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 چيست؟ افزار نرم مهندسي

 يتهاي، با قابل يافزار نرم ديتول باعث ، مختلف كهاييوتكن ابزار رييبكارگ با كه ييحلها راه و روشها يهكل به

  :شود ير ميز

 اعتماد تيقابل •

 اري دهنگ تيقابل •

  دركاركردن ولتسه •

 ).باشد مختلف يلهاعام ستميس يهكل با اي سيستمها يهكل با استفاده قابل عنيي( ل حم تيقابل •

 باال ييكارا •

 مهاستيس باانواع سازگاري •

 سعهتو تيقابل •

 ن هزينهيكمتر •

 
 دهد؟ مي انجام ييكارها چه افزار نرم مهندس

  متفاوت دگاههاييد از مسئله بررسي .1

 افزار نرم مهندسي اصول با مسئله ليوتحل يهتجز .2

  افزاري نرم هاي پروژه انجام براي حل راه نيبهتر انتخاب .3

  افزاري نرم سازي ادهيپ .4

 بودن صرفه به  -تيفيك بردن باال ستييبا(  كارپروژه اجراي برمراحل كامل ونظارت پروژه تيريمد .5

 ) شود نظرگرفته مقرردر دروقت ليتحو و پروژه

 پروژه عملكرد حيصح نحوه از نانياطم براي پروژه تست .6

 پروژه بانييپشت .7

  

 انيمتقاض واقعي ازهايين بر افزارمبتني نرم ديتول جهت جامع روشي ارائه  نرم افزار مهندسي هدف

 .ميباشد

 

  

 افزار نرم ندسيمه نديفرا

  :راستيز يتهايفعال شامل

 
 )تاکيد دارد  يبر چيست( تعريف  .1

مه ،برنا اطالعات آوري جمع ستم،يس انتظار مورد ايهرفتار و موجود ايزهاين ، دفه  كردن مشخص

  مستندات يهته ،ايهازمندين حرش له مسئ ليتحل و يهتجز زي،ير
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 )تاکيد دارد  يبر چگونگ(توسعه  .2

 عمل انجام چگونگي ارتباطات، ليتكم ، ههاداد يدهسازمان ،  DFD (Data flow Diagram) ديتول

 تست اتيعمل ، سيينو كد افزار، نرم طراحي ،ها پردازش ،

  )بر تغييرات تاکيد دارد ( يپشتيبان .3

 افزار م نر ديتول ازين صورت در وعه توس موجود ياهاخط اصالح افزار، نرم در موجود اشكاالت رفع

 .ديجد

  

    :متدولوژي

  .نديگو متدولوژي را كار انجام روش

 با مطابق افزار نرم سازي ومستند ديتول براي مدون روشيئه ارا وطراحي ليتحل اييهازمتدولوژ هدف

   .است انيمتقاض يزهااين

  

  افزار نرم توليد حياتخه چر

 .نامند افزارمي نرم ديتول اتيحخه چر را افزار نرم بانييپشت و سازي ادهيپ ، طراحي ، ليتحل مراحل

  

 حل راه نيربهت وئه ارا مختلف يلهاح راه ، شده مشخص نراكارب ازين  ، له مرح نيا در : ليتحل •

 .گردد مي انتخاب ديجد ستميس به  دنيرس جهت

 سازي رهيرودي،ذخو/ يجخروجهت  نظر مورد يايهازمندين فيتعر با زهيمكان ستميس طرح : طراحي •

  .گردد ميئه ارا الزم ايهوكنترل وپردازش

 .رديگ مي صورت لهمرح نيدرا واجرا ،تست سيينو كد  :سازي ه اديپ •

 .باشد مي لهمرح نيا اتيعمل از ستميس ميترم و اشكاالت رفع مجدد، بررسي : بانييپشت •

  :باشد افزارمي نرم ديتول اتيح خهچر مراحل هندهد نشان ريز شكل
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  :ستم يس

  .گر تعامل دارنديکديا اهداف مشترک با ين هدف يتام ياز اجزاء مرتبط با هم که برا يمجموعه ا

  

  :ستم يک سيعناصر 

  ( Input )يورود .1

  ( Output ) يخروج .2

  ( Process ) پردازش .3

 ( Control )کنترل  .4

 (Environment)ستم يط سيمح .5

 )Feedback(بازخورد  .6

  

  
  

 .ستم هستند يس يورود يمنظور داده ها) :  Input(  يورود .1

ستم را يستم که در واقع هدف سيتوسط سد شده يجه کار و محصول تولينت) :   Output(  يخروج .2

 .سازد  يم

کند  يد ميمناسب تول يکند و خروج يعمل م ياست که بر داده ورود ينديفرآ) : ند يفرآ( پردازش  .3

. 

  .ميکند يابيستم را ارزيستم  را بر عهده دارد ونحوه کار سيامور نظارت بر س) :  Control ( کنترل  .4

سيستم در محيطي قرار دارد و از عوامل محيط تاثير ميپذيرد هر  (Environment)ستم يط سيمح .5

محيط هر سيستم را عواملي تشکيل مي دهند که اگر چه جزء , به اين ترتيب .و بر آنها اثر مي گذارد

  .اما تغيير در هر يک از آنها مي تواند موجب تغييراتي در سيستم شود, سيستم نيستند

به عنوان   يخروجندي دوراني است که در آن قسمتي از بازخور فراي:   )Feedback(بازخورد  .6

  .سيستم را خود کنترل ميسازد, و به اين ترتيب شونديداده مپس  يوروداطالعات به 
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 :جانبي طيمح با ارتباط در هاستميسانواع 

 .دارد بهجان دو راتيتاث و ايپو ارتباطات رونيب طيمح با : باز ستميس

 .باشد مي خارج طيمح با ارتباط به ازين بدون : تهبس ستميس

 . است خود داخلي عناصربه  تهوابس ستميس و نيمع قبل از اعمالته بس ستميس كيدر

 خارج ستميس از انرژي فقط گرا .است اطالعات ، انرژي ، ماده صورت به آن طيومح ستميس نيب تعامل

 .ميندار تهبس ستميس اطالعاتي  يهاستميسدر  .است تهبس ستميس شود،

  

  :ستم يس يها يژگيو

 دفمنديه •

 نظم •

 تيكل •

 ستميس اجزا وابستگي •

 تعامل •

  رييپذ كيتفك •

 انييپا هم •

 

