
 

 

  به نام خدا

 

 

 

 

 

 مجموعه مستندات
 (ATM)سيستم دستگاه خودپرداز بانك 

 

 

 

 

  82173501مسعود مشرف جوادي 

  82129103علي دبيرمقدم 

 

 

 

 

 85بهمن ماه   27



  فهرست مستندات
 

1 
 

 فهرست مستندات

 4 ..............................................................................................................................مستندات هينما
 4 ................................................................................................................. نمودارهاي مورد كاربرد

 4 .......................................................................................................................... يليمستند تكم
 4 ...................................................................................................................... نمودارهاي فعاليت

 4 ........................................................................................................................... نمودار كالس
 4 ........................................................................................................................... ينمودار تعامل
 5 ............................................................................................................................. نمودار توالي
 5 ............................................................................................................................ مدل دادهاي
 5 ............................................................................................................................ نمودار مؤلّفه
 5 ............................................................................................................................ نمودار انتقال

 7 ................................................................................................................................. دمورد كاربر
 7 ................................................................................................................................... مقدمه
 7 ..................................................................................................................... ها ستميرسيشرح ز

 8 .......................................................................................................... يخدمت به مشتر ستميس ريز
 8 ......................................................................................................................................... :فيتوص

 8 ............................................................................................................................. :نمودار مورد كاربرد
 8 ..................................................................................................................... :مشخصات هر مورد كاربرد

 29 ...................................................................................................... يراهبر يها تيفعال ستميرسيز
 29 ....................................................................................................................................... :فيتوص

 29 ........................................................................................................................... :نمودار مورد كاربرد
 29 ................................................................................................................... :مشخصات هر مورد كاربرد

 42 ............................................................................................................................. تينمودار فعال
 42 ................................................................................................................................. مقدمه

 42 .................................................................................................................... تيفعال ينمودارها
 43 ............................................................................................................... )پرداخت قبض( شيف پرداخت

 44 ..................................................................................... ردن رمزوارد ك يوارد كردن پارامتر تعداد تالش ها برا
 45 ..................................................................................................... حساب كي يتراكنش ها ستيگرفتن ل
 46 ............................................................................................................................. نمودار كالس

46 ................................................................................................................................. همقدم 
 46 ............................................................................................................................... تراكنش
 47 ............................................................................................................................... كاربران
 49 .............................................................................................................................. پارامترها

 50 ....................................................................................................... بانك) يها( وتريارتباط با كامپ
 Coordinator( ................................................................................................. 50(هماهنگ كننده 



  فهرست مستندات
 

2 
 

 52 ........................................................................................... دستگاه يارهاجلسات با ابز رانيارتباط مد
 52 ................................................................................................................................ فرم ها
 54 .............................................................................................................................. بينمودار ترت
 54 ................................................................................................................................. مقدمه
 55 ................................................................................................................................... ورود

 57 .......................................................................................................................... برداشت وجه
 58 ......................................................................................................................... پرداخت فيش

 60 ................................................................................................................. بهروزرساني پارامترها
 62 ........................................................................................................................ چاپ تراكنشها

 64 .............................................................................................................................. نمودار مؤلّفه
 64 ................................................................................................................................. مقدمه

 64 .......................................................................................................................... نمودار مؤلّفه
 65 ............................................................................................................................ محصوالت

 66 .............................................................................................................................. تقالنمودار ان
 66 ................................................................................................................................. مقدمه

 66 .......................................................................................................................... نمودار انتقال
 67 .................................................................................................................. نرم افزار يمستند معمار
 67 ................................................................................................................................. مقدمه

 67 .......................................................................................................................................... هدف
 67 .......................................................................................................................................... دامنه

 67 ....................................................................................................................... يمعمار شينما
 67 .................................................................................................... يمعمار يها تياهداف و محدود

 68 ............................................................................................................................يمنطق ديد
 68 .......................................................................................................................... ايپردازه ديد

 70 ......................................................................................................................... ابعاد و كارايي
 70 ................................................................................................................................ كيفيت

 72 ............................................................................................................................ يليتند تكممس
 72 ...................................................................................................................... مشخصات پروژه

 73 ............................................................................................................................. نيازمنديها
 73 ............................................................................................................................. نيازمنديها
 73 ........................................................................................................................................ خالصه

 73 ............................................................................................................................... امكانات اساسي
 74 .......................................................................................................... ساير امكانات و ويژگيهاي مورد نياز

 76 ........................................................................................................................... لغت نامه پروژه
 76 ................................................................................................................................. مقدمه
 77 .................................................................................................................................... الف
 77 ..................................................................................................................................... ب
 77 ..................................................................................................................................... پ



  فهرست مستندات
 

3 
 

 77 ..................................................................................................................................... ت
 78 ...................................................................................................................................... ر
 78 ...................................................................................................................................... ز

 79 .................................................................................................................................... س
 79 .................................................................................................................................... ش
 80 ...................................................................................................................................... ع
 81 ..................................................................................................................................... ف
 81 .................................................................................................................................... ك
 81 ..................................................................................................................................... گ
 81 ...................................................................................................................................... م
 82 ..................................................................................................................................... ي
 



  نمايه مستندات
 

4 
 

  نمايه مستندات
ورده شود براي درك بهتر سيستم، مستندات، به ترتيب آاكيداً پيشنهاد مي. باشندمستندات توليد شده براي اين پروژه به شرح ذيل مي

  .شده در زير مورد مطالعه قرار بگيرند

  هاي مورد كاربردنمودار
هاي مورد كاربرد سيستم در نمودار. است) usecase‐driven(يك متدولوژي مبتني بر موارد كاربرد  RUPمتدولوژي 
هاي به كار رفته در دارترين نموترين و بدويدهند و جزء اصوليمندي سيستم را از ديد كاربر بيروني نمايش ميواقع وظيفه

هاي گرا نيستند اما در بسياري از متولوژيهاي مورد كاربرد اصوالً شئنمودار. باشندمي RUPتحليل و طراحي بر اساس 
 .كنندها كمك بسزايي ميگرا به كار رفته و در درك نيازمنديتحليل و طراحي شئ

 

  مستند تكميلي
و در آن سعي شده . در نمودار موردكاربرد قابليت نمايش نداشته آورده شده استدر اين مستند نيازهاي غير عملكردي كه 

  .پيشنهاد مي شود اين مستند همراه با مستند مورد كاربرد خوانده شود. است كه اين نيازها به شكلي كمي معرّفي گردند

  هاي فعاليتنمودار
سازي هر نوع فرايندي كه توالي به نوعي در آن اهميت هاي كاربرد و در سطحي باالتر از آن براي مدلبراي تحقق مورد

  .هاي تجاري استها در مدل كردن فرايندمهمترين كاربرد اين نمودار. شودهاي فعاليت استفاده ميدارد از نمودار

ه ضعف ها نقطدر واقع اين نمودار. دهندهاي مورد كاربرد، درك بهتري از سيستم به ما مياين نمودار در كنار نمودار
هاي و ترتيب انجام فعاليت ها در سيستم بود، پوشش داده و نحوههاي مورد كاربرد را كه همان ترتيب انجام فعاليتنمودار

  .كنددرون هر مورد كاربرد را مشخص مي

  نمودار كالس
ر عالوه بر نمايش ساختار جهت نمايش ساختار ايستاي برنامه و اجزاي محقق كننده وظايف كاربرد به كار مي رود در اين نمودا

اين نمودار در كنار نمودارهاي تعاملي جهت نمايش نحوه . هاي مختلف نشان داده شده استكلّي هر كالس روابط ميان كالس
اين نمودارها در كنار نمودارهاي تعاملي به شكل تكاملي و تكراري ساخته مي . تحقق وظايف موارد كاربرد به كار مي رود

  .شوند

  عاملينمودار ت
در اين دسته از نمودارها كه شامل نمودارهاي ترتيب، زمان بندي، همكاري و ديدكلي تعامل است، جهت نمايش نحوه تعامل 

لذا معموالً اين نمودارها در كنار . درون سيستم در جهت تحقق وظيفه موارد كاربرد استفاده مي شود) اشياء(ها نمونه كالس
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پيشنهاد . در اين مستند ما تنها از نمودار ترتيب جهت نمايش اين تعامل استفاده مي كنيم. نمودارهاي كالس به كار مي روند
  .مي شود اين مستند در كنار مستند نمودار كالس مطالعه گردد

  نمودار توالي
ادن چگونگي شود؛ در واقع از آنها جهت نشان دسازي موارد كاربرد استفاده ميهاي توالي در محققدر اغلب موارد، از نمودار

ممكن است يك يا چند نمودار توالي براي نشان دادن . شودتعامل اشياء با هم براي انجام رفتار يك مورد كاربرد استفاده مي
توان از يك نمودار توالي براي نشان دادن جريان اصلي يك مورد مي. تعامل اشياء جهت تحقق يك مورد كاربرد به كار رود

هاي توالي از آن نمودار. هاي آن مورد كاربرد استفاده كردي ديگر براي نمايش هر يك از زير جريانكاربرد و يك نمودار توال
كنند و از اين رو يك ورودي اساسي براي هاي اشياء را در يك جريان معين ميجهت براي طراحان اهميت دارند كه نقش

  .ها هستندهاي كالسها و واسطمنديتشخيص وظيفه

شان هستند، اما ارتباطات اشياء را هاي وقايع به ترتيب زمانيي دنبالههاي توالي در بر گيرندهر تعاملي، نموداربر خالف نمودا
هاي توالي، نمودار. دهندهاي تعاملي و توالي اطالعات مشابهي را به طرق مختلف نمايش ميهر دو نمودار. دهندنشان نمي
ها برايمان اهميت دارد، نسبت به نمودار سازند و هنگامي كه ترتيب زماني پيغامها را به طور صريح مشخص ميتوالي پيغام

  .يابندتعاملي ارجحيت مي

  ايمدل داده
اين . شوداي جهت توصيف ساختار فيزيكي و منطقي اطالعات مانا و پاياي تحت مديريت سيستم به كار برده ميمدل داده
و يا با استفاده از يك مجموعه از ) هاي دادهپايگاه(اي ماناي موجود هاي دادهانبارتواند بدواً از طريق مهندسي معكوس مدل مي
  .هاي طراحي موجود در مدل طراحي ايجاد شودكالس

ها، ها، ديدها، دامنهها، ستونها، ارتباطات، وابستگياي قابليت نمايش ارائه مدلي از جداول پايگاه دادهنمودار مدل داده
  .را دارد.... ها و هاي ذخيره شده، شمايهها، رومحدوديت

  

  نمودار مؤلّفه
هاي هر كدام نشان داده در اين مستند ليست انواع مؤلّفه ها و نحوه كنارهم قرار گرفتن مؤلّفه هاي مختلف سيستم و ارتباط

  .اين نمودار را در آخر فاز طراحي و آغاز فاز پياده سازي توليد گرديده است. شده است

  

  انتقال نمودار
اين . هاي محاسباتي در سيستم را در اختيار مي گذارداين نمودار نمايشي از نحوه قرار گرفتن مؤلفه هاي مختلف برروي گره
افزار ، در پايان فاز پياده سازي همراه با ان استفاده مي نمودار همراه با نمودار مؤلّفه توليد شده و  به بعد از تعيين معماري نرم

  .شود
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  كاربرد مورد

  مقدمه
افزار يك سيستم خودپرداز بانكي در قالب چند زيرسيستم تحليل و گردآوري شده در اين مستند مشخصات موارد كاربرد براي نرم

. زير سيستم و در نهايت كلّ سيستم را به نمايش بگذارد) قابليت عملياتي(مندي به شكلي كه هر مورد كاربرد يك وظيفه. است
در اين نمودار عملگرهاي . ترسيم شده است)) مورد كاربرد(نمودار مورد كاربرد (هر زيرسيستم يك نمودار همچنين  به ازاي 

