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 جهاددانشگاهي در يك نگاه-1-1

و غيردولتي زيرنظر شو راي عالي انقالب فرهنگي، داراي شخصيت جهاددانشگاهي نهادي است عمومي

و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به  و از لحاظ اداري، استخدامي مستقل

.سدر تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي

: وظايف كلي جهاد عبارت است از

و ترب-1 و برنامه ريزي فرهنگي و هنر اسالمي و ترويج فرهنگ و مكتبي تبليغ و ايجاد آمادگي فكري يتي

و انحرافات  و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني

 در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور 

و انتشار كتب، ايجاد تشكيالت مناسب به منظور تأليف-2 و مقاالت، ترجمه نشريات نتايج تحقيقات

و توليد مواد كمك آموزشي فره، علمي  نگي

و كاربردي انجام دادن تحقيقات توسعه-3  اي

و صنعتي-4  پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي

 مختلف مورد نياز جامعه هاي فني در زمينه–ارائه خدمات علمي-5

و مستع، حمايت-6 و پژوهشگران جوان و جذب دانشجويان و تشويق و ايجاد شرايط و برنامه ريزي د

و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكالت امكانات الزم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي

و نيازهاي تخصصي جامعه   واقعي

و مقررات آموزش عالي كشور–علمي هاي رسمي آموزشهاي اجراي دوره-7  كاربردي مطابق ضوابط

آ-8 و مقررات ايجاد تشكيالت و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين موزشي

 آموزش عالي 

 مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيالن دانشگاهيهاي مشاركت در ايجاد زمينه-9
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و با گذريابا توجه به يجهاددانشگاهسيسال تاس29در طولكهيدرخشاني سابقهبرين اهداف

و توانمنددس،گذرد مي و خدماتييهايتاوردها كهيمنتهيكسب شده كه به محصوالت  شده است

ديست آنها را معرفيبا مي و در نهاد همگانيو به معرض مانند جذب مشاركتيت به اهدافيرساند

دريشده، همكارييپروژه ها، فروش محصوالت نهايبرخدريالملل بينهاييجاد همكاريا،يخارج

نتكرديصنعت و به اين فنيبرتر، تولهايدهيجه رساندن چن. افتيدست ...ويد دانش نيلذا با توجه به

هاينچشدهياده سازيپهايو با توجه به نمونهييهايازمندين هايفعاليين سامانه يطراحيبراييت

ا ايسامانه وين خصوصيبا چنيخارجهاي در ابتدا الزم بود نمونه ژه آغاز شد،يات رويكه يكردين

ايداشتند را بررس ويطراحيالملل بيننكه قرار بود سامانه در سطحيكرده به خصوص هميبامي شود ست

سامي اش قراريخارجهايف نمونهيرد رويطراحهايتيگرفت لذا الزم بود ويكرد معرفيشده با

.م پرداختيكه در ادامه به شرح آن خواه شود،يفروش محصول بررس

 سامانه شم اندازچ-1-2

و توانمندي آرمان اصلي اين سامانه معرفي فعاليت هاي مختلف در سطح هاي جهاددانشگاهي در عرصه ها

ميالملل بين .باشدي

و تنوع فعاليت و قابليت با توجه به گستردگي و زمينه هاي جهاددانشگاهي در قالب ها هاي مختلف كاري ها

و آن نياز به سامانه اي براي جمع آوري .ها در يك قالب مشخص وجود دارد معرفي

هاي جهاددانشگاهي در يك بستر بر اساس اهداف تعيين شده ذينفعان، كه همان گردآوري كليه فعاليت

و معرفي اين فعاليت نرم ي نيازمند برنامه توسعه يافته اي هستيم كه بتواند تمامي الملل بينها در سطح افزاري

يك اين توانمندي يك ها را در و در و ارائه دهد تا بتواند ابتدا كليه اطالعات را جمع كرده قالب دريافت

و سپس با معرفي مناسب آنها اقدام به جلب همكاري و الملل بينهاي سري دسته بندي قرار دهد و فروش ي

.جذب سرمايه بكند
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 هاي توليد سايت جهاد شيوه-1-3

تا بسته به نقشي كه سازمان. تاثير گذار است استراتژي سازمان در نوع معرفي آن به مخاطبان در نظر دارد

آنها در ذهن مخاطب خود ايجاد كند، شيوه و شناساندن . شودمي به كار بردهو ابزار متفاوتي براي معرفي

چند وجهي كه به دنبال حداكثر سازي قلمرو نفوذ خود هستند به اين مسئله توجه هاي در اين ميان سازمان

رابيشتري دا و از اين رومي بايست با توجه به نوعمي رند كه هر وجه وجودي مخاطب خاص خود طلبد

و ادبيات معرفي .را به كار برد مخاطب، استراتژي

و ساختار وجودي جهادهاي با كنكاشي در سازمان توان اين سازمان را در چهار قالب به مخاطبينمي مشابه

بخشي از ماهيت جهادها در هر كدام از اين قالب. اشاره شده استمعرفي كرد كه در ادامه گزارش به آن 

 نتيجه حاصله به سياستگذاران كمك. شود كه نمودي از يك ديدگاه خاص به جهاد استمي برجسته

و با ديد بازتري به اتخاذ تصميم در خصوص استراتژي مي كند تا تجسم بهتري از ابعاد مختلف جهاد داشته

.ندمعرفي جهاد بپرداز

و شفاف بودن هدف سايتير طراحي يك وب سايت آنچه كه در درجه اول اهميت قرار دارد واضح

به. است و مخاطبان اصلي سايت ،اجزاي سايت و به دنبال آن كاربران بعد از مشخص شدن هدف سايت

در قابل بايد بررسي شود كه كدام يك از اين ديدها به طور موثر. طور كامل قابل تعريف هستند عرضه

.سطح جهاني است

و بسته، سايتي هدف اصلي از تهيهها در هر يك از اين ديدگاه و مخاطبان سايت اطالعاتي هاي كاربران

و داراي اهميت است.مورد نياز براي سايت آورده شده است .كه البته بحث جمع آوري اطالعات نيز مهم

را، به منظور طراحي يك وب سايت براي جهاددانشگاهي ازمي اين سازمان مورد بررسي ديدگاه4توان

:قرار داد 
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.جهاددانشگاهي به عنوان يك سازمان نيمه دولتي.1

و خدماتي جهاددانشگاهي در قالب يك شركت عرضه كننده.2 .محصوالت

.تحقيقاتي–جهاددانشگاهي به عنوان يك سازمان علمي.3

.)هان همكاريسازما(جهاددانشگاهي در قالب يك سازمان مشاركتي.4

جهاددانشگاهي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته هاي متفاوتي از فعاليتي ديدگاه زمينه4در هر يك از اين

و، اهداف سايت، سازمانهاي نوع فعاليت، نوع نگرش به سازمان. است در هر يك از اين ... نوع مخاطبان

.ديد متفاوت است4

هاي تعدادي از سايت، مراكز مختلف جهاددانشگاهيهاي بر سايتبراي انجام اين دسته بندي عالوه

و سازمان www.Unicef.orgبه آدرس) يونيسف( صندوق كودكان ملل متحدي مانند الملل بينهاي سازمان

و فرهنگي سازمان ملل متحد هايو سايت www.Unesco.orgبه آدرس) يونسكو( تربيتي ،علمي

به آدرس Siemensو شركت www.ABB.comبه آدرس ABBصنعتي مانند شركت هاي كمپاني

http://w1.siemens.com آدو همچنين سايت شركت مورد بررسي www.Yamaha.comرس ياماها به

.قرار گرفتند

واحدهاي جهاددانشگاهيو مراكز جهاددانشگاهي ،تنها در برخيها واحدي بررسي شدههاي در سايت

.سايت انگليسي فعال بود

:توان نام بردمي به عنوان نمونه از مراكز زير

و صنعت به آدرس جهاددانشگاهي دان  www.JDevs.comشگاه علم

 www.JDnasir.ac.irجهاددانشگاهي دانشگاه خواجه نصير به آدرس

 www.JDsharif.comجهاددانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف به آدرس

 www.JDiut.ac.irجهاددانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان به آدرس

 www.Royaninstitute.orgپژوهشكده رويان به آدرس
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 www.imp.ac.irپژوهشكده گياهان داروئي جهاددانشگاهي به آدرس

و صتعتي ايران به آدرس هاي سازمان پژوهش  www.irost.comعلمي

و تحقيقاتي اصفهان به آدرس  www.istt.irشهرك علمي

 www.itrc.ac.irس مركز تحقيقات مخابرات به آدر

 ...و

و خدمات در صورتها به معرفي مختصري از مركز، بيان فعاليتها در اين سايت و معرفي محصوالت

 در كدام طبقه بندي قرارها با توجه به اين كه اين سايتها در شرح ديدگاه.وجود پرداخته شده است

آن گيرند به بيان مي .شودمي پرداختهها جزئيات بيشتري از

شد.در سايت فارسي واحدها نيز وضعيت به همين ترتيب است ساختار، عالوه بر نكاتي كه در باال آورده

و كليه فعاليتها سازماني آن و، آموزشي، اعم از پژوهشيهاو معاونت ها،انتشارات نيز آورده ...فرهنگي

.شده است

بهيم به عنوان نمونه و سايت www.JDalzahra.ac.irسايت جهاددانشگاهي واحدالزهرا به آدرس توان

.اشاره نمود www.JDamirkabir.ac.irجهاددانشگاهي واحد اميركبير به آدرس
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ب.1 :ه عنوان يك سازمان نيمه دولتيبررسي جهاد دانشگاهي

.شودمي نيمه خصوصي نگاه–در سناريوي اول به جهاد دانشگاهي به ديد يك سازمان نيمه دولتي

اجزاي تشكيل، ساختار سازمان، تعريف سازمان، در اين نوع نگاه آن جه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد

وي ارائه، ماننمودار سازماني ،اهداف ساز، سازماني دهنده و ارقام .باشدمي ...آمار

.در اين نوع نگاه هدف به طور عمده معرفي سازماني است

جهاد مشخص شد كه سايت اغلب واحدها بيشتر در هاي انجام شده در بيشتر سايتهاي با بررسي

.اي نوع نگاه استي برگيرنده

بهساز پياده .باشدمي ارائه شده powerpointيساز پيادهي سايت جهاد با اين ديدگاه در حقيقت نزديك

:ساختار سايت در اين ديدگاه به صورت زير متصور است

و چشم اندازهاي جهاددانشگاهي�  اهداف

 ساختار سازماني�

)تعامل با دولت(فعاليتي نحوه�

 منابع مالي�

 منابع انساني�

 افتخارات�

 فعاليت هاي زمينه�

oآموزش 

 اهداف�

ها�  سرفصل

 واحدهاي درگير�

�.... 
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oفرهنگ 

�... 

�... 

�... 

oو كارآفريني  اشتغال

oو فناوري  پژوهش

o... 

ها(ها زير مجموعه� و پژوهشكده )واحدها

o1واحد

 معرفي�

 ساختار سازماني�

 فعاليتي نحوه�

 اعضا�

 انجام شدههاي فعاليت�

o2واحد

o3واحد

oو... 

و زيرمجموعه محور وجود دارد فع.البته در اين جا دو ديد فعاليت محور بر، اليت محوردر ديد طبقه بندي

وها طبقه بندي بر اساس واحدها ،پژوهشكده،و در ديد زيرمجموعه محور فعاليت استهاي اساس زمينه

و در ساختار.رسدمي باشد كه البته طبقه بندي فعاليت محور مناسب تر به نظرمي تابعههاي شركت

.في كنيمو مراكز تحت پوشش را معرها توانيم واحدمي سازماني
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و، به طور كلي در اين نوع ديد سازماني مخاطبان اصلي اين وب سايت بنيادهاي رسمي هاي سازمان دولتي

و خارجيالملل بين و بيانميي داخلي و هدف تنهامعرفي كلي جهاددانشگاهي از نقطه نظر سازماني باشند

.باشدميآنهاي فعاليت

و سايتي، يونسكوهاي براي بررسي بيشتر سايت شدها ساير واحديها ونيسف .مشاهده

المللي بودن البته با توجه به بين.اخبار نيز بيان شده بود، عالوه بر موارد گفته شدهها در اين سايت

و اهميت اخبار اين سازمانهاي سازمان و گستردگي و يونيسف وجود خبر برايشان ضروري،ها يونسكو

.رسد به نظر نمي است ولي در سايت جهاد اينگونه

آنها بنابر اين در اينگونه معرفي سازمان وارد ريز فعاليت آنشومينهاو جزئيات و فقط گزارشي از ها يم

. كنيممي ارائه
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و خدماتي بررسي جهاددانشگاهي به عنوان يك شركت عرضه كننده.2 :محصوالت

و ارائهي كنندهدر اين نوع نگاه به جهاددانشگاهي به عنوان يك شركت عرضه دري محصوالت خدمات

.شودمي نگاه مختلفهاي زمينه

و درآمدزائي و محصوالت به منظور فروش .باشدمي هدف از طراحي چنين وب سايتي معرفي خدمات

و خدمات گيردمي مورد توجه قرار آنچه در اين جا بيشتر و به جاي محصوالت  طبقه بندي درست

.باشد مي

جهاد داشته باشيم كه در انتها هاي فعاليتهايد يك تقسيم بندي دقيق از آن دسته از زمينهما در ابتدا باي

.شود كه قابل فروش استمي منتهي به محصول قابل ارائه

در اين مرحله معرفي.فعاليت بايد به شناسائي محصوالت پرداختهاي پس از مشخص شدن زمينه

و كامل باشد محصول بايد كامالًهايو ويژگيها قابليت و خدمات برايها تكنولوژيي همچنين كليه.دقيق

و پشتيباني اين محصول بايد معرفي شوند .ايجاد

و گواهي نامه ي نيز حائز اهميت الملل بيني گرفته شدههاي در طراحي چنين سايتي معرفي استانداردها

.است

ياها باشد، معرفي شركتها گونه سايتتواند باعث اطمينان كاربران اينمي شايد يكي از مواردي كه

.مراكزي باشد كه با اين سازمان در تعامل بوده اند

:ساختار پيشنهادي سايت در اين ديدگاه به صورت زير است

oمعرفي شركت 

oفعاليتهاي زمينه 

1زمينه•

 معرفي محصول�
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و(ها شرح توانمندي� و پشتيباني خدمات ارائه شده جهت ساخت

)كار گرفته شده در محصولبههاي تكنولوژي

2زمينه•

�... 

�... 

3زمينه•

�... 

�... 

•... 

oها و گواهي نامه  استانداردها

و كوچكهاي شركتها كاربران اصلي اين نوع وب سايت  تكنولوژيهايو يا داللها كارخانه، بزرگ

.باشند مي

 Siemensو ABBمانند.در اين زمينه همان طور كه گفته شد چند سايت صنعتي مورد بررسي قرار گرفت

.

از اهميت بااليي برخوردار است سرعت در رسيدن به محصول مورد نيازها آن چه در اين نوع سايت

.يعني كاربر سلسله مراتب كمتري را طي كند تا به منظور خود برسد.است

د راينگونه سايت والت نيز يك طبقه بندي الفبائي براي محص، صنعتيهاي عالوه بر جستجوي محصوالت

.تواند باعث افزايش سرعت استفاده از سايت شودمي وجود دارد كه اين

و تعامل با كاربر نيز در اين مسير داراي اهميت استي نحوه از.ارتباط و اين كه مرتباً كاربران خود را

و محصوالت جديد عرضه شده آگاه سازيم .تغييرات سايت
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سا.3 :تحقيقاتي–زمان علمي بررسي جهاددانشگاهي به عنوان يك

آنچه بيشتر مورد توجه، تحقيقاتي به جهاددانشگاهي نگاه كنيم–اگر بخواهيم با ديد يك سازمان علمي

و مراكزها پارك، جذب ايده،ها همايش،ها پژوهشكده،ها دانشگاه، مقاالت، گيرد بحث آموزشمي قرار

.باشدمي ...وها سعي در مشاركت در تكنولوژي، رشد

و بررسي :شوندمي براي طراحي يك سايت از اين نوع موارد زير معرفي

 علميهاي زمينه•

o1زمينه

)انجام شدههايو پژوهشها بررسي( تحقيقات�

)در دست انجامهاي پژوهش(دستاوردها�

ها�  آينده نگري

o2زمينه

�... 

�... 

�... 

o3زمينه

�... 

�... 

�... 

o.... 