   ( Sub System )ستم ير سيف زيتعر

باشند  و  يتقل مسستم ميک سيل شده است که هر کدام خود يتشک يکوچکتر يستم هايستم از سيک سي

  .ش شکستيستم هاير سيد آن را به زيستم بزرگ بايک سيل  يو تحل يهتجز يبرا

  

   IS   (Information  System( ياطالعات يستم هايس

 : از عبارتند اطالعاتي يمهاستيس اصليفه مول سه

 

 ( Information ) اطالعات و ( Data ) داده .1

 وموجودي حساب شماره مانند .باشد مي سازمان كي عيوقا و اياش ، افراد مورد در خام قيحقا:  داده

 انبار

  حساب صورت مانند.اند مدهآ در ريتفس ابلق مناسب فرم به و شده پردازش که ييههاداد : طالعاتا

 
 كردن مشخص با ، ستميس در گريد محل به محل كي از هاداد حركت:  ( Dataflow )جريان داده  .2

 پرداخت براي را اش اعتباري كارت مشتري کهيوقت مثال عنوانبه  .باشد مي داده، انيجرد مقص و مبدا

 ليياف در بانكي حساب شماره سپس .شود مي ضبط شحساب شماره برد، مي كار به دهيخر که زييچ
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 يهاديخر براي پستي آدرس كردن آماده اي حساب صورت يهته براي لزوم موقع در اي و شود مي رهيذخ

 .رديگ مي قرار استفاده مورد بعدي

  

 حركت شوند، مي منتقل ه هاداد آن طي که مراحلي:  ( Processing Logical )منطق پردازش  .3

 :مثال .افتد مي اتفاقنها آ براي که عييوقا براي فييتوص و ميكنند

  

If hours_work > 40 then 
 
 Pay=40 *pay_rate +(hours_work -40)*(1.5*pay_rate) 
 
 Else pay= pay_rate *(hours_work 
 
 End if 

  

Hours_work   ،ساعات کارکردPay_rate   نرخ يک ساعت وPay ميباشد يافتيحقوق در.  
  

   ياطالعات يستم هايانواع س

   Transaction  Processing  Systemستم پردازش تراکنش  يس .1

 بدون نيماش معامالت و است تجاري تيفعال كيبه  مربوط که تجاري يها داده روي هاستميس نيا

 دخالت

 حسابداري فروش يهاستميس مثل .كنند مي كار انسان،

 : باشد مي ريز باموارد معامالت اطالعات پردازش دنيبخش بودبه TPS عهتوس از فهد

  سرعت بردن باال •

 كمتر انساني رويين از استفاده •

  ييكارا هتوسع •

 دقت •

 اطالعاتي يها ستميس ريسا با بيترك •

  

    MIS   (Management Information System(ت يريستم اطالعات مديس .2

 ريرهب و تيداجهت ه رانيمد مناسب فرم به ،تهگرف   TPSستميس از را اطالعاتيها ستميس نيا

 .كنند مي ليتبد يها ستميس

  

    DSS  (Desecion Support System( م  يتصم يبانيستم پشتيس .3

 طييمح و شده طراحي ، كنند مي اخذ سازماني ماتيتصم که كساني براي اطالعاتي هاستميس نيا

 .كنند مي جاديا رييگ ميتصم براي تعاملي
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   Expert Systemستم خبره يس .4

 .كنند مي ،كار است موجود دانش گاهيپا صورت به که كارشناسان دانش براساس هاستميس نيا

  .ن است يقوان يشامل مجموعه ا:  Knowledge Baseبانک دانش  ) الف 

ج ياست و با توجه به بانک دانش نتا يک برنامه کاربردي:   Inference Engineن استنتاج يماش) ب 

  .نوشته شود يسيک زبان برنامه نويد توسط يدر ضمن با. آورد  يد را بدست ميجد

  

 ...)و وادارات ها سازمان يياجرا يهاوتردركاريكامپ بردن كار هب(  اداري ونياتوماس يها ستميس .5

را با استفاده از سيستم،  زودتر و  يادار يکارها يهبه بشر کمک ميکند کل ياطالعات ياين سيستمها

  ر خانهيراحتتر انجام دهد مانند سيستم دب

 ستميس عهتوس و ديتول عمر خهچر و ياطالعات يها ستميس سعهتو

 يها ستميس يبانيپشت و ديتول يبرا استاندارد مراحل عهمجمو کي از استفاده که اندته افيدر هاسازمان اکثر

 .باشد يم ديمف و يضرور يامر ستميس عهتوس متدولوژي نام به اطالعاتي

 يتمام برآوردن يبرا سازمان کي در که است استاندارد سهپرو اي نديفرا کي ستميس عهتوس يمتدولوژ

 .شود يم دنبال ياطالعات يها ستميس يارگهدن ، يساز ادهيپ ، يطراح ، ليتحل يبرا ازين مورد مراحل

  

 :از عبارتند دارد وجود عمر خهچر در که ييها يژگيو

  .رسند يم نظر به هم سر پشت مراحل معموالً .1

 شود يم انجام گريد لهمرح موازات به لهمرح کي يها تيفعال دارد امکان .2

 است يتکرار عمر ي خهچر هاوقت يبعض .3

 به منجر ستميس کي ديمف عمر يهاانت که شود تهگرف نظر در يدوران سهپرو کي بعنوان تواند يم .4

 .شود يم يگريد پروژه آغاز

  

 : از افزارعبارتند نرم ديتول عمر خهچر مختلف يها مدل از تعدادي

  

 : ( Linear ) يمدل خط .1

مند  يک نگرش نظامانگر يب نامند ، يم" يمدل آبشار"ا ي" کيات کالسيچرخه ح"ين مدل را که گاهي

، کد  يطراح ل ،يستم شروع شده و با تحلينرم افزار است که در سطح س ينسبت به تول يريو زنج

 .کند  يم يشرويپ ينرم افزار يبانيآزمون و پشت ، يسينو
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 يهمدل ساخت نمونه اول .2

نرم  يجهت نيازمنديها يسريع منجر به ساخت يک نمونه اوليه ميشود و به عنوان راهکار يطراح

  .افزار عمل ميکند

که قرار است  ينرم افزار يازهايرفع ن يشده و از آن برا يابيکاربر ارز/ ينمونه نخست توسط مشتر

ورده سازد، رآرا ب يمشتر يازهايم شد که نيتنظ يه طورينمونه اول يشود وقت يد شود استفاده ميتول

