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مقدمه
یک شرک بازرگاانی ععاال در حاوزه حمان و نقان بای شاهر قصاد دارد تاا باا اساه اده از یاک ساامانه
جاااما اطاتاااتیا منااابا ااود را بااه شااکن بههاار ماادیری کنااد و بااا در ا هیااار داشااه اطاتااا
لحظها باار و س ارشاا ا از لحظاه شاروب باارگیر تاا تحویان م در مقصادا شا اعی و بهارهور کاار
ود را بهبود بخشد .هدف ای پاروژه ایا اسا

کاه باا طراحای یاک ساامانه تحا

ور مادیری مناابا

اطاتاااتی از قبیاان اطاتااا رانناادههاا ودروهااا حماان و نقاان بااار و کاااطا اطاتااا بااار و وضااعی
س ا ارح حماان بااارا بااه شااکن مهمرک ا میساار باشااد و همتناای بااا اسااه اده از یااک اپ یکیش ا ساااده
موبای یا بهوام موقعی بار در طول مسیر را کنهرل کرد.

شرح مقدماتی سامانه مدیری حمن و نقن کاط و بار
پس از گ هگو اولیه باا مادیری شارک

و فین عاام ساامانها ویژگیهاا و نیازمناد هایی کاه شاما بایاد

در قالب ای پروژه محقق کنید به شرح زیر اس .
 .1امکام مدیری اطاتا رانندهها باید وجود داشهه باشد.
 .2باید بهوانیم مشخص کنیم کاه کادام رانناده در حاال انماام ماموریا و حمان باار اسا و کادام
راننده عاقد ماموری و زاد اس و موقعی عع ی راننده باید مشخص باشد.
 .3سااابقه کااار رانناادهها در شاارک بایااد در دسااهرس باشااد و رانناادهها را بهااوام باار اساااس
شا صهایی نظیر تحوین به موقا و سالم کاط رتبه بند کرد
 .4امکااام ماادیری اطاتااا انااواب ودروهااا حماان بااار و وضااعی عع اای م بایااد وجااود داشااهه
باشد.
 .5امکام مدیری س ارشا حمن بار و چاپ اطاتا بارنامه باید وجود داشهه باشد.
 .6صاحب بار باید بهواند وضعی باار اود را از لحظاه باارگیر تاا لحظاه تحویان باار رصاد کناد و
محن عع ی بار در طول مسیر باید مشخص باشد.
 .7وضعی

راننده در طاول مسایر بایاد باه صاور دورها در بازههاا زماانی مشاخص باه ساامانه

اتام شود .اینکاار از طریاق یاک اپ یکیشا موباای ی صاور میگیارد کاه وضاعی رانناده را در
طول مسیر اتام میکند.
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عازها تحوی ی پروژه
برنامه زمامبند تحویان محصاوط عازهاا مخه ا در قالاب یاک عایان جداگاناه ارساال واهاد شاد.
در هاار عاااز از پ اروژها یکاای از دسااهیارام درس در نقاای مشااهر
سااواط

واهااد بااود و دانشاامویام میتواننااد

ااود را از و بپرسااند و سااپس دسااهاوردها هاار عاااز را تولیااد کننااد .تاری هااا اتااام شااده

برا هر عااز تاری هاا پییبینای شاده هساهند و در صاور ت ییار نساب باه م اطابرساانی واهاد
شد .ارتباط با مشهر عرضی و دسهیار موزشی میتواند از طریق ایمین صور گیرد.

نکا
در اداماه نکاااتی کااه بایااد در ایا پااروژه در نظاار داشااهه باشااید توضایی داده شااده اسا  .بیتااوجهی بااه
ای نکا میتواند تبعا جبرامناپذیر به همراه داشهه باشد.
 .1محصوط ای پاروژه بایاد باا کی یهای تحویان شاوند کاه در محایت تماار قابان قباول باشاد؛
یعنی حساسای ها پروژههاا صانعهی در ایا پاروژه نیا وجاود دارد .هادف توانمناد ساا ه
دانشاامویام باارا مشااارک در مراحاان تح یاان و طراحاای پروژههااا ب ا ر

در باااطتری س ا ی

عنی اس .
 .2اندازه ای پروژه کوچک اسا اماا باه دلیان اهاداف موزشای باه سابک پروژههاا با ر

