفت به نام وضيييعيت)

با  نه  يك آبجكت چبو باشيييد.  نه خوبي مبني برحاالت متنوع  ند نشيييا توا
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ند، رفتارهاي مقدارهاي متفاوت كه به جاي صيييفت قرار گرفته مي شيييو

 متفاوتي ارائه مي دهد 

همچنين مي توانيد رابطه هاي يك كالس را بررسيييي كنيد. به دنبال 

شيد كه  شانبر اين  multiplicityرابطه هايي با صفرها ن ست.  صفر ا آنها 

 هستند كه رابطه انتخابي است.

ندارد، عملكرد و   يا  آيا يك نمونه از كالس وقتي رابطه وجود دارد 

فاوتي دارد  اگر تغيير مي كند، ممكن اسييت چندين حالت داشييته رفتار مت

( و Personباشيييد. براي مثال، اجازه دهيد به يك رابطه بين يك شييخص)

شركت) شته Companyيك  شيي. اگر يك رابطه وجود دا شته با ( نباهي دا

باشييد، شييخص در وضييعيت اسييتخدام مي باشييد. اگر هيچ رابطه اي وجود 

 ن است اخراج يا بازنشته شده باشد.نداشته باشد، شخص ممك
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 (Activityفعاليت)

يك فعاليت، رفتارها يا عملكردهايي است كه يك آبجكت وقتي در يك 

سته  ساب در حال ب ست، اجرا مي كند. براي مثال وقتي يك ح حالت خاص ا

يك  پاره مي شيييود.  كارت امضييياي صييياحب حسييياب  شيييدن اسيييت. 

ت. وقتي آبجكت در آن حالت ( يك عملكرد وقفه اي اسيييactivityفعاليت)

اسييت،ممكن اسييت تا انتها اجرا شييود يا ممكن اسييت به دليك تغيير به حالت 

( درون خود حالت ظاهر مي activityديبر، دچار وقفه شيييود. يك فعاليت)

 و يك دو نقطه):( مي آيد. Doشود و پيش از آن يك كلمه 

 

Action  ( وروديEntry Action) 

يك رفتار و عملكرد اسيييت كه وقتي آبجكت در  entry actionيك 

ساب ) ست، اتفاق مي افتد. به مثال ح ( توجه Accountحال انتقال به حالت ا

 كنيد. 
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)برداشيييت اضيييافه( تغغير overdraw وقتي يك حسييياب به حالت 

بدون اهممي ند،  مك ورودي ك مده اسييييت، ع جا آ كه از ك به اين يت 

"Temporarily freeze account" افتد. اتفاق مي 

تغيير وضيييعيت  overdrawnاين عمك بعد از اينكه آبجكت به حالت 

فاق مي افتد. فاق نمي افتد بلكه به عنوان بخشيييي از انتقال حالت ات  داد، ات

يت ) عال يك ف فه اي در نظر activityبرخالف  مك ورودي  ير وق يك ع  ،)

گرفته شييده اسييت. يك عمك ورودي درون حالت ظاهر مي شييود و يك 

 و يك دو نقطه ):( پيش از آن قرار مي گيرد. entryكلمه
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.

 

 

Action ( خروجExit Action) 

باشد. )عمك ورودي( ميentry actionشبيه به يك  exit actionيك 

خروج هنبام خروج از يك حالت، به عنوان بخشييي از انتقال  actionاما يك 

 اتفاق مي افتد. 

www.takbook.com



  

 
147 

 overdrawn(، وقتي يك حساب، وضعيت accountمثال حساب)در 

را ترك مي كنييد، بييدون اهميييت بييه اينكييه كجييا مي رود عمييك خروج 

RemoveTemporary Freeze افتد. به عنوان بخشي از انتقال، اتفاق مي

( يك عمك خروجي نيز  يروقفه اي entry actionمانند يك عمك ورودي)

 درنظر گرفته شده است.

خروج درون حالت ظاهر مي شيييود و قبك ازآن يك كلمه  يك عنك

Exit  يت عال يك ف تار و عملكرد  طه ):( قرار مي گيرد. رف يك دو نق و

(activity(عمك ورودي ،)entry action يا عمك خروج مي تواند شييامك )

 فرستادن يك رخداد را به آبجكت هاي ديبر باشد. 

را به آبجكت  ممكن اسيييت يك رخداد accountبراي مثال، آبجكت 

cart readerقبك از فعاليت،  ^)كارت خوان( بفرستد. درچنين موردي، يك

action  ورود ياaction  خروج قرار مي گيرد. سييپس نمودار به صييورت

 زير خوانده مي شود:

Do:^Target.Event(Arguments) 
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 (Eventرخداد)

اسيييت كه اتفاق مي افتد و باعث گذر از )رخداد( چيزي  Eventيك 

 Customer، رخداد accountيك حالت به حالت ديبر مي شود. در مثال 

Reqests Closure ( باعث مي شييود كه حسيياب از حالت بازopen به )

ته ) قال closeحالت بسييي ( برود. يك رخداد، در نمودار در طول فلش انت

 نشان داده مي شود.

تواند با اسيييتفاده از يك نام عملكرد يا به در نمودار يك رخداد مي 

طور سييياده با اسيييتفاده از يك عبارت انبليسيييي كشييييده شيييود. درمثال 

account شود. اگر به جاي آن سي داده مي  به تمام رخدادها نامهاي انبلي

 Customer Reqests ( اسييتفاده كنيد، رخدادOperationاز عمليات)

Closure ممكن است به صورت Reqests Closure() .نوشته شود 

Action 

، همانطور كه در باال ذكر شييد، يك عملكرد  ير وقفه اي actionيك 

هاي ورود و Actionاسييت كه به عنوان بخشييي از يك انتقال رخ مي دهد. 