 ياز هايسازد نيد کننده نرم افزار را قادر ميکه در همان زمان توليدهد، در حال يعمل تکرار رخ م

 .را بهتر درک کند  يمشتر

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ) يمارپيچ(  يمدل حلزون .3

ه ينمونه اول يت تکرارياست که ماه يتکامليک مدل شنهاد شد يکه در اصل توسط بوهم پ يمدل حلزون

 .دهد يارتباط م يخط يرينظام مند و کنترل شده مدل زنج يرا با جنبه ها

 يدر طول تکرارها.شود يد مينده توليفزا ينسخه ها يک سرينرم افزار در  يبا استفاده از مدل حلزون

 يبعد يدر طول تکرارها.ه باشدياول يا تنها الگويکاغذ  يک مدل رويه يه  ممکن است نسخه اولياول

 .شود يد ميشده و تول يستم مهندسياز س ينسبتا کاملتر ينسخه ها
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 مدل پلکانی يا آبشاری  .4

  
  

  به عنوان مثال فعاليتهای اين مدل بصورت زير ميباشد

 :پروژه فيتعر و انتخاب)  اول لهمرح

 هاازين نيا بتواند که ييها پروژه فيتعر و تيکل کي بعنوان ستميس کي ازين مورد اطالعات يبررس •

 :باشد ريز موارد از كيي توانديم هاازين .کند برطرف را

  فعلي ستميس در موجود مشكالت رفع �

  اضافي فيوظا اجراي �

  برتر تكنولوژي از استفاده به ازين �

 
 هاازين يبند تياولو •

 ديجد عمده يها ستميس عهتوس و يبند زمان شامل طرحي کردن آماده سپس •

 يدهاشنيپ ستميس هدف نييتع •

 
 ):ه پروژ طرح(  وطراحي پروژه شروع ) دوم لهمرح

 ) ستميس قوت نقاط و ضعف نقاط(  ستميس مشکالت يمقدمات عهمطال و قيتحق •

 )  يسنج امکان ( ازين مورد منابع و زمان کردن مشخص و يدهاشنيپ طرح ئهارا •

 ) يهاول ميت(   پروژه ميت ليتشک •

 پروژه طرح يهته •
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 ) : نيگزيجا يها ستميس ئهارا و موجود ستميس عهمطال ( ليتحل و يهتجز ) سوم لهمرح

 استفاده مورد ياطالعات يها ستميس و سازمان يفعل اتيعمل عهمطال •

 كاربران كند؟ مي چه فعلي ستميس(   ستميس از کاربران تهخواس صيتشخ و ها ازمنديين نييتع •

 ) باشد؟ نهچگو ديجد ستميس دارند دوست

 يدهسازمان(   ها يافزونگ حذف و يداخل ارتباطات با مطابق هاآن ساختار و ايهازمندين عهمطال •

 پردازش منطق ، داده اناتيجر كي،يزيف سازي ادهيپهر  از مستقل منطقي درسطح عنيي، ايهازمندين

 ) است؟نه چگو پردازش انيجر و

 ها ازمنديين با منطبق يهاول يهاطرح ريسا جاديا •

 تهخواس با مطابقت ،يفن سطوح ، فيوظا ، تيکل لحاظ از ( روش نيتربه انتخاب و ها روش سهيمقا •

 )  کاربران يهاازين و ها

 
 صورت در و شده ئهارا نظران صاحب به پروژه ليتحل و هيتجز ميت يدهاشنيپ حل راه لهمرح نيا انيدرپا

 .گردد مي هيته افزاري نرم و افزاري سخت امكانات هاآن ديتائ

 ) : وتريکامپ از مستقل يانتخاب ستميس ياتيعمل يها يژگيو فيتوص ( منطقي يطراح )  رمهاچ لهمرح

 منطقي مدل نييتع •

 داده، يهاهگايپا و ها داده لهجم از ستميس عناصر تمام ياتيعمل و مشروح يها يژگيو نييتع •

 ها کنترل ، ها يخروج ، ها يورود ، ها پردازش

 
 ) : يکيزيف به يمنطق مدل ليتبد ( يکيزيف طراحي ) پنجم لهمرح

 مشروح يها يژگيو(  يسينومه برنا زبان به ليتبد کوچکتربراي يهاواحد به ها اگراميد برگرداندن •

 ) رهيغ و ستميس افزار نرم ، کهشب ، ها ليفا ، ها مهبرنا شامل ستميس عناصر تمام يفن

 سيينو مهبرنا زبان نييتع •

 .داده يها گاهيپا و ها ليفا ساختار نييتع •

 رهيغ و کهشب طيمح ، عامل ستميس ، يافزار سخت سطوح نييتع •

  

 مي تندسازييوم كاربران ،آموزش نصب ، تست ، يسينو کد اتيعمل شامل : يساز ادهيپ)   ششم لهمرح

 .باشد

 بانييپشتو  يدارگهن )ه هفتم لمرح

 ياحتمال اشکاالت رفع •

 و آموزش ، مستندات به مربوط يها رساني روز به ، افزار نرم ديجد يها خهنس(  راتييتغ انجام •

 ) يبانيپشت

   

www.cdiau.ir


11 

 

  تعريف سازمان 

يکسري روابط منطقي است که بين عده اي از افراد همکار وجود دارد تـا آنهـا بتواننـد هـدف از پـيش      ) الف 

  . تعيين شده ي يک سيستم را تأمين نمايند

  .اين روابط شامل شرح وظايف ، اختيارات و سلسله مراتب کاري مي باشد

کار متفتوتي مي باشند و وظـايف متعـدد و   سازمان عبارت است از اجتماع و همکاري افرادي که داراي اف) ب 

  .    مختلفي را انجام مي دهند ،  اما اهداف مشترکي دارند

  

  

  ساختار سازمان

 داراي سه سطح است : سلسله مراتبي   -1

  .اهداف سازمان را مشخص مي کند : راهبردي •

در سـطح  که بايسـتي   فراهم کردن منابع الزم براي رسيدن به اهداف وتعيين وظايفي :مديريت  •

  .عملياتي انجام گيرد

  .در اين سطح وظايف بطور تفضيلي انجام مي گيرد :سطح عملياتي  •

  مسطح -2

  معايب ساختار سلسله مراتبي 

  .هماهنگي بين افراد از طريق سلسله مراتب صورت مي گيرد که تا اندازه اي زمان گير است  -1

بنابراين تغييـرات  .مديريت سازمان است در ايجاد تغييرات  يا رفع مشکالت نياز به گزارش به قسمت  -2