انماام

واهااد شااد و بر اای از مراح اای کااه بااه طااور معمااول در پروژههااا کوچااک بااه مهااا
نمیپردازیما مورد نظر واهد بود.
 .3برا تولید ک یه نمودارها  UMLطزم اس از اب ارها  CASEاسه اده شود.
 .4باارا ن دیااک شاادم بااه شاارایت واقعاایا ک یااه مسااهندا بایااد بااه زبااام عارساای تولیااد شااوند و
تولیااد مسااهندا بااه صااور عاینهااا اب ارهااا  CASEقاباان قبااول نخواهااد بااود .ک یااه
مسااهندا بایااد کاماان باشااند و نق ااه شااروبا پایاااما و سااا هار مهااا ماننااد یااک ج ا وه یااا
کهابتااها بااه طااور کاماان مشااخصا من قاای و پیوسااهه باشااد (شاابیه بااه قالبهااا پیشاانهاد
 .)RUPبنااابرای بعااد از اتمااام مراحاان مدلساااز در اب ا ار  CASEبایااد نمودارهااا تولیدشااده
با یک سا هار مناساب مساهند شاوند .بارا تساهین کاار دانشامویام در مراحانا عایان نموناها
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در ا هیارشااام قاارار واهااد گرعاا  .شاارایت باااهر مناسااب پیینیاااز بررساای مسااهندا
واهد بود.
 .5تا یر در تحوین دسهاوردها هر عاز موجب کسر نمره واهد شد.
 .6دسااهیارام درس سااعی واهنااد کاارد کااه بااه موق اا در مااورد دسااهاوردها هاار عاااز باااز ورد
دهند .طزم اس دانشمویام برا دریاع باز وردها به موقا اقدام کنند.
 .7ممموتاه مساهندا تح یاانا طراحای و پیادهساااز در کناار هام بایااد باه گونااها باشاند کااه
واننااده م را همتااوم یااک کهااار م العااه کاارده و از ویژگیهااا و قاب ی هااا سیسااهم م ااا
شااود .طزم اسا در یااک مسااهند بااه نااام "عهرسا مسااهندا " ک یااه مسااهندا تولیدشااده و
نقاای مهااا مشااخص گااردد .عهرس ا مسااهندا همتااوم عهرس ا و مقدمااه کهااار بااوده و
واننااده را باارا شااروب م العااه سیسااهم و بررساای قساام ها مخه اا

م راهنمااایی

میکنااد .همتناای طزم اساا ممموتااه مسااهندا ا بخیهااایی ماننااد عهرساا صاا حا و
تاریخته ت ییرا را نی دارا باشد.
 .8کد برناماه پیادهساز شاده بایاد من باق باا مساهندا تحاوی ی باشاد .بارا تساهین در ایمااد و
نگهاادار سااازگار باای کااد اجرایاای و ماادلها اسااه اده از اب ارهااا  CASEا کااه قاب یاا
هماهنگساز و کنهرل سازگار کد و مدل را میدهندا توصیه میشود.
 .9مسااهندا بایااد در قالااب  PDFتحویاان داده شااوند و هرگونااه نا وانااا بااودم مهااوم یااا نمودارهااا
منمر به کسر نمره واهد شد.
 .10مماز به همکار گروهی (بی دو یا چند گروه) نیسهید.
 .11گروهها مسهقن از هم هساهند و بایساهی تماامی مراحان کاار را باه صاور مساهقن از هام اجارا
نمایند.
 .12پرسیها

ود را عقت از دسهیارام درس بپرسید.

 .13در مسایر پاروژها پاسا پرسایها هاار گاروه ویااژه هماام گااروه اسا  .مماااز باه اسااه اده از
پاس هایی که به گروهها دیگر داده میشودا نیسهید.
 .14هرگونه رونویسیا اقهباسا بهرهگیار و اساه اده از کاار گروههاا دیگارا چاه باه صاور ج ای
و چه ک یا مماز نیس و هر گونه تبعاتی ممک اس به همراه داشهه باشد.
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 .15تولیااد ودکااار ماادلهاا مهندساای معکااوس کااد و دیگاار مااوارد کااه در اااف جه ا مساایر
تاد عرایند ایماد اس ا مماز نیس و هر گونه تبعاتی ممک اس به همراه داشهه باشد.
 .16رتای سایر موارد که در ج سا حن تمری اتام میشود ال امی اس .

عاکهورها موثر در ارزیابی پروژه
 .1رتای زمام تحوین دسهاوردها
 .2رتای قواتد مدلها
 .3همخوانی مدلها و برنامه تحوی ی با تعری پروژه
 .4رتای سا هار و باهر مناسب مسهند
 .5رتای اصول نگارح
 .6کارکرد درس برنامه تحوی ی
 .7و دیگر سیاس ها درس که در طول ترم اتام واهند شد.
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