  .ي آنها با موارد كاربرد و رابطه خود موارد كاربرد با يكديگر نمايش داده شده استزيرسيستم، رابطه

لذا اين مسير . اي از كار عمليات جاري را لغو كندلهدر تمام مشخصات موارد كاربرد فرض شده است كه كاربر مي تواند در هر مرح
  .جايگزين هر جا كه اطالعاتي به مدل اضافه نكند حذف شده است

  شرح زيرسيستم ها
به شكلي كه يك زير سيستم فعاليت هاي راهبري را انجام مي دهد، و زيرسيستم . اين سيستم به دو زيرسيستم تقسيم شده است

در ادامه توضيح هر زير سيستم، نمودار موردكاربرد و . دستگاه، خدمت مورد نظر آن را ارائه مي كند ديگر در تعامل با مشتري
  .مشخصات هر مورد كاربرد ارائه شده است
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  زير سيستم خدمت به مشتري
  :توصيف

  .ي ارائه كليه خدمات متصور سيستم خودپرداز بانك به مشتري را محقق مي كنداين زيرسيستم وظيفه

  :دار مورد كاربردنمو

 

  نمودار مورد كاربرد زيرسيستم خدمت به مشتري1شكل 

  :مشخصات هر مورد كاربرد
:آورده شده است) مورد كاربرد(در ادامه مشخصات هر مورد كاربرد 
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 ورود:مورد كاربرد

  1 :شماره

  .دهدتگاه خودپرداز را ميسيستم به كاربر اجازه ورود و استفاده از دس :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  ندارد :عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

 .دهدخوان دستگاه قرار ميمشتري كارت خود را درون كارت .1
 .كند تا اطالعات كارت را بخواندسيستم تالش مي .2
 .خواهد تا گذرواژه خود را وارد كندسيستم از كاربر مي .3
 .كندذرواژه ورودي كاربر را ارزيابي ميسيستم گ  .4

  گذرواژه نادرست: مسير الحاقي

 .دهدسيستم فهرستي از دستورات ممكن را به مشتري نشان مي .5
 .كندمشتري يكي از دستورات موجود را انتخاب مي .6
  عمل بانكي: شامل .7

  .دهدصي را ميي انجام عمليات خاشود و سيستم به او اجازهمشتري وارد سيستم مي: شرايط نهايي

  : روند جايگزين

  كارت ناخوانا

  لغو عمليات
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  كارت ناخوانا:ورود:روند جايگزين

  1.1 :شماره

كارت خراب شده يا متعلق به دستگاه ديگري (دهد كه كارت او قابل خواندن نيست سيستم به كاربر اطالع مي :توصيف اجمالي
  ).است

  مشتري بانك :عامل اصلي

  داردن :عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  : روند جايگزين

 .شوداز روند اصلي شروع مي 2ي روند جايگزين پس از مرحله .1
خراب شده يا متعلق به (دهد كه كارت وي براي دستگاه قابل استفاده نيست سيستم خطايي را بر روي صفحه، نمايش مي .2

 ).دستگاه ديگري است
  .دهدسيستم كارت كاربر را پس مي .3
  ندارد: نهاييشرايط

  



  نمودار مورد كاربرد
 

11 
 

  

  لغو عمليات:ورود:روند جايگزين

  1.2 :شماره

  .كندمشتري عمليات ورود را لغو مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  ندارد :عامل فرعي

  .دهدمشتري دستور لغو عمليات مي :شرايط اوليه

  : روند جايگزين

 ).كندبه مجرد اينكه مشتري دستور لغو عمليات را صادر مي(ند شروع شود توااز روند اصلي مي روند جايگزين در هر مرحله .1
 .شودعمليات ورود لغو مي .2
  .دهدسيستم كارت كاربر را پس مي .3

  ندارد: شرايط نهايي



  نمودار مورد كاربرد
 

12 
 

  

  ورود مجدد گذرواژه:مورد كاربرد الحاقي

  2 :شماره

   :توصيف اجمالي

  .كه وارد كرده است نادرست استاي كند، گذرواژهسيستم به مشتري اعالم مي :1بخش 

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  :1شرايط اوليه بخش 

  .ي خود را اشتباه وارد نموده استمشتري گذرواژه .1
  :1روند اصلي بخش 

خود ) رواژهورود مجدد گذ( ي مشتري نادرست است و او كمتر از چهار مرتبه براي تصحيح گذرواژهمادامي كه گذرواژه .1
 :اقدام كرده است

 .اي كه وارد كرده است نادرست استكند، گذرواژهسيستم به مشتري اعالم مي .1.1
 .اطالعات حساب و تعداد بار امتحان را در سيستم ذخيره مي كند .1.2
 .كندي خود را مجدداً وارد ميمشتري گذرواژه .1.3

 :ي مشتري كماكان نادرست استاگر گذرواژه .2
 .و اطالعات مربوط به آن را ذخيره مي كند كندضبط ميسيستم كارت مشتري را  .2.1
 .گيري كارت خود، به بانك مراجعه كندكند، جهت بازپسسيستم به مشتري اعالم مي .2.2
  .گرددشود و وضعيت سيستم به حالت عادي باز ميعمليات ورود مشتري لغو مي .2.3

  ندارد :1بخش  شرايط نهايي

  ندارد: روند جايگزين
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 عمل بانكي:مورد كاربرد

  3 :شماره

  .دهدمشتري به سيستم دستوري داده و تقاضاي انجام يك عمل بانكي را به سيستم مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

 .خواهد تا شرح درخواست خود را وارد كندسيستم از مشتري مي .1
 .كندهاي مورد نظر خود را انتخاب ميكند و گزينهح درخواست خود را وارد ميمشتري شر .2
 .كندسيستم درخواست مشتري را با ارسال آن به بانك ارزيابي مي .3
 گرفتن تأييد: شامل .4
 .كنددهد و هر آنچه كه رخ داده است را ثبت مياگر بانك عمل بانكي را تأييد كرد، سيستم درخواست مشتري را انجام مي .5
 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد: روند جايگزين
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 برداشت وجه:مورد كاربرد

  4 :شماره

  .كندمشتري از يك حساب پول برداشت مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

1. (o1) مقدار مورد دلخواه خود جهت برداشت از حساب را از فهرستي از مقادير ممكن خواهد تا تم از مشتري ميسيس
 .انتخاب كند

2. (o2)  كندخود را وارد مي مبلغ مورد نظرمشتري. 
3. (o3)  كند كه آيا مقدار كافي پول جهت برآوردن نياز مشتري در اختيار دارد يا خيربررسي ميسيستم. 

 بلغ غير مجازم: مسير الحاقي

 گرفتن تأييد: شامل .4
5. (o5) سيستم 

 .شماردمبلغ مورد نياز مشتري را مي .5.1
 .دهدمبلغ مورد نياز مشتري را تحويل مي .5.2
 .داردمشتري مبلغ درخواستي خود را بر مي .5.3

 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  ندارد: شرايط نهايي

  صندوق خالي: روند جايگزين
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  صندوق خالي:ت وجهبرداش:روند جايگزين

  4.1 :شماره

  .درون صندوق وجهي جهت پرداخت به مشتري وجود ندارددهد كه سيستم به كاربر اطالع مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  : روند جايگزين

 .شودمياز روند اصلي شروع  3 يروند جايگزين پس از مرحله .1
 .دهد كه درون صندوق دستگاه، هيچ پولي موجود نيستبه كاربر اطالع ميسيستم  .2
  خروج: شامل .3

  ندارد: شرايط نهايي
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  اصالح وجه:مورد كاربرد الحاقي

  5 :شماره

   :توصيف اجمالي

  .كندمشتري مبلغ مورد نظر خود را مجدداً وارد مي :1بخش 

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: يعامل فرع

  :1شرايط اوليه بخش 

 .دستور انجام يك عمل بانكي را داده است كه نيازمند مبلغي فراتر از موجودي حساب مشتري استمشتري  .1
 .موجودي صندوق دستگاه خودپرداز، كمتر از آن است كه پاسخگوي نياز مشتري باشد .2
 .مشتري مبلغي بيش از سقف برداشت يك بار برداشت وارد كرده .3
  .هاي مشتري با مقدار جديد بيشتر از كل برداشت هاي كاربر شودجمع برداشت .4

  :1روند اصلي بخش 

 :بود) در صورت درخواست برداشت(درخواست مشتري فراتر از تراز حساب وي يا موجودي صندوق دستگاه مادامي كه  .1
مشتمل بر حداكثر مبلغي كه (تخاب كند كند مبلغ ديگري را اندهد كه به كاربر اعالم ميسيستم خطايي را نمايش مي .1.1

 ).تواند درخواست دهدمشتري مي
  .كندمبلغ ديگري را انتخاب ميمشتري  .1.2

  ندارد :شرايط نهايي

  ندارد: روند جايگزين
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 پرداخت فيش:مورد كاربرد

  6 :شماره

  .كندمشتري فيش مورد نظر خود را پرداخت مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

1. (o1) شرح درخواست خود را وارد كندخواهد تا سيستم از مشتري مي: 
 .خواهد پرداخت كند، از يك ليست انتخاب كندخواهد تا نوع فيشي را كه ميسيستم از مشتري مي .1.1
 .خواهد تا مبلغ فيش را وارد كندسيستم از مشتري مي .1.2

2. (o2)  كندجزئيات مورد نظر خود را وارد ميمشتري : 
 .كندنوع فيش واريزي را از ليست موجود انتخاب مي .2.1
 .كندخود را وارد مي مبلغ مورد نظر .2.2

 مبلغ غير مجاز: مسير الحاقي

 .كندسيستم درخواست مشتري را با ارسال آن به بانك ارزيابي مي .3
 گرفتن تأييد: شامل .4
 .كنددهد و هر آنچه كه رخ داده است را ثبت ميواست مشتري را انجام مي، سيستم درخدر صورت تأييد .5
 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد: روند جايگزين
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 وجهواريز:مورد كاربرد

  7 :شماره

  .كندمقداري پول به يك حساب واريز ميمشتري  :توصيف اجمالي

  نكمشتري با :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

1. (o1)  خواهداز مشتري ميشرح برخي از جزئيات را سيستم: 
 .ي يك حساب بانكي را وارد كندخواهد تا شمارهسيستم از مشتري مي .1.1
 .خواهد تا مبلغ پول مورد نظر خود جهت واريز به حساب را وارد كندسيستم از مشتري مي .1.2

 .كندهاي مورد نظر خود را انتخاب ميكند و گزينهشتري شرح درخواست خود را وارد ميم .2
3.  (o3)  كندپذيري آن را بررسي ميبا ارسال درخواست مشتري به بانك، امكانسيستم. 
 شامل گرفتن تأييد .4
5. (o5) در صورت تأييد درخواست: 

 .ر خود را در آن وارد كنددهد تا مشتري مبلغ مورد نظسيستم يك پاكت نامه به مشتري مي .5.1
 .دهدمشتري مبلغ را درون پاكت قرار داده  و آن را به دستگاه پس مي .5.2
هاي بستانكار وارد كند و حساب ورودي مشتري را در ليست حسابسيستم پاكت را گرفته، شرح وقايع را ثبت مي .5.3

 .كندمي
 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  .شودهاي بستانكار وارد ميتري در ليست حسابحساب ورودي مش: شرايط نهايي

  : روند جايگزين

  رد درخواست واريز

  لغو عمليات واريز
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  رد درخواست واريز:واريز وجه:روند جايگزين

  7.1 :شماره

  .امكان واريز وجه به حساب مورد نظر او وجود ندارددهد كه سيستم به كاربر اطالع مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  :شرايط اوليه

 .مشتري يك شماره حساب نادرست را وارد كرده است .1
  .باشدحساب مورد نظر مشتري مسدود مي .2