 .در اين ساختار تا اندازه اي مشکل است

  

  چرا نياز به ساختار مسطح است 

همانطور که مي دانيم خواسته هاي کاربران متغير با زمان است بنابراين نياز به سازمان هايي است که افراد را 

وظيفه هايي که افراد انجام مي دهند تغييراتي در با مهارت هاي خاص جذب کنند  و با تنظيم مجدد منابع و 

اين تنظيم مجدد در ساختار سلسله مراتبي مشکل است ، لذا ضرورت ايجاب مي . سطح عملياتي ايجاد کنند 

  .کند که از سطوح سلسله مراتب کاسته شود 
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  گروه هاي کاري 

مي تواند بدون مراجعه به مـديريت ،   اين گروه کاري. هر گروه کاري داراي وظايف ويژه و محدودي مي باشد 

مديريت در چنين سازمانهايي پشتيباني از گروه هاي کاري است و هدايت . راجع به منابع تصميم گيري کند 

  .کردن آنها بر عهده خود گروه کاري است

ايجاد گروه هاي کاري  در ساختار مسطح موجب مي شود که اطالعات مطلوبي در اختيار گـروه هـاي کـاري    

  .ديگر قرار گيرد و تصميمات بهتري گرفته شود

  

 : موفق لگريتحل كي براي الزم هاي مهارت

 : لييتحل هاي مهارت .1

  ستمييس فكر •

 ، كي هر هدف و عملكرد ، سازمان كي مختلف هاي بخش كار نحوه با ييآشنا ( سازماني دانش •

 )  كنندگان ديتول و مشتري با ارتباط ، گريكدي با ها بخش رابطه

  مسئله حل و ليتحل و يهتجز •

 
 : مورد در متفاوت هاي تكنولوژي با ييآشنا  - فني هاي مهارت .2

 و بزرگ هايروتيكامپ ها،روتيكامپ نييم ،يكار ستگاههاييا ،اهروتيكامپ كرويم كار نحوه •

 وترهايسوپركامپ

  سيينو برنامه اينهزبا انواع •

  داده هاي گاهيپا و ليفا تيريمد هاي ستميس •

 گسترده و محلي هاي شبكه ارتباط براي •

 كييگراف رابط ها فرم و ها گزارش هاي كننده ديتول نظير(  ها ستميس توسعه ابزار و ها طيمح •

 )  طراحي ابزار و

  داده ليتحل ابزار •

 ،  پول ، تكنولوژي(  ( Resource management ) منابع تيريمد:  تييريمد هاي مهارت .3

 :  است ريز هاي ييتوانا شامل )  اسناد ، افراد

 )  بندي بودجه(  منابع از استفاده زيير برنامه نييب شيپ •

  منافع حسابرسي و گيرييپ •

  منابع از موثر استفاده چگونگي ادگيريي •

  شده استفاده منابع تيفيك ابييارز •
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 )  مناسب نا ( نابجا استفاده از منابع حفاظت •

 . ستينآنها  به ازيين كهيوقت ازمنابع استفاده كردن متوقف •

  

 : گر ليتحل هاي تيمسئول

 پروژه سنجي امكان .1

 موجود ستميس براي آنها هاي حل راه و مسائل شناخت و ليتحل .2

 موجود ستميس نييگزيجا اي و بهبود و توسعه جهت ايهازمندين ينيتع .3

 پروژه انجام براي متفاوت شنهاداتيپ و ها حل راه ابييارز .4

 الزم افزار نرم و افزار سخت ينيتع .5

 سيينو برنامه روالهاي و كاربر رابط صفحات طراحي .6

 ستميس نصب و سازي ادهيپ بر نظارت .7

  

 گر ليتحل فيوظا

 پروژه بندي زمان و افراد بودجه، ينيتع .1

 پروژه اجراي روش ينيتع .2

 اطالعات گردآوري .3

 موجود ستميس اتيعمل مستندسازي و ليتحل .4

 ستميس مشكالت رفع براي موجود تكنولوژي كاربرد ينيتع .5

 ديجد تكنولوژي از استفاده به يياجرا تيريمد تيريمد قيتشو .6

 ستميس سازي ادهيپ براي موجود افزاري نرم و افزاري سخت امكانات ابييارز .7

 ستميس مشكل رفع براي مختلف هاي حل راه ارائه .8

 اطالعاتي هاي بانك و ها فايل ساختار طراحي .9

 ها برنامه آزمون براي تست تهيه .10

 كاربردي هاي برنامه نوشتن بر نظارت .11
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 ( Analysis ) ليتحل و يهتجز

 اهداف از تيحما براي كه است اطالعاتي پردازش هاي سيسرو و اطالعات ينيتع ليتحل و يهتجز از منظور

 كه است هوشمندانه تيفعال كي ليتحل و يهتجز جهينت در ، است ازين مورد سازمان عملكرد و شده انتخاب

 هاي ستميس مورد در اطالعات آوري جمع . دارند عهده بر را اطالعات سازماندهي و ثبت لگرانيتحل آن در

 .شود مي دهينام ملزومات ينيتع نيگزيجا و موجود

 :است ريز هاي تيفعال شامل ليوتحل يهتجز

 استفاده مورد اطالعاتي هاي ستميس و سازمان فعلي اتيعمل مطالعه •

  ستميس از كاربران خواسته صيتشخ و ملزومات ينيتع •

 حذف و داخلي ارتباطات با مطابق)  ملزومات ساختار مطالعه(   انهآ سازماندهي و ملزومات مطالعه •

 افزودنگي

 چه ستميس ؟ است تييوضع چه در ستميس ميبفهم نكهيا براي انهآ ليتحل و يهتجز و ها داده آوري جمع

 كنندگان استفاده ازهايين شود؟ كم اي اضافه ستميس به ديبا ييزهايچ چه دهد؟ انجام ديبا ييكارها

 ست؟يچ

  

  روش هاي جمع آوري اطالعات

، بانک  E – Mailمانند مصاحبه کردن ، پرسشنامه و ابزارهاي ا لکترونيکي مانند : از طريق پرسيدن  .1

  ...اطالعاتي بحث و 

 مانند شرکت کردن در محيط کار کارکنان: مطا لعات ديداري  .2

 ) . Meeting(مانند کنفرانس  ها : کارگاههاي ساخت يافته و بحث گروهي  .3

  

