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 مقدمه

مدل تحليـل، مـدل    هاي افزار كه شامل فعاليت ي فرآيند توليد نرم افزاري به واسطه يك محصول نرم
  گردد. باشد، ايجاد مي سازي و تست مي طراحي، پياده

  سازي  مدل
افزاري قبل از سـاخت   هاي نرم است. ايجاد يك مدل براي سيستم يك مدل، ساده شده يك واقعيت 

يا بازساخت آن، به اندازه داشتن نقشه براي ساختن يك ساختمان ضروري وحياتي است. بسـياري  
ــد ســاخته شــوند را ترســيم    از شــاخه ــه باي   هــاي مهندســي، توصــيف چگــونگي محصــوالتي ك

هـا سـاخته    هـا و توصـيف   شان طبق اين مدلكنند كه محصوالت كنند و همچنين دقت زيادي مي مي 
تواننـد   هاي خوب و دقيق در برقراري يك ارتباط كامل بين افراد پروژه، نقش زيادي مي شوند. مدل

توان به يكباره كل سيستم  هاي پيچيده اين است كه نمي داشته باشند. علت اصلي مدل كردن سيستم
ياري باشد. لذا براي رفع اين ابهامـات و نيـز   را تجسم كرد و ممكن است سيستم داراي ابهامات بس

سازي اسـتفاده   ، از مدلآن هاي مختلف براي فهم كامل سيستم و يافتن و نمايش ارتباط بين قسمت
باشد. مدل تحليل قبل از ي مدل تحليل و مدل طراحي ميسازي خود شامل دو مرحلهشود. مدل مي

شكل زير  باشد.حليل، ورودي مدل طراحي ميشود، در واقع خروجي مدل تمدل طراحي انجام مي
  باشد:گوياي اين مطلب مي
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) اسـت؟ Attirbute) تعريف زير معرف كدام نوع خصيصـه ( EERدر نمودار موجوديت ارتباط ( -1

  )85آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  
 »نهايت در پايگاه داده براي آن فيلدي تعريف نشده است.اي كه در موجوديت و در  خصيصه«

  ) مركب4  ) ساده3  ) مشتق2  ) چند مقداري 1  
        

  )87دولتي  - IT(مهندسي   است؟ نادرسترو كدام جمله زير  روبه ERDبا توجه به  -2
  اي كارمند نداشته باشد. ) ممكن است پروژه1  
  كند. مي) هر كارمند حداكثر در يك پروژه كار 2  
  اي كار نكند. ) ممكن است كارمندي در هيچ پروژه3  
  ) در يك پروژه ممكن است چندين كارمند كار كنند.4  

        
ديگـر مـورد اسـتفاده قـرار      ها از يـك  كدام يك از موارد زير براي متمايز كردن نمونه موجوديت -3

  )88آزاد  -(مهندسي كامپيوتر  گيرد؟ مي
  اسامي صفات خاصه) 2  ) ترتيب صفات خاصه1  
  ) تركيب صفات خاصه4  ) مقادير صفات خاصه3  

       
هاي مجموعه موجوديـت   زيرا را در نظر بگيريد اين عبارت كه تعداد نمونه موجوديت ER نمودارهاي -4

P هاي مجموعه موجوديت  تر يا مساوي با تعداد نمونه موجوديت بايستي بزرگQ   تـوان   باشـند را مـي
 گروه ب) 90آزاد -(مهندسي كامپيوتر  ؟نمودار زير بيان نمودتوسط كدام يك از دو 

 ) فقط نمودار الف1     

 ) فقط نمودار ب2  

  ) هر دو 3  
  كدام ) هيچ4  

        
هاي آن  شود اگر هيچ امكاني براي ارضاي تمامي محدوديت ، ناهمگون خوانده ميERيك دياگرام  -5

شود تا دياگرام زيـر نـاهمگون گـردد:    موجب ميهاي زير  وجود نداشته باشد، كدام يك از پاسخ
  )91دولتي  - IT(مهندسي   

     1 (X 1 ; Z 10= =    
  2 (X 100 ; Z 5= =  
  3 (X 1 ; Z 50= =    
  4 (X 100 ; Z 100= =  
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  صحيح است. )2گزينه ( -1

چـين   به صورت يك بيضي خـط  ERصفت مشتق در موجوديت وجود خارجي ندارد و در نمودار 
توان آن را محاسبه كـرد.   هاي ديگر مي شود. صفت مشتق صفتي است كه به كمك صفت ترسيم مي

گيـري در   باشد. تصميم مثالً سن، يك صفت مشتق است كه با توجه به تاريخ تولد قابل محاسبه مي
به عهده طراح است مثالً معدل كل براي دانشجو بهتر اسـت مشـتق باشـد زيـرا     مورد صفت مشتق 

التحصـيل معـدل كـل بهتـر      كند ولي براي فارغ تر، اين معدل تغيير مي مرتباً با گذراندن دروس بيش
  است بخشي از پديده باشد.

        

 . صحيح است )1گزينه ( -2
  باشد. و حضور پروژه در رابطه اجباري ميبا توجه به نمودار، حضور كارمند در رابطه اختياري 

  
  است: (به طور مثال) ERشكل زير گوياي نموداي 

  
هـاي پـروژه    با توجه به ارتباط يك به چند پروژه با كارمند و اجباري بودن حضور نمونه موجوديت

  داريم:شود، بنابراين رابطه زير را  براي پروژه در نظر گرفته مي(m,1)قيد
كارمنـد دارد. بنـابراين گزينـه اول نادرسـت و گزينـه چهـارم        mيك پروژه حداقل يك و حـداكثر  

  درست است.
چنين با توجـه بـه ارتبـاط چنـد بـه يـك كارمنـد بـا پـروژه و اختيـاري بـودن حضـور نمونـه               هم

  ود، بنابراين رابطه زير را داريم:ش براي كارمند در نظر گرفته مي (0,1)هاي كارمند، قيد موجوديت
هـاي دوم و سـوم    ) و حداكثر يـك پـروژه دارد. بنـابراين گزينـه    E5يك كارمند حداقل هيچ (مانند

  درست است.
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