  : روند جايگزين

 .شوداز روند اصلي شروع مي 2 يروند جايگزين پس از مرحله .1
 :اگر شماره حساب ورودي مشتري نادرست بود .2

 .دهد، شماره حسابي كه وارد كرده است، نادرست استاطالع ميبه مشتري سيستم  .2.1
 .خواهد تا شماره حساب ورودي را تصحيح كندسيستم از مشتري مي .2.2
 .كندمشتري شماره حساب را تصحيح مي .2.3

دهد كه حساب مورد نظر او مسدود است و اگر شماره حساب ورودي مشتري مسدود بود، سيستم به مشتري اطالع مي .3
  .ز وجه بدان وجود نداردامكان واري

  ندارد: شرايط نهايي
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  لغو عمليات واريز:واريز وجه:روند جايگزين

  7.2 :شماره

  .كندرا لغو مي اريزمشتري عمليات و :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  ندارد :عامل فرعي

  .دهدمشتري دستور لغو عمليات مي :شرايط اوليه

  : روند جايگزين

 ).كندبه مجرد اينكه مشتري دستور لغو عمليات را صادر مي(تواند شروع شود از روند اصلي مي جايگزين در هر مرحله روند .1
 .كند كه آيا نسبت به لغو عمليات مطمئن استسيستم از مشتري سؤال مي .2
 .دهدار خود ادامه مي، در غير اين صورت سيستم به كشودعمليات ورود لغو ميدر صورتي كه كاربر پاسخ مثبت بدهد،  .3
  .گرددشود و همه چيز به حالت اوليه بر ميعمليات واريز لغو مي .4

  ندارد: شرايط نهايي
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 وجهانتقال:مورد كاربرد

  8 :شماره

  .كندمقدار معيني پول را از يك حساب خود به حساب ديگري واريز ميمشتري  :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك :عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

1. (o1) ي حساب مقصد جهت واريز وجه و مقدار وجه سيستم از مشتري، حساب مورد نظر او جهت برداشت وجه، شماره
 .كندمورد نظر را سؤال مي

 .كندهاي مورد نظر خود را انتخاب ميكند و گزينهمشتري شرح درخواست خود را وارد مي .2
3. (o3) كند كه آيا امكان انتقال وجه از حساب مبدأ به حساب مقصد يستم با ارسال درخواست مشتري به بانك چك ميس

 .وجود دارد يا خير
 مبلغ غير مجاز: مسير الحاقي

 شامل گرفتن تأييد .4
كندثبت ميدهد و هر آنچه كه رخ داده است را اگر بانك عمل بانكي را تأييد كرد، سيستم درخواست مشتري را انجام مي  .5
 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  ندارد: شرايط نهايي

  : روند جايگزين

  رد درخواست انتقال

  لغو عمليات انتقال
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  رد درخواست انتقال:انتقال وجه:روند جايگزين

  8.1 :شماره

  .حساب مقصد وجود نداردامكان انتقال وجه از حساب مبدأ به دهد كه سيستم به كاربر اطالع مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  :شرايط اوليه

 .مشتري يك شماره حساب نادرست را براي مقصد وارد كرده است .1
  .باشدحساب مقصد مسدود مي .2

  : روند جايگزين

 .شوداز روند اصلي شروع مي 3 يروند جايگزين پس از مرحله .1
 :مشتري نادرست بود اگر شماره حساب ورودي .2

 .دهد، شماره حساب مقصدي كه وارد كرده است، نادرست استبه مشتري اطالع ميسيستم  .2.1
 .خواهد تا شماره حساب مقصد را تصحيح كندسيستم از مشتري مي .2.2
 .كندمشتري شماره حساب را تصحيح مي .2.3

د نظر او مسدود است و امكان انتقال دهد كه حساب موراگر شماره حساب مقصد مسدود بود، سيستم به مشتري اطالع مي .3
  .وجه بدان وجود ندارد

  ندارد: شرايط نهايي
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  لغو عمليات انتقال:واريز وجه:روند جايگزين

  8.2 :شماره

  .كندرا لغو مي انتقالمشتري عمليات  :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  ندارد :عامل فرعي

  .دهدمليات ميمشتري دستور لغو ع :شرايط اوليه

  : روند جايگزين

 ).كندبه مجرد اينكه مشتري دستور لغو عمليات را صادر مي(تواند شروع شود از روند اصلي مي روند جايگزين در هر مرحله .1
 .كند كه آيا نسبت به لغو عمليات مطمئن استسيستم از مشتري سؤال مي .2
 .دهد، در غير اين صورت سيستم به كار خود ادامه ميشودميعمليات ورود لغو در صورتي كه كاربر پاسخ مثبت بدهد،  .3
  .گرددشود و همه چيز به حالت اوليه بر ميعمليات انتقال لغو مي .4

  ندارد: شرايط نهايي
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  ي اطالعات حسابمشاهده:مورد كاربرد

  9 :شماره

  .شودآخرين اطالعات حساب مشتري به وي نمايش داده مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :اصليعامل

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

1. (o1) هاي موجود خود يكي را انتخاب كنداز ليست حسابخواهد تا سيستم از مشتري مي. 
2. (o2)  دهدي اطالعات آن را ميهاي خود را انتخاب كرده و درخواست مشاهدهيكي از حسابمشتري. 
 .كندتري را با ارسال آن به بانك ارزيابي ميسيستم درخواست مش .3
 شامل گرفتن تأييد .4
5.  (o5) دهدسيستم اطالعات حساب را از كامپيوتر بانك گرفته و آن را به مشتري نمايش مي. 
 چاپ آخرين تراكنش: شامل .6
  خروج: شامل .7

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  گرفتن تأييد:الحاقيمورد كاربرد

  10 :ارهشم

  :توصيف اجمالي

  .گيردسيستم تأييد مشتري را جهت انجام عمليات دستور داده شده مي: 1بخش 

  مشتري بانك :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك :عامل فرعي

  ندارد :1بخش  شرايط اوليه

  :1بخش  روند اصلي

 .كندي نمايش ليست ميمشتري را روي صفحه) ات(سيستم دستور .1
 .را تأييد كند) ات(خواهد تا دستوريسيستم از مشتري م .2
 داده شده را تأييد نكند) ات(در صورتي كه مشتري دستور .3

 .گيردفعلي را ناديده مي) ات(سيستم دستور .3.1
 .بردسيستم مشتري را به منوي اصلي مي .3.2
 عمل بانكي: شامل .3.3

  .دهدرا انجام مي) ات(در غير اين صورت سيستم دستور .4
  ندارد :1بخش  شرايط نهايي

  ندارد: ند جايگزينرو
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  چاپ آخرين تراكنش:الحاقيمورد كاربرد

  11 :شماره

  :توصيف اجمالي

  .كندي مشتري را چاپ ميسيستم آخرين تراكنش صورت گرفته: 1بخش 

  مشتري بانك :عامل اصلي

  پرينتر :عامل فرعي

  ندارد :1بخش  شرايط اوليه

  :1بخش  روند اصلي

 .كندنش صورت گرفته از سوي مشتري را به پرينتر دستگاه خودپرداز صادر ميسيستم دستور چاپ آخرين تراك .1
 .كندپرنتر تراكنش صورت گرفته را چاپ مي .2
 .دهدپرينتر نتايج پرينت را به بيرون مي .3
  .داردي چاپ شده را بر ميمشتري نسخه .4

  ندارد :1بخش  شرايط نهايي

  :روند جايگزين

  اتمام كاغذ چاپ
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  اتمام كاغذ چاپ:چاپ آخرين تراكنش:روند جايگزين

  11.1 :شماره

  .امكان چاپ تراكنش صورت گرفته را ندارددهد كه سيستم به كاربر اطالع مي :توصيف اجمالي

  مشتري بانك :عامل اصلي

  پرينتر: عامل فرعي

  :شرايط اوليه

  .دستگاه پرينتر كاغذ چاپ را تمام كرده باشد .1
  : روند جايگزين

 .شوداز روند اصلي شروع مي 1 ين پس از مرحلهروند جايگزي .1
 .دهد كه كاغذ چاپ، جهت چاپ نتايج تراكنش صورت گرفته در اختيار نداردسيستم به كاربر اطالع مي .2
 .ي مونيتور دستگاه خودپرداز مشاهده كندكند كه آيا تمايل دارد نتايج را روي صفحهسيستم از كاربر سؤال مي .3
  .كندي مونيتور دستگاه چاپ ميي مثبت باشد، سيستم نتايج را روي صفحهدر صورتي كه پاسخ مشتر .4

  ندارد: شرايط نهايي
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 خروج:الحاقيمورد كاربرد

  12 :شماره

  :توصيف اجمالي

  .كنددر صورتي كه مشتري دستور ديگري نداشته باشد، سيستم او را خارج مي :1بخش 

  مشتري بانك :عامل اصلي

  وتر بانككامپي :عامل فرعي

  ندارد :1بخش  شرايط اوليه

  :1بخش  روند اصلي

 .كند كه آيا دستور ديگري دارد يا خيرسيستم از مشتري سؤال مي .1
 :اگر مشتري بخواهد دستور ديگري بدهد .2

 .بردسيستم مشتري را به منوي اصلي مي .3.2
 عمل بانكي: شامل .3.3

 در غير اين صورت .4
 .دهدسيستم كارت مشتري را پس مي .3.1
  .داردخود را بر مي مشتري كارت .3.2

  ندارد :1بخش  شرايط نهايي

  ندارد: روند جايگزين
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  زيرسيستم فعاليت هاي راهبري
  :توصيف

اين زيرسيستم وظيفه مديريت كليه عمليات راهبري سيستم خودپرداز بانك را برعهده دارد و در ادامه توصيف عملياتي اين زيرسيستم 
  .ارائه شده است

  :ردنمودار مورد كارب

 

  نمودار مورد كاربرد زيرسيستم راهبري 2شكل 

  :مشخصات هر مورد كاربرد
:آورده شده است) مورد كاربرد(در ادامه مشخصات هر مورد كاربرد 
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 ورود راهبر:مورد كاربرد

  13 :شماره

  ورود راهبر به قسمت راهبري دستگاه :توصيف اجمالي

  ستمراهبر سي :عامل اصلي

  : عامل فرعي

  ندارد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

  اطالع راهبر جهت ورود اطالعات شناسايي .1
 راهبر اطالعات را وارد مي كند .2
 اطالعات با آنچه در دستگاه ذخيره شده مطابقت داده مي شود .3
 اگر اطالعات مطابقت داشت .4

 كاربر به عنوان راهبر وارد مي شود .4.1
 .ي شودارتباط با كامپيوتر بانك چك م .4.2
 .ليست اعمال مجاز براي راهبر سيستم با توجه وضعيت ارتباط با كامپيوتر بانك به راهبر سيستم نشان داده مي شود .4.3
 راهبر سيستم عمل مورد نظر خود را انتخاب مي كند .4.4
 اگر عمل خروج بود .4.5

 خروج راهبر: شامل .4.5.1
  وگرنه

 عمل راهبري: شامل .4.5.2
  وگرنه

 ي رسداشتباه بودن اطالعات به اطالع كاربر م .4.6
  دوباره از كاربر جهت ورود اطالعات درخواست مي شود .4.7

  شناخت كاربر به عنوان راهبر: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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 خروج راهبر:مورد كاربرد

  14 :شماره

  .راهبر از سيستم خارج مي شود و پس از آن براي انجام عمليات راهبري نياز به ورود دوباره است :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

 .راهبر فرمان خروج را به سيستم مي دهد .1
  .سيستم اطالعات ورود راهبر را از پاك مي كند .2

  ديگر كاربر به عنوان راهبر شناخته نمي شود: شرايط نهايي

  اردند :روند جايگزين
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  انجام عمل راهبري:مورد كاربرد