صرف نظر از روشهاي جمع آوري اطالعات جهت رفع نيازهاي کاربران منابع اطالعاتي زيادي در مورد سيستم 

  .وجود دارند

معموأل هر منبع، اطالعات خاصي را در اختيار دارد و براي دريافت اطالعات از آنها روش هاي مختلفي 

  .استفاده مي شود

  

  :و شناخت نيازها عبارتند از  عاتي جهت تحليل خواسته هاي کاربرانمنابع اطال

 کاربران سيستم .1

 فرمها و مستندات .2

 برنامه هاي کامپيوتري .3

 ) Report( گزارش ها  .4
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مهمترين منبع اطالعات کاربران سيستم هستند که مي توان خواسته هاي کاربران :  کاربران سيستم .1

  . را از اين طريق بدست آورد

  مختلفي براي اين کار وجود داردراههاي 

   Inter Viewمصاحبه ) الف 

  تهيه پرسش نامه ) ب 

  مشاهده رفتار کاربران) ج 

  

  )  Inter View(مصاحبه )  الف

  .يکي از بهترين و متداول ترين تکنيک هاي جمع آوري اطالعات و تحليل مصاحبه است 

  ).از مديران تا کاربران جزء (افراد را بايد درنظر گرفت مصاحبه معموأل با مديريت شروع مي شود و اينکه همه 

مصاحبه ابزاري براي تعيين خواسته ها است ، بنابراين بايستي با کاربران تماس گرفت و مشکالت و اولويت 

  .هاي آنها را مورد بررسي قرار داد

  مصاحبه بهترين روش براي تحليل سيستم هاي ساخت يافته بزرگ است

  

  :موفقيت مصاحبه دخيل هستند عوامل مهمي در

در ضمن تحليل گر بايد مطمئن باشد که تمام افراد مورد . افرادي که براي مصاحبه انتخاب مي شوند  .1

  .مطالعه در نظر گرفته شده اند 

 . روش درست براي انجام مصاحبه است .2

حقايق  مربوط را کشف کند مصاحبه گر بايد روابط دوستانه اي را بين مصاحبه کنندگان برقرار کند تا بتئاند 

اطالعات بايد به روش سازمان يافته اي  جمع آوري . ذر سيستم هاي بزرگ مصاحبه تا حدي مشکل است .

  .شود تا تضمين شود که تمام جزئيات سيستم مورد بررسي قرار گرفته اند 

  .ه اند بايد با تمام کاربران مشورت شود تا تضمين گردد که تمام مسئله هاي سيستم مشخص شد

  .قبل از تحليل سيستم تحليل گر بايستي راهبرد جستجو را تعيين کند 

اين راهبرد جستجو با انتخاب منابعي که اطالعات بايد از آنها بدست آيد و تعيين روشهاي جمع آوري 

  .اطالعات از هر منبع ، مشخص مي گردد

و مشخص مي کند که جستجو از کجا رويه جستج. اين منابع و روشها در يک رويه جستجو ترکيب مي شوند

در اغلب رويه ها ي جستجوي مصاحبه الزم است تمام منابع اطالعاتي . شروع شود و چگونه ادا مه يابد

اطالعات بايد به روش باال به پايين جمع . بررسي شوند تا همه اطالعات مورد نياز سيستم جمع آوري گردد

باال به . ( د و در غير اينصورت مديريت کار مشکل است آوري گردد تا مدل سيستم به تدريج ساخته شو

از مدبران سطوح باال شروع مي شود و درباره هزينه ها ، مدت زمان تحويل سيستم ، اطالعات  ---پايين 

  . ).و تا کاربران و اپراتور ها ادامه مي يابد. بحث مي شود ... کالن و

 

www.cdiau.ir


16 

 

 : ومشكالت مزايا

 . دهد وفق آنها را با خود و باشد افراد نيازهاي پاسخگوي آناليست شود مي موجب افراد با ارتباط .1

 . نمايد مشخص انجام داد تر ساده را افراد كار توان مي كه را ديگري هاي روش است ممكن آناليست .2

 . براست هزينه دارد كه مشكلي مصاحبه .3

 تهيه قالب در ومعموال كند كار مصاحبه نتايج روي بر بايد آناليست . نيست كافي مصاحبه انجام تنها .4

 نشان كاربر به را آتي كاري كند محيط مي سعي وآناليست باشد ها منو و خروجي ورودي فرمهاي

 . دهد

 . است شونده مصاحبه نظرهاي نكته به وابسته كه است اين ها مصاحبه مشكل .5

  

 نامه تهيه پرسش) ب

 سيستمها دستي و عملكرد هداف ا با كه كساني و مشاورين توسط كه هستند سواالت از اي مجموعه شامل

 .ميگردد وجوابها مطالعه ميشود پخش سازمان يك در و ميشود تهيه دارند آشنايي

  

 :مزايا و مشكالت

 .گرفت بر در را زيادي افراد تعداد ميتوان ها نامه پرسش از استفاده با .1

 .كرد تعيين را نيازها ميتوان پاسخها مبناي بر .2

 .دارد زياد تجربه به نياز نامه پرسش تهيه كه است اين مشكل .3

 .است افراد از پاسخ موقع به دريافت عدم ديگر مشكل .4

  

 مشاهده رفتار کاربران   ) ج

 پيدا شناخت آن يا نيازهاي و سيستم روي بر ازمصاحبه بهتر وان بت شايد وظايف انجام چگونگي مشاهدة با

 معموالمشاهده . كرد مشخص قبال را بايد هدف و شود مي طوالني بسيار مشاهده كه كنيد دقت بايد . كرد

 فردوتعداد توسط وظيفه انجام زمان مدت شامل اين . باشد كار مي يك انجام مختلف هاي جنبه با ارتباط در

 بايد هستند مهم افراد كار كارائي ء ارتقا در كه فاكتورهائي. كند مي ايجاد خود فرد در انجام كار كه خطاهائي

   . مشخص شوند

  

 : است زير شرح به ومشكالت مزايا طورخالصه به

 . كند كارمي جاري سيستم كه روشي به آشنائي .1

 . نمود مشخص توان مي را جاري سيستم كارائي ميزان .2

 . نمود مشخص توان مي را جاري سيستم كارائي ميزان .3

 . قرارندهد تأكيد مورد را باشدتاهرچيزي تجربه با فردي بايد كننده مشاهد .4

 : كه است اين دارد وجود كه مشكلي

 . كند عمل نمي خود عادي روال طبق ، هستند نظر كنندتحت مي احساس كه هنگامي افراد
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 فرمها و مستندات - 2