 تحقيقاتي-موسسات علمي•

oنشگاهدا 
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oها پژوهشكده

 اعضاي هيئت علمي�

 فعاليت�

 تحقيقاتي-ترويجي علميهاي فعاليت•

oها همايش

 ثبت نام در همايش�

oمجالت 

 معرفي�

 اشتراك مجله�

oمقاالت 

 جذب مقاله�

و عمده، در اين نوع وب سايت و به طور كلي كليه، ما محققيني كاربران اصلي محققيني پژوهشگران

و حقوقي .باشندمي حقيقي

و منابع تحقيقاتي از اهميت بااليي برخوردار هستند .در اين ديد از سازمان، تحقيقات

.پژوهشي مورد مطالعه قرار گرفتندهاي براي بررسي روند كار در چنين سايتي تعدادي از سايت

:معرفي شده اندها در زير نمونه هايي از اين سايت

و فناوري پتروشيمي به آدرس  www.npc-rt.ir شركت پژوهش

 www.risstudies.org پژوهشكده مطالعات راهبردي به آدرس

و صنعت به آدرس  http://itrc.iust.ac.irمركز تحقيقات فناوري اطالعات دانشگاه علم

 www.imp.ac.ir پژوهشكده گياهان داروئي جهاددانشگاهي به آدرس

و صنعتي ايران به آدرس هاي سازمان پژوهش  www.irost.comعلمي
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و تحقيقاتي اصفهان به آدرس  www.istt.irشهرك علمي

 www.itrc.ac.irمركز تحقيقات مخابرات به آدرس

 www.fraunhofer.deبنياد تحقيقاتي فرانهوفر آلمان به آدرس

وها در هر يك از زمينه.ان بايد مشخص باشدفعاليت سازمهاي در اين مورد نيز زمينه به معرفي تحقيقات

آنهاي پژوهش و نتايج حاصله از و پژوهشها انجام شده در گذشته در دست انجام هايو تحقيقات

.شودمي پرداخته

و مجالت را داريم،ها ترويجي علمي تحقيقاتي ،بحث همايشهاي در بخش فعاليت .مقاالت

و يا حمايت شده از جانب الملل بينهاي به معرفي همايشها در بخش همايش ي برگزار شده

.شودمي جهاددانشگاهي پرداخته

و بحث اشتراك اين مجالت نيز در اين سايت الملل بينمجالت، بحث مجالت در ي معرفي خواهند شد

.قابل طرح است

.له نيز مفيد استدر بحث مقاالت وجود يك آرشيو موضوعي از مقاالت با امكان جذب مقا

و موسسات علميهاي يكي ديگر از بخش به-مهم در اين سايت معرفي مراكز تحقيقاتي وابسته

.نيز در اين بخش آمده استهاآنهايو فعاليتها معرفي اعضاي اين پژوهشكده. باشدمي جهاددانشگاهي

و پژوهش ك.بحث جذب مشاركت نيز وجود دارد، در بحث تحقيقات ه يك سازمان يا موسسه يعني اين

.قصد هم كاري بر روي يك پروژه يا يك تحقيق را با ما داشته باشد

و يا هم كاري با دانشگاهها در بحث دانشگاه خارجي براي فرستادن دانشجو براي هاي بحث جذب دانشجو

و يا برگزاري دوره و بيان استهاي ادامه تحصيل .مشترك آموزشي قابل طرح

.باشدمي ارد قابل طرح بحث جذب ايدهيكي ديگر از مو
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به.4 ها(عنوان يك سازمان مشاركتي بررسي جهاددانشگاهي :)سازمان همكاري

و فناوري نگاه، مشترك علميهاي در اين ديد به جهاددانشگاهي به عنوان يك سازمان همكاري  تحقيقاتي

.شود مي

ب و :شوندمي ررسيبراي طراحي يك سايت از اين نوع موارد زير معرفي

 معرفي سازمان•

oاهداف 

oفعاليتهاي زمينه 

oيالملل بينفعاليتي نحوه

oساختار سازماني 

 مشتركهاي هم كاريهاي توانمندي•

oفرهنگي 

1ي زمينه�

2ي زمينه�

�... 

oآموزشي 

1ي زمينه�

2ي زمينه�

�... 

oپژوهشي 

1ي زمينه�

2ي زمينه�
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�... 

oفناوري 

1ي زمينه�

2ي زمينه�

�... 

)در حال انجامهايو پروژهها كاري نتيجه( مشتركهاي هم كاريدستاوردهاي•

و حقوقي فعال در زمينهالملل بينهايو شركتها مخاطب اين نوع سايت، سازمان و افراد حقيقي يي

. باشندمييالملل بينهاي پروژه

و طبقه بندي فعاليت، آن چه در اين ديدگاه حائز اهميت است كه.باشدمييلالمل بينهاي تفكيك در اين

و پروژه، گذشته در چه زمينه هايي فعاليت داشته ايم مشتركي در حال حاضر با كشورهايي چه فعاليت

و اين كه در چه زمينه هايي توانايي انجام فعاليت . مشترك در آينده را دارا هستيمهاي خارجي داريم

و دستاورد .مشترك استهاي هاي اين فعاليتيكي ديگر از موارد قابل بيان معرفي نتايج

و به معرفي بهتر جهاد كمك ايمي ديدگاهي كه در اين ميان فراگير تر بوده و ميان زمينه كند نگاه بينابيني

ذكر شده به عنوان زير مجموعه هايي از سايت اصلي با محوريت يك هاي است به نحوي كه استراتژي

دي. استراتژي به كار گرفته شوند هايو بيان موازي اطالعات در بخش با همپوشاني” دگاهي قطعااين چنين

كهمي مختلف همراه خواهد شد كه توان به چشم يك فرصت به اين موضوع نگاه كرد به اين صورت

 مختلف سايت بسته به استراتژي قالب از موضوعات مشابه با درجه تاكيد مختلفي سخنهاي بخش

آو مي  از سوي ديگر موجب. كندمي ردن هرچه بيشتر اطالعات كمكگويند كه مخاطب را در به دست

.نيز آشنا شود)و جهاد(سايت هاي شود تا فرد در حين دريافت اطالعات مورد نياز خود با ديگر بخش مي

و خالصه محتوايمي بر اين مبنا توان سامانه اي طراحي كرد كه اطالعات مركزيت مشخصي داشته باشد

بهاي آن در بخش .ه صورت ميان بر عنوان شودديگر
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:ها نقشه سايت به دست آمده از مجموع بررسي

� About ACECR 

� Profile 

� History 

� Our Services 

� International Activities 

� Standards & Certificates 

� Human Resources 

� Mission Statement & Guiding Principles 

� Mission Statement 

� ACECR Research 

� Position in Scientific , Industrial and Social Communities 

� ACECR as a Collaborative Partner 

� Structure & Organization 

� Structure 

� Departments 

� Organization Chart 

� Financial Resources 

� Our Products 

� Fields of Activities 

� Our Services 

� Our Branches(Institutes) 

� Units 

� Cooperations 

� International Locations 

� Projects 

� Our Customers 

� Publications 

� Magazine 

� Papers 

� News & Events 

� International Fairs & Expositions 

� Contact Us 

� Search 
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وي سايت كه در حقيقت دربر گيرندهي در اين نقشه مي4مفاهيم كلي موجود در اصول ، باشد ديدگاه ما

:موضوعات كلي عبارتند از

:ماي درباره

. پرداخته شده است ACECRعنوان به معرفي3در اين بخش تحت

و سرويس، ACECRي به بيان تاريخچهprofileدر بخش ز كه در حقيقت توضيح اين مركهاي خدمات

و توضيح فعاليتهاي مختصري پيرامون زمينه فعاليت و الملل بينواحد در سطح هاي اين نهاد است، بيان ي

و گواهينامهالملل بينبيان اهداف اين واحد از انجام فعاليت در سطح و معرفي استانداردها گرفته هايي

.اين سازمان پرداخته شده استي شده

و خطوط اصلي4تحتion Statement & Guiding PrinciplesMissدر بخش عنوان به طرح اهدف

و هم چنين به بيان هاي در اين قسمت زمينه.سازمان پرداخته شده است تحقيقاتي سازمان معرفي شده

و اجتماعي پرداخته شده است و جايگاه اين واحد در مجامع صنعتي، علمي بحث ديدگاه سازمان.موقعيت

تحت ديدگاه يك سازمان مشاركتي ACECRتحت اين عنوان.ي نيز در اين ميان آورده شده استمشاركت

.معرفي خواهد شد

و معرفي ساختار سازماني اين سازمان پرداخته شدهStructure & Organizationدر بخش به بيان

و عرضه.است در، چارت سازمانيي معرفي هايي دپارتمانمعرف، ACECRمعرفي منابع انساني فعال

ها(موجود در جهاد .پرداخته شده است...و) معاونت

شد ACECRمنابع مالي،Financial Resourcesو در نهايت تحت عنوان .معرفي خواهند
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:محصوالت ما

و فروش اين بخش.پرداخته شده است ACECRدر اين قسمت از سايت به معرفي محصوالت قابل عرضه

ازي رندهدر ابتدا در بر گي در.شوندمي است كه در انتها منتهي به محصول ACECRزمينه فعاليت هايي

كهمي آن به طور كامل معرفيهايو ويژگيهاي قسمت معرفي محصول، قابليت و در انتها واحدهايي شود

.روي اين محصول كار كرده اند معرفي خواهند شد

:خدمات ما

ارهاي در بخش خدمات، سرويس شدي ائهقابل در اين ACECRخدمات. جهاددانشگاهي معرفي خواهند

و مهندسي تعريف)سالمت(خدمات پزشكيي حوزه2قسمت در  .شوندميو خدمات فني

و واحدهاي ارائه دهنده شدهاآني در اين قسمت اين خدمات .معرفي خواهند

:موسسات ما

و عضو زير مجموعهنهادهاي اين قسمت از سايت در حقيقت دربرگيرنده جهادانشگاهييو مراكز مرتبط

ن. است و مراكز جهاددانشگاهي ديده يكشومي از آن جا كه لزوم معرفي تمامي واحدها د بهتر ديده شد تا

و موسسات صورت پذيرد و پراكندگي مراكز.معرفي موضوعي روي مراكز البته در اين بخش گستردگي

شدها واحدهاي مستقر در ساير استان ، در مورد ساير مراكز. براي نمايش روي نقشه آورده خواهد

و و سپس واحدهاي درگير با آن موضوعمي تقسيم بندي موضوعي انجام،ها پزوهشكده موسسات شود

.معرفي خواهند شد

:ها همكاري

.اشدبميي جهاد دانشگاهيالملل بينهايو پروزهها آن چه مد نظر است فعاليت،ها در همكاري
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هاي در انجام پروزه ACECRهايو قابليتها توانمندي،ها در اين قسمت ابتدا تعريفي از فعاليت

شدالملل بين .ي آورده خواهد

و به بيان پروزههاي فعاليتهاي زمينه آنهاي خارجي نيز معرفي شده و معرفي پرداخته خواهدها مشترك

. باشدمي نيز در اين قسمت موجودها اين پروزهامكان معرفي واحدهاي درگير در انجام. شد

:مشتريان ما

بر معرفي و بازديدكنندگان نقش مهمي را مشتريان يكي از بخش هايي است كه در جلب اعتماد كاربران

.عهده دارد

باها در اين بخش موسسات وشركت و با آن فعاليت ACECRو نهادهايي كه داشته اند در ارتباط بوده

شدمعرفي  . خواهند

: انتشارات

.باشدمي موجودPaperوMagazine دو قسمت در بخش انتشارات

شدالملل بينمجالت، در بخش مجالت .ي معرفي خواهند

.در بخش مقاالت نيز مقاالت ارائه شده معرفي خواهند شد

و يا امكان ارسا، در اين قسمت از سايت امكان گرفتن اشتراك مجالت تواند وجودميل مقالهدريافت مقاله

.داشته باشد

و رويدادها :اخبار

و رويدادهاي فعاليت .جهاددانشگاهيهاي بيان اخبار
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:ي الملل بينهايو همايشها نمايشگاه

در آن شركت كرده اند معرفي ACECRي كه محصوالت يا خدماتالملل بينهاي در اين قسمت نمايشگاه

.خواهد شد

ن و ACECRي كه الملل بينهاي يز به معرفي همايشدر بخش همايش در آن شركت داشته ويا حامي

. شودمي آن بوده است پرداختهي برگزار كننده

آ و جلسات مستمرهايتميبا توجه به مدهاي كه با حضور معاونتيانتخاب شده و با مديريجهاد ريت

گزيبراگزار شد موارد الملل بيندفتر روابط و هيحذف و نظرات مختلفييانه در خصوصيافزوده شد

و همچنين با در اختيارداشتن  و حتي نوع آن مطرح شد و نحوه قرارگيري آن چگونگي نمايش محتويات

سازي بر مبناي تركيبي از نتيجه گيري ها، دريافت شده از كارفرما، تصميم بر پياده PowerPointفايل 

و در نهايت فايلو پاسخ، پرسش جلسات شد ها .مذكور گرفته



دومفصل

ها تحليل نيازمندي



و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل
en

.a
ce

cr
.ir

25 Report 01, En Website,,88 06 31, ver1.0 

ها نيازمندي-2-1

و خدمات را در دسته بنديمي اين سامانه و ثبت محصوالت مختلف داشته هاي بايست توان نگهداري

و توانمنديمي باشد كه سبب ها را به صورت سلسله مراتبي شود در آينده مجموعه وسيعي از محصوالت

و معرفيو منظم و يا پيگيري موردي محصول در اختيار داشته باشيم كه سبب سهل الوصول بودن جستجو

و چون با توجه به استانداردهايمي آن به صورت قابل لمس تري امكان پذير و علمي اين الملل بينباشد ي

.ها انجام گرفته شده است براي كليه كاربران قابل فهم خواهد بود دسته بندي

شود تا اگر محصولي اطالعات ناقصي دارد، تكميلمي جمع آوري اطالعات از كليه واحدها سبب همچنين

و در اختيار مشتريان قرار گيرد كه. شود همچنين در صورت كار موازي واحدها روي محصوالت مختلف

و سببمي سبب دوباره كاري هايي بايم شود، اين تجميع اطالعات، واحدها را با هم همراستا كرده شود

به دست فراموشي سپرده شده باشد،همچنين ممكن است محصولي. برايند بيشتري به نتيجه نهايي برسند

و جمع آوري اطالعات آن هم در قالب فرم آنهاي كه با اين بازنگري  طراحي شده، به معرفي مجدد

.پردازيم مي

ن زهاييازمنديلذا :ر استيسامانه به شرح

از جمع•  اطالعات از اقصي نقاط كشورآوي انبوهي

دقهايه فرميته• و ا خدمتيمحصولي شناسنامهيق برايمدون

و رمز عبوريمتفاوت با در اختيف كاربران متعدد با سطوح دسترسيتعر• يبه ازا ار داشتن شناسه

 هر واحد

و برقراريآموزش كار با سامانه برا• مديديارتباط با واحدهايورود اطالعات و سايگر تير

 با توجه به محصوالت موجوديو علميبا سلسله مراتب منطقهايف دسته بنديتعر•

يددانشگاهاجههاييو توانمندهاتيفعاليمعرفيبراييمحتوا اطالعاتيامكان بارگذار•

و بررس• مدهاي واحدهايتيفعاليكنترل سايريمختلف توسط تيت
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 توسط واحدها بررسي صحت اطالعات وارد شده•

وياجازه نمانييتع• ش اطالعات محصوالت واحدهايا عدم نمايش

مديبيارتباط تعامليبرقرار• تيرين واحدها توسط

و خدمات• ل فرم مشخصه اطالعات آنهايو تكم طبقه بندي محصوالت

تغ• ر رمز عبور كاربرانييامكان

زهايش دسته بندينما• هاور مجميبه همراه بهيعه و در كنار محصوالت وابسته  آنهاشان

ويتوضيامكان بارگذار• و واحدييها، اطالعات محتوايدسته بندير برايتصوح ، محصول

ويامكان تعر• و حذف محصول، واحد، اطالعات محتوايرايف، هايبندو دستهييش

و جز به جز محصول با قابليامكان بارگذار• درياطالعات كامل كليت در بخشهاه فرمتيافت

نيشود توليم سبب( حات محصوليتوض دريد كننده اطالعات محصول خود را به دلخواه ز

)محصول ثبت كندي شناسنامه

ويامكان جستجو• كليا كلمهيمحصول، عبارت و نمايمورد نظر كاربر در آنيه اطالعات سامانه ش

كلينما• و با مجوز نمايش كليه محصوالت ثبت شده سايه بازديش به تيدكنندگان

ن سطحيدر چنديبندف دستهيامكان تعر•

ين دسته بنديك محصول به چنديصيامكان تخص•

تيسايوجود راهنما•

سايهمچن وستيباميتين مالحظات زيبايي شناسي براي درك بهتر كاربران از سيستم را رعايت كند

و نوع راهنمايي لذا نوع رنگ، چيدمان گزينه. كاربرپسند باشد بها براي سهل الوصول بودن ها ايد مورد كار

.دقت نظر قرار گيرد
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حل بيان مسئله-2-2 يشنهاديپهايو راه

ي انبوهي از اطالعات از اقصي نقاط كشوررآو جمع: مسأله-2-2-1

دل:شرح كليبامير بودن طرح در سطح كشوريل فراگيبه يآور نقاط كشور جمعيه اطالعات از اقصيست

ن ويايآور ازمند جمعيگردد كه نيابرايميهستييها ورود آن در فرمن اطالعات نين كار تعريف ازمنديز

و ثبت اطالعات توسط آن ايهمچن.ميشوميها كاربران وين تعداد ن كاربران ممكن است با توجه به رشد

و ثابت نخواهيجهاد،افزوده شود لذا تعداديگسترش واحدها .م داشتيمشخص

نيواحد باشد همچنيف كاربر با دسترسيامكان تعريانه داراد ساميبا: راه حل پيشنهاد شده براي مسئله

بهيايدسترس نيايك كاربر جديد به تا در صورت نياز شودمدير سايت دادهن امكان . از برطرف شودين

 بررسي صحت اطالعات وارد شده: مسأله-2-2-2

ها محصوالت معرفي شده توسطو پس از ورود داده توسط كاربران: شرح مسأله به دليل وجود پاره، آن

.در سايت درج شونددياطالعات درج شده تا زمان اصالح مجدد نبااي اشكاالت 

تا براي حل مسأله در سيستم:راه حل پيشنهاد شده براي حل مسئله امكاني براي مدير فراهم شده است

ا. شودمي به وسيله آن اجازه نمايش محصول در سايت داده يا اجازه نمايش از آن گرفته بايكه هر بارن امر

مد تغيير در محتواي محصول و محصول براشومير تكراريتوسط باينمايد .داشته باشدتائيد مجددديش

و خدماتهطبق: مسأله-2-2-3  بندي محصوالت

نمايش درست جهت پوياهاي بندي به علت گستردگي محصوالت نياز به وجود طبقه: شرح مسأله

همحصوالت  باحوسطم در آن داديمختلف و شته باشدوجود تا در صورت لزوم يك سطح جديد ايجاد

.محصوالت در آن قرار گيرند
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در: راه حل پيشنهاد شده سطح در سايت وجود دارد تا در صورت لزوم5امكان تعريف دسته بندي

تن.سطوح جديدي ايجاد شوند ها براي مدير سايت كه البته به دليل لزوم وجود يكپارچگي اين فابليت

.باشدمي موجود

ها بندي طبقه حذف: مسأله-2-2-4

شد حذف يك طبقه،ها بندي اتصال محصوالت به طبقهبه دليل:شرح مسأله .بندي دچار اشكال خواهد

و تعريف دسته:راه حل و امكان حذف به دليل امكان تنها اجازه ويرايش بندي به مدير داده شده است

.برداشته شده است وجود اشتباه

سايسطوح چندگانه محتو: مسأله-2-2-5 تيات

سايبودن محتويل چند سطحيبه دل:شرح مسأله و:ت ماننديات  … درباره ما، تماس با ما، انتشارات

زيتعريبرايد روششومين شكل ممكن بدون آنكه كاربر دچار سردرگيست به بهتريبا مي ريف

.آنها در نظر گرفتهاي مجموعه

ايبندف دستهين روش استفاده از روند تعريبهتر:راه حل حاتين تفاوت كه در بخش توضيهاست با