خروج در درون حالت نشان داده مي شود، چرا كه تعيين مي كنند هنبامي 
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شيييود، چه ارج ميكه يك آبجكت وارد يك حالت مي شيييود يا از حالت خ

ها، در طول خط انتقال نمايش actionاتفاقي رخ مي دهد. با اين حال، اكثر 

شده و يا از يك  شوند، چرا كه هر بار يك آبجكت وارد يك حالت  داده مي 

 حالت خارج مي شود اعمال نخواهند شد.

 Closed ،actionبه حالت  Openبراي مثال، هنبام انتقال از حالت 

در  actionرخ مي دهد. يك  Reqest Store Date of Clouserبه نام 

طول خط انتقال، بعد از نام رخداد نشان داده مي شود و قبك از آن نيز يك 

 كاراكتر / قرار مي گيرد.

 
( باشد كه behaviorممكن است يك رفتار) actionيك رخداد يا يك 

درون آبجكت رخ مي دهد يا ممكن اسييت فرسييتادن يك پيغام به آبجكت 

به آبجكت ديبر فرسييتاده شييود، بر  actionديبر باشييد. اگر يك رخداد يا 

 .قرار مي گيرد ^روي نمودار، قبك از آن يك 
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 (Start Stateحالت آغازين)

حالت آ ازين، حالتي اسييت كه وقتي آبجكت ايجاد مي شييود در آن 

شروع مي  Open، يك حساب جديد درحالت accounقرار دارد. در مثال 

شود. يك حالت آ ازين در نمودار به وسيله يك دايره توپر نشان داده مي 

 ذر از دايره به حالت آ ازين كشيده مي شود.شود. يك گ

يك حالت آ ازين اجباري اسيييت: كسيييي كه نمودار را مي خواند نياز 

دارد تا بداند كه يك آبجكت جديد درچه حالتي قرار دارد. فقط يك حالت 

 آ ازين مي تواند در نمودار وجود داشته باشد.

 

 حالت پاياني

ياني) پا لت  كهStop Stateحا حالتي اسيييت  وقتي آبجكت خراب  ( 

شيييود )از بين مي رود( در آن قرار دارد. يك حالت پاياني در نمودار مي

بوسيييله يك دايره توپر با خطي به دور آن نشييان داده مي شييود. حاالت 
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پاياني انتخابي هسييتند و مي توانيد به هر تعداد كه نياز داريد، حاالت پاياني 

 به نمودار اضافه كنيد.

 ك حالت آ ازين:براي اضافه كردن ي

1. Start State .را ازجعبه ابزار نوارابزار انتخاب نماييد 

بر روي نمودار گذر حالت در جايي كه حالت آ ازين بايد ظاهر شيييود،  .2

 كليك كنيد.

 براي اضافه كردن يك حالت پاياني :

1. End State .را از جعبه ابزار نوارابزار انتخاب نماييد 

جايي كه حالت پاياني بايد ظاهر شيييود ، بر روي نمودار گذر حالت در  .2

 كليك كنيد.

 

 (Nested Stateاستفاده از حاالت تو در تو )

ند  يا چ يك  يد  تان، مي توان براي جلوگيري از بي نظمي در نمودار

حالت را درون يك حالت ديبر قرار دهيد.حاالت دروني به عنوان زير حالت 
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(substateح لت بزرگتر حا به  ند و  ته مي شيييو ناخ مافوق ( شييي لت  ا

(Superstate .گفته مي شود ) 

اگر دو يا چند حالت يك گذر يكسان دارند، مي توانند با هي يك گروه 

شوند. پس به جاي به كارگيري دو گذر  شكيك داده و يك حالت مافوق  را ت

يكسييييان ) يكي براي هر كييدام (، گييذر مي توانييد بييه حييالييت مييافوق 

(superstateشود. حالت مافوق مي شلو ي در  ( منتقك  تواند در كاهش 

 نمودار تغيير حالت مفيد باشد. 

www.takbook.com



  

 
153 

 

حال ممكن است نياز داشته باشيد تا سيستي، آخرين وضعيتي را كه در 

آن بوده اسييت به خاطر آورد. اگر سييه حالت در يك حالت مافوق باشييد، 

يد سيييسييتي جايي در پس حالت مافوق را ترك كنيد، ممكن اسييت بخواه

به  يد را  مافوق را ترك كرده ا لت  حا جا  كه در آن مافوق  لت  حا درون 

 خاطرآورد.
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دو راه وجود دارد كه مي توانيد اين مسيياله را حك كنيد. اولي اضييافه 

كردن يك حالت آ ازين درون حالت مافوق است. حالت آ ازين نشان مي 

و اينجايي است دهد كه نقطه پيش فرض شروع در حالت مافوق كجاست 

 كه اولين باري كه آبجكت وارد آبجكت مافوق مي شود در آن قرار دارد.

 

( است تا جايي را كه state historyدومي استفاده از تاريخچه حالت)

وضييعيت در آن بوده را به خاطر آورد. اگر گزينه تاريخچه در نظر گرفته 

سپس درست  شود، يك آبجكت مي تواند يك حالت مافوق را ترك كرده و

به جايي كه از آنجا وضعيت را ترك كرده است، بازگردد. امكان تاريخچه با 

 كوچك در دايره در گوشه نمودار نشان داده مي شود. "H"يك 

 براي تو در تو كردن يك حالت:

1. state .را از جعبه ابزار نوارابزار انتخاب نماييد 

 در حالت جديد تودرتو شود، كليك كنيدبر روي حالتي كه قرار است  .2
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