باسمه تعالی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه درس طراحی شیگرا

سامانه امداد جادهای

نیمسال دوم 99-00

باسمه تعالی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه درس طراحی شیگرا

نیمسال دوم 99-00

مقدمه
سازمان راهداری ق صد دارد به منظور حفظ م ستمر امنیت جادهها ،سامانهای جهت برقراری ارتباط موثر بین
شهروندان و راهداران راهاندازی کند .سامانه بای ستی قابلیت ثبت م شکالت جادهای همراه با موقعیت دقیق
آنها توسط شهروندان را داشته باشد .پس از ثبت مشکل توسط شهروند ،مورد بالفاصله در کارتابل کارشناس
راهداری شهههرسههتان مورد نظر قرار میگیرد (یک نرمافزار سههادهی تلفن همراه) و پیامکی جهت اطالع وی
ارسههال میگردد .پس از تایید کارشههناس ،ماموریت از طریق سههامانه به نزدیکترین تی به مطل اطالع داده
میشود تا به مطل اعزام شوند.

شرح مقدماتی سامانه امداد جادهای
پس از گفتگوی اولیه با مدیریت سازمان و ذینفعان سامانه ،ویژگیها و نیازمندیهایی که شما باید در قالب
این پروژه مطقق کنید به شرح زیر است.
 .1امکان مدیریت اطالعات تی های امداد باید وجود داشته باشد.
 .2باید م شخص با شد که کدام تی در حال انجام ماموریت ا ست و کدام تی فاقد ماموریت و آزاد ا ست
و موقعیت فعلی تی باید مشخص باشد.
 .3هر تی فقط میتواند انواع خاصی از ماموریتها را انجام دهد.
 .4از بین تی هایی که توانایی انجام یک ماموریت را دارند ،نزدیکترین آنها به مطل مورد گزارششهههده
به ماموریت فرستاده خواهد شد.
 .5کارشناس شهرستان مشخص میکند که چند تی برای انجام یک ماموریت مورد نیاز است.
 .6مدیران ک شوری ،ا ستانی و شهر ستانی بای ستی امکان گزارشگیری (مبتنی بر وب) از واحدهای زیر
نظر خود را داشته باشند.
 .7برخی از انواع ماموریت نیازمند ماشینآالت خاصی (مثال ماشین برفروب) است .این ماشینآالت در
حالت عادی در پارکینگ ادارهی شههههرسهههتان قرار دارند .سهههامانه بایسهههتی قابلیت مدیریت این
ماشینآالت و تخصیص آنها به تی ها جهت انجام ماموریت را داشته باشد.
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فازهای تطویلی پروژه
برنامه زمانبندی تطویل مط صوالت فازهای مختلف در قالب یک فایل جداگانه ار سال خواهد شد .در هر فاز
از پروژه ،یکی از د ستیاران درس در نقش م شتری خواهد بود و دان شجویان میتوانند سواالت خود را از وی
بپر سند و سپس د ستاوردهای هر فاز را تولید کنند .تاریخهای اعالم شده برای هر فاز تاریخهای پیشبینی
شده ه ستند و در صورت تغییر ن سبت به آن اطالعر سانی خواهد شد .ارتباط با م شتری فر ضی و د ستیار
آموزشی میتواند از طریق ایمیل صورت گیرد.