ايدهمي متن مورد نظر خود را قراريبند دسته تامين حالتيم در ا5توان تم مورد نظر را خرد كرديسطح

.را به آن وابسته كرديگريدهايتميآيو در مواقع

 توصيف ذينفعان-2-3

مسئوليت/نقشمشخصات نماينده در پروژهامن

دفتر مركزي

 جهاددانشگاهي

د المللبينفتر روابطمدير كل

يجهاددانشگاه

و تحويل پروژه جهت ارايه آن به تعريف

 رئيس جهاددانشگاهي
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 توصيف كاربران-2-4

 توضيح نام

 مدير سايت

)تعريف كاربر واحد(واحد،دسته بندي،محصولتعريف•

و اطالعات واحد ويرايش• و حذف محصول

 تغيير كلمه عبور واحد•

 مشاهده محصوالت هر واحد به صورت مجزا•

ها•  ويرايش دسته بندي

و ويرايش اطالعات صفحه اصلي•  ورود

 مشاهده محصول در سايتتأييد•

 تخصيص محصوالت به واحدها•

و واحد ها  مديران مراكز

و ويرايش آن• پر كردن اطالعات واحد خود

 محصول براي واحدتعريف•

 ويرايش محصول•

 كاربران عام

.قابل مشاهده استHomePageمشاهده اطالعات تاييد شده سايت كه از•

و دسته …,About, Organizationمانند اطالعات عمومي سايت مانند

آنها بندي داده شدههاو محصوالتي از طرف مدير اجازه نمايش به

كل.باشد ساه اطالعايامكان جستجو در نيت .باشدميز موجوديت

و ذينفعانهاي نيازمندي-2-5  كاربران

 نيازمندي اولويت

بسيار مهم و مشاهده،قابليت تعريف، ويرايش محصولحذف

بسيار مهم و مشاهده و رمز عبور كاربريبا تخصواحدقابليت تعريف، ويرايش، حذف يص شناسه

بسيار مهم و مشاهد دسته بندي هاهقابليت تعريف، ويرايش
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 نيازمندي اولويت

مهم و مشاهده اطالعات عمومي سايتقابليت تعريف، ويرايش، حذف

بسيار مهم محصول به يك يا چند دسته بنديقابليت تخصيص

مهم محصول به يك واحدقابليت تخصيص

بسيار مهم قابليت نمايش پله اي دسته بندي ها

بسيار مهم شده خودنمايش محصول در دسته بندي تعريفقابليت

مهم مشاهد محصوالت هر واحد به صورت مجزا

مهم قابليت تغيير متن نوار متحرك صفحه اول

مهم ف شده توسط واحديش به محصول تعريا عدم نمايشيت مجوز نمايقابل

 محصول-2-6

 سامانه هاي توانمندي-2-6-1

و،ه محصوالتيكليو طبقه بنديجمع آوريين سامانه توانايا• هاييتوانمند خدمات

وب كه اطالعاتين ترتيبد.باشدمي را در سطح كالن دارايجهاددانشگاه محصوالت

و در يك سيستم يكپارچه با مديريتهيكلهاي سرويس واحدهاي جهاد را جمع آوري كرده

.دهد واحد قرار مي

و ويرايش اطالعات هر واحد توسط خود•  امكان به روز رساني

مي. توسط مدير سامانه، دي دلخواه در پنج سطحامكان تعريف طبقه بن• شود بتوان اين امر سبب

.محصوالت را داراي شناسنامه كرد

و كامل براي محصول يا خدمت• كه با تكميل آن توسط مدير يا واحد(تنظيم فرم اطالعات دقيق

و خدمات جهاددانشگاهي فراهم مي )شود گنجينه اي از اطالعات يكدست در مورد محصوالت
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امكان تعيين اجازه نمايش براي محصوالت تعريف شده توسط واحدها با سطح دسترسي مدير•

 سامانه

و حتي دسته بندي هايي• امكان اتصال يك محصول به چندين دسته بندي آن هم بدون محدوديت

 از جنس مختلف

مي• به واسطه اين سامانه تحت تاثير قرار ر بوده است بدين گيرد در سطح كل كشوموقعيت جغرافيايي كه

كه اطالعات در به تفكيك در سامانه واحدهاي جهاددانشگاهي كه در استان طريق هاي مختلف قرار دارند

روي آن انجام خواهد اصالحاتي در صورت نيازو در نهايت توسط يك مديريت يكپارچهودشمي وارد

.گرفت

اما طبيعتا.استفاده كنند، محدوديتي ندارد توانند از سامانه تعداد كاربراني كه در يك بازه زماني مي•

.رود ترافيك سايت باال مي

و از همه مهم تر با توجه به وجود نقش• هاي متفاوت در سامانه نيازمند تعيين سطح دسترسي

و رمز عبور كاربري  تخصيص كاركردهاي مختلف به هر نقش هستيم كه الزمه اش ساخت شناسه

ميو در نهايت اعتبار سنجي آن از  در مورد اعتبار سنجي كاربران در زمان. باشيم طرف سيستم

.ورود به سايت بر حسب نقش كاربر به صفحه مورد نظر ارجاع داده خواهد شد

 قيود

oسطهايف دسته بنديتعريبرا ستيباميف آن پرداختيتوان به تعرميحكه در پنج

 بعد سطح دو والي آخر سطوح به ترتيب تكميل شود بدين ترتيب كه ابتدا سطح يك،

oومي براي قرار دادن يك تصوير به محصول يا يك دسته بندي بايست به حجم تصوير

)باشد JPGبايست فرمتمي حتما(فرمت آن توجه كرد 

oو تنهاهايدسته بنديبرا ومي امكان حذف قرار داده نشده است ش كرديرايتوان آنها را

.د پرداختيجديف دسته بنديبه تعريو در موارد
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oمحصوالت براي نمايش در سطح عمومي بايد توسط مدير سايت مجوز نمايش گرفته

.باشد

 بايست توسط سيستم تأمين شود الزاماتي كه مي

و ثبت كند، اطالعات را به خوبي تفكيك•  طبقه بندي

 دسترسي داشته باشد مربوط خودهاي هر كاربر با وارد شدن به سامانه به بخش•

و در اختيار كاربران قرار دادنتهيه يك راه•  نماي جامع براي استفاده از سيستم

 بندي متصلند محصوالتي كه به چندين دستهدرست نمايش•

نيابزارها-2-7  سامانهيساز ادهيپياز برايمورد

گويبرا نييپاسخ نيسيازهايبه محيستم و و نرم افزارها نوهايطيازمند ابزار پاسخيينام كه توايهستيسيبرنامه

نييگو به اختصار مرورسامانه را داشته باشهاييازمنديبه بريداريد لذا  UMLزبانو مشخصاتهايتوانمندم

مح#Cيسيو زبان برنامه نو Sqlگاه دادهيپاو ASP.Netطيدر Server 2005 .

)UMLعالئم زبان(نمودار شرح عناصر تشكيل دهنده-2-7-1

 اجزاي اصلي

دررنام عنص  مفهوم به زبان ساده UMLنشانه مربوطه

Use-case 

Actor 
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 روابط بين اجزا

در نام عنصر  مفهوم به زبان ساده UMLنشانه مربوطه

Association 

Include 

Extend 

Generalize سازي عمومي 

Note يادداشت 

Class كالس 

Boundry Class 
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Control Class 

Entity Class 

ي ساز پيادهزبان-2-7-2

براي طراحي اين Sql Server 2000و پايگاه داده Microsoft Visual Studio 2005در محيط #Cزبان

. سامانه در نظر گرفته شد

:Microsoft Visual Studio 2005در محيط #Cچرايي استفاده از زبان

ك استاندارديبعنوان 2001را در سوم اكتبر سالC#زبان ) ECMA(پا وتر ارويدكنندگان كامپيانجمن تول

زبان.ز انجام شده استين ISOعي براي كسب گواهييوسهايو بدنبال آن تالش) ECMA-334(ندرفتيپذ

نتيفوق در ابتدا توسط شركت ما و بعنوان بخشي از دات و بالفاصله پس از آن ساز پيادهكروسافت ي

هياهاي توسط شركت مايولينتل، و پيت پاكارد .ديشنهاد گرديكروسافت مشتركا، جهت استاندارسازي

خاص را ندارد، بلكه در اغلب Platformكيبگونه اي طراحي شده است كه نه تنها وابستگي بهC#زبان

وي طراحافزار سختتواند بر روي هر نوع معماري ميC#لريكامپا.ز نداردين RunTimeموارد وابستگي  ي

جانبي ارائه شده هاي لر زبان فوق كه توسط برخي از شركتيه كامپايهاي اولدر برخي از نسخه. اجرا گردد

مييت كدهاي جاوا كمپايرا به باC#است، كدهاي  بريبراحتي قابلC#ن كدهاييبنابرا. كنندل ت حمل

سابC#ف شده زبانيمشخصات تعر.متفاوت را دارا خواهند بودهايطيروي مح ر استاندارهاي تعريفيا

مي) ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure(رينظ ECMAشده -بخوبي مطابقت

و CLI.ندينما و روح دات نت . است CLR(Common Language Runtime(قلب
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ابا توجه به موارد گفته شده، مشخص مي بايگردد كه و ن زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حركت

و حماالملل بينهاي معتبرد استانداردهاي مربوطه از طرف انجمنييتا هاي معتبرر شركتيت فراگيي

دنيكامپ مسيوتري در مييا .دينمار خود را بسمت جهاني شدن بخوبي طي

و الگوبرداري مناسب از مزايبا تاكC#طراحان زبان نظيد و نادC،C++رياي زبانهائي ده گرفتنيو جاوا

ا هريز امكانات تامل برانگبرخي و كم استفاده شده در نويك از زبانهاي فوق،يز سي مدرنيك زبان برنامه

و. شي گراء را طراحي كرده اند و درست درك نشده در هر ژگييدر مواردي، برخي از هاي استفاده نشده

وي زمهايا با اعمال كنترليك از زبانهاي گفته شده، حذف ويه ايجادنيالزم بر روي آنها، ك زبان آسان

پيا ازيتوانند مستق ميC++وCمثال. بوجود آمده است افزار نرماده كنندگانيمن براي اغلب ما با استفاده

هاي وجود توانائي فوق براي نوشتن برنامه. ات دلخواه خود را در حافظه انجام دهندياشاره گرها عمل

ايكه عملياما در صورت. وتري با كارائي باال ضرورت اساسي دارديكامپ و هداينچنياتي تين بدرستي كنترل

ت موضوعي، با درك اهمC#طراحان زبان.شماري گردديب) Bugs(تواند باعث بروز مسائلمي نگردند، خود

ا ويفوق، اين و هاي نانيجاد اطميژگي را كماكان در آن گنجانده ولي بمنظور ممانعت از استفاده نادرست

نالزم مسئله حفاظ .ز مورد توجه قرار گرفته استيت

ز وير به برخي از مهمتريدر :م كرديك زبان خوب اشاره خواهيهاي ژگيين

1-Clearly, Simplicity and Unity 

اي از نظر نحوه درينگارش در طراحي ساختار نگارشي. قرار دارد Java دسته خانواده نگارش زبانن زبان

سااست تا دستن زبان سعي شدهيا كلر زبانيورات از وضوح باالتري نسبت به  ها برخوردار باشد، ولي در

پ ايچيهنوز عبارات باشند وليمي Unityتيشتر دستورات داراي خاصيب. خوردمين زبان به چشميده در

بازخواني كدهاي نوشته. استن خود به ارث بردهين دستورات را از والدين زبان مشكل انتخاب بهتريا

ت اشده هزيوسط و وين زبان آسان بوده .توان متصور بودميها برنامهشيراينه كمي براي
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2-Orthogonality 

مثال براي. است ات كمتري برخوردارئن خود، از استثنايهمچون والد #C زبان Orthogonality از نظر

هميك آرايه تنهايدسترسي به اعضاء  و آن  ++C كه در زبان در صورتي است x[i]ك روش وجود دارد

ا. راه وجود داشت3ن امريبراي هم همگياتيبات مختلف خصوصيتا تركن زبان سعي شده استيدر

د ايداراي معنا باشند به عبارت  زبان سعي شده است تا براي هر عملي كه از نظر معنائي متفاوتنيگر در

ويباشد مي اايك عملگر صحمث. جاد شوديدستوري خاص براي آن مفهوم ح، نقطهيال براي جمع دو عدد

و ب||و براي جمع منطقي دو عبارت منطقي از عملگر+ از عملگر  .. شناور  تي دو عدديو براي جمع

اتيبي خاص از خصوصين در صورتي كه تركيهمچن. استفاده شده است|ح از عملگريصح

(Combination of feathers)  و و به برنامه آن عبارت شناسائيا از نظر منطقي غلط باشد،يناكارآمد شده

زدينو .دشوميس گوش

نويادگي و برنامه امي آسان #C سي به زبانيري ازيباشد كه ا Orthogonalityن نشان ن زبان استيخوب

و حالتئاستثناسيكه باعث شده تا برنامه نو .كمتري را به ذهن بسپارد (Special Cases) خاصهاي ات

3-Naturalness for the application 

-Nو Client/Serverهاي باشد كه براي معماريمي منظورهك زبان همهي #C زبان Naturalness از نظر

Tier وSOA ويبه  مورد استفاده قرار Object Oriented ها بر مبناين جهت توسعه برنامهيهمچن نه بوده

.رديگ مي

4-Support for abstraction 

ازياز نظر پشت فيتعري بودن خود، اجازه Object Oriented به علت ذات #C برنامه سازي انتزاع زبان باني

و عمليات هر نوع ساختمان نوميسيرا به برنامه نو Self-Contained داده، انواع داده و برنامه سيدهد

بهايتيات انتزاعي موجوديتواند فقط به خصوص مي ديانديخود پيهغدغشد بي آنكه گرفتار ي ساز ادهي

. آنها شود
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5-Ease of program verification 

ازياز نظر پشت و با در اختمي ار قوي عمليبس #C زبان Verification باني ار گذاشتن ابزار آالت قوي،يكند

و آسانيدق اق .دهدمي ارييجاد برنامه اي بدون خطايبرنامه ساز را جهت

6-.Programming Environment 

نوط برنايمح نيا #C زبان برنامه سازي. رودميك زبان خوب به شماري مهمهاي كي از فاكتوريسييمه

و به شكل ايحداكثر امت Visual Studio 2005طيمح. كندمي بانييقدرتمندي پشت مهم را به خوبي نياز

رايگز زبيا. آوردمي به ارمغان #Cسييبراي زبان برنامه نو نه  چون ان هائين در حالي ست كه همواره

PHP ايASP  ايوJavaScript  محياز عدم وجود نويك هميط برنامه دريسي مناسب و عذاب به شه رنج

.برندمي سر

7-Portability of Programs 

بههايت حمل برنامهياز نظر قابل ديتولهاي برنامه، Net Framework. به لطف وجود #C زبان ايجاد شده

ا كهيسازي بر روي هر ماش امهن زبان برنيشده با . دهدمي بر روي آن نصب باشد را Net Framework. ني

8-Cost of use- Cost of program execution 

دهاي ستميس ها امروزه با وجود اجرائي برنامهينهيهز ا. گر محسوس نمي باشديقدرتمند خانگي ن حاليبا

بيك ماشين اجرا بر روييدر هنگام اول #Cننوشته شده به زباهاي اجراي برنامهينهيهز شتر از مراتبين

بسمي بعدي و در مراتب بعدي برنامه .دشومي ار سريع تر از بار اول اجرايباشد

- Cost of program translation   

و كامپاي ينهاز نظر هز ا#C نوشته شده به زبانهايل برنامهيترجمه هزي، هاو برنامهكمي داردينهين زبان

و ترجمه كرديتوان كامپامي را به سرعت .ل

- Cost of program creation, testing and use 
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نوشته هاي توان برنامهمي،#C ذاتي زبانهايتdقابلو Visual Studio 2005ط توسعهيبه لطف وجود مح

ا و خطايجاد، آزماdان زبان را به سرعتdشده به و استفاده كرديش .ابي

- Cost of program maintenance 

ن Visual Studio 2005ط توسعهيباوجود مح نوشته شده هاي توان برنامهمي،#C ذاتي زبانهايتيز قابليو

ا هزنيبا ا، ار كمي توسعهيبسينهيزبان را با ويرفع بهيراد .نه كرديا

 SQLSERVER 2000 پايگاه داده-2-7-3

SQL Server 2000 يكEngine و ادامه  ويرايش پايگاه داده ارائه شده توسط شركت مايكروسافت است

SQL Server 7.0ميتوان گفت اين محصول پر كاربرد ترينو. است Package پايگاه داده محسوب

جهان را به خود اختصاص Database بازار%60مايكروسافت ادعا كرده است كه بيش از البته. ميشود

و اين روز   كه براي SEQUEL زبان70در اواخر دهه IBM شركت.است به روز در حال افزايشداده

Query جو(ها و و تا آنجا. شد را ابداع كردمي استفاده)ها پرس  با تغيير زمان اين زبان نيز تغييراتي كرد

و از آن ميتوانستيم براي ها استفاده Query كه فقط براي و) مديريت( Administrating نميشد

Sequrity )در) امنيتDatabase و بعد از مدتها اين زبان به در. تغيير نام داد SQL نيز استفاده كنيم

.خواهيم پرداخت SQL Serverادامه به معرفي اجمالي از

است كه توسط شركت)Relational(اطالعاتي رابطه اي هاي مديريت بانكهاي يكي از سيستم

) Client/Server(سرويس گيرنده-از مدل سرويس دهنده SQL Server. مايكروسافت ارائه شده است

سرويس گيرندگان براي سرويس دهنده ارسال ) InQuery(هاي، درخواست در اين مدل. نمايدمي تبعيت

و آناليز مورد نياز بر روي اطالعات هاي، پردازش در ادامه. گردندميو در سمت سرويس دهنده بررسي

د و در نهايتهاير بانكذخيره شده شد اطالعاتي انجام  MS.، نتايج براي سرويس گيرنده ارسال خواهد

SQL Server با استفاده از مجموعه عناصري )Components (گردندمي كه به صورت هدفمند اجراء ،
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و درخواست  SQLدر مخازن داده. باشدمي)Data Storages(ها از مخازن داده قادر به تامين نيازها

Server گردندمي به دو روش زير مديريت:

♦OLTP از   OnLine Transaction Processing Systemبرگرفته

و ناهمگوني"مدل، مخازن داده به صورت جداول رابطه اي كه عمومااين در به جهت جلوگيري از تكرار

هاي اين نوع از بانك. شوندمي، سازماندهي درآمده اند) Normalize(اطالعات به صورت هنجار 

و تغيير سريع اطالعات توسط چندين كاربر بطور همزمان مناسب .باشندمي اطالعاتي براي درج

♦OLAP از  OnLine Analytical Processing Systemبرگرفته

و خالصه سازي حجم زيادي از اطالعات OLAPدر مدل و تحليل مخازن داده جهت تجزيه

و ارتباط بين اطالعات در اين مدل توسط. شوندمي سازماندهي  مديريت SQL Serverمخازن داده

.گردد مي

و توسعه، اطالعاتيهاي مديريت بانكهاي يكي از اهداف مهم سيستم . است) Scalability(قابليت رشد

MS SQL Server به مجموعه اي از پتانسيل برخي ها را به منظور تامين هدف فوق ارائه نموده است كه

: گرددمي از مهمترين آنها اشاره

) در حد ترابايت(قابليت كار با بانكهاي اطالعاتي حجيم•

 قابليت دسترسي هزاران كاربر بطور همزمان به بانك اطالعاتي•

.Self Compatibility(قابليت خود سازگاري• (

و، نظير حافظه(، منابع مورد نياز هر كاربر با استفاده از ويژگي فوق به محض اتصال به ...) فضاي ديسك

ازمي به صورت اتوماتيك به وي تخصيص داده)Log in(سرور  و پس منابع اختصاص، Log offشود

. شوندمي يافته به منظور استفاده ساير كاربران آزاد

و در دسترس بودن•  ) Reliability(قابليت اعتماد
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نظير(مديريتي را بدون توقف سرور انجام داد هاي از فعاليت توان بسياريمي با استفاده از ويژگي فوق

BackUp(.