  15 :شماره

  .به شكل مجازي است. انتخاب هر عملي كه راهبر مي تواند انجام دهد :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  ندارد: عامل فرعي

  كاربر به عنوان راهبر وارد سيستم شده است :شرايط اوليه

  :روند اصلي

 .خواهد انجام دهد را انتخاب مي كند راهبر سيستم عملي كه مي .1
  .سيستم كاري را كه راهبر سيستم خواسته انجام مي دهد .2

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  وارد كردن پارامترها:مورد كاربرد

  16 :شماره

  راهبر تنظيمات راهبري سيستم را وارد مي كند :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  ندارد: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

  :روند اصلي

 ليست پارامترها به اطالع راهبر مي رسد .1
 راهبر تنظيمات مورد نظر را وارد مي كند .2
 .تنظيمات به راهبر جهت تأييد نشان داده مي شود .3
 اگر تأييد شد  .4

 تنظيمات ذخيره مي شود .4.1
 وگرنه

  .طالعات را مي يابدكاربر امكان ورود دوباره ا .4.2
  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  با رمزهاي غلط وارد شدهمرتبطيحساب هاستيل:مورد كاربرد

  17 :شماره

  15: شماره والد

  هاهايي كه رمز عبور براي آنها غلط وارد شده و تعداد تالشبه اطالع رساندن ليست كليه حساب :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :صليعامل ا

  ندارد: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

 :روند اصلي

1. (o1) كاربر ليست حساب هايي مرتبط با رمزهاي غلط وارد شده را انتخاب كرده است . 
2. (o2) ليست حساب هايي كه رمز آن ها اشتباه وارد شده را بخوان. 
 .ستم برسانليست حساب ها را به اطالع راهبر سي .3
  چاپ ليست خروجي: شامل .4

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  چاپ ليست خروجي:مورد كاربرد

  18 :شماره

  پرسش از راهبر جهت چاپ خروجي و چاپ ليستدر صورت وجود كاغذ  :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  پرينتر: عامل فرعي

  .و ليستي از داده ها توليد شده باشد. سيستم شده باشدراهبر وارد  :شرايط اوليه

 :روند اصلي

 از پرينتر بپرس كاغذ دارد .1
 اگر پرينتر كاغذ دارد .2

 از كاربر بپرس مي خواهد ليست خروجي چاپ شود .2.1
 اگر كاربر مي خواهد خروجي بگيرد .2.2

 .ليست اطالعات را براي چاپ به خروجي بفرست .2.2.1
  وگرنه

  .دليل نبود كاغذ امكان چاپ وجود ندارد به راهبر سيستم اطالع بده به .3
  ندارد :شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  هاي مانده در دستگاهكارتستيل:مورد كاربرد

  19 :شماره

  15: شماره والد

  هاي مانده در دستگاه را به اطالع راهبر سيستم مي رساندسيستم ليست اطالعات كارت :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  ندارد: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

 :روند اصلي

1. (o1) هاي مانده در دستگاه را انتخاب كرده استراهبر  ليست كارت . 
2. (o2) هايي كه در سيستم مانده است را بخواناطالعات كارت. 
 .ليست اطالعات كارت ها را به اطالع راهبر سيستم برسان .3
  چاپ ليست خروجي: ملشا .4

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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 گرفتنستيل:مورد كاربرد

  20 :شماره

  15: شماره والد

  سيستم ليستي از تراكنش هاي انجام شده را به اطالع راهبر سيستم مي رساند :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :اوليهشرايط

 :روند اصلي

1. (o1) راهبر  ليست گرفتن را انتخاب كرده است . 
2. (o2) ليست اطالعات الزم را از كامپيوتر بانك بگير 
 اطالعات را به اطالع راهبر سيستم برسان .3
  چاپ ليست خروجي: شامل .4

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  جا شدههاي جابهيست پولل:مورد كاربرد

  21 :شماره

  20: شماره والد

  ها را به اطالع راهبر سيستم مي رساندجا شده بين حسابهاي جابهسيستم ليستي از اطالعات پول :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

 :روند اصلي

1. (o1) هاي جابهجا شده را انتخاب كرده استراهبر ليست گرفتن از پول . 
2. )o2 (جا شده را از كامپيوتر بانك بگيرهايي كه توسط اين دستگاه جابهليست اطالعات پول. 
 اطالعات را به اطالع راهبر سيستم برسان) 3( .3
  چاپ ليست خروجي: شامل) 4( .4

  ندارد: شرايط نهايي

  دندار :روند جايگزين
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  هاي انجام شدهليست تراكنش:مورد كاربرد

  22 :شماره

  20: شماره والد

  .هايي كه با اين سيستم انجام شده بر مي گرداندسيستم ليستي از اطالعات تراكنش :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .راهبر وارد سيستم شده باشد :شرايط اوليه

 :ند اصليرو

1. (o1) راهبر ليست گرفتن از تراكنش ها را انتخاب كرده است . 
2. )o2 (هايي كه توسط اين دستگاه انجام شده را از كامپيوتر بانك بگيرليست اطالعات تراكنش. 
 اطالعات را به اطالع راهبر سيستم برسان) 3( .3
  چاپ ليست خروجي: شامل) 4( .4

  ندارد: شرايط نهايي

  دندار :روند جايگزين
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  هاي يك حسابليست تراكنش:مورد كاربرد

  23 :شماره

  20: شماره والد

  .هايي كه با اين سيستم توسط يك حساب انجام شده بر مي گرداندسيستم ليستي از اطالعات تراكنش :توصيف اجمالي

  راهبر سيستم :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .ه باشدراهبر وارد سيستم شد :شرايط اوليه

 :روند اصلي

1. (o1) راهبر ليست گرفتن از تراكنش هاي يك حساب را انتخاب كرده است . 
 .اطالع مشخص كننده حساب مورد نظر از راهبر پرسيده مي شود .2
 .راهبر سيستم اطالعات مشخص كننده حساب را وارد مي كند .3
4. )o2 (ن حساب انجام شده را از كامپيوتر بانك بگيرهايي كه توسط اين دستگاه انجام شده با ايليست اطالعات تراكنش. 
 اطالعات را به اطالع راهبر سيستم برسان) 3( .5
  چاپ ليست خروجي: شامل) 4( .6

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  به روز رساني تنظيمات:مورد كاربرد

  23 :شماره

  وتر بانك بگيرد را به روز مي كندسيستم مقادير پارامترهايي كه بايد از كامپي :توصيف اجمالي

  زمان :عامل اصلي

  كامپيوتر بانك: عامل فرعي

  .زمان مورد نظر براي به روز كردن رسيده باشد :شرايط اوليه

 :روند اصلي

 ليست پارامترهايي كه بايد از كامپيوتر بانك گرفته شود را از آن بپرس .1
 .رها را به سيستم مي دهدكامپيوتر بانك مقادير هر پارامتر در ليست پارامت .2
  پارامترها را بر اساس اطالعات جديد به روز كن .3

  ندارد: شرايط نهايي

  ندارد :روند جايگزين
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  نمودار فعاليت

  مقدمه
 (ATM)تعدادي از موارد كاربرد انتخاب شده سيستم خودپرداز بانك  (Activity Diagram)در اين مستند نمودار فعاليت 

  .لذا اين مستند در ادامه مستند موارد كاربرد بوده و از نظر مطالعه سيستم در پي آن آمده است. ه استنمايش داده شد

 

  نمودارهاي فعاليت
  :به ازاي هر مورد كاربرد يك نمودار فعاليت رسم شده است كه در ادامه مي آيد
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  )پرداخت قبض(فيش  پرداخت
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  ردن رمزوارد كردن پارامتر تعداد تالش ها براي وارد ك

  



  نمودار فعاليت
 

45 
 

  گرفتن ليست تراكنش هاي يك حساب
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  نمودار كالس

  مقدمه
به . اندهاي اصلي الزم جهت تحقّق وظيفه موارد كاربرد مورد نظر در مستند موارد كاربرد پيوست طرّاحي شدهدر اين مستند كالس

هاي اجراي برنامه در شكلي اجراي جريان ها با تعامل با يكديگر طبق نمودارهاي مختلف تعاملي بههاي اين كالسشكلي كه نمونه
بديهي . توصيف موردكاربرد را در سطحي كلّي ايجاد كنند تا نهايت نتيجه خاصي كه كاربر از آن موردكاربرد نياز دارد به دست آيد

هاي مرتبط با ساست اين مستند بايد به صورت تكاملي وتكراري همراه با مستندات نمودارهاي تعامل توليد شود به شكلي كه كال
  .اشياءي كه در اين نمودارها با يكديگر تعامل دارند نسبت به يكديگر ديدهاي الزم را داشته باشند

اً عموم(هاي مرتبط با يك مفهوم اي كه در هر نمودار كالسنمودار مختلف نشان مي دهيم به گونه 7ها را در در اين طراحي كالس
  را پوشش دهد) يك دسته از موارد كاربرد

  

  تراكنش
 .هاي مختلف در سيستم و اطالعات مرتبط با هر تراكنش نشان داده شده استدر اين نمودار ساختار ايستاي تراكنش
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  نمودار كالس تراكنش ها 3شكل 
 

هر . سازي كنندنه اي كه تراكنش هاي مختلف بايد آن را پيادهاست به گو abstractدر اين نمودار كالس تراكنش يك كالس 
به ) cancelبه نام (زماني كه كاربر دستور لغو را بدهد سيگنالي تحت يك عمل . تراكنش بايد قابليت اجرا و لغو عمليات داشته باشد

يك حساب . ش با دو حساب در ارتباط استهر تراكن. تراكنش داده مي شود تا هر آنچه كه الزم است را جهت لغو عمليات انجام دهد
  .مبدأ و يك حساب مقصد مگر آنكه برداشت  يا واريزي اتفاق افتاده باشد

به حساب يكي از مشتريان بانك كه مسئول دريافت مبالغ فيش ها  ATMتراكنش پرداخت فيش پول فيش را از حساب مشتري 
براي . ترهاي تنظيم شده حساب صاحب فيش مربوطه را مي داندهر شيء فيش در سيستم براساس پارام. است ارسال مي كند

  مشاهده شرح اين عمليات به نمودارهاي تعاملي مراجعه كنيد

  كاربران
هاي نمودار ذيل نحوه نگهداري اطالعات كاربران به عنوان كاربران در اين سيستم در رده هاي مختلفي دسته بندي مي شوند كالس

ها همان ما به ازاي كنشگران اصلي در مستند مهمترين اين كالس. كاربرد در سيستم را نشان مي دهدما به ازاي كنشگران موارد 
  .مواردكاربرد است
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  ازاي كاربران سيستمهاي ما به نمودار كالس 4شكل 
  

نك حساب مي شود و از آنجا كه با دستگاه در اين نمودار مشتري دستگاه از اين جهت كه در بانك داراي حساب است يك مشتري با
ATM كاربران در سيستم مي . هر كاربر بانك يك حساب دارد. كار مي كند كاربر سيستم محسوب مي شود و با دستگاه تعامل دارد

ربران نوع طاليي وابسته به نوع آنها باشد مثالً كا ATMبه شكلي كه نحوه تعامل آنها با دستگاه . توانند انواع مختلفي داشته باشند
  .)استفاده شده است Stateدر اين قسمت از الگوي . (اجازه انتقال وجه بيشتري در روز توسط دستگاه را داشته باشند

  .هاي توقيف شده در سيستم لحاظ شده استهمچنين در اين مثال نحوه ساختار ايستاي الزم جهت نگهداري اطالعات كارت
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  پارامترها
اين گزينه، كه يك پارامتر از . جزئي تنظيمي هستند كه راهبر سيستم و يا توسط كامپيوتر بانك به روز مي شوندپارامترها در سيستم 