 بخش توان مي درهنگام مصاحبه بخصوص و كنند مي تهيه افراد كه و گزارشاتي فرمها به با ارجاع المعمو

 بانكهاي نهايتًاساخت و دادها فرمت و داده ها ميزان فرمها اين به ارجاع با . كرد مشخص را نيازها از اعظمي

 . گردد مي شود مشخص استخراج آن از بايد كه وگزارشاتي اطالعاتي

  

 : مزايا

 .ميگردد مشخص پردازش مورد اطالعات و ها داده حجم .1

 .ميشود تعيين ها داده فرمت .2

 .ميگردد ميشود تعيين ايجاد مستندات دستي كردن پر واسطه به كه خطاهايي و مشكالت .3

 به مبادرت بود كه خواهد صورت اين به مشكل صورت اين در كند پيدا تغيير كال سيستم اگر .4

 .نباشد آن به نيازي آينده در است ممكن ميكندكه اطالعاتي گردآوري

  

 Data(برنامه هاي کامپيوتري مي توانند براي تعيين جزئيات ساختمان داده ها  : برنامه هاي کامپيوتري -3

Structure  (مستندات برنامه ها بايد خوانده شوند ، برنامه ها بايد با داده هاي آزمايشي اجرا . بکار روند

 .گردند و واسط کاربران مورد بررسي قرار گيرد

  

اين منبع انواع خروجي هاي مورد نياز کاربران را نشان مي دهد و مي تواند :  ) Report( گزارش ها  -4

  .بعنوان مبنايي براي مصاحبه با کاربران بکار رود تا گزارش هاي جديد شناسايي شوند

  

  

  

 اين در وظايف اولين از يكي ؛ ميباشد تبليغات تهيه آن كار كه شركتي هر براي نيازها تعيين با ارتباط در

 بايد تكنيكهايي چه و شود گردآوري بايد اطالعاتي چه ميكند مشخص كه است كاري برنامه يك تهيه مورد،

 .باشد كار درگير مدتي چه براي افرادي چه و بگيرد قرار استفاده مورد

  

  

  

  

  

  

  

  

www.cdiau.ir


18 

 

 :مثال

  :است زير صورت به واقعيت فتن يا براي تبليغاتي شركت با ارتباط در ريزي برنامه يك
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 سازي مدل

 از را ستميس توان مي آن كمك به كه است ساختار روش كي سازي ستم،مدليس دنيكش ريتصو به جهت

  .نمود ليتحل و يهتجز )  جزء به ازكل ( ينيپا به باال

 
 DFD (Data flow diagram ) : داده انيجر نمودار

 ديينما سازي مدل اطالعاتي ستميس كي را،در داده انيجر چگونگي دهد مي اجازه شما به كه است ابزاري

 مي دهينام زين پردازش نمودار دارد تمركز ها پردازش بين داده ييجابجا روي داده انيجر كه ييآنجا از.

 .شود

  

  ) : پردازش(  نديفرآ سازي مدل

 نموده، ذخيره و دستكاري ثبت، را ها داده كه است ييندهايفرآ اي عملكردها كييگراف شينما دربردارنده

 كي از معمول فرم كي ، دينما مي عيتوز ستميس درون هاي مولفه بين و آن طيمح و ستميس كي بين

   .باشد مي افتهي ساختار ليتحل و يهتجز كهاييتكن از ياست که يک DFD، نديفرآ مدل

 ستميس براي داري معني فرم به را اطالعات ستييبا ميت اعضاي و شما ملزومات سازماندهي حين در

   .ديينما سازماندهي نيگزيجا ستميس و موجود اطالعاتي

 ستييبا ستميس در ها داده انيجر چگونگي و اطالعاتي ستميس كي پردازش عناصر سازي مدل بر عالوه

 .ديينما زمدلسازيين را ستميس هاي داده ساختار زين و ستميس در وقوع زمان و پردازش منطق

  

 Context Diagram اگرام متنيد

 كدام و ستميس داخل عناصر كدام كه است نيا انگريب و دهد مي نشان را آن كلي عملكرد و ستميس هدف

 خارج عناصر

  )، دياگرام متن گويند  DFDبه نمودار سطح صفر  يبطور کل. (  هستند ستميس از

 لگريتحل ارياخت در متن اگراميد ميترس براي قيدق اطالعات توانند نمي افراد معموال بزرگ هاي ستميس در

 جدا متن اگراميد كي هر براي و كرد ميتقس كوچك ستمهاييس ريز به را ستميس ابتدا است بهتر .بگذارند

  .شود حاصل ستميس كل متن اگراميد تا گذاشته هم كنار را اگرامهايد نيا بعد و گرفت نظر در

  

 DFD  ستميس در استفاده مورد هاي سمبل

  :ر استفاده ميشود ياز چهار سمبل ز يبطور کل DFDک سيستم به شکل ينمايش  يبرا
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 عملي مثال كي با هاDFD تهيه

سيستم  اين مشاهده سطح نيباالتر . است نظر مد غذا سفارش ستميس كي منطقي مدل ديكن فرض

 ديباش داشته توجه . است شده داده نشان ريز شكل در كه است  (Context Diagram) متن دياگرام

 محل بدون ستم،يس كلي عملكرد انيب براي 0 برچسب با تك پردازش كي فقط شامل اگراميد نيا كه

 .است مقصد / مبدا سه و داده انيجر چهار داراي و داده ذخيره

 :است نشده ميترس بعدي هاي شكل در و بوده انيدانشجو شنهاديپ چين نقطه داده اناتيجر ريز شكل در
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 صفر سطح اگراميد

 از ييباال سطح در داده مخازن و داده اتنايجر ستم،يس اصلي پردازشهاي انگريب كه داده انيجر اگراميد كي

 .باشد مي اتيجزئ

 :باشد مي صورت نيا به غذا سفارش ستميس صفر سطح DFDقبلي  الثم در

  
  

  

  

  است n-1سطح   DFDنشان دهنده يک پروسه از nسطح  DFDهر 

 7 از شتريب دينبا اي  DFDهيچ  كلي قاعده كي عنوان به . باشد مجزا صفحه كي در تواند مي  DFDهر 

 .سازد مي تر مشكل را آن درك و شلوغ لييخ را اگراميد اديز پروسه كه چرا .باشد داشته پروسه
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 :ستميس طراحي