. برخورداري از سطوح امنيتي باال•

، در چنين مواردي. گرددمي با اعتبار سنجي ويندوز تجميع SQLبدين منظور اعتبار سنجي كاربران توسط

وي MS SQLضرورتي به تعريف كاربر در و اعتبار سنجي .توسط ويندوز انجام خواهد شد نخواهد بود

 پشتيباني از حجم باالئي از حافظه در سرور•

و در نسخه64تا2000در نسخه( آن 2005گيگابايت متناسب با حافظه اي كه سيستم عامل از

.)نمايدمي حمايت

 استفاده از چندين پردازنده به صورت موازي•

در32تا2000در نسخه( و ) محدوديتي وجود ندارد 2005نسخه پردازنده همزمان

و سوكت پشتيباني از اليه• وب"، خصوصا SSLامنيتي نظير هاي ها  جهت استفاده در

، ايجاد تسهيالت الزم به منظور اطالعاتيهاي مديريت بانكهاي مهم سيستمهاي يكي ديگر از ويژگي

 Enterpriseهاي جانبي نظير امهبا ارائه برن SQL Server. اطالعاتي استهاي مديريت بانك

Manager و مديريت بانك بطور MS SQL Server. اطالعاتي را آسان نموده استهاي استفاده

، بنابراين كاربران شبكه به راحتي)Register(شودمي ثبت Active Directoryاتوماتيك در 

در مي به Active Directoryتوانند آن را و در صورت نياز  MS، همچنين. آن متصل شوندجستجو

SQL Server توسطIIS و مرورگرها با استفاده از پروتكلمي پشتيباني قابليت استفاده HTTPگردد

.از آن را خواهند داشت 

.، اجراي آن به صورت يك سرويس است MS SQL Serverاز جمله نكات مهم در خصوص

كه بنابراين  Log، بر روي آن اجراء شده است MS SQL Server، در صورتي كه كاربري به ماشيني

on توان از سيستممي، عالوه بر اين.، همچنان سيستم در دسترس كاربران خواهد بود نكرده باشد
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و شاخص. استفاده نمود SQL Serverمانيتورينگ ويندوز به منظور مانيتورينگ يكي از مهمترين

ن MS SQL Serverهاي ترين ويژگي ، امكان نصب چندين در آن ايجاد شده است 2000سخه كه از

هاي ها فايل، بطوريكه هر يك از نسخه)Multi Instance(باشدمي بر روي يك ماشين SQLنسخه

و راهبري و بطور جداگانه مديريت ها، ولي تمام نسخه گردندمي باينري مخصوص به خود را داشته

ابه اين است كه چندين نسخه بر روي چندين كامپيوتر نصبمش"دقيقا(شوندمي بطور همزمان اجرا

و ساير نسخه) Instance(با توجه به اين كه نسخه.)شده باشد  بايستميها قراردادي فاقد نام است

راهاي نسخه. گويندمي)Named Instance(داراي نام هاي داراي نام باشند به آنها نسخه  داراي نام

نص مي و يا بعد از نسخه قراردادي(ب نمود توان هر زمان .)قبل

و در تماميي SQL Enterprise Managerرينظ SQLابزارهاي همراه ك مرتبه نصب خواهند شد

شد SQLهاي نسخه  MS SQL Serverمتعددي از هاي تاكنون نسخه. به صورت مشترك استفاده خواهند

.، متداول استها بيش از ساير نسخه 2005و2000هاي استفاده از نسخه. ارائه شده است

2-7-4-Rational Rose ؟  چيست

Rational Rose و طراحي سيستم و تحليل ي شئ گرا افزار هاي نرم يك ابزار قدرتمند است كه به تجزيه

.كندمي كمك

توانيدمي اين ابزار كمك خواهد كرد كه قبل از اينكه كدي را بنويسيد سيستم خود را مدل نماييد بنابراين

.مطمئن شويد كه سيستم از ابتدا معماري معتبري دارد

؟توانند استفاده نمايند چه كساني از مدل ايجاد شده مي

و مديران پروژه از نمودارهاي• به Use Caseمشتريان استفاده خواهند كرد تا ديد سطح بااليي را نسبت

و بر روي محدوده پروژه موافقت .ندكنمي سيستم بدست آورند
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قابل هايو مستندات استفاده خواهند نمود تا پروژه را به تكه Use Caseمديران پروژه از نمودارهاي•

.مديريت بشكنند

و مشتريان به مستندات• نگاه خواهند كرد تا ببينند كه سيستم چه عملياتي را فراهم Use Caseتحليلگران

.خواهد نمود

و Use Caseنويسندگان تكنيكي به مستندات• نگاه خواهند كرد تا شروع به نوشتن طرحهاي آموزشي

.دستي كاربران كنند

و برنامه نويسان به نمودار• نگاه خواهند كرد تا ببينند كه چگونه Collaborationو Sequenceتحليلگران

.ها جريان خواهند داشتObjectبين هاي پيغام، در منطق سيستم

استفاده خواهند Collaborationو Sequenceهايو نمودار Use Caseكارمندان تضمين كيفيت از اسناد•

.كرد تا اطالعاتي را بدست آورند كه براي تست نياز دارند

تفاده خواهند كرد تا ديد جزيي نسبتسا State Transitionو نمودارهاي Classبرنامه نويسان از نمودار•

و چگونگي ارتباط آنها را بدست آورند .به قطعات سيستم

كه Componentو Deploymentهاي از نمودار Deploymentكارمندان• استفاده خواهند كرد تا ببينند

شدهاي Componentيا DLLهاي فايل، اجراييهاي چه فايل در Componentاين. ديگري ايجاد خواهند

.كجا برروي شبكه قرار خواهند گرفت

و آن كدهاكل تيم از مدل استفاده خواهند كرد تا مطمئ ن شوند كه درخواستها به كد تبديل شده اند

.تبديل شودتوانند به درخواستها مي
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 سامانه نمودار نمونه موارد-2-8

كه با عالئم زبان شد UMLحال  نمونه مورد سامانهيبه طراح Rational Roseم با استفاده از نرم افزاريآشنا

كه در نهايپرداز مي تغيم بييت بعد از بهيسرات رسيز Use Caseار به توضيدير كه در ادامه و تشريم حيح

.م پرداختيكاركرد آن خواهيچگونگ
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 توضيح نمونه مواردها-2-8-1

كه كل به نمودار نمونه موارد باال سيبا توجه بيو برقرار Use Caseنيستم را در قالب چنديت بهيارتباط ن آنها

زاستش گذاشتهينما به توضيدر جدول وظيح مختصرير .ميپردازمي است Use Caseكيفهيبر آنچه

 توضيح Use Caseنام

ف واحديتعر

و با دادن ناميموجود در جهاددانشگاهيدر اين نمونه مورد به تعريف واحدها پرداخته

و تخص بيپردازميف واحديو رمز عبور به تعريص شناسه كاربريواحد خشم البته در

مديرايو سايش واحد قبيتواند اطالعاتميتير :لياز

و آدرس سايت واحد،آدرس پست الكترونيكي،تلفن تماس،نام فرد رابطر واحد،يتصو

نيرا تكممعرفي واحد دريل كند البته خود واحد امييافت شناسه كاربريز بعد از در نيتواند

.نمايدلياطالعات را خود تكم

ا وير سامانه عالوه بر تعريمدن نمونه مورديدر و راميش واحديرايف تواند رمز عبور كاربر

تغين لير دهد همچنييز تواند محصوالتمي شودميش گذاشتهياز واحدها كه به نمايستين در

نيهمچن.ك مشاهده كنديمربوط به هر واحد را به تفك ريمديز براين امكان حذف واحد

پ هيسامانه وجود دارد كه اغام مدمي را نشانيشداردهنده و تايدهد د آن به حذفيير با

.پردازدمي واحد

نواريتعرف محتوا

يمتحرك صفحه اصل

الزم به ذكر.ميپردازميينوار متحرك صفحه اصليدر اين نمونه مورد به تعريف محتوا

قبيسايه محتواهاياست بق ويت از فيتعرهايدر بخش دسته بند...ل درباره ما، تماس با ما

شد مي .شود كه در همانجا به طور مفصل شرح داده خواهد

هايف دسته بنديتعر

زيباميف آن را داردير سامانه اجازه تعريكه تنها مدهايف دسته بنديدر تعر ريست اطالعات

:ل شوديبه دقت تكم

Parent,Category,SubCategory,SecondCategory, ThirdCategory, 

FourthCategory ,Brows Image, Description 

ا ويدر .ر وجود دارديمديش برايراين نمونه مورد امكان

ا مديدر مانندييمحتواها.ف كنديت را تعريسايتواند محتوامير سامانهين بخش

Organization,Publication, Events,About Us,Contact Us, Message of 
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 توضيح Use Caseنام

President,

ايتعريبرا شه آنها را مشخصير Categoryو Parentبا مشخص كردنن محتواهايف

و در بخش  ازمي كه الزم است گنجاندهيحاتيتوض Descriptionكرده شود هر كدام

زها بخش ايهم كه مجدد .شوندميفيتعرهايب دسته بنديدارند به همان ترتير مجموعه

 تعريف محصوالت

گيهم توسط مدتواندميد كهيك محصول جديفيتعريبرا و هم واحد انجام ردير سامانه

آ Addست وارد بخشيتم متفاتند تنها كافيو تنها در چند New Product & Service 

ا. شد بايس پرسيا سرويدر مورد مشخصات محصولين بخش اطالعاتيدر ده خواهد شد كه

.ل شوديد تكميدقت نظر با

Branch Name وShow)مد تكيفقط توسط ) شودميليمر سامانه

, Product Name, Deliverables, Technology Level, Contact Email, 

Contact Name, Customer Name, Foreign Customers, Thumbnail Pic, 

Description, Select Category 

ا جديفين بخش عالوه بر تعريدر ويك محصول نيرايد امكان و حذف آن .ز وجود دارديش

پ كه در زمان ايحذف با رايام هشداردهنده .دهدمي به كاربر هشدار حذف محصول

پ نيشيش نمايهمچنين مهيز برايرا نتميايكاربر  را كه ثبت شدهيمحصولييجه نهايكند تا

.را مشاهده كند

 مشاهده محتوا

تيسايرد محتوايگميت مورد مشاهده قراريدكنندگان سايبازدين بخش توسط تماميا

 ,Organization,Publication, Events,About Us,Contact Usشامل

Message of President, كه كاربر به دلخواه. باشدمييو نوار متحرك صفحه اصل

و به مشاهده محتواهاينكيل .پردازدمي مربوطهيمربوط به هركدام را انتخاب كرده

هايمشاهده دسته بند

و محصوالت متعلق به

 آنها

و دو دسته بنديت سطحيساياصلدر صفحه ش گذاشته شده كه كاربر بايبه نماهايك

ل نمي ارجاع دادهيگريدي سطح دو به صفحههاينكيانتخاب و مجدد در آن صفحه زيشود

ل مورد نظر به همراهياز دسته بنديحين توضينك كردن وجود دارد همچنيسطح سه با امكان

.شودميش گذاشتهيكاربر به نمايانتخاب شده برايمحصوالت وابسته به دسته بند
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 توضيح Use Caseنام

ورود به

)Login(سامانه

هستيم كه)Login(سامانهموجود در سيستم نيازمند ورود بههايبا توجه به دسترسي

بهيو وارد كردن شناسه LoginUser.aspxكاربران بعد از ورود به صفحه كاربريشان

.شوندمي صفحات مربوط به خود وارد

 جستجو
و خدمات، دسته بنديسايتوانند در محتواميتيه كاربران سايكل با درجهايت، محصوالت

.به جستجو بپردازنديا عبارتيكلمه

 مواردارتباط نيازمندي با نمونه-2-8-2

و با توجه به نيازمندي ايهاي ذينفعان را وظيفه سيستم،انجام دهدبه بهترين شكل كه سامانه بايد آن

.مربوطه آورده شده است UseCaseهاي زير را دارد كه در اين جدول به همراه نيازمندي

Use Case نيازمندي 

واحد و مشاهده واحدقابليت تعريف، ويرايش ، حذف

دسته بندي و مشاهده دسته بندي قابليت تعريف، ويرايش، حذف

محصول يا سرويس و مشاهده محص ول يا سرويسقابليت تعريف، ويرايش، حذف

و محصوالت متعلق به آنهامشاهده دسته بندي ها و محصوالت متعلق به آنهاقابليت مشاهده دسته بندي ها

)Login(ورود به سامانه هاي مختلفقابليت ورود كاربران با دسترسي

مشاهده محتوا قابليت مشاهده محتواهاي تعريف شده در سامانه توسط كاربران
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 كاركرد نمونه مواردفيوصت-2-8-3

ا سعيدر اهاي كاركرد نمونه موارديچگونگ شدهين جداول طريسامانه را شرح داده تا از  Use Caseق تعاملين

و نقش كاربران با توجه به دسترسها  .ح داده شوديشان توضيهايبا هم

 تعريف واحد USECASEنام

Actor مسئول واحد،مدير سايت

 پيش شرط
كاربر در سيستمورود

.وارد بخش دسترسي به اطالعات اوليه شود

 توصيف

:دو كاركرد متفاوت استدارايUCاين

:مدير سايت

oواحد جديد تعريف 

oآن و حذف  ويرايش

oتغيير كلمه عبور 

oهاي ثبت شده در سيستمواحدنمايش 

:مسئول واحد

oواحد اطالعاتويرايش 

 روند

1.UIدشوميمناسب به مدير سايت نمايش داده.

Add"گزينه مشاهده.2 New Branch"ليستي از واحدهاي تعريفو

 شده تا كنون

Add"انتخاب گزينه.3 New Branch"

4.UIدشومي مناسب نمايش داده.

.كندمي مدير سايت يك ركورد براي ورود اطالعات ايجاد.5

 كردن اطالعات وارد.6

 UserName, Password،نام واحد
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ينوار متحرك صفحه اصليتعريف محتوا USECASEنام

Actor مدير سايت

 پيش شرط
ورود كاربر در سيستم

"يصفحه اصليورود محتوا"نهيانتخاب گز

 توصيف

 روند

1.UIدشوميمناسب به مدير سايت نمايش داده.

قرار داده شده است متن مورديوارد كردن متن متحرك صفحه اصليه براكيدر بخش.2

 نظر خود را وراد كرده

"ثبت"انتخاب گزينه.3

ذخيره اطالعات.7

.دشومي مناسب نمايش دادهUIبا ذخيره اطالعات.8

:نمايش فيلدهاي. هايي كه تا كنون در سيستم ثبت شده اند واحدنمايش.9

BranchName ،,UserName ،ContactName ،PhoneNo ،

Branch’s Product ،ChangePass ،Edit ،Delete 

"Branch’s Product"نتخاب گزينها

 محصوالت مربوط به واحد انتخاب شدهنمايش.10

 امكان ويرايش فيلدهاي عنوان طبقه بندي شاخص، توضيحات.11

به.12 و بازگشت هاUIويرايش  نمايش طبقه بندي

پيغامي مبتني بر اينكه آيا اطمينان به حذف Deleteبا انتخاب گزينه.13

و در صورت تاييد واحد حذفواحد داريد؟ نمايش داده خواهد   شد

.شودو بالعكس مي

UCپايان كار.14
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ينوار متحرك صفحه اصليتعريف محتوا USECASEنام

 UCپايان كار.4

هايتعريف دسته بند USECASEنام

Actor مدير سايت

 پيش شرط

ورود كاربر در سيستم

"هايدسته بند"و انتخاب گزينه Adminبخش به وارد

 توصيف

دو كاركرد متفاوت استدارايUCناي

oيك  جديديدسته بندايجاد

oتاكنونهايدسته بندنمايش 

 روند

oديجديدسته بندايجاد يك

Add"انتخاب گزينه New Category"

1-UIبه دشومي نمايش دادهمدير سايت مناسب

: خواسته شده به ترتيبيورود داده در فيلدها-2

Parent,Category,SubCategory,SecondCategory, ThirdCategory, 

FourthCategory ,Brows Image, Description 

"Submit"انتخاب گزينه-3

امينياهايت در بخش دسته بندينكته حائز اهم وبيف محتواين بخش تعريباشد كه در

نيسا پذيت بديز امكان  ,Organization,Publicationماننديب كه اطالعاتين ترتير است

Events,About Us,Contact Us, Message of President, يك دسته بنديهمانند

وميفيتعر و از سلسله مراتب خاصيتواند دارامي شود پينيسطوح چندگانه باشد يرويز

و در بخش توض فيحات متنيكند .شودمي باشد گنجاندهميلديكه معرف آن

oتاكنونهايدسته بندنمايش 

كه تا كنون توسط مدير سامانه تعريف شده انديهاييدسته بنددر اين بخش كليه.1
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هايتعريف دسته بند USECASEنام

و همچنين داراميموجود در كنار ناميامكاناتيباشد

Parent,category,Sub1,Sub2,Sub3,Sub4 باشد مانند ويرايش كردنمي

يو نمايش تصوير دسته بنديدسته بند

آنمي نمايش داده مناسب به مديرEdit"،UI"در بخش ويرايش با انتخاب گزينه و در شود

دريدسته بنديمحتوا و امكان ويرايش را به مديرمي انتخاب شده به نمايش .دهدمي آيد

 تعريف محصوالت USECASEنام

Actorواحدومانهمدير سا

 پيش شرط

دو كاركرد متفاوت استدارايUCاين توصيف

oيك  محصول جديدايجاد

oتاكنون محصوالتنمايش 

و واحد هميمد(ديايجاد يك محصول جدo روند دين فرم را باير سامانه

فيتكم و تنها در دو ل شرحيلد متفاوتند كه در ادامه به تفصيل كنند

)داده خواهد شد

Add"انتخاب گزينه.1 New Product or Service"

2.UIدريمناسب به نما .ديآميش

:رديگمير قرارار كاربيبا اطالعات خواسته شده در اختيفرم.3

♦Show :ايعموم بازديش محصول براياجازه نما فيد كنندگان در  لد دادهين

بد مي مديشود ر سامانهين صورت كه اگر محصول كامل شده باشد توسط

ميش آن براياجازه نما مد(.شوديعموم داده لير سامانه تكميفقط توسط

) شود مي
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 تعريف محصوالت USECASEنام

♦: Branch Nameر سامانهيفقط توسط مد(لد كننده محصوينام واحد تول

)شودميليتكم

♦Product Name :ستيل آن اجبارينام محصول كه تكم.