همچنين پارامترها انواع گوناگون دارند و در نتيجه جهت اعتبارسنجي آنها نياز . كدام نوع است ممكن است در طول زمان متغير باشد
  .تا جهت مديريت پارامترها در سيستم را نشان مي دهدشكل زير ساختار ايس. به عمل خاصي است

  

 

  نمودار كالس نشاندهنده ساختار ايستاي پارامترها در سيستم 5شكل 
  

تاكنون دو . هاي مختلفي داشته باشديك پارامتر در طول زمان ممكن است به روزكننده . همانطور كه در نمودار توصيف شده است
روز كننده تعيين شده است به روز كننده هاي نرمال كه به روز شدن اطالعات توسط راهبر سيستم را مديريت مي كنند و به  نوع به

به اين دليل رابطه ميان آن و كالس اطالعات (روز كننده هاي با كامپيوتر بانك كه زماني كه اتّصال با كامپيوتر بانك برقرار باشد 
مقادير ) تگي است كه اين رابطه هميشگي نيست و تنها در هنگام اتصال با كامپيوتر بانك قابل رديابي استكامپيوتر بانك از نوع وابس

كالس اطالعات كامپيوتر بانك ارتباط با كامپيوتر بانك را نيز برقرار مي كند به نحوي . اين پارامترها را با اين اتصال تنظيم مي كند
هاي سازي اين اعمال نياز به كالسبه نظر مي رسد جهت پياده. از آن اطالعاتي گرفتكه مي توان به آن اطالعاتي فرستاد يا 

middleware در نمودارهاي بعدي اين نوع كالس ها نمايش داده . باشد كه اين ارتباط و پروتكل هاي مرتبط  را تسهيل كنند
  .مي شوند
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  بانك) هاي(ارتباط با كامپيوتر 

 

  نحوه برقراري ارتباط با كامپيوتر بانك  6شكل 
  

كه . هاي مختلفي انجام شوديك ارتباط مي تواند به وسيله. بانك نشان داده شده است) هاي(در اين نمودار نحوه ارتباط با كامپيوتر 
حلّي و يك ارتباط به در نمودار باال دو نوع از ارتباط يكي ارتباط با شبكه م. ناميد connectionآن را به شكل كلّي مي توان 

  .وسيله خطوط تلفن نمايش داده شده است

 

  )Coordinator(هماهنگ كننده 
نياز به يك هماهنگ كننده داريم كه روند ) مشتري يا راهبر سيستم(جهت مديريت چرخه كار در يك جلسه كاريِ يك كاربر سيستم 

هاي مرتبط جهت اجراي وظايفشان را نشان مي ها و كالسشكل زير انواع مختلف هماهنگ كننده . اين عمليات را مديريت كند
  .دهد
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  نمودار كالس نشاندهنده ساختار ايستاي هماهنگ كنندگان جلسات 7شكل 
  

هر يك از مديران جلسات . مدير جلسات مشتري عادي و مدير جلسات راهبر سيستم. دو نوع مدير جلسه در نظر گرفته شده است
هاي مختلف مي همچنين ارتباطات الزم جهت انجام عمليات را در اختيار كالس. وريتم گرداندن يك جلسه كاري را در خود دارندالگ

  .گذارند
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  ارتباط مديران جلسات با ابزارهاي دستگاه
نياز به تعامل با ابزارهاي اما اين كالس ها جهت انجام كارهاي خود . آنچه در باال آمد تنها نحوه تعامل منطقي مديران جلسات بود

در اين نمودار مي توان ديد كه يك مدير جلسه بايد به همه . فيزيكي سيستم نيز دارند شكل زير نحوه اين تعامل را نشان مي دهد
به شكلي كه بتوان هر . را پياده سازي مي كنند Deviceهمچنين همه ابزارها واسطي تحت عنوان . ابزارها دسترسي داشته باشد

اما دو ابزار خاص هستند كه نحوه كار آنها كمي پيچيده . اندازي اوليه كرد و وضعيت كاركردي آن را در هر زماني جويا شدسط را راهوا
بدين شكل كه هر قالب . چاپ، عمل چاپ را انجام مي دهد (Template)اول چاپگر است كه با استفاده از تعداد قالب . تر است

چاپگر با استفاده از اين خروجي اطالعات را چاپ مي . عات و توليد يك خروجي قابل چاپ از آنها را داردقابليت پر شدن توسط اطال
  . و قسمت دوم در بخش بعدي به تفصيل توضيح داده شده است. كند

 

  نمايش نحوه تعامل مدير جلسات با ابزارهاي دستگاه 8شكل 
  

  فرم ها
هاي خاص كه يك مدير جلسه با استفاده از فرم. است (Monitor)ل نمايش اطالعات بر روي نمايشگر موضوع اين قسمت حو

را دارند، اطالعات كاربر را بر  (ShowableForm)قابليت پر شدن توسط اطالعات مشخص و توليد يك خروجي قابل نمايش 
همچون متن، عكس و (فه هاي قابل استفاده مجددي اي از مؤلّهر فرم قابل نمايش، مجموعه. روي صفحه نمايش نشان مي دهد
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در اين نمودار از الگوي . (انداز نمايشگر خواهند بودهستند كه پس از مقدار دهي اوليه قابل نمايش توسط راه) انيميشن
Composition استفاده شده است(.  

  

 

  ها نمايش ساختار ايستاي الزم جهت توليد فرم 9شكل 
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  نمودار ترتيب

  مقدمه
مستند مربوطه، با استفاده از نمودار توالي  1ي سازي موارد كاربرد استخراج شده در نسخهي محققدر اين مستند نحوه

(Sequence Diagram)  و با تأكيد بر رد و بدل سازي پيام ميانlifelineموارد كاربرد انتخاب شده . ها، تشريح شده است
هاي يك حساب كه هر يك از آنها در ها و چاپ تراكنشروزرساني پارامترود به سيستم، برداشت وجه، پرداخت فيش، بهور: عبارتند از

  .اندها نيز بر اساس نمودار كالس سيستم به دست آمدهlifeline. يك نمودار به تصوير كشيده شده است

  .ي تحقق موارد كاربرد را به خوبي نشان دهدو نحوهتواند ترتيب هاي فعاليت، مياين مستند به همراه مستند نمودار
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  ورود
كاربر براي انجام هر فعاليت بانكي با استفاده از كارت خود بايد به . ي ورود كاربر به سيستم نشان داده شده استدر اين نمودار نحوه

 .سيستم وارده شده باشد و ورود وي از سوي سيستم تأييد شده باشد

 

  نمودار توالي ورود به سيستم 10شكل 
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خوان ابتدا كارت. كندخوان، تقاضاي خود جهت ورود به سيستم را اعالم ميدر اين نمودار كاربر با ورود كارت خود به درون كارت
اه ديگري باشد، سيستم در صورتي كه كارت كاربر ناخوانا بوده يا متعلق به دستگ. كند تا اطالعات كارت كاربر را بخواندتالش مي

جديد  (session)ي خوان يك جلسهدر غير اين صورت، كارت. دهدكند و كارت وي را پس ميرخداد خطايي به كاربر اعالم مي
پس از . ي خود را وارد نمايدخواهد تا گذرواژهمدير جلسه از كاربر مي. دهدايجاد نموده و كاربر از طريق آن فعاليت خود را ادامه مي
ي ورودي و نيز اطالعات موجود اخذ شده از كارت كاربر به كامپيوتر بانك، ورود گذرواژه از سوي كاربر، مدير جلسه با ارسال گذرواژه

در صورتي كه اطالعات ورودي صحيح باشد و كاربر از سوي . كند تا از صحت اطالعات وارد شده اطمينان حاصل نمايدسعي مي
در غير اين صورت، سيستم . گويدآمد ميه، ورود كاربر را به سيستم را به وي اعالم كرده و به او خوشسيستم تأييد شود، مدير جلس

از او درخواست ) شودهاي سيستمي مشخص ميكه از طريق پارامتر(به تعداد دفعات مجاز ورود گذرواژه نادرست از سوي كاربر  
گويد خوان ميگذرواژه، اطالعات ناصحيح به سيستم بدهد، مدير جلسه، به كارت كند، اگر كاربر به تعداد دفعات مجاز ورودگذرواژه مي

  .كه كارت كاربر را ضبط كند
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  برداشت وجه
فرض بر اين بوده است كه كاربر قبالً با . ي عمليات برداشت از حساب مشتري به تصوير كشيده شده استدر اين نمودار نحوه

  .است برداشت وجه از حساب متناظر كارت خود را نموده استموفقيت به سيستم وارد شده است و درخو

  

 

  نمودار توالي برداشت وجه 11شكل 
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پس از اين كه كاربر . كند تا مقدار وجه مورد نياز خود را به سيستم اعالم نمايددر اين نمودار ابتدا مدير جلسه از كاربر درخواست مي
ارد نمود، مدير جلسه با ارسال اطالعات ورودي به كامپيوتر بانك، امكان پذيري عمليات درخواستي را بررسي مبلغ مورد نظر خود را و

در صورتي كه مبلغ مورد درخواست مشتري بيش از مبلغ موجود در حساب وي و يا بيش از موجودي فعلي دستگاه باشد، . كندمي
مبلغ مورد نظر خود را اين بار با توجه به سقف مجاز برداشتي كه سيستم به او  خواهدكند و از او ميسيستم به كاربر اعالم خطا مي

شود تا اين كه كاربر مبلغ مجازي را به سيستم بدهد و يا اينكه از انجام اين كار به كرات تكرار مي. اعالم كرده است، وارد نمايد
پذيري پرداخت، از سوي در هر مرحله از تكرار بررسي امكاندر صورتي كه انجام عمليات مورد درخواست كاربر . عمليات منصرف شود

دهد و صندوق نيز مبلغ مورد درخواست را سيستم تأييد شود، مدير جلسه به صندوق دستگاه، دستور پرداخت مبلغ درخواستي را مي
هاي طي شده در كه تمامي روالبدين معني . اين قسمت بايد به صورت تراكنشي انجام گيرد. نمايدشمارش نموده و تحويل كاربر مي

ي آن ميسر نشد، بايد همه چيز به شرايط ي انجام عمليات، امكان ادامهاين قسمت بايد كامل انجام گيرند و در صورتي كه در نيمه
  .مشخص شده است criticalاين قسمت روي نمودار با برچسب . قبل از تراكنش برگردد و خطاي مربوطه نيز به كاربر اعالن شود

  پرداخت فيش
در اين نمودار فرض . ي پرداخت فيش بانكي از حساب مشتري و با استفاده از كارت او تشريح شده استدر نمودار اين بخش، نحوه

  .بر اين است كه كاربر قبالً با موفقيت به سيستم وارد شده است
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  نمودار توالي پرداخت فيش بانكي 12شكل 
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. خواهد تا اطالعات فيش مورد نظر خود را به سيستم وارد نمايده در نمودار توصيف شده است، مدير جلسه از كاربر ميهمانطور ك
ي فيش و مبلغ آن به سيستم وارد كرده و سپس مدير جلسه با برقراري ارتباط با كامپيوتر بانك، مشتري اطالعات فيش شامل شماره

د تا از امكان برداشت از حساب او به ميزان وارد شده و انتقال آن به حساب بانك، مطمئن كناطالعات حساب مشتري را بررسي مي
در صورتي كه امكان برداشت از حساب مشتري بررسي و تأييد شد، سيستم فيش كاربر را پرداخت كرده و وي را از انجام . گردد

از حساب مشتري و انتقال آن به حساب بانك، بايد به عمليات بخش مربوط به برداشت پول . كندموفقيت آميز عمليات مطلع مي
در صورتي كه انجام عمليات ميسر . معين شده است criticalاين قسمت نيز روي نمودار با برچسب . صورت تراكنشي انجام گيرد

را از اين خطا مطلع  نباشد، يعني كاربر به ميزان كافي پول در حساب خود جهت پرداخت فيش مورد نظر نداشته باشد، مدير جلسه وي
  .كندمي