 .شود گرفته نظر در ريز اييهژگيو ستييبا طراحي در .1

 .شوند طراحي ساده االمكان حتي ها ستميس : دگييچيپ .2

 .باشد اجرا قابل افزاري نرم و افزار سخت هر با كه باشد اي بگونه ستميس طراحي : حمل تيقابل .3

 باشد نهيهز كم :ستميس نگهداري .4

  

 .كرد ميتقس ) ييجز(  لييتفص طراحي و كلي طراحي بخش دو به توان مي را طراحي مرحلة

 :شود مي انجام ريز اتيعمل ستميس كلي طراحي مرحله در

 ) مشتري و گر ليتحل بين هاي تفاهم سوء و رتهايمغا رفع(  ديجد ستميس اييهازمندين و اهداف فيتعر

 ) است مدنظر اتيكل دوم،چون سطح انيپا تا ماكزيمم(  ديجد ستميس منطقي DFD  رسم

 و داده هاي گاهيپا ها، پردازش ا،يهورود ا،يهكاربر،خروج واسط : شنهادييپ ستميس اجزاي كلي حيتشر

 .گيرد صورت ستييبا كه ييها كنترل

 :كرد ينيتع را ايهورود توان مي ايهخروج به توجه با بعد و شوند مي مشخص ايهخروج ابتدا كلي طراحي در

 توجه با)   ايهخروج ينيتع(  آن وطراحي.شوند مي ينيتع كاربران ازهايين مطالعه با ايهخروج :ايهخروج

 :گرفت نظر ررادريز نكات ستييبا خروجي طراحي در .است كاربران ازهايين به

 كاربر ازين با بودن مرتبط .1

 (up to date) بودن روز به .2

 دقت و صحت .3

 افتيدر نحوة .4

 محتوا و شكل .5

 . بدهد كاربر به ديبا ييها خروجي چه اطالعاتي ستميس كه ديفهم توان مي كاربران فيوظا شرح براساس

  

 :كرد توجه ريز موارد به ستييبا مناسب اييهورود ينيتع جهت : ها ورودي

 خروجي با بودن ربطيذ .1

 (up to date) بودن روز به .2

 باشند صورت دو به توانند مي ها ورودي .3

 باشد ستميس به ورود و ثبت قابل سادگي به .4

  ) ايهورود بودن قيدق و بودن حيصح ( دقت و صحت .5
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 :ها پردازش

 .كرد ينيتع را اصلي هاي پردازش توان مي شده ميترس هاي DFDروي  از

 
 

 را داده هاي گاهيپا ستييبا گر ليتحل و باشند مي ستميس در ها ليفا نگهداري محل : داده هاي گاهيپا

  .شوند مي مشخص  DFD روي از ازين مورد هاي ليفا . كند حيتشر سينو برنامه براي

 ستميس كردن زهيمكان براي كه باشند مي ها ليفا همان مدارك و اسناد و ها فرم دستي ستميس كي در

 .شوند طراحي مجدداً ستييبا

 داده كشنرييد. شود مي استفاده از ها ليفا حيتشر جهت Data Dictionaryيا  ها داده فرهنگ

 لدهاييف تمامي حيتشر ( داده اجزاء كشنرييد و ) هاليفا ساختار حيتشر ( داده ساختار كشنرييد شامل

 ييجز طراحي مرحله در بعدي مورد و مرحله نيا در اول مورد باشد،كه مي)  مشروح بطور هاليفا در موجود

  .گردد مي مشخص

 

  
  

  (Entity Relationship Diagram) ها داده ارتباطات حيتشر

ER  ياERD ليتبد و يريتغ گونه هر از فارغ ، ستميس كي در سكون حالت در هاي داده ارتباط حيتشر به 

 پردازد مي

 ) . بود ها داده انيجر به اصلي توجه DFDدر ( 

 تيموجود اي عناصر ها داده ذخيرة نيا كند، مي ذخيره خود در كه ييها داده از ستيا مجموعه ستميس هر

 :از عبارتند شوند مي استفاده ERD در كه يينمادها .نمايد  مي توجيه را ستميس

1. Object Type  همان فايلها و موجوديت ها در (يا نهادDFD ( 

  
  

2. Relationship  که نحوه ارتباط بين نهادها يا موجوديت ها را نمايش ميدهد ( يا رابطه( 
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ERD  ميتواند مستقال ، به موازاتDFD ييا بر مبنا DFD  )ياز رو DFD  ترسيم گردد) رسم شده.  

  

 براي انهآ طاتاارتب و داده هاي گاهيپا حيتشر رايب واحد انتخاب ستميس كي در  ERDنمايش :  مثال

 .سينو برنامه

 دانشجو درسي برنامة د،ياسات ان،يدانشجو شده، ارائه دروس  :ادهانه

طه نهادها، که بودن راب چند به چند عنيي ( Relationship Cardinality ) :  تيكم اي درجه

  .باشد m:nيا  n:1يا    1:1ميتواند 

  
  

 ييراهنما استاد چند توسط تواند مي دانشجو كي اي كند ييراهنما را دانشجو چند تواند مي استاد كي

  .شود

 

  
  

 و اند رابطه در گريد ليفا از ييها داده چه با ليفا كي در ييها داده چه كه دهد مي نشان  : ERDنتيجه

 نوع چه

 .دارند اي رابطه
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 :سازي ادهيپ

 :است ريز مراحل شامل

 سيينو كد •

 تست •

 ) مستندات ةيته و كاربران آموزش ، نيگزيجا ستميس به فعلي ستميس ليتبد(  نصب •

 ) ليتحو از پس نگهداري اتيعمل اي پاره انجام(   بازنگري •

  

 :داد انجام را ريز موارد ستييبا مناسب سيينو برنامه زبان انتخاب از پس

  برنامه كد نوشتن •

 ( user manual ) افزار نرم از كاربر استفادة راهنماي يهته •

 اتييعمل و فني راهنماي (operational manual ) (افزار نرم از استفاده دستورالعمل يهته •

 ) ستميس توسعة در استفاده مورد مستندات ةيكل و برنامه طراحي ليتحل و يهتجز هاي روش شامل

  

  

 ست ؟ يچ uml ايزبان مدل سازي يكنواخت 

 يك زبان مدلسازي است كه UML اي ( Unified Modeling Language ) زبان مدل سازي يكنواخت

ارائه  Rational اولين بار توسط شركت UML .رود گرا به كار مي يبراي تحليل و طراحي سيستم هاي ش

 شد

UML  شامل تعدادي عنصر گرافيكي است كه از تركيب آنها نمودارهايUML  هدف . شكل مي گيرند

همانطور كه مهندسين . ، ارائه ديدگاه هاي گوناگون از سيستم است UML استفاده از نمودارهاي مختلف در

 عمران جهت ساختن يك ساختمان پالنهاي مختلفي از ساختمان تهيه مي كنند ، ما با استفاده از نمودارهاي

UML نماهاي مختلفي از نرم افزار مورد نظر را تهيه مي كنيم.  