♦Deliverables :باشد توسطميك محصول قابل ارائهيتمام آنچه در مورد

هايگز ار كاربر قرار گرفته شده است تا با انتخابيدر اختيستيل يينه

بهاييتوانمند پيمحصول را دريدكننده به نمايربر بازدكايش برايش از ش

هايگز.ميآورده باش  محصول تمام شده، Finished Product: شامليينه

Service ،خدمات Treatment ،درمان Know How فن ،يدانش

Research Capability ق،يتحقييتواناResearch Interest نهيزم

 آموزش Training،يمطالعات

♦Technology Level محصوليسطح تكنولوژHigh, 

Medium,Low 

♦Contact Email :فرد مرتبط با محصوليكيآدرس پست الكترون 

♦Contact Name :نام فرد مرتبط با محصول 

♦Customer Name :داخل كشورينام مشتر 

♦Foreign Customers :يخارجيمشتر

♦Thumbnail Pic :حتما با فرمت(ر محصوليتصوJPG د باشديبا(.

♦Description :درميريمد(ح در مورد محصوليتوض تواند هر آنچه

ايفيتعر بيك محصول الزم دارد را در .اوردين بخش

Select Category :ايا چند دسته بنديكيانتخاب ن انتخابيكه با

و طبقه بنديكيمحصول در .رديگمي قراريا چند سطح

سيثبت تار♦ امحصوليخ به روز رسانيستم به عنوان تاريخ فيكه لد توسطين

س .شودميليستم تكميخود
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 تعريف محصوالت USECASEنام

.شودميد ثبتيمحصول جد"ADD"نهيت با انتخاب گزيدر نها.4

oتاكنون محصوالتنمايش 

ا.1 شودميش گذاشتهيه محصوالت ثبت شده تا كنون به نمايكلUIنيدر

مديكه تمام رويمحصوالت تنها توسط باميتير سامانه قابل و باشد

تنهاها شوند در بخش محصوالت واحدمي كه محصوالتيلتريف

.شودميش گذاشتهيش به نمايمحصوالت خود واحد برا

:شود شاملميش گذاشتهيكاربر به نمايكه براياطالعات.2

ProductName,BranchName,Show,View,Edit,Delete 

فيم :يلدهايباشد كه در زمان ورود كاربر واحد تنها

ProductName,Show,View,Edit لديف. باشدمي قابل مشاهدهShowيبه معن

آيا سايا محصول اجازه نماين است كه ا نه؟يت را دارديش در وب

اين Viewلديف رايز كهمين امكان پيدهد دريش از محصول تعريش نمايك ف شده را

.كاربر فراهم كنديت برايسطح وب سا

گز.3 دريبه نماEdit ،UIنهيبا انتخاب كه در آن كاربرديآميش

ومي محصول را مشاهدهياطالعات وارد شده از قبل برا تواندمي كند

و .ش كنديرايآنها را

گز.4 مد Deleteنهيبا انتخاب ر سامانه پنجرهيآن هم تنها توسط

ا دريبه نمايهشداردهنده تايآميش د كاربر محصول حذفييد كه با

و بالعكس مي .شود

س USECASEنام )Login(امانهورود به

Actor مانه، واحدمدير سا

ز پيش شرط :تير در ادامه آدرس سايوارد كردن آدرس
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س USECASEنام )Login(امانهورود به

LoginUser.aspx 

 توصيف

 روند

1.UIشودميش دادهيمناسب به كاربر نما

.كندميو رمز عبور خود را وارديكاربر شناسه كاربر.2

هميدر صورت.3 ازيكه كاربر سيشه سايك و امنشوميتيستم وارد نيد زيت آن

گزمي لحاظ شده است رمز عبور"!Remember Me"نهيتواند با انتخاب

س ذخيخود را در سايره كند تا در دفعات بعديستم ديورود به گر رمز عبوريت

شديپرس .ده نخواهد

گز.4 تا"Login"نهيبا انتخاب و رمز عبور وارد صفحهييدر صورت د شناسه

.شودمي مربوط به كاربر

واييصورت اشتباه وارد كردن شناسه كاربردر.5 چنيرمز عبور نيا عدم وجود

ا ش دادهينما"Invalid username or password"يغام خطايپيشناسه

.شود مي

مشاهده محتوا USECASEنام

Actor ه كاربرانيكل

 پيش شرط

 توصيف

 روند

تيت ساسمت راسيست از منويباميOrganizationمشاهدهيبرا.1

لبعنوان آن كه قابليرو كلبت و وارد صفحهبنك شدن را دارد ك كرده

.مبشومي مخصوص به آن

زيد در منوبجدUIدر.2  Organizationهاير مجموعهبسمت چپ آن
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مشاهده محتوا USECASEنام

 ,Affiliated Companies:ش گذاشته شده است كه شاملببه نما

Cultural Institutes, Educational Institutes , Iranian 

National Center for Genetic and Biologic 

Resources, Iranian Quran News Agency, Iranian 

Students News Agency ,Occupation Cooperative 

Organization of Academic Graduates, 

Organization Chart, Organizational Structure, 

President of ACECR, Research Institutes, RnD 

Complex,ACECR branches, ACECR Central 

Office 

ا لبن كه قابلبن عناوببا انتخاب هر كدارم از نبت شبز دارند متن مربوط به آنها به نمابنك را

.دبآمي در

سايست از منوببامي Publication مشاهدهيبرا.3 تبسمت راست

لبعنوان آن كه قابليرو كلبت و وارد صفحهبنك شدن را دارد ك كرده

.مبشومي مخصوص به آن

زيد در منوبجدUIدر.4 به Publicationهاير مجموعهبسمت چپ آن

كهبنما ، Books ،Newspapers: شاملش گذاشته شده است

Scientific and Research Articles،Scientific JournalsQR

ST و UVWXYا[\]Q ^ي` Wa`bYد[d[Q ^]ef در hRQUVWX.

يبصفحات محتوايبااليتوان از منويمEvents مشاهدهيبرا.5

و"News & Events"نهيگز رويااز منويرا انتخاب يسمت راست

بديكل"Conferance & Events"عنوان و ب واردين ترتيك كرد

.ميشومي صفحه مخصوص به آن

ا.6 نيدر زين صفحه هايز مديير مجموعه نياير سامانه برايكه توسط

درميش گذاشتهيسمت چپ به نمايف شده در منويبخش تعر شود كه

بخيا آن . باشدمي موجود Seminarتميش تنها
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مشاهده محتوا USECASEنام

ييصفحات محتوايبااليست از منويباميAbout Usمشاهدهيبرا.7

آنيرو ليكه قابل،"About Acecr"عنوان كليت كينك شدن را دارد

و وارد صفحه مخصوص به آن .ميشومي كرده

زيد در منويجدUIدر.8 Aboutهاير مجموعهيسمت چپ آن Us به

گذينما كهش  ACECR at a Glance: شامل اشته شده است

،Clients،Honors ،Range of Service RQUVWX iه WX ^T ا`\Wlب

درbpن در Wn` ^X ^]efيUTام Q[\]ا qRQbpU.

ييصفحات محتوايبااليست از منويبايمContact Us مشاهدهيبرا.9

آنيرو ليكه قابل،"Contact Us"عنوان كبكلنك شدن را داردبت

و وارد صفحه مخصوص به آن .مبشومي كرده

بهيمحتوادبجدUIدر.10 ش گذاشته شدهببه نما Contact Us مربوط

.شود مي

سمتيست از منوببايمMessage of President مشاهدهيبرا.11

روبراست سا لبعنوان آن كه قابليت كلبت وبنك شدن را دارد ك كرده

.مبوارد صفحه مخصوص به آن شو

يست از منوببايمAll Products & Service A-Z مشاهدهيبرا.12

روبسمت راست سا لبعنوان آن كه قابليت كلبت كبنك شدن را دارد

و وارد صفحه مخصوص به آن وبشومي كرده طربم ق عنوانبا از

"Products & Service"وارديبصفحات محتوايبااليدر منو

شو صفحه .مبمخصوص آن

مديمحصوالتيتمامد نامبجدUIدر.13 شبر سامانه اجازه نمابكه توسط

و تمامببرا لبآنها قابليشان داده شده است وجود دارد بهبت نك شدن

.شان را دارندبصفحه معرف
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بهوهايمشاهده دسته بند USECASEنام  آنهامحصوالت متعلق

Actor ه كاربرانيكل

 پيش شرط

 توصيف

 روند

دو سطح آن را مشاهدهيها، در بدنه صفحه اصليدمشاهده دسته بنيبرا.1

ل .باشدمي نك شدن را دارايكرده كه سطح دوم آن امكان

ل.2 رويبا دريبه نمايديجدUIسطح دومينك د كه در آن ابتدايآميش

زمي در مورد آن سطح انتخاب شده موجوديحيتوض و در ادامه ريباشد

سوهاي مجموعه مييم دسته بندآن سطح موجودند كه سطح از. شوند ها بعد

ن كهمي انتخاب شده موجوديز محصوالت مربوط به دسته بنديآن باشد

ليقابل .محصول را داردينك شدن به صفحه معرفيت

ل.3 هميشومييديجدUIواردهاينك سطح سوم طبقه بنديبا انتخاب نيم كه

ا نيروند در .شودميز تكرارينجا

 جستجو USECASEنام

Actor كليه كاربران

 پيش شرط

 توصيف

 روند

ويكه براييدر فضايا عبارتيكاربر با درج كلمه.1 جستجو قرار داده شده است

.شودمييديجدUIوارد"OK"نهيبا انتخاب گز

كل.2 ويكلمه مورد نظر را در نام كليا توضيه محصوالت و ه طبقهيحات آنها

و در نهاحات آنها جستجويو توضهايبند را به همراهها افتهيت تعداديكرده

ن. كندمي افته چاپيعنوان  ليهر عنوان  نك شدن به صفحه خود را دارايز امكان
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 جستجو USECASEنام

.باشدمي

آنيبا انتخاب.3 .رودميك عنوان به صفحه

پ.4 نتيدر صورت عدم ايدا كردن  عبارتيجه

"Sorry,we could not find any results for ..... ,Did you mean .....?" 

.شودميش دادهينما



سومفصل

 سازيو پياده طراحي
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 سامانههاي كالس-3-1

شي. كنيد در نظر بگيريدمي جهاني را كه در آن زندگي شي. گوناگون است هاي اطراف شما پر از ها اين

ازي همه: بسياري با هم دارند اما در يك ويژگي با هم مشتركند هاي تفاوت آنها از مجموعه اي

و رفتارها تشكيل شده اند  .خصوصيات

و متدهاي كلي مشترك ميان دسته اي از اشيا تعيين آنمي كالس خصوصيات كند سپس با نمونه سازي از

.كالس ميتوان شي مورد نظر را با خصوصيات خاص خودش ايجاد كرد 

كهي توان به نقشهمي يك كالس را توان ساختمانهاي زيادي از روي آن ساخت امامي يك خانه تشبيه كرد

و نما باهم تفاوت دارند  و مثال در رنگ .هيچكدام از ساختمانها كامال مشابه نيستند

اطالعاتي را كه بايد توسط سيستم ذخيره گردند را در خود Entity Classesموجوديت يا هاي كالس

.كندمي نگهداري

:است ساختار هر كالس طبق قاعده زير

 نام كالس�

) properties( ليست خصوصيات�

) Methodes( ليست عمليات يا رفتارها�

:تواند شامل اطالعات زير باشدمي خصوصيات كالس

 مديريت مدلينگ اطالعات�

 اطالعات كالس به صورت منطقي�

ها-3-1-1  تقسيم بندي كالس
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

CRC(Class Responsibility Collaborator(درمي سيستمهاي عرفي كالسمهاي به معني كارت باشد كه

وها شود هم چنين همكاريميو وظايفي كه يك كالس در سيستم بر عهده دارد تعريفها آن مسئوليت

.شودمي دارد، معرفيها هماهنگي هايي كه با ديگر كالس

 دسته بندي: نام كالس

ها مسئوليت ها  همكاري

و ايجاد دسته بندي(ثبت سطوح دسته بندي- جديد

)ويرايش آن

به- نمايش طبقه بندي براي تخصيص

براي تعريف محصول نيازمند انتخاب(محصوالت

)يك يا چند دسته بندي هستيم

نمايش دسته بندي محصول مشخص در صفحات-

 نمايش محصول

محتواي صفحات اصلي سايت نيز از اين كالس-

.شوند تغذيه مي

كالس در هاي تعريف شده در اين دسته بندي-

مي"تخصيص محصول"اختيار كالس  .گيرد قرار

 محصول: نام كالس

ها مسئوليت ها  همكاري

آن-  ثبت محصول با اطالعات جزئي

:نمايش محصوالت در دو سطح-

 هاي عمومي نمايش براي بازديدكننده.1

و واحد مالك محصول.2  نمايش براي مدير

ي محصوالت در حين تعريف با كالس دسته بند-

و نتيجه اين ارتباط در كالس تخصيص در ارتباطند

.شود محصول ثبت مي

براي نمايش محصوالت يك واحد نيازمند ارتباط-

.اين كالس با كالس واحدها هستيم

 تخصيص محصول به دسته بندي: نام كالس

ها مسئوليت ها  همكاري

كه- تخصيص محصول به يك يا چند دسته بندي

ش .ناسنامه شودمحصول ما داراي

در اين كالس با در اختيار گرفتن اطالعات دسته-

ها"ها از كالس بندي را"دسته بندي محصوالت
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

نمايش محصوالت در در سطوح دسته بندي هايي-

 ها نسبت دادهايم كه محصول را به آن

 كند طبقه بندي مي

 واحد: نام كالس

ها مسئوليت ها  همكاري

في واحد،تخصيص نام معر(ثبت اطالعات واحد-

و كلمه عبور )كاربري

با- براي تخصيص محصول به واحد نيازمند ارتباط

 كالس محصول هستيم

ها-3-1-2  نمودار گرافيكي كالس

و عمليات تعريف شده روي آن هاي كالس موجوديت تعريف شده براي اين پروژه به همراه خصوصيات

:هادر زير آورده شده است 
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

و اسامي فيلدهاداجليست-3-2  ول

:باشدمي نام جداول تعريف شده در پايگاه داده جهت ذخيره ونگهداري اطالعات به شرح زير

نام جدول Captionتوضيحاترديف

1

و و نگهداري اسامي محل ذخيره

و مراكز مرتبط با اطالعات واحدها

 جهاددانشگاهي

 Branch واحدها

2

و و نگهداري اسامي محل ذخيره

عات محصوالت اطال

 جهاددانشگاهي

 Product محصوالت

3
و و نگهداري اسامي محل ذخيره

 اطالعات دسته بندي ها
 TypeCategory دسته بندي ها

4

و دسته ارتباط بين محصوالت

ها در اين جدول ايجاد بندي

.شود مي

 ProductType تخصيص محصوالت به دسته بندي ها

5

صفحه Headerاطالعات تصوير

و نوار متحرك صفحه در اين اصل ي

.باشد جدول موجود مي

 Home صفحه اصلي

و نوع هر كدام در جداول زير معرفي شده است :فيلدهاي تعريف شده براي جداول

Branch 1 واحد:نام جدول

فيلدنامنوع فيلدCaptionتوضيحات

INTEGER BranchIdشماره شناسه واحد
VARCHAR(500) BranchNameنام واحد

NTEXT DescriptionBranchتوضيحات
 VARCHAR(50) UserNameنام كاربري ورود به سايت

 VARCHAR(50) Passwordكلمه عبور
 VARCHAR(50) EmailBranchآدرس پست الكترونيكي واحد

 VARCHAR(50) PhoneBranchتلفن واحد
 NVARCHAR(50) ContactNameنام شخص رابط سايت در مركز

 NVARCHAR(500) PicBranchتصوير واحد
 VARCHAR(500) Siteآدرس سايت واحد
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Product 2 محصول:نام جدول

فيلدنامنوع فيلد Captionتوضيحات

INTEGERProductIdشماره شناسه محصول
VARCHAR(500)ProductNameنام محصول
NTEXT Descriptionتوضيحات
DATETIMEDateCreateت در سايتتاريخ ثب

VARCHAR(500)ContactPointNameنام فرد مرتبط با محصول
پست الكترونيكي فرد

 مرتبط با محصول
VARCHAR(500) ContactPointEmail 

VARCHAR(50)TechnologyLevelسطح تكنولوژي محصول
NTEXTCustomerNameنام مشتريان داخلي

VARCHAR(1000) ForeignCustometNameرجينام مشتريان خا
 VARCHAR(500)ProductPicتصوير محصول

