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 2بخش  وب تحت های برنامه و الگوها رفتار، جریان،:ها خواسته سازی مدل - 11جلسه 

 مدل سازی خواسته ها برای برنامه های تحت وب .1

 مدل سازی خواسته ها برای برنامه های تحت وب .1.1

کنند، غالبا به تحلیل خواسته ها برای برنامه های تحت وب، با دیده تردید می نگرند و استدالل آن ها کسانی که در وب کار می  -

 این است که فرایند کار در وب باید چابک باشد و تحلیل، کاری است که زمان می برد.

 تحلیل خواسته زمان می برد، اما حل مسئله اشتباه از آن هم بیشتر وقت می برد.  -

 کافی است؟چقدر تحلیل  .1.1

 عوامل موثر بر میزان نیاز برنامه های تحت وب به تحلیل و مدل سازی:

 اندازه و پیچیدگی برنامه تحت وب -

 تعداد طرف های ذینفع -

 اندازه تیم برنامه نویسی -

 میزان همکاری قبلی اعضای تیم برنامه نویسی -

 میزان حیاتی بودن برنامه -

یکپارچگی بیشتر تیم توسعه و حیاتی نبودن پروژه، بهتر است تحلیل کمتری صورت  با کوچکتر شدن پروژه، کم شدن تعداد ذینفعان،

 بگیرد.

 ورودی در مدل سازی خواسته ها .1.1

 اطالعاتی که طی فعالیت برقراری ارتباط به دست می آیند. در مهندسی برنامه های تحت وب می توان از روش چابک استفاده کرد.

الکترونیکی غیر رسمی گرفته تا یک خالصه پروژه مشروح با سناریوهای کاربرد جامع و مشخصات کامل شامل هر چیزی از نامه های 

 ورودی ها عبارتند از: محصول.

 گروه های ذینفع و کاربر -

 حیطه تجاری -

 اهداف اطالعاتی و کاربردی تعیین شده -

 خواسته های عمومی برنامه های تحت وب -

 سناریوهای کاربرد -

 خواسته ها خروجی های مدل سازی .1.1

 موارد زیر فراهم می آورد: تحلیل خواسته ها یک سازوکار منضبط برای

 های عملیاتی برنامه های تحت وب ارائه و ارزیابی محتوا و قابلیت -
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 شیوه های تعامل فراروی کاربر و محیط -

 خت قرار گرفتن برنامه های تحت وبزیرسا -

 توضیح مدل

 ویدیویی و صوتی برنامه تحت وب.محتوای متنی، گرافیکی،  o مدل محتوا

 شیوه تعامل کاربران با برنامه تحت وب o مدل تعامل ها

 مدل عملیاتی
o توای برنامه تحت وب انجام می شود و قابلیت های پردازشی مستقل از محتوا و عملیاتی که روی مح

 ضروری برای کاربر را توصیف می کنند.

 برنامه تحت وبراهبرد کلی گشت و گذار  o مدل گشت و گذار

 محیط و زیرساخت برنامه تحت وب  o مدل پیکربندی

 مدل محتوا برای برنامه های تحت وب .1.1

 در اختیار قرار می دهد. از خواسته های محتوایی برنامه تحت وب مهم دیدی حاوی عناصری ساختاری که -

 پویانمایی، ویدیو، صوت و ...اشیای محتوایی: متن، عکس، . شامل اشیای محتوایی و همه کالس های تحلیل -

 و با بررسی سناریو برای ارجاعات مستقیم و غیر مستقیم به محتوا تعیین کرد.  UCاشیای محتوایی را می توان به طور مستقیم از  -

 یا پس از عملیاتی شدن برنامهحین ساخته شدن،  یا، قبل از پیاده سازی برنامه های تحت وبامکان گسترش محتوا،  -

 طریق مرجع گشت و گذار در ساختار کلی برنامه های تحت وب گنجانده می شود.محتوا از  -

 مثال هایی از اشیای محتوایی: -

 

 برای هر محتوایی که از چند شیء محتوایی و آیتم داده ای تشکیل می شود، می توان یک درخت داده ایجاد کرد. -

 محتوایی و فراهم ساختن ابزاری برای مرور محتوا توسعه می یابد.درخت داده ها برای تعریف روابط سلسله مراتبی میان اشیاء  -

 افتادگی ها قبل از شروع طراحی کشف شوند. به طوری که ناسازگاری ها و جا -

 مدل تعامل برای برنامه های تحت وب .1.1

 گفتگو میان کاربر نهایی و قابلیت عملیاتی، محتوا یا رفتار برنامه -

 نمونه های اولیه واسط کاربریو  نمودارهای حالت، رتیبنمودارهای ت، UC عناصر مدل تعامل: -

 توصیف تعامل در سطح تحلیلی استفاده می شود. برای  UCدر بسیاری از نمونه ها از  -

 اگر تعامل پیچیده و شامل کالس چندگانه باشد، می توان از نمودار استفاده کرد. -

و ارزان و دارای قدرت عملیاتی باال هستند، بهترین کار، ایجاد نمونه  از آن جا که ابزارهای ساخت برنامه های تحت وب، بسیار زیاد -

 اولیه واسط با استفاده از این گونه ابزارهاست.

و چیدمان کلی صفحه به همان صورت که و گذار دربرنامه پیاده سازی شود در نمونه اولیه باید پیوندهای اصلی مربوط به گشت  -

 درآید.قرار است ساخته شود، به نمایش 

 مدل عملیاتی برای برنامه های تحت وب .1.1

توضیح رویداد  
 خبری

عکسی از یک  
 رویداد ورزشی

پاسخی به 
 سوال یک کاربر 

نمایش پویا نمایی شده از 
 لوگوی یک شرکت

یک قطعه  
 ویدئو  

 صداگذاری
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 نواع آن عبارتند از:اکه  ارائه گستره وسیعی از قابلیت های محاسباتی و دستکاری داده ها

 قابلیت های عملیاتی که توسط برنامه به کاربر نهایی ارایه می شوند و او قادر به دیدن آن هاست. -

 رند و رفتارهای مرتبط با هر کالس را پیاده سازی می کنند.عملیاتی که در داخل کالس های تحلیل قرار دا -

 نمودار فعالیتاستفاده از  -

 مدل پیکر بندی برای برنامه های تحت وب .1.1

 فهرست صفات کالینت و سرور -

 سرورهای چندگانهو  بانک های اطالعاتی از راه دور، توزیع بار میان چند سرورپیکربندی های پیچیده شامل:  -

 UMLر استقرار استفاده از نمودا -

 مدل گشت و گذار برای برنامه های تحت وب .1.1

باید خواسته های کلی گشت و گذار را مورد توجه قرار دهیم. . چگونگی سیاحت گروه های کاربری از یک عنصر برنامه به عنصر دیگر

 در همین راستا باید سواالتی از خود بپرسیم:

 گشت وگذار اولویت ارایه عناصر -

 گشت و گذار خاصتاکید بر عناصر  -

 خطاهای گشت و گذارچگونگی برخورد با  -

 نحوه انجام گشت و گذار )پیوند، جستجو یا ...( -

 در دسترس بودن یک منو یا نقشه گشت و گذار کامل در مقابل پیوند ساده بازگشت یا اشاره گر جهت دار -

 امکان ضبط گشت و گذار توسط کاربر برای استفاده در آینده -

 