 

  اما چرا مدل و مدلسازي ؟

آن، به اندازه داشتن نقشه براي  ايجاد يك مدل براي سيستمهاي نرم افزاري قبل از ساخت يا بازساخت

بنابراين براي فهم كامل سيستم و يافتن و نمايش ارتباط بين  .ساختن يك ساختمان ضروري و حياتي است

زباني است براي مدلسازي يا ايجاد نقشه توليد نرم  UML .پردازيم قسمتهاي مختلف آن، به مدلسازي مي

  .افزار

به شما مي گويند كه چگونه يك مدل را بسازيد و يا چگونه يك  UML فرهنگ واژگان و قواعد زباني مثل

فقط يك زبان  UML يعني. اما به شما نمي گويند كه در چه زماني، چه مدلي را ايجاد كنيد. مدل را بخوانيد

  .است نه يك متدولوژي (Notation)   نمادگذاري
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اين به خاطر آن است كه سعي شده است كمي پيچيده است و  UML البته اين را هم بايد در نظر گرفت كه

   .نمودارهايي فراهم شود كه در هر موقعيتي و با هر ترتيبي قابل استفاده باشند

UML  به عنوان مثال . بخشد موفقيت طرح را تضمين نمي كند، اما در عين حال خيلي چيزها را بهبود مي

و استفاده مجدد از ابزارها را در هنگام ايجاد ، تا حد زيادي، هزينه هاي ثابتي نظير آموزش UML استفاده از

  .دهد يكاهش م تغيير در سازمان و طرحها

  

DFD  با UML چون.ستيسه نيقابل مقا DFD که يک نوع نمودار است در حالي UML يک زبان مدلسازي 

  .سه کرديمقا UML ياز نمودارها يکيرا با  DFD د بتوانيشا.است

  .ميباشد  Rational Roseيکي از نرم افزار مورد استفاده براي مدل سازي نرم افزار ، 

  

 رز رشنال دياگرامهاي معرفي

 مي اجازه شما به گوناگون دياگرامهاي . باشد مي سيستمتان عناصر از گرافيکي نمايش يک دياگرام يک

 .ببينيد از زواياي مختلف را تان سيستم  تا دهند

  :باشيد مي زير دياگرامهاي ايجاد به قادر رز رشنال در شما

 
 (usecase diagram)استفاده مورد دياگرام •

 (class diagram)کالس دياگرام •

 (sequence diagram)توالي دياگرام •

 (collaboration diagram)همکاري دياگرام •

 (activity diagram)فعاليت دياگرام •

 (statechart diagram)حالت دياگرام •

 (component diagram)اجزا دياگرام •

 (deployment diagram)سازي پياده دياگرام •
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  :يک سيستم نمونه  يمعرف

 ستم داروخانه   يس

 :صورت مسئله 

 ل دارو يافت نسخه و تحويستم دريک سي

 : هدف 

  يت مراجعه کنندگان ، دارو و امور ماليريکنترل و مد

  

  ياتيعمل يازهاين

 : سخت افزار - 1

 .ندين کاربر بتوانند از آن استفاده نمايهمزمان چندبه طور  �

 .را داشته باشد  ييرات مکانيت تغيد قابليستم بايس �

 .داشته باشد  ينترنت سازگاريد با ايستم بايس �

 .ت کار با شبکه را داشته باشد يستم قابليس �

 :ت سيستم داروخانه  يريمد - 2

 .کاربران به اطالعات را اعمال کند ين سطح دسترسييد امکان تعيستم بايس �

 داشته باشد     يسازگار يمه ايب يسازمان ها يد با برنامه هايستم بايس �

  

  يفيک ياز هاين

 .مار را مديريت نمايديات نسخه بيد جزئيستم بايس �

 .د يرا کنترل نما يو وجه پرداخت يافتيد وجه دريستم بايس �

 . د يرا کنترل نما يداروئ يشرکت ها يو پرداخت يافتيدر يد فاکتورهايستم بايس �

 .سيستم بايستي با كمترين اطالعات اسناد مورد نظر را جستجو نماييد �

 .فروخته شده و موجود را کنترل کند  يسيستم بايستي تعداد داروها �
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   ( Usecase Diagram ) موجوديتهاي خارجي

:  

  

  

  

موجوديتهاي خارجي

 

  

:موجوديتهاي داخلي
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  }سلسله مراتب {  اكتورها ها و شناسايييازمنديل نيتحل

  
  

  شرح وظايف اكتورها

 دکتر داروخانه

 .دارو ها   يد نهائيتائ �

 .صدور مجوز دسترسي كاربران و حذف اطالعات اشتباه  �

  يکاربر آماده ساز

 ثبت کردن اطالعات دارو ها �

 مه هايثبت کردن اطالعات ب �

 . يو بهداشت يشيثبت کردن اطالعات محصوالت آرا �

 رش يکاربر پذ

 .ماران مراجعه کننده يل دارو به بيمار ها  و تحويثبت کردن مشخصات ب �

  2رش يکاربر پذ

 . آنها  يل درخواستهايثبت کردن مشخصات افراد متفرقه  و تحو �

  يکاربر مال

 ماريمحاسبه کردن وجه نسخه ب �

 محاصبه کردن وجه افراد متفرقه  �

 د يثبت کردن فاکتور خر �

 به شرکتها  يد وجه پرداختيثبت کردن رس �

   يريکاربر گزارش گ

 مه يه گزارشات بيته �

 .ه گزارشات نسخه  يته �
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  يه گزارشات ماليته �

 ه گزارشات روزانه فروش يته �

 د يه گزارشات روزانه خريته �

  

  عمليات پايه
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  : عمليات مديرسيستم

  
  

  :گزارشات 
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  :نمودار فعاليت ثبت اطالعات دارو 
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 ( Class Diagram ) ي کالسهامدل طراح
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 ( sequence Diagram)    دارو لوازم اطالعات ثبت يتوال نمودار
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