 INTEGER BranchIdشماره شناسه واحد
وضعيت نمايش محصول

 در سايت
NVARCHAR(50) Status 

اين فيلدها مربوط به

خدمات قابل ارايه 

براي محصول است 

كه در صورت وجود 

.پر خواهد شد

 VARCHAR(50)FinishedProductمحصول تمام شده
 VARCHAR(50)Serviceسرويس
 VARCHAR(50)Treatmentدرمان

 VARCHAR(50)KnowHowدانش فني
 VARCHAR(50)ResearchCapabilityتوانايي تحقيق
 VARCHAR(50)ResearchInterestزمينه مطالعاتي

 VARCHAR(50)Trainingآموزش
 VARCHAR(50)Otherساير موارد

TypeCategory 3 دسته بندي:نام جدول

فيلدنامنوع فيلد Captionتوضيحات

INTEGER IDTypeدسته بنديشماره شناسه
VARCHAR(500)ParentNameنام والد

0VARCHAR(500)CategoryNameدسته بندي سطحنام
1VARCHAR(500)SubNameدسته بندي سطحنام
2VARCHAR(500)SecondNameدسته بندي سطحامن

3VARCHAR(500)ThirdNameدسته بندي سطحنام
4VARCHAR(500)FourthNameدسته بندي سطحنام
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NTEXTDescriptionتوضيحات
DATETIMEDateUpdateتاريخ به روز رساني

ProductType4 تخصيص محصول به دسته بندي:نام جدول

فيلدنامنوع فيلد Captionوضيحاتت

INTEGERIDTbتخصيصشماره شناسه
INTEGERProductIdشماره شناسه محصول

INTEGERIDTypeدسته بنديشماره شناسه

Home5 اطالعات صفحه اصلي:نام جدول

فيلدنامنوع فيلد Captionتوضيحات

INTEGER HIDشماره شناسه
NTEXTDescriptionركمتن نوار متح

VARCHAR(500)Pictureتصوير سر صفحه
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 نمودارها3-3

3-3-1-Sequence Diagrams 

ييدياگرام توال و در يك توالمي Interactionياز نمودارهايككه سريزمانيباشد بصورت منظم پشت

يكيجام عمل خاصانيبرا اين دياگرام.دهدمي هم ارتباطات متقابل اشيا را به ما نشان  usecaseدر

ايدهد، يعنمي مراحل انجام كار را مرحله به مرحله به شما نشان مشخص، يرويدادها را براازيدنباله

.سازدمي انجام يك عمل مشخص

.شودمي عملكرد سيستم از اين دياگرام استفادهي فهم نحوهيبرايمراحل تحليل وطراح در

دايبراينمودار توال جرنشان دريان عمليدن اين. شودمي بر حسب زمان استفاده Use caseكيات

.يك سناريو را بازديد كنديمفيد است كه كسي بخواهد روند منطقينمودار موقع

و گزارش هاي در زير يك نمونه از نمودار توالي رسم شده براي مواردكاربردي پروژه آورده شده است

.باشدمي ارش موجودكامل اين نمودارها در ضميمه گز

 نمودار توالي افزودن واحد�
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3-3-2-Collaboration Diagram 

بسينمودار همكار. باشدميينمودار همكار، Interactionياز نمودارهايكي به نمودارياريشبهات

ريبياگرام همكاريد. باشدمي آنهايظاهرين تفاوت آنها در شمايترياصل، دارديتوال رابطهيوشتر بر

ديكهيدر حال. شودمي متمركز اشيانيب در اشيااعمالياگرام تواليك ومي نشانيزمانيك تواليرا دهد

.شودمي بر حسب زمان منظم

ا. شودمي ارائه Use Caseاتياز روند عمليد متفاوتيديدر نمودار همكار ن نمودار مشاهده ارتباطيدر

.آسان تر استهان آبجكتيب

 استفاده دياگرام ايناز مورد ايندريتصميم گونههر واتخاذ سيستم رفتاريچگونگ وفهم دركيبرا

.شود مي

و گزارش هاي در زير يك نمونه از نمودار همكاري رسم شده براي مواردكاربردي پروژه آورده شده است

.باشدمي كامل اين نمودارها در ضميمه گزارش موجود

 ودن واحدنمودار همكاري افز�
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 صفحات رابط كاربري-3-4

  ACECR:نام سيستم

 MasterPage1: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

دستيگيردلوگوي سايت در اين قسمت فرار مي Imageلوگو1

و معرفي Labelمعرفي2 دستيسايتتوضيح لوگو

 درج تاريخ سيستم Label تاريخ3
از سيستم

client 

 Marquee نوار متحرك4
متن نوار متحرك در اين قسمت نمايش داده

 خواهد شد
 از پايگاه داده

5
تصوير سر

 صفحه
Image 

پيكسل150*800در اندازه Headerتصوير

 گيرد در اين قسمت قرار مي
 دستي

 FlashFile منو6

هايآيتم تحت عنوان5داراياين منو

Home,AboutACECR,Products&
Service,News& Events  وContact 

Us كهمي داراي لينك به صفحه Homeباشد

 AboutACECR، (HomePage)اصلي

، (About)داراي لينك به صفحه معرفي

Products&Services به داراي لينك

، (Offering)صفحه همه محصوالت

News&Events اراي لينك به صفحهد

و (News&Events)رويدادها

ContactUs با داراي لينك به صفحه تماس

 باشدمي (Contact)ما 

 دستي

7Message HyperLink 
با Message of Presidentلينك با عنوان

 Messageقابليت لينك به صفحه
 دستي

8Organizat
ion HyperLink 

قا Organizationلينك با عنوان بليت با

 Organizationلينك به صفحه 
 دستي

9Publicati
ons HyperLink 

با قابليت لينك Publicationsلينك با عنوان

 Publicationsبه صفحه 
 دستي

10 
All 

Products HyperLink 
 All Products&Servicesلينك با عنوان

A-Z  با قابليت لينك به صفحهOffering 
 دستي

11 
Conferen

ces HyperLink 
 Conferences&Eventsلينك با عنوان

 News&Eventsباقابليت لينك به صفحه
 دستي

12 
What's 
New? HyperLink 

با قابليت ?What's Newلينك با عنوان

 Newلينك به صفحه 
 دستي

ImageButto تصوير 13
n

تصوير موسسه رويان با قابليت لينك به سايت

 موسسه رويان
 دستي
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 ACECR: نام سيستم

 MastePage2: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1
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 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

دستيگيردلوگوي سايت در اين قسمت فرار مي Imageلوگو1

و معرفي سايت Labelمعرفي2 دستيتوضيح لوگو

 درج تاريخ سيستم Label تاريخ3
از سيستم

client 

 Marquee نوار متحرك4
متن نوار متحرك در اين قسمت نمايش داده خواهد

 شد
 از پايگاه داده

5
تصوير سر

 صفحه
Image 

در150*800در اندازه Headerتصوير پيكسل

 گيرد اين قسمت قرار مي
 دستي

 FlashFile منو6

هايآيتم تحت عنوان5اين منو داراي

Home,AboutACECR,Products&Se
rvice,News& Events  وContact Us 

كه مي داراي لينك به صفحه Homeباشد

 AboutACECR، (HomePage)اصلي

، (About)داراي لينك به صفحه معرفي

Products&Services داراي لينك به صفحه

، (Offering)همه محصوالت

News&Events داراي لينك به صفحه

 ContactUsو (News&Events)رويدادها

 (Contact)داراي لينك به صفحه تماس با ما

 باشد مي

 دستي

7Message HyperLink 
با Message of President لينك با عنوان

 Messageقابليت لينك به صفحه
 دستي

8Organizat
ion HyperLink 

به Organizationلينك با عنوان با قابليت لينك

 Organizationصفحه 

دستي

9Publicatio
ns HyperLink 

به Publicationsلينك با عنوان با قابليت لينك

 Publicationsصفحه 
 دستي

10 
All 

Products HyperLink 
 All Products&Servicesلينك با عنوان

A-Z  با قابليت لينك به صفحهOffering 
 دستي
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11 
Conferen

ces HyperLink 
 Conferences&Eventsلينك با عنوان

 News&Eventsباقابليت لينك به صفحه
 دستي

12 
What's 
New? HyperLink 

لينك با قابليت ?What's Newلينك با عنوان

 Newبه صفحه 
 دستي

 ImageButton تصوير 13
تصوير موسسه رويان با قابليت لينك به سايت

 موسسه رويان
 دستي

14 

نمايش دسته

بندي 

Structural 

Label 

CategoryName هايي كهParentName 

مي Structuralها آن با است نمايش داده شوند

جهت نمايش Show3قابليت رفتن به صفحه 

د سطوح بع

 از پايگاه داده

15 

نمايش دسته

بندي 

Disciplin
ary 

Label 

CategoryName هايي كهParentName 

مي Disciplinaryها آن شوند است نمايش داده

جهت نمايش Show3با قابليت رفتن به صفحه 

 سطوح بعد

 از پايگاه داده
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 ACECR: نام سيستم

 MasterPage3: نام صفحه

ريشكل واسط كارب

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

-- ----

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

--------
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 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

ف Imageلوگو1 دستيگيردرار ميلوگوي سايت در اين قسمت

و معرفي سايت Labelمعرفي2 دستيتوضيح لوگو

3
تصوير سر

 صفحه
Image 

در150*800در اندازه Headerتصوير پيكسل

 گيرد اين قسمت قرار مي
 دستي
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 ACECR: نام سيستم

 صفحه اصلي: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديتفردي

--دسته بندي1
--خانه2

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2SubName----
3Description----
4CategoryPic ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

شدننحوه پرشرح عملياتنوعنامرديف

 Marquee نوار متحرك1
متن نوار متحرك در اين قسمت نمايش داده خواهد

 شد
 از پايگاه داده

2
نمايش دسته

بندي 

Structural 

Label 

CategoryName هايي كهParentName 

مي Structuralها آن با است نمايش داده شوند

جهت نمايش Show3قابليت رفتن به صفحه 

 سطوح بعد 

دهاز پايگاه دا

 ImageButton تصوير3
تصوير موسسه رويان با قابليت لينك به سايت

 موسسه رويان
 دستي

 Label عنوان4
 & Products,Services تيتر با عنوان
Solutions 

 دستي

5

نمايش دسته

هاي بندي

 اصلي
Label 

هايي كه نام Categoryدر اين بخش نام 

Parent هاآنDisciplinary ه است به همرا

و ها نمايش داده SubCategoryعكس مربوطه

به SubCatoryنام.شود مي ها قابليت لينك

را جهت نمايش اطالعات مربوط Show1صفحه 

و سطوح بعد دارا  به همان سطح

در Show1توضيحات مربوط به صفحه.باشند مي

 تعريف همان صفحه خواهد آمد

از پايگاه داده

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

 Sow1: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1
--محصول2

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1Description----
2CategoryName----
3SubName----
4SecondName ----
5ProductName ----
6ProductPic ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lblCat Label 

كه از صفحه قبل روي Categoryنام.راهنماي صفحه

 هاي آن كليك شده جهت SubCategoryيكي از 

 شود راهنمايي نشان داده مي

 از پايگاه داده

2

lblSub Label 

كه در صفحه SubCategoryنام: راهنماي صفحه

HomePage روي آن كليك شده در اين قسمت

 شود نمايش داده مي

 از پايگاه داده

3lblDesc Label 

كه SubCategoryمحل نمايش توضيحات مربوط به 

در صورت.(است روي آن كليك شده HomePageدر

)تعريف شدن نمايش داده خواهد شد

از پايگاه داده

4lblSecond Label 

ها كه در صورتنمايش نام سطح بعدي دسته بندي

با كليك.شود تعريف شدن در اين قسمت نمايش داده مي

شد Show10روي لينك مربوطه وارد صفحه  خواهيم

فقط.دباش كه داراي ساختاري مشابه با همين صفحه مي

.باشند پارامترهاي منتقل شده با هم متفاوت مي

 از پايگاه داده

5lblProduct Label و عكس محصولي كه مستقيما به از پايگاه دادهدر اين قسمت نام
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SubCategory ،كه از طريق آن وارد صفحه شده ايم

و با شرط داشتن مجوز  متصل است را در صورت وجود

ز طريق لينكوا.شود نمايش از طرف مدير نمايش داده مي

جهت مشاهده ShowProductآن وارد صفحه

در صورتي لينك محصول.اطالعات محصول خواهيم شد

فعال است كه كاربر عكس براي آن تعريف كرده باشد 

در غير اين صورت لينك.يعني اطالعاتي موجود باشد

.باشد محصول غير فعال مي

مياستف MasterPage2اين صفحه از* .كند اده
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 ACECR: نام سيستم

 Show10: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1
--محصول2
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 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1Description----
2CategoryName----
3SubName----
4SecondName ----
5ThirdName ----

6ProductName ----
7ProductPic ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lblCat Label 

به Categoryنام.راهنماي صفحه مربوط

SecondCategoey در آنر Show1كه وي

 شود كليك شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

2

lblSub Label 

به SubCategoryنام: راهنماي صفحه مربوط

SecondCategory در آن Show1كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي

از پايگاه داده

3lblSec Label 
آن SecondCategoryنام:راهنماي صفحه كه روي

ميكليك شده نمايش داد  شوده
 از پايگاه داده

4lblDesc Label 

محل نمايش توضيحات مربوط به

SecondCategory در آن Show1كه روي

در صورت تعريف شدن نمايش داده.(كليك شده است

)خواهد شد

 از پايگاه داده

5lblThird Label 

ها كه در صورتنمايش نام سطح بعدي دسته بندي

ميتعريف شدن در اين قسمت نما با.شود يش داده

 Show100كليك روي لينك مربوطه وارد صفحه

خواهيم شد كه داراي ساختاري مشابه با همين صفحه

فقط پارامترهاي منتقل شده با هم متفاوت.باشد مي

.باشند مي

 از پايگاه داده

6lblProdu
ct Label 

و عكس محصولي كه مستقيما به در اين قسمت نام

SecondCategory ا ز طريق آن وارد صفحه كه

و با شرط شده ايم، متصل است را در صورت وجود

 از پايگاه داده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

داشتن مجوز نمايش از طرف مدير نمايش داده

واز طريق لينك آن وارد صفحه.شود مي

ShowProduct جهت مشاهده اطالعات محصول

كه.خواهيم شد در صورتي لينك محصول فعال است

ا طالعاتي كاربر عكس براي آن تعريف كرده باشد يعني

در غير اين صورت لينك محصول غير.موجود باشد

.باشد فعال مي

مي MasterPage2اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Show100: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--ه بنديدست1
--محصول2
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1Description----
2CategoryName----
3SubName----
4SecondName ----
5ThirdName ----
6FourthName ----
7ProductName ----
8ProductPic ----

 اصر موجود در صفحهليست عن

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lblCat Label 

به Categoryنام.راهنماي صفحه مربوط

ThirdCategoey در روي آن كليك Show10كه

 شود شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

2lblSub Label 

به SubCategoryنام: راهنماي صفحه مربوط

ThirdCategoey د روي آن كليك Show10ر كه

 شود شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

3lblSec Label 

به SecondCategoryنام:راهنماي صفحه مربوط

ThirdCategoey در روي آن كليك Show10كه

 شود شده نمايش داده مي

از پايگاه داده

4lblThird Label 
آن ThirdCategoeyنام:راهنماي صفحه كه روي

ميكليك   شود شده نمايش داده

از پايگاه داده

5lblDesc Label 

 ThirdCategoeyمحل نمايش توضيحات مربوط به 

در صورت.(روي آن كليك شده است Show10كه در

)تعريف شدن نمايش داده خواهد شد

از پايگاه داده

6lblFourth Label 

ها كه در صورتنمايش نام سطح بعدي دسته بندي

مي تعريف شدن با كليك.شود در اين قسمت نمايش داده

خواهيم Show1000روي لينك مربوطه وارد صفحه 

فقط.باشد شد كه داراي ساختاري مشابه با همين صفحه مي

.باشند پارامترهاي منتقل شده با هم متفاوت مي

 از پايگاه داده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

7lblProductLabel 

و عكس محصولي كه مستقيما به در اين قسمت نام

ThirdCategoey كه از طريق آن وارد صفحه شده

و با شرط داشتن  ايم، متصل است را در صورت وجود

واز طريق.شود مجوز نمايش از طرف مدير نمايش داده مي

جهت مشاهده ShowProductلينك آن وارد صفحه 

در صورتي لينك محصول.اطالعات محصول خواهيم شد

كرده باشد فعال است كه كاربر عكس براي آن تعريف 

در غير اين صورت لينك.يعني اطالعاتي موجود باشد

.باشد محصول غير فعال مي

 از پايگاه داده

مي MasterPage2اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Show1000:نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتائطشرنام موجوديترديف

 --دسته بندي1
--محصول2
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1Description----
2CategoryName----
3SubName----
4SecondName ----
5ThirdName ----
6FourthName ----
7ProductName ----
8ProductPic ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lblCat Label 

به Categoryنام.راهنماي صفحه مربوط

FourthCategory در آن Show100كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

2lblSub Label 

به SubCategoryنام: راهنماي صفحه مربوط

FourthCategory در آن Show100كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي

از پايگاه داده

3lblSec Label 

به SecondCategoryنام:راهنماي صفحه مربوط

FourthCategory در آن Show100كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

4lblThird Label 

به ThirdCategoryنام:راهنماي صفحه مربوط

FourthCategory در آن Show100كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي

 از پايگاه داده

5lbl4 Label 
آن FourthCategoryنام:راهنماي صفحه كه روي

 شود كليك شده نمايش داده مي
 از پايگاه داده

6lblDesc Label 

محل نمايش توضيحات مربوط به

FourthCategory در آن Show100كه روي

در صورت تعريف شدن نمايش داده.(كليك شده است

)خواهد شد

 از پايگاه داده

7lblProduct Label و عكس محصولي كه مستقيما به از پايگاه دادهدر اين قسمت نام
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

FourthCategory كه از طريق آن وارد صفحه شده

و با شرط داشتن  ايم، متصل است را در صورت وجود

ن ميمجوز نمايش از طرف مدير واز.شود مايش داده

جهت ShowProductطريق لينك آن وارد صفحه 

در صورتي لينك.مشاهده اطالعات محصول خواهيم شد

محصول فعال است كه كاربر عكس براي آن تعريف 

در غير اين.كرده باشد يعني اطالعاتي موجود باشد

.باشد صورت لينك محصول غير فعال مي

مي MasterPage2از اين صفحه* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

 Show3: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1
--محصول2

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1Description----
2CategoryName----
3SubName----
4ProductName ----
5ProductPic ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lblCat Label 
از Categoryنام:راهنماي صفحه يا MasterPage2كه