نکات
در ادامه نکاتی که باید در این پروژه در نظر دا شته با شید تو ضیح داده شده ا ست .بیتوجهی به این نکات
میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
 .1مطصهههوالت این پروژه باید با کیفیتی تطویل شهههوند که در مطیط تجاری قابل قبول باشهههد یعنی
حساسیتهای پروژههای صنعتی در این پروژه نیز وجود دارد .هدف توانمند ساختن دانشجویان برای
مشارکت در مراحل تطلیل و طراحی پروژههای بزرگ در باالترین سطح فنی است.
 .2اندازه این پروژه کوچک است اما به دلیل اهداف آموزشی به سبک پروژههای بزرگ انجام خواهد شد
و برخی از مراحلی که به طور معمول در پروژه های کوچک به آن ها نمیپردازی  ،مورد نظر خواهد
بود.
 .3برای تولید کلیه نمودارهای  UMLالزم است از ابزارهای  CASEاستفاده شود.
 .4برای نزدیک شدن به شرایط واقعی ،کلیه مستندات باید به زبان فارسی تولید شوند و تولید مستندات
به صهههورت فایلهای ابزارهای  CASEقابل قبول نخواهد بود .کلیه مسهههتندات باید کامل باشهههند و
نقطهی شههروع ،پایان ،و سههاختار آنها مانند یک جزوه یا کتابچه ،به طور کامل مشههخص ،منطقی و
پیوسته باشد (شبیه به قالبهای پیشنهادی  .)RUPبنابراین بعد از اتمام مراحل مدل سازی در ابزار
 CASEباید نمودارهای تولیدشده با یک ساختار مناسب مستند شوند .برای تسهیل کار دانشجویان
در مراحل ،فایل نمونهای در اختیار شان قرار خواهد گرفت .شرایط ظاهری منا سب پیشنیاز برر سی
مستندات خواهد بود.
 .5تاخیر در تطویل دستاوردهای هر فاز موجب کسر نمره خواهد شد.
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 .6دستیاران درس سعی خواهند کرد که به موقع در مورد دستاوردهای هر فاز بازخورد دهند .الزم است
دانشجویان برای دریافت بازخوردها به موقع اقدام کنند.
 .7مجموعهی م ستندات تطلیل ،طراحی و پیاده سازی در کنار ه باید به گونهای با شند که خواننده آن
را همچون یک کتاب مطالعه کرده و از ویژگیها و قابلیتهای سیست مطلع شود .الزم است در یک
مستند به نام "فهرست مستندات" کلیهی مستندات تولیدشده و نقش آنها مشخص گردد .فهرست
مسههتندات همچون فهرسههت و مقدمهی کتاب بوده و خواننده را برای شههروع مطالعهی سههیسههت و
بررسهههی قسهههمتهای مختلف آن راهنمایی میکند .همچنین الزم اسهههت مجموعهی مسهههتندات،
بخشهایی مانند فهرست صفطات و تاریخچهی تغییرات را نیز دارا باشد.
 .8کد برنامه پیاده سازی شده باید منطبق با م ستندات تطویلی با شد .برای ت سهیل در ایجاد و نگهداری
سازگاری بین کد اجرایی و مدلها استفاده از ابزارهای  CASEای که قابلیت هماهنگسازی و کنترل
سازگاری کد و مدل را میدهند ،توصیه میشود.
 .9مسهههتندات باید در قالب  PDFتطویل داده شهههوند و هرگونه ناخوانا بودن متون یا نمودارها منجر به
کسر نمره خواهد شد.
 .10مجاز به همکاری بین گروهی (بین دو یا چند گروه) نیستید.
 .11گروهها مستقل از ه هستند و بایستی تمامی مراحل کار را به صورت مستقل از ه اجرا نمایند.
 .12پرسشهای خود را فقط از دستیاران درس بپرسید.
 .13در م سیر پروژه ،پا سخ پر سشهای هر گروه ویژهی همان گروه ا ست .مجاز به ا ستفاده از پا سخهایی
که به گروههای دیگر داده میشود ،نیستید.
 .14هرگونه رونویسههی ،اقتباس ،بهرهگیری و اسههتفاده از کار گروههای دیگر ،چه به صههورت جز ی و چه
کلی ،مجاز نیست و هر گونه تبعاتی ممکن است به همراه داشته باشد.
 .15تولید خودکار مدلها ،مهند سی معکوس کد و دیگر مواردی که در خالف جهت م سیر عادی فرایند
ایجاد است ،مجاز نیست و هر گونه تبعاتی ممکن است به همراه داشته باشد.
 .16رعایت سایر مواردی که در جلسات حل تمرین اعالم میشود الزامی است.
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فاکتورهای موثر در ارزیابی پروژه
 .1رعایت زمان تطویل دستاوردها
 .2رعایت قواعد مدلها
 .3همخوانی مدلها و برنامهی تطویلی با تعریف پروژه
 .4رعایت ساختار و ظاهر مناسب مستند
 .5رعایت اصول نگارش
 .6کارکرد درست برنامه تطویلی
 .7و دیگر سیاستهای درس که در طول ترم اعالم خواهند شد.

موفق باشید
دستیاران درس 