  هاروزرساني پارامتربه
هاي سيستمي، مواردي هستند كه در مديريت و پارامتر. هاي سيستمي شرح داده شده استي ست كردن پارامتردر اين نمودار، نحوه

روتين خود را از آنها  هايكنترل سيستم نقش اساسي بر عهده دارند و سيستم بخشي از اطالعات مورد نياز جهت انجام فعاليت
هاي تواند يكي از پارامتري ناصحيح از سوي كاربر ميبه عنوان مثال حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت ورود گذرواژه. كنددريافت مي
  .سيستم باشد

بر عهده سيستم را  adminهاي جديدي كه در اين نمودار وارد شده است، راهبر سيستم است كه در واقع نقش lifelineيكي از 
  . ها نيز از اين دسته استبه روز رساني پارامتر. در سيستم انجام دهد privilegedتواند عمليات دارد و مي
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  هاي سيستميروزرساني پارامتري بهنمودار توالي نحوه 13شكل 
  

توانند توسط هاي سيستمي ميپارامتر. داده شده است هاي سيستمي شرحي ست كردن و به روز رساني پارامتردر اين نمودار نحوه
هاي اجرايي، آماده شده و ذر اختيار سيستم گذارده شوند تا سيستم راهبر سيستم به آن وارد شوند و يا اينكه از قبالً به صورت رويه

از اين رو دو . را انجام دهد رأس ساعت مقرري كه آن هم قبالً برايش تعريف شده است، به صورت خودكار عمليات به روز رساني
lifeline  راهبر سيستم و زمان به صورت ممزوج شده با هم، در يكlifeline اند كه بدين معني است كه در هر ذو صورت، آمده

صورت ها، توالي عمليات انجام شده در سيستم به اين يعني با دستور راهبر سيستم و يا سررسيد موعد مقرر جهت به روز رساني پارامتر
  .خواهد بود

روزرساننده ايجاد سپس مدير جلسه يك شئ از نوع به. شودها به مديرجلسه داده ميهنگام سازي پارامترابتدا درخواست ورود يا به
ئ البته خود ش. شودها از سوي اين شئ انجام ميروزرساني پارامتراز اين پس انجام عمليات به. دهدكرده و آن را در اختيار قرار مي

دهد و ي نرمال، كه عمليات به روز رساني راهبر سيستم را انجام ميبه روز رساننده. ي مختلف باشدتواند از دو گونهروز رساننده ميبه
. دهدي پارامتر با كمك كامپيوتر بانك كه عمليات به روز رساني را در موعد مقرر و از طريق كامپيوتر بانك انجام ميروزرسانندهبه

  .در نظر گرفته شده است lifelineدر اينجا براي سادگي و پرهيز از جزئيات براي هر دو مورد يك فعالً 

پذيرند كه در نمودار با سازي، به صورت تراكنشي انجام ميهنكامها در كامپيوتر بانك و نيز عمليات بهكردن پارامتري ستمرحله
  .مشخص شده است criticalبرچسب 
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  هاچاپ تراكنش
ها كاربر پس از ورود به سيستم و با دادن تقاضاي چاپ تراكنش. هاي يك حساب مدل شده استي چاپ تراكنشن نمودار، نحوهدر اي

را به صورت چاپ شده از دستگاه ) در واقع گردش مالي حساب خود(ي آن حساب هاي انجام شدهتواند، تراكنشبه مدير جلسه، مي
  .خودپرداز دريافت نمايد

  
  هاي يك حسابودار توالي چاپ تراكنشنم 5شكل 
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دهد، مدير جلسه از كامپيوتر بانك اطالعات هاي حساب را ميدر اين نمودار، ابتدا مشتري، به مدير جلسه درخواست چاپ تراكنش
ور چاپ سپس مدير جلسه به چاپگر دستگاه دست. كندحساب مشتري را درخواست كرده و آنها را با فرمت مورد نياز خود آماده مي

آميز عمليات را به سيستم نيز انجام موفقيت. شوداطالعات مورد نياز مشتري چاپ شده و به وي تحويل مي. دهدها را ميتراكنش
.دهدكاربر اطالع مي
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  نمودار مؤلّفه

  مقدمه
استفاده آنها از يكديگر در جهت همچنين ارتباط اين مؤلّفه ها و نحوه . در اين مستند انواع مؤلّفه ها در سيستم نشان داده شده است

مرتبط با هر مؤلّفه و ارتباط خود اين  (artifacts) همچنين محصوالت. انجام مسئوليت هايشان به نمايش گذاشته شده است
  .محصوالت در نمودار ديگري نشان داده شده است

 

  نمودار مؤلّفه
 connectionبعضي از مؤلّفه ها مثل . كنند نشان داده شده استدر اين نمودار مؤلّفه ها و محصوالت عمده كه آنها را محقق مي 

جهت ساده شدن نمودار سعي شده است كه . و مؤلفه هاي ديگري بايد آنها را محقق كنند. هستند abstractبه شكل  deviceو 
  .خود داري شود)  ها deviceبه خصوص در مورد (از نمايش مؤلفه هاي با شكل مشترك 
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  محصوالت
اين نمودار به عنوان نمودار . ي كه شامل محصوالت ديگري است نشان داده شده است (artifacts)ين نمودار محصوالت در ا

  .همچنين در نمودار انتقال به آن ارجاع داده مي شود. تكميلي جهت نمودار باال قابل استفاده است
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  نمودار انتقال

  مقدمه
كه بر روي آنها قرار مي گيرد نشان داده  (artifacts)خيل در اين سيستم و محصوالت هاي محاسباتي ددر اين مستند انواع گره

  .هاي به شكل يك پيوند برقرار شده استهمچنين ارتباط ميان اين گره. شده است

  

 

  نمودار انتقال
در كامپيوتر بانك . بانك و ديگر كامپيوتر ATMاول دستگاه . همانطور كه در نمودار نشان داده شده دو نوع گره پردازش داريم

 ATMو در دستگاه ) رجوع شود به مستند نمودار مؤلّفه(ها قرار مي گيرد محصوالتي كه مربوط به مديريت پارامترها و حساب
پيوند ميان اين دو گره . قرار مي گيرند... محصوالتي جهت مديريت ابزارها، چرخه انجام كار، توليد فرم ها و قالب هاي چاپ و 

كه در سيستم قرار مي گيرد ممكن است با شبكه داخلي، تلفن و حتي ماهواره  connection.jarشي بسته به محصول پرداز
  .باشد

  

 

  نمودار انتقال سيستم دستگاه خودپرداز:  14شكل 
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  مستند معماري نرم افزار

  مقدمه
  هدف

كدام از جنبه خاصي به نرم افزار مي نگرند، ديدي مفهومي از نرم افزار را ارائه  هاي معماري مختلفي كه هراين مستند به وسيله ديد
  . و با هدف شناخت و ارائه تصميمات معماري مهمي كه در تحليل و طراحي اين سيستم گرفته شده است توليد گرديده. مي كند

  دامنه
  . ارائه مي كند (ATM)دستگاه خودپرداز افزار، ديدي كلّي از معماري سيستم اين مستند به عنوان معماري نرم

  

  نمايش معماري
، پردازه ها، سخت افزار و بهره وري توصيف )ديد منطقي(در اين مستند سيستم را از جنبه هاي مختلفي چون موارد كاربرد، كالس ها 

به ) بعد سخت افزاري و شبكه(  همچنين جهت مطالعه ديد انتقال. ديد پياده سازي به عنوان بخشي جدا معرّفي نشده است. مي كنيم
  .مستند نمودار انتقال مراجعه كنيد

  

  اهداف و محدوديت هاي معماري
  در طراحي اين سيستم نيازمندي ها و محدوديت هاي سيستمي كليدي وجود دارد كه برروي معماري تأثير به سزايي مي گذارد

قابليت اتكاي بااليي را به معماري سيستم تحميل مي  ساعته داشتن 24روز هفته و به شكل  7لزوم برپا بودن سيستم در  .1
 .كند

همچون اكثر سيستم هاي مالي اين سيستم نيز از لحاظ ايمني بايد در حدي مطلوب باشد كه جزئيات آن در مستند  .2
 .تكميلي پروژه آمده است

سازگاري و انعطاف پذيري را در اي طراحي شود كه حداكثر به دليل لزوم ارتباط با كامپيوتر بانك سيستم بايد به گونه .3
 .و جهت ارائه خدمت پيوسته قابليت اتصال به روش هاي گوناگون را داشته باشد. ارتباط با آن داشته باشد

دستگاه خودپرداز به عنوان ارائه كننده يك خدمت به عموم مردم بايد داراي واسطي ساده و تا حد ممكن ثابت را داشته  .4
اي طراحي شود كه در عين سادگي در صورت لزوم تغيير در نرم افزار دچار تغييرات بايد به گونهباشد لذا واسط كاربر آن 

 .جهت مشاهده شرح اين جزئيات به مستند تكميلي مراجعه كنيد. اندكي شود
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  ديد منطقي
ها در بسته ها و زير اين توصيف شامل مهمترين كالس ها، نحوه توزيع آن. در اين بخش سيستم را از ديد منطقي توصيف مي كنيم

همچنين مهمترين اجزايي را كه . افزار خواهد بوددر ميان اليه هاي مختلف نرم) مؤلّفه ها( سيستم ها و نحوه توزيع زير سيستم ها  
در مكان هايي كه نمايش ارتباط ميان . مواردكاربرد مهم را محقق مي سازند، مثل جنبه هاي پوياي معماري را توصيف مي كند

 .ها موجب وضوح بيشتر مطلب گردد بخش هايي از نمودار كالس نيز آورده شده است كالس

اين مدل نشان مي دهد معماري سيستم از يك معماري سه اليه . در اين ديد تنها بسته هاي مهم و ارتباط آن ها آورده شده است
بازنمايي هر آنچه در دستگاه است را دارند اين است به شكلي كه وظيفه  uiاليه نمايش شامل كالس هاي بسته . استفاده مي كند

  .بازنمايي ممكن است به شكل چاپي، فرم يا منو باشند

آنچه به آن منطق برنامه گفته مي شود در دو بسته گردانندگان و تراكنش ها مدل مي شود همچنين كالس هاي درون اين اليه از 
مقاصد ) براي سادگي در اينجا آورده نشده( connectionي بسته و با كمك كالس ها) model(ابزار و ساختارهاي داده اي 

  .خود را عملي مي كنند

  

  

  ايديد پردازه
تجزيه ) وزنهاي سبكهايي از پردازهگروه(و سنگين وزن ) هاي تكي كنترليرشته(هاي سبك وزن در اين بخش، سيستم را به پردازه

ها را، نظير هاي اصلي ارتباط بين پردازهبندي كرده و اسلوبباط يا تعامل دارند را دستهها كه به هم ارتهايي از پردازهگروه. كنيممي
- ها يا رشتهپردازه(اي معماري است و وظايف اين مرحله در واقع توصيف ديد پردازه. كنيمها، توصيف ميها و تالقيارسال پيام، وقفه

ها به وظايف را توصيف همچنين تخصيص اشياء و كالس. كندان را توصيف ميدرگير در اجراي سيستم، تعامالت آنها و تنظيماتش) ها
ي كنترلي داشته وجود اين ديد در مستند معماري اختياري است و تنها زماني به آن نياز داريم كه سيستم بيش از يك رشته. كندمي

  .دهاي كنترلي با هم تعامل داشته و يا به يكديگر وابسته باشنباشد و اين رشته
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  :كنيمها، اطالعات زير را نگهداري ميبراي هر شبكه از پردازه

 نام .1
 هاي دخيلپردازه .2
هاي واقعي هستند كه شامل كه در آن اشياء، پردازه collaboration diagramها با استفاده از  تعامالت بين پردازه .3