HomePage مي ودش روي آن كليك شده نمايش داده
 از پايگاه داده

2lblDesc Label 

در Categoryمحل نمايش توضيحات مربوط به كه

MasterPage2 در صورت.(روي آن كليك شده است

)تعريف شدن نمايش داده خواهد شد

 از پايگاه داده

3lblSubCa
tLabel 

ها كه در صورت تعريفنمايش نام سطح بعدي دسته بندي

ميشدن در اين قسمت نمايش داد با كليك روي لينك.شوده

خواهيم شد كه داراي Show1مربوطه وارد صفحه 

فقط پارامترهاي.باشد ساختاري مشابه با همين صفحه مي

.باشند منتقل شده با هم متفاوت مي

 از پايگاه داده

4lblProdu
ct Label 

و عكس محصولي كه مستقيما به در اين قسمت نام

Category صفحه شده ايم، متصل كه از طريق آن وارد

و با شرط داشتن مجوز نمايش از  است را در صورت وجود

واز طريق لينك آن وارد.شود طرف مدير نمايش داده مي

جهت مشاهده اطالعات محصول ShowProductصفحه 

 از پايگاه داده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

در صورتي لينك محصول فعال است كه كاربر.خواهيم شد

عكس براي آن تعريف كرده باشد يعني اطالعاتي موجود

مي.باشد .باشد در غير اين صورت لينك محصول غير فعال

مي MasterPage2اين صفحه از* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

 About Us: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2SubName----
3SecondName ----
4Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label  راهنماي صفحه با متنAbout ACECR دستي

2lbl2 Label 

چپ SubNameنام: راهنماي صفحه كه از نوار سمت

مي روي آن كليك مي در حالت.شود كنيم نمايش داده

 ACECR at aپيش فرض مقدار آن برابر به 
Galance و اطالعات اين  SubCategoryاست

.شود نمايش داده مي

از پايگاه داده

3FormView
2FormView 

آن SubCategoryمحل نمايش توضيحات  كه روي

در حالت پيش فرض توضيحات.كليك شده است

ACECR at a Galance در اين بخش نمايش داده

.شود مي

از پايگاه داده

4DataList1 DataList 

هاي مربوط به اين SecondCategoryمحل نمايش 

در صورت وجود.سطح در صورت وجود

SecondCategory پا يين نام آن به صورت لينك در

 News2شود كه لينك ان به صفحه توضيحات ظاهر مي

.خواهد رفت

از پايگاه داده

5lbltxtLabel  محل نمايش نامSubCategory كه از پايگاه دادههايي
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

CategoryName هاآنAbout ACECR و

ParentName هاآنGeneral در صورت.است

شود كه توضيحات وجود نام به صورت لينك فعال مي

و توسطهر لينك داخل همي  FormView1ن صفحه

.شود نمايش داده مي

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

 Organization: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1

 فيلدهاي واسط كاربريليست

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2SubName----
3SecondName ----
4Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label  راهنماي صفحه با متنOrganization دستي 

2lbl2 Label 

كه از نوار SubNameنام: راهنماي صفحه

كنيم نمايش داده سمت چپ روي آن كليك مي

به.شود مي در حالت پيش فرض مقدار آن برابر

Organizational Structure و است

نمايش داده SubCategoryاطالعات اين 

.شود مي

 از پايگاه داده

3FormView
2FormView 

كه SubCategoryمحل نمايش توضيحات 

در حالت پيش فرض.روي آن كليك شده است

در Organizational Structureتوضيحات 

.شود اين بخش نمايش داده مي

از پايگاه داده

4DataList1 DataList 

هاي مربوط SecondCategoryمحل نمايش 

در صورت وجود.به اين سطح در صورت وجود

SecondCategory ك در نام آن به صورت لين

به پايين توضيحات ظاهر مي شود كه لينك ان

.خواهد رفت News2صفحه 

 از پايگاه داده

5LbltxtLabel  محل نمايش نامSubCategory كه  از پايگاه دادههايي
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

CategoryName هاآنOrganization و

ParentName هاآنGeneral در.است

كه صورت وجود نام به صورت لينك فعال مي شود

د و توضيحات هر لينك اخل همين صفحه

مي FormView1توسط .شود نمايش داده

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

 Publications: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2SubName----
3SecondName ----
4Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label  راهنماي صفحه با متنPublications دستي

2lbl2 Label 

كه از نوار SubNameنام: راهنماي صفحه

كنيم نمايش داده سمت چپ روي آن كليك مي

به.شود مي در حالت پيش فرض مقدار آن برابر

Scientific Journals و اطالعات اين است

SubCategory مي .شود نمايش داده

 از پايگاه داده

3FormView2 FormView

كه SubCategoryمحل نمايش توضيحات

در حالت پيش فرض.روي آن كليك شده است

در اين Scientific Journalsتوضيحات 

.شود بخش نمايش داده مي

 از پايگاه داده

4DataList1 DataList 

هاي مربوط SecondCategoryمحل نمايش 

در صورت وجود.به اين سطح در صورت وجود

SecondCategory در نام آن به صورت لينك

ميپ به ايين توضيحات ظاهر شود كه لينك ان

.خواهد رفت News2صفحه 

 از پايگاه داده

5Lbltxt Label 
كه SubCategoryمحل نمايش نام  هايي

CategoryName هاآنPublications و
 از پايگاه داده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

ParentName هاآنGeneral در.است

شود صورت وجود نام به صورت لينك فعال مي

و كه توضيحات هر لينك داخل هم ين صفحه

مي FormView1توسط در.(شود نمايش داده

)حال حاضر لينك اين بخش غيرفعال است

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

 News & Events: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطموجوديتنامرديف

--دسته بندي1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2SubName ----
3SecondName ----
4Description----
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست عناصر موجود در صفحه
نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label راهنماي صفحه با متنNews & Events دستي

2lbl2 Label 

كه از نوار سمت SubNameنام: راهنماي صفحه

مي چپ روي آن كليك مي در.شود كنيم نمايش داده

 Seminarsحالت پيش فرض مقدار آن برابر به

و اطالعات اين نمايش داده SubCategoryاست

.شود مي

 از پايگاه داده

3FormView
2FormView 

كه روي SubCategoryمحل نمايش توضيحات

در حالت پيش فرض توضيحات.آن كليك شده است

Seminars مي .شود در اين بخش نمايش داده

 از پايگاه داده

4DataList1 DataList 

به SecondCategoryمحل نمايش هاي مربوط

در صورت وجود.اين سطح در صورت وجود

SecondCategory ب ه صورت لينك در نام آن

شود كه لينك ان به صفحه پايين توضيحات ظاهر مي

News2 خواهد رفت.

 از پايگاه داده

5Lbltxt Label 

كه SubCategoryمحل نمايش نام هايي

CategoryName هاآنEvents و

ParentName هاآنGeneral در صورت.است

شود كه توضيحات وجود نام به صورت لينك فعال مي

و هر لي نك داخل همين صفحه

مي FormView1توسط در حال.(شود نمايش داده

)حاضر لينك اين بخش غيرفعال است

 از پايگاه داده

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 News2: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطام موجوديتنرديف

--دسته بندي1



w
w

w
.e

n.
ac

ec
r.i

r

99 Report 01, En Website,,88 06 31, ver1.0 

و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1ThirdName----
2Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1FormView
1FormView 

 SecondNameبه محل نمايش توضيحات مربوط 

كه از صفحات قبل

(AboutUs,Organization,Publications
,News & Events) 

 ها كليك شده است روي آن

 از پايگاه داده

2DataList1 DataList 
ها يعنيمحل نمايش نام سطح بعدي دسته بندي

ThirdName در صورت وجود.
 از پايگاه داده

.كندمي استفاده MasterPage1اين صفحه از*
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Offering: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--محصول1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1ProductName ----

م وجود در صفحهليست عناصر  

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label  راهنماي صفحه با عنوانAll Products A-Z دستي

2lblOffer1 Label 

باMتاAمحل نمايش نام محصوالت با دسته بندي الفبائي از 
جهت مشاهده Show Productقابليت لينك به صفحه 

 مشخصات محصول

 از پايگاه داده

3lblOffer2 Label 

باZتاNمحل نمايش نام محصوالت با دسته بندي الفبائي از 

جهت مشاهده Show Productقابليت لينك به صفحه 

 مشخصات محصول

 از پايگاه داده

مي MasterPage2اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Message: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName----
2Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1lbl1Label  راهنماي صفحه با عنوانMessage of President دستي 

2FormView
1FormView 

با عنوان CategoryNameمحل نمايش توضيحات 

Message of President 
 از پايگاه داده

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Contact: نام صفحه

 شكل واسط كاربري



w
w

w
.e

n.
ac

ec
r.i

r

105 Report 01, En Website,,88 06 31, ver1.0 

و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--دسته بندي1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1CategoryName ----
2Description----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1Label1 Label 
با عنوان CategoryNameمحل نمايش توضيحات 

Contact Us 
 از پايگاه داده

مي MasterPage1اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 ShowProduct: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--محصول1
--دسته بندي2
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1ProductName ----
2Description ----
3CategoryName----
4SubName----
5SecondName----
6ThirdName----
7FourthName ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1Label15 Label 

وارد Showوقتي از صفحات: راهنماي محصول

ShowProduct مسير طي شده در اين بخش شويممي ،

وقتي قابل رويت است كه از صفحات(شود نمايش داده مي

Show وارد اين صفحه شده باشيم(

 از پايگاه داده

2lblProFam
ily 

Label 

وارد Offeringقتي از صفحات: محصول راهنماي

ShowProduct مسيرهاي موجود براي اين شويممي ،

وقتي قابل رويت(شود محصول در اين بخش نمايش داده مي

)وارد اين صفحه شده باشيم Offeringاست كه از صفحه 

 از پايگاه داده

3lblName Label 
د ر ايننام محصولي كه از صفحات قبل روي آن كليك شده

 شود قسمت نمايش داده مي
 از پايگاه داده

4lblDesc Label 

توضيحات مربوط به محصول كه كاربر در قسمت مديريت

داخل محيط ويرايشگر وارد كرده است در اين قسمت نمايش

 شود داده مي

 از پايگاه داده

مي MasterPage2اين صفحه از• .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

 Login: صفحه نام

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

 واحد1
و كلمه عبور كاربر در صورتي اجازه ورود پيدا خواهد كرد كه نام كاربري

.معتبري در پايگاه داده داشته باشد

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجباريهمقدار اولنام فيلدرديف

1UserName--بله

2Password--بله
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1Label1Label  برچسب با عنوانUserName دستي 

2Label2Label  برچسب با عنوانPassword دستي 

3txtUser TextBox 
(SingleLine)

 دستيريمحل ورود نام كارب

4txtPass 
TextBox 
(SingleLine)

 دستيمحل ورود كلمه عبور

5cbRemember CheckBox 

براي سهولت در ورود اطالعات در صورت وارد

كردن نام كاربري،كلمه عبورش براي دفعات

.شودمي بعدي ظاهر

 دستي

6btnLogin Button 

با انتخاب اين گزينه سيستم اطالعات وارد شده

و در صورت معتبر بودن به را بر رسي كرده

متن.شودمي صفحه مخصوص كاربر ارجاع داده

 باشدمي Loginاين دكمه 

انتخاب گزينه

دستي است ولي

اعتبار سنجي آن 

توسط سيستم 

.گيرد انجام مي

7Label4Label  برچسب با عنوانAdmin Panel دستي 

8Image1Image دستيمحل قرارگيري لوگوي سايت

و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1

و كلمه عبور در صورت خالي گذاشتن نام كاربري

"Login"و انتخاب گزينه

ن مي و پيغامامكان رفتن به صفحه شخصي كاربر داده شود

Invalid UserName or Password! نمايش داده

.خواهد شد

2

ن ميدر صورت غير معبر بودن اطالعات وارد شده و پيغامامكان رفتن به صفحه شخصي كاربر داده شود

Invalid UserName or Password! نمايش داده

.خواهد شد
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

)پنل مديريت براي مدير ارشد(Admin: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

ي واسط كاربريها ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--واحد1
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

 Button واحدها1
خواهيم Branchesبا فشردن اين دكمه وارد صفحه 

 شد
-- 

2
و محصوالت

 خدمات
Button 

 All Productsبا فشردن اين دكمه وارد صفحه 

 خواهيم شد
-- 

شد Parentبا فشردن اين دكمه وارد صفحه  Button دسته بندي ها3  -- خواهيم

4
ورود محتواي

 صفحه اصلي
Button 

 FirstPageبا فشردن اين دكمه وارد صفحه 

 خواهيم شد
-- 

 HyperLink لينك راهنما5
و با قابليت رفتن به"راهنماي سايت"لينك با متن

ت مطالعه راهنماي سايتجه Guidingصفحه
-- 

دستيتصوير راهنما Imageتصوير راهنما6

 Label خوش آمدگويي7
ت خوشيت سايريبخش مدبه"برچسب با عنوان

."ديآمد
 دستي

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 ACECR: نام سيستم

)مشاهده همه واحدها(Branches: نام صفحه

 كاربريشكل واسط
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--واحد1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1BranchName----
2UserName----
3ContactName----
4PhoneBranch ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1AllBranches GridView از پايگاه دادهنمايش تمام واحدهاي تعريف شده

2Products HyperLink 

توسط اين لينك كه براي هر سطر تعريف

شود امكان رفتن به صفحه مي

UserProduct جهت مشاهده محصوالت

واحد مربوطه كه روي سطر آن كليك شده 

كه البته در صفحه.جود داردو

UserProduct امكان تعريف محصول

.باشد براي همان واحد نيز موجود مي

-- 

3ChangePassw
ord 

HyperLink 

توسط اين لينك كه براي هر سطر تعريف

شود امكان تغيير كلمه عبور براي واحد مي

در.شود داده مي با كليك روي اين لينك پنلي

آنش باالي صفحه ظاهر مي ود كه نام واحد در

و در جاي خالي بايد كلمه عبور  درج شده

و با زدن دكمه ثبت اطالعات  جديد وارد شود

جديد در پايگاه داده ثبت خواهد شدو اين پنل 

.گردد مجددا غير قابل مشاهده مي

-- 

4Edit ImageButton 

،با كليك روي اين عنصر در هر سطر

اطالعات همان سطر در صفحه

BranchInfo جهت اعمال تغييرات
-- 
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و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

شودميبارگزاري

5Delete ImageButton 

با كيك روي اين عنصر پيغامي مبني بر تمايل

و در به خذف سطر نمايش داده خواهد شد

در.شودمي صورت توافق ان سطر حذف و

.كردن اتفاقي نمي افتدCancelصورت

-- 

6lblCount Label 

پايگاه داده كهتعداد واحدهاي موجود در

شوند در اين توسط گريد نمايش داده مي

.قسمت آورده شده است

 از پايگاه داده

7btnAdd Button 

كه" Add New Branch"دكمه با متن

براي NewBranchتوسط آن به صفحه

 تعريف واحد جديد خواهيم رفت
-- 

8lblBranchNa
me Label 

محل نمايش نام واحد وقتي روي گزينه

ChangePassword يكي از سطرهاي

.شودمي گريد كليك

 از پايگاه داده

9txtPass TextBox 
(SingleLine) 

محل درج كلمه عبور جديد وقتي روي گزينه

ChangePassword يكي از سطرهاي

.شود گريد كليك مي

 دستي

10 btnChange Button 
با فشردن اين دكمه كلمه عبور جديد براي

.واحد ثبت خواهد شد
-- 

11Back HyperLink  لينك بازگشت به صفحهAdmin --
 دستي Branchesراهنماي صفحه با عنوان  Label راهنماي صفحه12

و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1

پيغامي با متنحذف يك سطر

"you want to delete this item? Are you 
sure"شد  نمايش داده خواهد

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

)اضافه كردن واحد جديد( New Branch: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

.نام در پايگاه داده موجود نباشدواحد ديگري با همينواحد1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1BranchNameبلهندارد

2UsreNameبلهندارد

3Passwordبلهندارد
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 ليست عناصر موجود در صفحه

 نوع نام رديف
نحوه پرشرح عمليات

 شدن

1Branch 
Name 

TextBox 
(SingleLine) 

بايد(محل درج نام واحد توسط مدير ارشد سايت

)دقت داشت كه اين نام از قبل ثبت نشده باشد
 دستي

2User Name 
TextBox 
(SingleLine) 

محل درج نام كاربري براي واحد كه بتواند به پنل

 مديريتي خود دسترسي داشته باشد
 دستي

3Password 
TextBox 
(Password) 

عبور براي واحد كه به همراه ناممحل درج كلمه

 كاربري بايد به اطالع واحد برسد
 دستي

4Confirm 
Password 

TextBox 
(Password) 

و محل درج مجدد كلمه عبور جهت باال بردن اطمينان

 ثبت درست انچه مورد نظر مدير است
 دستي

5Submit Button 

با فشردن اين دكمه در صورت كامل بودن اطالعات

و شدهوارد ، يك ركورد به واحدها اضافه خواهد شد

خواهيم Branchesوارد صفحه اصلي واحدها يعني

 شد

-- 

6
RequiredFie
ld 
Validator1 

RequiredFiel
d Validator 

در.براي جلوگيري از خالي ماندن فيلد نام واحد

جهت*صورت عدم تكميل توسط كاربر عالمت

ك اربر نشان داده نشان دادن اجباري بودن فيلد به

و تا پر نكردن فيلد اطالعات در پايگاه داده  خواهد شد

 ثبت نخواهد شد

-- 

7
RequiredFie
ld 
Validator2 

RequiredFiel
d Validator 

براي جلوگيري از خالي ماندن فيلد نام كاربري

*در صورت عدم تكميل توسط كاربر عالمت.واحد
ربر نشان داده جهت نشان دادن اجباري بودن فيلد به كا