-و مشخصات ارتباطي آن را نگهداري مي lifetimeبراي هر پردازه، رفتار، . هاي كنترلي مخصوص به خود هستندرشته
  .كنيم

  

  
  :هاي اصلي عبارتند ازدر اين سيستم پردازه

هاي ي اصلي است كه كاربر با آن ارتباط برقرار كرده و با استفاده از آن ميان منواين پردازه، پردازه: كنترلر اصلي ناوش .1
افزار دستگاه ارتباط برقرار ين پردازه با اغلب سختا. داردسيستم حركت كرده و درخواست خود را به سيستم اعالم مي

ها در اين پردازه انجام كنترلر انجام تراكنش. نمايدهاي مربوطه مديريت ميكرده و ارتباط ميان آنها را با استفاده از كالس
تبار جلسه را نيز با ارتباط با اشياء مشخص شده روي تصوير، ارزيابي اع session validatorكند و شئ فعاليت مي

 .دهدقبل از هر درخواست منطقي كاربر انجام مي
هاي خود و نيز سيستم اين پردازه، مستقالً عمل پايش سيستم را بر عهده دارد و با استفاده از حسگر: كنترلر ايمني سيستم .2

كند اي جوهر سعي ميهژير و نيز فعال سازي افشانندههوشمند حفاظت پول، به هنگام احساس خطر با به صدا در آوردن آ
 .در برابر حمله انجام شده، مقابله كند

-به محض بروز مشكل در يكي از اينترفيس. كنداين پردازه، اتصال دستگاه به شبكه را پايش مي: كنترلر اتصال به شبكه .3
ي برقراري وظيفه. كند تا اتصال دستگاه را از طريق يك خط ارتباطي ديگر برقرار سازدهاي شبكه، كنترلر تالش مي

 .ي بانكي نيز از ديگر وظايف اين پردازه استهاي ايمن سيستم با شبكهارتباط
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  ابعاد و كارايي
هاي كارايي مورد هدف در اين بخش مورد بررسي افزار كه بر معماري تأثير دارند و نيز محدوديتهاي ابعاد اساسي نرمتوصيف ويژگي

  :آيد عبارتند ازبه دست مي اطالعاتي كه در اين قسمت. گيردقرار مي

 .تعداد عناصر كليدي كه سيستم براي هندل كردن در اختيار خواهد داشت •
 .هاي كليدي سيستممعيار •
 .اندازي سيستمجهت راه) ديسك سخت و حافظه(ميزان منابع مورد نياز  •

- شوند كه معماري را به روشينجا مطرح ميشوند؛ و به اين دليل در اهاي سيستم تلقي ميمنديبيشتر اين خصوصيات به عنوان نياز
  .دهيمبراي هر نيازمندي، چگونگي پشتيباني معماري از آن را شرح مي. دهنددار و با تمركز بر نقاط ويژه نمايش ميهاي معني

  :رود سيستم آنها را برآورده سازد به شرح زير استهاي اساسي كه انتظار ميويژگي
 .تراكنش معتبر را آن واحد و روي كامپيوتر مركزي بانك داشته باشد 10000سيستم بايد توانايي انجام  .1
المكان انجام هر شود حتيپيشنهاد مي. (دقيقه انجام دهد 1سيستم بايد قادر باشد تا يك تراكنش معتبر را ظرف حداكثر  .2

 ).ثانيه به طول نينجامد 30تراكنش بيش از 
 .ارتباطي به كامپيوتر بانك متصل باشدزير ساخت  2سيستم بايد قادر باشد با حداقل  .3
 .سيستم بايد از تمامي وقايع اتفاق افتاده الگ گرفته و آن را در پايان هر روز به كامپيوتر مركزي بانك ارسال كند .4
افزار دستگاه خواهد بود و نرم Microsoft Windows XP Pro. SP2ي سيستم عامل اصلي كنترل كنندهسيستم .5

 .ارگذاري باشدبايد روي آن قابل ب
 .مگابايت قابل بارگذاري باشد 32ي افزار دستگاه بايد قادر باشد روي يك سيستم با حداقل حافظهنرم .6

  كيفيت
توسط ...  پذيري، قابليت اعتماد، قابليت حمل، وهاي سيستم نظير گسترشسازي قابليتدر اين قسمت، به توصيف چگونگي برآورده

ها نظير ايمني، امنيت، يا مفاهيم خصوصي، اهميت قابل توجهي داشته باشند، بايد به دقت اگر اين ويژگي .پردازيمافزار ميمعماري نرم
  .كنيمي معماري هستند، فهرست ميدر اين قسمت، ابعاد كيفيتي سيستم را كه تشكيل دهنده. شرح داده شوند

  هاي كارايي عملياتينيازمندي •
 ).به مستند تكميلي مراجعه شود(ا هتأمين امنيت باال براي انجام تراكنش .1
 .ساعت در هر روز قابل استفاده باشد 24سيستم بايد هر هفت روز هفته و هر  .2
 .متوسط زمان بين دو خرابي سيستم بايد بيش از يك هفته باشد .3
 ).ه حالت اوليهافزار دستگاه ببازگرداندن نرم. (دقيقه ميسر باشد 30اندازي سيستم بايد در كمتر از رفع خرابي و باز راه .4
  .افزار دستگاه بايد به صورت برخط و با اتصال به كامپيوتر بانك به صورت خودكار امكان پذير باشدبه روز رساني نرم .5

 اهداف كيفيتي •
 .هاي سنتي به مشتريان ارائه دهدسيستم بايد در هر حالت كيفيت سرويسي بيش از شيوه .1
  .اي كه ارتباط ميان كاربر و سيستم يك ارتباط تعاملي زنده باشدد، به گونهگويي دستگاه بايد بسيار كوتاه باشزمان پاسخ .2

 و قابليت حمل پذيرياهداف گسترش •
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هاي اينترنتي، نظير كيوسك(هاي ديگر اي طراحي شود كه در آينده امكان استفاده از آن در زمينهسيستم بايد به گونه .1
STB باشدنيز با صرف كمترين هزينه و زمان ميسر ) ...و. 

 .هاي عامل ديگر نيز با اندكي تغيير قابل اجرا باشدافزار دستگاه بايد روي سيستمنرم .2
  .ي مختلف را داشته باشدهاي شبكههاي عامل و واسطهاي مشابه با سيستمسيستم بايد قابليت اتصال به سيستم .3

جهت كسب اطالعات بيشتر به آن . ا آمده استههاي اساسي سيستم در مستند تكميلي پروژه و در قسمت نيازمنديساير ويژگي
  .قسمت رجوع شود
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  مستند تكميلي

  مشخصات پروژه
. تعريف گرديده است RUPاين پروژه در راستاي توليد يك سيستم هوشمند براي دستگاه خودپرداز بانك و بر اساس متدولوژي 

  .م خواهد پذيرفتنفره انجا 2ماه و توسط يك تيم  2ي سيستم در زماني حدود طراحي اوليه

  :هاي زير را در اختيار مشتريان قرار دهدسيستم بايد قادر باشد تا قابليت

 امكان برداشت از حساب •
 امكان انتقال وجه •
 امكان پرداخت فيش •
 ي اطالعات حسابمشاهده •

از سوي اپراتور مربوطه و يا  را) هاي سيستميمثل ورود و تغيير برخي از پارامتر(همچنين سيستم بايد قابليت انجام تنظيمات مختلف 
  .ارتباط منظّم با كامپيوتر بانك داشته باشد
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  هانيازمندي
  خالصه

كاربران نهايي اين سيستم تقريباً تمامي . ي كاربرد بسيار گسترده استسيستم دستگاه خودپرداز بانك يك سيستم با حوزه
المقدور چند زبانه سند بسيار قدرتمند و در عين حال ساده و حتيگيرد و لذا بايد داراي واسط كاربرپاقشار جامعه را در بر مي

هاي امنيتي مكانيزم. هاي بانكي مشتريان فراهم آوردي بااليي از امنيت را براي انجام فعاليتاين سيستم بايد درجه. باشد
م حاالت وجود داشته باشد تا در به كار رفته در آن بايد بسيار حساس و دقيق بوده و امكان ثبت تمامي وقايع سيستم در تما

سيستم . ي استفاده از اين سيستم بايد بسيار ساده باشديادگيري نحوه. صورت نياز بتوان در هر زمان، اتفاقات را رديابي كرد
در . بايد بتواند براي انجام هر فعاليت از مشتري تأييد گرفته و پس از پايان آن نيز در صورت لزوم به كاربر گزارش دهد

ي اعمال بانكي در سيستم بايد به صورت تراكنش كليه. واقع سيستم بايد توانايي تعامل پويا با مشتري را دارا باشد
(transaction)  انجام پذيرند تا در صورت لزوم و بروز مشكل امكانroll back هاي قسمت. وجود داشته باشد

المقدور به صورت ماژوالر و مستقل از ساير زيم بايد حتيپرداهاي بعدي به توضيح آنها ميمختلف دستگاه كه در بخش
در . ها فراهم باشدروزرساني هر يك از آنها بدون دستكاري ساير بخشها طراحي شوند تا امكان تعويض، تعمير و بهبخش

ساير پذيري سيستم بسيار ضروري است و سيستم بايد امكان ادغام و تعامل متقابل با نظر گرفتن امكانات گسترش
اي موجود انجام خواهد ها مشابه از طريق زير ساخت شبكهارتباط اين سيستم با سيستم. هاي موجود را داشته باشدسيستم

را ... هاي كابلي و شبكه  سيم،ي بيهاي موجود نظير خطوط تلفن، شبكهگرفت و بايد قابليت پشتيباني از انواع زير ساخت
هاي بانكي اي سيستم بايد تا حد ممكن سبك باشد تا هم امكان انجام سريعتر فعاليتهدر عين حال بار شبك. داشته باشد

  .فراهم باشد فراهم باشد و هم اين كه در صورت بروز مشكل، با حداقل امكانات زير ساختي، كماكان امكان انجام فعاليت

  امكانات اساسي
  :ر اختيار كاربر نهايي قرار دهدرود يك دستگاه خودپرداز امكانات اساسي زير را دانتظار مي

 هاي عابر بانك و استخراج اطالعات از آنها؛جهت خواندن كارت: خوانكارت .1
براي . هاي هوشمند رايج را داشته باشدشود كه قابليت خواندن انواع كارتاي طراحي مياين قسمت به گونه

پذيري ما براي افزايش قابليت گسترشهاي اعتباري معمولي كافي است اكاربرد فعلي قابليت خواندن كارت
و  mastercard(المللي هاي اعتباري بينهاي ديگر، نظير كارتسيستم، بهتر است توانايي خواندن كارت

visacard ي اينترنت؛ استفاده از جهت فراهم كردن امكان اتصال كاربر به شبكه(هاي تلفن ، كارت...)و
همچنين . نيز براي سيستم در نظر گرفته شود... و ...) تي، خريد بليط، دستگاه خودپرداز به جاي كيوسك اينترن

كه قابليت خواندن كارت را از همان خارج دستگاه و بدون ( DIPهاي خواندر صورت امكان استفاده از كارت
  .شودتر توصيه ميبه جاي انواع قديمي) ي داخلي دارندنياز به وارد كردن آن به محفظه

 ت ورود اطالعات كاربر؛جه: كليدصفحه .2
گير ي شمارههمانند صفحه، #و  *هاي و عالمت 9تا  0ارقام (تايي 12كليد هاي فعلي، يك صفحهبراي كاربرد

هاي كليدهاي جديد به سيستم، از صفحهتوان جهت تسهيل افزودن قابليتكند، اما ميكفايت مي) تلفن
اي باشد كه در صورت كليد به دستگاه به گونهتصال اين صفحهالمقدور بايد احتي. كامپيوتري نيز بهره گرفت
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هاي به كار رفته در اين دكمه. تر با حداقل هزينه و زمان ميسر باشدلزوم امكان تعويض آن با انواع پيشرفته
ي نامتعارف، شرايط مختلف اي طراحي شود كه نسبت به كاركرد زياد، فشار يا ضربهكليد بايد به گونهصفحه

 .مقاوم باشد... و ) از نظر سرما، گرما، رطوبت(ي جو

 جهت نمايش اطالعات خروجي و وضعيت سيستم به كاربر؛: ي نمايشصفحه .3
توان كافي است، اما مي 320×  240اينچي با رزولوشن  5.7ي نمايش تك رنگ براي كاربرد فعلي، صفحه

نيز بهره ) يا باالتر 640×   480اينچي رنگي  11ش نظير صفحات نماي(تر هاي آتي از انواع پيشرفتهبراي كاربرد
). نيز استفاده نمود... رساني و هايي از صفحه براي تبليغات، اطالعتوان از بخشدر اين صورت مي(گرفت 

اي همچنين بايد به گونه. اي برخوردار استي نمايش نسبت به ضربه از اهميت ويژهمقاومت اين صفحه
شود از پيشنهاد مي. يي روز و تابش مستقيم نور خورشيد همچنان قابل خواندن باشدطراحي شود كه در روشنا

 90تا  20هاي ي محافظ نشكن دو جداره استفاده شود كه در رطوبت، با شيشهLCDصفحات نمايش رنگي 
 شرايط محيطي، بسته(ي سلسيوس بدون مشكل قابل استفاده باشد درجه 40تا  -10درصد و نيز درجه حرارت 

به محل به كارگيري دستگاه قابل تغيير است، فعالً سعي شده است تا شرايط در نظر گرفته شده تا حد امكان 
  ).عموميت داشته باشند

 براي شمارش وجه و تحويل آن به مشتري؛: شمارپول .4
اين  شودپيشنهاد مي. شمار دستگاه، بايد قابليت شمارش اسكناس و تحويل آن به مشتري را داشته باشدپول

اي كه قابليت خرد كردن اسكناس را بر اساس ميزان وجهي كه از هر نوع قسمت هوشمند طراحي شود، به گونه
ي ميزان وجه اي باشد كه كليههمچنين طراحي آن به گونه. شود، داشته باشداسكناس در اختيار آن گذارده مي
- كند و آن را به صورت تركيبي از اسكناسهاي فقط درشت يا فقط ريز خرد نمورد نياز را به صورت اسكناس

 .هاي ريز و درشت در اختيار قرار دهد

 هاي انجام شده؛براي چاپ فرايند: چاپگر .5
ها تك رنگ موجود در بازار كه معموالً روي ماشين حساب dot matrixتواند از انواع چاپگر به كار رفته مي

كاغذ چاپگر، به صورت رولي در اختيار آن . ، باشدشودها جهت چاپ رسيد تعبيه ميهاي فروشگاهو صندوق
  .االمكان قابليت اتصال چندين رول كاغذ، به صورت همزمان را نيز داشته باشدشود و حتيگذارده مي

  هاي مورد نيازساير امكانات و ويژگي

به  ، كه قابليت اتصال چندگانهmultiple network interfaceترجيحاً يك : قابليت اتصال به شبكه .1
رود دستگاه بتواند عالوه بر اتصال به شبكه با خطوط معمولي انتظار مي. شبكه را براي دستگاه فراهم سازد

-و نيز شبكه (TCP/IP)هاي اترنت كابلي ، قابليت اتصال به شبكه)يا باالتر kbps 33.6با مودم (تلفن 
يباني دستگاه از اترنت كابلي در صورت پشت. را نيز داشته باشد (wireless networks)سيم هاي بي

(10/100 Mbps) هاي استفاده از خطوط اختصاصي تلفن نيز ها، هزينهعالوه بر افزايش سرعت تراكنش
جايي دستگاه را در هر نقطه از سيم، جابهي بيهمچنين قابليت اتصال دستگاه به شبكه. كاهش پيدا خواهد كرد
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شود، جهت حفظ ايمني سيستم، هر گونه اتصال به شبكه، از نوع مياكيداً توصيه . برد شبكه تسهيل خواهد كرد
secure باشد. 

كليد خارجي جهت انجام تنظيمات دستگاه و توسط مسئول اتصال صفحه: كليد خارجيقابليت اتصال صفحه .2
ولي شود تا كاربران معمشود لذا درگاه اين اتصال ترجيحاً به صورت نهان تعبيه ميسيستم در نظر گرفته مي

. امكان دسترسي به آن را نداشته باشند و تنها در شرايط خاص، مسئول سيستم بتواند به آن دسترسي پيدا كند
ترجيحاً . هايي از انواع استاندارد رايج در بازار را به سيستم فراهم كندكليددرگاه اتصال بايد قابليت اتصال صفحه

در پشت دستگاه در نظر گرفت تا در مواقع لزوم مسئول شده كليد خارجي به صورت تعبيهتوان يك صفحهمي
كليد خارجي، به سيستم دسترسي پيدا سيستم بتواند در اسرع وقت و بدون نياز به حمل و نقل و اتصال صفحه

 .كند

از اين . كندهاي خودپرداز را تهديد ميي ديگر، امنيت دستگاهحمالت فيزيكي احتمالي بيش از هر حادثه: ايمني .3
 :ICP)هاي هوشمند حفاظت پول ستفاده از سيستمرو ا Intelligent Cash Protection)  جهت

شوند كه به هنگام تشخيص اي طراحي ميها به گونهاين سيستم. شودجلوگيري از اين حمالت توصيه مي
فرد  هاي موجود در دستگاه، آنها را برايحمله به دستگاه، با افشاندن جوهرهاي پاك نشدني روي اسكناس

  .نمايدمجرم كامالً بال استفاده مي
هاي غير مجاز كمك هاي ايمني روز در طراحي دستگاه به حفاظت آن در مقابل دسترسياستفاده از استاندارد

است كه حفاظت دستگاه  CENمهمترين و پركاربردترين استاندارد موجود در اين زمينه، استاندارد . خواهد كرد
از اين  CEN Lي نسخه. نمايدكننده تضمين ميكننده و سوراخهاي حرارتي، خردهرا در مقابل حمالت دستگا

اين . شودي بااليي از ايمني بوده كه براي كاربرد حاضر نيز استفاده از آن توصيه مياستاندارد داراي درجه
گذرد و آن ميسال از ظهور  60است كه اكنون بيش از  UL 291تر استاندارد قديمي ي قوياستاندارد نسخه

هاي پر رفت و آمد و تر در محلهاي حساسبراي كاربرد. تر استنسبت به حمالت مدرن امروزي ضعيف
در  CEN IVو  CEN I ،CEN IIIتر اين استاندارد همچون هاي ايمنخطرناك، حتي استفاده از ويراست

هاي ايمني مكانيكي و تفاده از قفلها، با اساين استاندارد. شودهاي بيشتر توصيه ميقبال پرداخت هزينه
ي بااليي از ايمني را براي دستگاه هاي حساس به لرزش، درجههاي خطر و حسگر، آژيرالكترونيكي، دوربين

 .آورندفراهم مي

از نظر مصرف توان و انرژي، سيستم بايد تا حد ممكن كم مصرف طراحي شود تا در شرايط اضطراري : انرژي .4
شود سيستم قابليت اتصال به هر دو منابع پيشنهاد مي. آن با حداقل امكانات نيز ميسر باشداندازي امكان راه

 .ولت را داشته باشد 200- 240و  100-127ي تغذيه

در نظر گرفتن امكانات جنبي ديگر براي سيستم نظير امكانات مختلف تنظيم دستگاه، قابليت : گرامكانات دي .5
، بازيافت كامل پول، بلندگو، باركدخوان، شاخص از راه دور وضعيت )پرداخت وجوه(ورود پول به دستگاه 

(RSI)  نيز در آينده سودمند خواهد بود ...و.  
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  لغت نامه پروژه

  مقدمه
افزار سيستم خودپرداز بانك با فرمت هاي مورد استفاده در مستندات پروژه نرمدر اين مستند مشخصات سعي شده است كليه واژه

  . ه شوداستاندارد آورد
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  الف
 ارزيابي  نام

 Verify  نام مستعار

  

  ب
 بخش  نام

 Segment  نام مستعار

  پ
 پارامتر  نام

  ، پارامترهاParameter  نام مستعار

  ....به روزرساني، واردكردن پارامترها توسط راهبر سيستم و   محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

 هرگونه تنظيمات جهت كار با سيستم

  

 نترپري  نام

  ، چاپگرPrinter  نام مستعار

 توليد هر گونه خروجي بر روي كاغذ  محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  يك عامل خارجي است كه قابليت چاپ يك خروجي را دارد

 ت
 توصيف اجمالي  نام

 Brief Description  نام مستعار

   محل استفاده
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توصيف 
 عملكرد/محتويات

 

 

 تراكنش  نام

 transaction  ارنام مستع

   محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  يك عمل منطقاً اتوميك با كامپيوتر بانك توسط كاربر

  ر
 راهبر سيستم  نام

  ، راهبر، مديرAdmin ،Administrator  نام مستعار

   محل استفاده

  

 روند اصلي  نام

 Main Flow  نام مستعار

   محل استفاده

 

 روند جايگزين  نام

 Alternative Flow  ستعارنام م

   محل استفاده

  ز
 زيرسيستم  نام

 SubSystem  نام مستعار
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   محل استفاده

  

  س
 سيستم مديريت فعاليت هاي راهبري  نام

سيستم مديريت راهبري، سامانه مديريت راهبري  نام مستعار

  

 سقف برداشت  نام

   نام مستعار

و توسط موردكاربرد به روزرساني توسط كامپيوتر بانك مقداردهي مي زمان برداشت پول استفاده مي شود  محل استفاده
  .شود

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  .سقف برداشت از يك حساب در يك روز را مشخص مي كند

  

 سقف برداشت يك بار برداشت  نام

   نام مستعار

  .رداشت پول استفاده مي شودو در زمان ب. توسط پارامترهاي ورودي از راهبر سيستم تعيين مي شود  محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  . سقف برداشت در يك بار برداشت از حساب را مشخص مي كند

  

  ش
 شامل  نام

 Include  نام مستعار

 

 شرايط اوليه  نام
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 Precondition  نام مستعار

 

 شرايط نهايي  نام

 Postcondition  نام مستعار

 

 شماره  نام

 ID  نام مستعار

  

 والدارهشم  نام

 Parent ID  نام مستعار

  ع
 عامل  نام

  ، عملگر، بازيگرActor  نام مستعار

 

 عامل اصلي  نام

 Primary Actor  نام مستعار

   محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

 

 

 عامل فرعي  نام

 Secondary Actor  نام مستعار
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  ف
 فيش  نام

 Bill  نام مستعار

   محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  .قبض يا فيشي كه كد قابل خواندني توسط دستگاه دارد و مبلغي كه قابل پرداخت است

 

  ك
 كامپيوتر بانك  نام

  ، سيستم بانكBank Computer  نام مستعار

 گ
 گذرواژه  نام

 Password  نام مستعار

  م
 مشخصات مورد كاربرد  نام

  رد، مشخصات مورد كاربUsecase Specification  نام مستعار

  

 مدير جلسه  نام

Coordinatorهماهنگ كننده،   نام مستعار

   محل استفاده

توصيف 
 عملكرد/محتويات

  هماهنگ كننده چرخه كاري در يك جلسه كاربر يا راهبر سيستم در كار با آن
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 ي
 يوزكيس  نام

  ، موردكاربردUsecase  نام مستعار

   محل استفاده

 

 مورد كاربرد الحاقي  نام

، موردكاربرد الحاقيExtended Usecase  رنام مستعا

   محل استفاده

 

  

  
 