و تا پر نكردن فيلد اطالعات در پايگاه داده  خواهد شد

 ثبت نخواهد شد

-- 

8
RequiredFie
ld 
Validator3 

RequiredFiel
d Validator 

در.براي جلوگيري از خالي ماندن فيلد كلمه عبور

جهت*صورت عدم تكميل توسط كاربر عالمت

ن داده نشان دادن اجباري بودن فيلد به كاربر نشا

و تا پر نكردن فيلد اطالعات در پايگاه داده خواهد شد

 ثبت نخواهد شد

-- 

9
RequiredFie
ld 
Validator4 

RequiredFiel
d Validator 

در.براي جلوگيري از خالي ماندن فيلد تائيد كلمه عبور

جهت*صورت عدم تكميل توسط كاربر عالمت

داده نشان دادن اجباري بودن فيلد به كاربر نشان

و تا پر نكردن فيلد اطالعات در پايگاه داده  خواهد شد

 ثبت نخواهد شد

-- 
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10 
Compare 
Validator1 

Compare 
Validator 

و تائيد آن به كاربرده جهت مقايسه مقاير كلمه عبور

و در صورت عدم تطابق پيغامي مبتني بر اين مي شود

و كاربر مي ح بايست ان را اصال مورد داده خواهد شد

.نمايد

-- 

 Label راهنماي صفحه 11
 Branches>Newراهنماي صفحه با عنوان 

Branch 
 دستي

12BackHyperLink  لينك بازگشت به صفحهAdmin --

و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1
پر نكردن هر يك از فيلدهاي صفحه

 رابط

به معني اجباري بودن*صورت پر نكردن هر يك از فيلدها عالمت در

 فيلد به كاربر نمايش داده خواهد شد

2
عدم تطبيق كلمه عبور با تائيد كلمه

 عبور

مي "Password do not match"پيغام  شود به كاربر نشان داده

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

)اطالعات واحد( BranchInfo: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

--واحد1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1PicBranchخيرندارد

2Contact Nameخيرندارد

3Phone Branchخيرندارد

4Email Branch خيرندارد

5Site خيرندارد

6Description Branch خيرندارد

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

1fupicFileUpload از پايگاه دادهمحل بارگذاري تصوير واحد

2lblpic Label 

ب ارگذاري شدهمحل اعالم اشتباه در فايل

يعني اگر يك فايل اجرايي بارگذاري شده

و يا اين كه فايل  بارگذاري شده JPGباشد

 داراي حجم بااليي باشد

 دستي

3Newpic Image 

در صورتي كه.محل نمايش عكس واحد

، تصوير نمايش داده قبال وارد شده باشد

و در صورت نبود تصوير مي ، تصوير شود

no-image شدنمايش داده  خواهد

 از پايگاه داده

4txtRabet TextBox 
(SingleLine) 

و نام خانوادگي فرد رابط  از پايگاه دادهمحل درج نام

5txtPhone 
TextBox 
(SingleLine) 

 از پايگاه دادهمحل درج شماره تماس فرد رابط

6txtEmail TextBox 
(SingleLine) 

محل درج آدرس پست الكترونيكي فرد

 رابط
پايگاه داده از  

7RegularExpress
ionValidator1 

RegularExpress
ionValidator 

اعتبارسنجي آدرس پست الكترونيكي وارد

بررسي از لحاظ يكسان بورن با فرمت(شده

)هاي پست الكترونيكي آدرس
-- 
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8txtSite TextBox 
(SingleLine) 

محل درج آدرس سايت واحد در صورت

 وجود
 از پايگاه داده

9txtDesc TextBox 
(MultiLine) 

و معرفي واحد كه محل درج توضيحات

 بايد به زبان انگليسي باشد
 از پايگاه داده

10 btnSubmit Button 
با فشردن اين دكمه اطالعات وارد شده در

 پايگاه داده براي واحد ثبت خواهد شد
-- 

11 Back HyperLink 
لينك بازگشت به صفحه

 -- (Branches)واحدها

 Label راهنماي صفحه 12
راهنماي صفحه با عنوان

Branches>Branch 
Information 

 دستي

 Label نام واحد 13
راهنماي صفحه جهت نمايش نام واحدي

 كه در صفحه آن هستيم
 از پايگاه داده

و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1
اشتباه وارد كردن آدرس پست

 الكترونيكي

"لطفا آدرس پست الكترونيكي خود راصحيح وارد كنيد"پيغامي با متن

شدنما  يش داده خواهد

2
فرمت فايل بارگذاري شده اجرايي

 باشد

يش دادهنما"باشدنميدرستشدهانتخابفرمت"پيغامي با متن

 خواهد شد

3
يش دادهنما"باشدنميدرستشدهانتخابليفاحجم"پيغامي با متنشدحجم فايل انتخاب شده باال با

 خواهد شد

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

)مشاهده همه محصوالت( All Product: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطتنام موجوديرديف

--محصول1
--واحد2

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1ProductName----
2BranchName----
3Status----

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عمليات نوع نامرديف

1AllProducts GridView م از پايگاه دادهحصوالت تعريف شدهنمايش تمام

2View ImageButton 

با كليك روي اين عنصر امكان مشاهده توضيحات

وارد شده براي محصول جهت بررسي نمايش در

.مرورگر وجود دارد
-- 

3Edit ImageButton 

، اطالعاتبا كليك روي اين عنصر در هر سطر

جهت اعمال Productهمان سطر در صفحه

 شودميت بارگزاريتغييرا
-- 

4Delete ImageButton 

با كيك روي اين عنصر پيغامي مبني بر تمايل به

و در صورت خذف سطر نمايش داده خواهد شد

و در صورت.شودمي توافق ان سطر حذف

Cancelكردن اتفاقي نمي افتد.

-- 

5lblCount Label 

تعداد محصوالت موجود در پايگاه داده كه توسط

ميگري شوند در اين قسمت آوردهد نمايش داده

.شده است

 از پايگاه داده

6btnAdd Button 

 Add New Product or"دكمه با متن
Service "كه توسط آن به صفحهProduct 

 براي تعريف محصول جديد خواهيم رفت
-- 

7Back HyperLink  لينك بازگشت به صفحهAdmin --

 Label راهنماي صفحه8
 & Productsنماي صفحه با عنوان راه

Services 
 دستي
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و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1
 you want to delete this item? Are you"پيغامي با متنحذف يك سطر

sure"شد  نمايش داده خواهد

مياستفاد MasterPage3اين صفحه از* .كنده
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 ACECR: نام سيستم

و ويرايش محصول( Product: نام صفحه ) تعريف

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

محصولي با همين نام در پايگاه داده موجود نباشدمحصول1

--واحد2
--دسته بندي3

 واسط كاربريليست فيلدهاي

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1BranchNameبلهدارد

2ProductNameبلهندارد

3Status--خير

4FinishedProduct--خير

5Service--خير

6Treatment--خير

7Know How--خير

8ResearchCapability--خير

9ResearchInterest--خير

10Training--خير

11Other--خير

12TechnologyLevel--خير

13ContactPointEmail--خير

14ContactPointName--خير

15CustomerName--خير

16ActivityDomain--خير

17ProductPic--خير

18Description--خير

19DateCreate ----

20ParentName ----

21CategoryName ----

22SubName ----

23SecondName ----

24ThirdName ----
25FourthName ----

 ليست عناصر موجود در صفحه
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 شرح عمليات نوع نام رديف
نحوه پر شدن

در حالت

 افزودن

در حالت

 ويرايش

1
راهنماي

 صفحه
Label 

 & Productsراهنماي صفحه با عنوان 
Services 

 دستي

2rblStatus 
RadioButton 
List 

نشان دهنده وضعيت نمايش در سايت

اين گزينه فقط براي مدير اصلي سايت.باشد مي

و او مي تواند با انتخاب گزينه فعال است

YES ياNO مشخص كند كه اطالعات

محصول براي نمايش در سايت كافي است يا 

يري در در صورتي كه كاربران واحدها تغي.خير

اطالعات يك محصول بدهند به طور خودكار 

آن محصول ديگر در سايت قابل مشاهده 

از Showنيست يعني گزينه  تبديل YESآن

آنمي NOبه  و الزم است تا مدير مجددا شود

.را تائيد كند

 دستي
 پايگاه داده
 از

3ddlBranc
h

DropDown 
List 

اسامي واحدهاي موجود به صورت يك ليست

انتخاب يك نام نمايش داده جهت

به Central Office گزينه.شوند مي

 صورت پيش فرض قرار داده شده است

 از پايگاه داده

4txtName 
TextBox 
(SingleLine) 

شود كهنام محصول در اين قسمت درج مي

 يك فيلد اجباري است
 دستي

پايگاه داده

 از

5rfvName 
RequiredFiel
d
Validator 

عبارت.توسط كاربرعدم تكميل

"Required Field" جهت نشان دادن

اجباري بودن فيلد به كاربر نشان داده خواهد 

و تا پر نكردن فيلد اطالعات در پايگاه داده  شد

 ثبت نخواهد شد

-- 

6Ch1 CheckBox 

در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Finished Product براي اين محصول

.شود لحاظ مي

 دستي
ايگاه دادهپ  

 از

7Ch2 CheckBox 
در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Service مي .شود براي اين محصول لحاظ
 دستي

 پايگاه داده
 از

8Ch3 CheckBox 

در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Treatment براي اين محصول لحاظ

.شود مي

 دستي
 پايگاه داده
 از
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9Ch4 CheckBox 

مت خوردن اين گزينه مورددر صورت عال

Know How  براي اين محصول لحاظ

.شود مي

 دستي
 پايگاه داده
 از

10 Ch5 CheckBox 

در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Research Capability براي اين

.شود محصول لحاظ مي

 دستي
 پايگاه داده
 از

11 Ch6 CheckBox 

در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Research Interest براي اين محصول

.شود لحاظ مي

 دستي
 پايگاه داده
 از

12 Ch7 CheckBox 
در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Training مي .شود براي اين محصول لحاظ
 دستي

 پايگاه داده
 از

13 Ch8 CheckBox 
در صورت عالمت خوردن اين گزينه مورد

Other مي .شود براي اين محصول لحاظ
 دستي

 پايگاه داده
 از

14 rblHML 
RadioButton 
List 

سطح تكنولوژي با محصول با انتخاب يكي از

 High , Medium , Lowگزينه3

.شود مشخص مي

 دستي
 پايگاه داده
 از

15 txtEmail TextBox 
(SingleLine) 

محل درج آدرس پست الكترونيكي نام فرد

 مرتبط با محصول
 دستي

پايگاه داده

 از

16 
txtConta
ct Name 

TextBox 
(SingleLine) 

 دستي محل درج نام فرد مرتبط با محصول
پايگاه داده

 از

17 
txtCusto
merNam
e

TextBox 
(MultiLine) 

 دستي محل درج نام مشتريان داخلي محصول
 پايگاه داده
 از

18 

txtForeig
n
Custome
rs 

TextBox 
(SingleLine) 

 دستي جي محصولمحل درج نام مشتريان خار
 پايگاه داده
 از

19 fuPic FileUpload دستي محل بارگذاري تصوير محصول 
پايگاه داده

 از

20 lblPic Label 

محل اعالم اشتباه در فايل بارگذاري شده يعني

و يا اگر يك فايل اجرايي بارگذاري شده باشد

بارگذاري شده داراي حجم JPGاين كه فايل 

 بااليي باشد

 دستي

21 NewPic Image 

در صورتي كه.محل نمايش عكس محصول

، تصوير نمايش داده قبال وارد شده باشد

و در صورت نبود تصوير مي -no، تصوير شود
image شد  نمايش داده خواهد

 دستي
 پايگاه داده
 از

22Editor1Editor و كليه اطالعات موجود پايگاه دادهدستيمحل درج مشخصات
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از...وبراي محصول با قابليت درج تصوير

23 gvType GridView 

هاي موجود بامحل نمايش كليه دسته بندي

هر CheckBoxقابليت وجود يك براي

سطر جهت انتخاب يك يا چند سطحي كه 

.گيرد محصول در آن قرار مي

 از پايگاه داده

و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1

به "Required Field"در كنار محل ورود نام پيغاموارد نكردن نام محصول

و نا پر نشدن فيلد معني اجباري بودن فيلد ظاهر مي شود

 اطالعات ثبت نخواهد شد

2
"باشدنميدرستشدهانتخابفرمت"پيغامي با متنفرمت فايل بارگذاري شده اجرايي باشد

دنما شديش  اده خواهد

3
نميدرستشدهانتخابليفاحجم"پيغامي با متنحجم فايل انتخاب شده باال باشد

شدنما" باشد  يش داده خواهد

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

و ويرايش مشاهده دسته بندي( Parent: نام صفحه )ها ،اضافه كردن

 شكل واسط كاربري
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 هاي واسط كاربري ليست موجوديت

ثبتشرائطنام موجوديترديف

 دسته بندي1
و مثل و فيلدها درست دسته بندي با همين نام در پايگاه داده موجود نباشد

 هم ثبت شوند

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهنام فيلدرديف

1ParentName----
2CategoryName----
3SubName----
4SecondNmae ----
5ThirdName ----
6FourthName ----
7CategoryPic ----
8Description ----

 ليست عناصر موجود در صفحه

 نوع نامرديف
نحوه پر شدنشرح عمليات

در حالت

 افزودن

در حالت

 ويرايش

 Labelهراهنماي صفح1

در Categoriesراهنماي صفحه با عنوان 

با فشردن. Parentحالت ورود به صفحه

به Addدكمه  متن راهنما تبديل

Categories>Add New Category 
به Editو با فشردن گزينه تبديل

Categories>Edit Category خواهد

 شد

 دستي

2BackHyperLink لينك بازگشت به يك مرحله قبل--

3gvCategory GridView 
محل نمايش تمام دسته بندي هايي كه تا كنون

 تعريف شده
 از پايگاه داده

4btnView Button 
و Panel1با فشردن اين دكمه  ظاهر شده

 توانيم يك سطح جديد تعريف كنيم مي
-- 

5Edit ImageButton 

ابتدا،با كليك روي اين عنصر در هر سطر

Panel1 و طالعات همان سطرا فعال شده

جهت اعمال Panel1همين صفحه در در 

 شودمي تغييرات بارگزاري

-- 
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Panel1 داراي اجزاي زير:

و با فشردن دكمه( مي Editو يا گزينه Add New Categoryدر ابتداي بارگذاري صفحه غيرفعال است .)شود فعال

6txtParent TextBox 
(SingleLine) 

 ParentNameمحل درج 
ستيد  

پايگاه

 داده

7txtCategory TextBox 
(SingleLine) 

 CategoryNameمحل درج 
 دستي

پايگاه

 داده

8txtSub TextBox 
(SingleLine) 

 SubNameمحل درج 
 دستي

پايگاه

 داده

9txtSecond TextBox 
(SingleLine) 

 SecondNameمحل درج 
 دستي

پايگاه

 داده

10txtThird TextBox 
(SingleLine) 

 ThirdNameمحل درج 
 دستي

پايگاه

 داده

11txtFourth TextBox 
(SingleLine) 

 FourthNameمحل درج 
 دستي

پايگاه

 داده

12fuPic FileUpload دستيمحل بارگذاري تصوير دسته بندي--

13lblpic Label 

محل اعالم اشتباه در فايل بارگذاري شده يعني

و يا اگر يك فايل اجرايي بارگذاري شد ه باشد

بارگذاري شده داراي حجم JPGاين كه فايل

 بااليي باشد

 دستي

14NewPic Image 

در صورتي كه.محل نمايش عكس دسته بندي

، تصوير نمايش داده قبال وارد شده باشد

و در صورت نبود تصوير مي ، تصوير شود

no-image شد  نمايش داده خواهد

 دستي
پايگاه

 داده

15Editor1 Editor 
محل درج توضيحات مربوط به دسته بندي

 دستي
پايگاه

 داده

16btnAdd Button 

در Submitبا فشردن اين كليد با عنوان 

، يك سطر به جدول حالت افزودن دسته بندي

و در صورت ويرايش ، دسته بندي اضافه

.شود تغييرات در سطر مورد نظر اعمال مي

-- 
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و پيام نحوه اعتبارسنجي داده  هاي خطا ها

پيغام خطاي مناسبمورد به وجود آمدهرديف

1
"باشدنميدرستشدهانتخابفرمت"پيغامي با متنفرمت فايل بارگذاري شده اجرايي باشد

شدنما  يش داده خواهد

2
نميدرستشدهانتخابليفاحجم"پيغامي با متنحجم فايل انتخاب شده باال باشد

شدينما" باشد ش داده خواهد

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده

 ACECR: نام سيستم

)محتويات صفحه اصلي( FirstPage: نام صفحه

 شكل واسط كاربري

 هاي واسط كاربري ليست موجوديت
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ثبتشرائطنام موجوديترديف

 --صفحه اصلي1

 ليست فيلدهاي واسط كاربري

اجبارمقدار اوليهام فيلدنرديف

1Descriptionنداردندارد

 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

 Label راهنماي صفحه1
 Content of Firstراهنماي صفحه با عنوان 

Page 
 دستي

2BackHyperLink  لينك بازگشت به صفحهAdmin -- 

3txtDesc 
TextBox 
(MultiLine) 

 از پايگاه داده Home Pageمحل درج متن نوار متحرك 

4btnSubmit Button 
با فشردن اين دكمه اطالعات در پايگاه داده ثبت

 شود مي
-- 

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده
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 ACECR: نام سيستم

)راهنماي سايت( Guiding: نام صفحه

 شكل واسط كاربري
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 ليست عناصر موجود در صفحه

نحوه پر شدنشرح عملياتنوعنامرديف

 Label راهنما1
و ساير واحدها در راهنماي كار با سايت براي مدير

.اين بخش آورده شده است
 دستي

مي MasterPage3اين صفحه از* .كند استفاده



فصل چهارم

 مديريت
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 با سامانهراهنماي كار-4-1

باي فعاليتالملل بيندر ارتباط با سايت :نوع كاربر روبرو هستيمسههاي جهاددانشگاهي

يا.1 و قابليت Adminكاربر مدير هاي تعريف شده در سايت را دارا كه دسترسي به تمامي امكانات

.باشد مي

و ساير مراكز مرتبط با جهاددانشگاه كه روساي مراكز واحدكاربر.2 مي، واحدها دري باشند كه

و  و خدمات واحد خود و نيز معرفي محصوالت محيط مديريت سايت قادر به معرفي مركز خود

مي ويرايش آن .باشند ها

مي.3 .باشد كاربر عادي كه بازديد كننده سايت

مي Http://en.acecr.irي جهاددانشگاهي موقتا از طريق آدرس الملل بينسايت .باشد قابل مشاهده

به بايدآن مشاهدهكامال مجزايي تعريف شده است كه براي بخشد به بخش مديريت سايت براي ورو

.مراجعه شود Http://en.acecr.ir/LoginUser.aspxآدرس 

كه User Name , Passwordبا در ابتداي ورود به اين صفحه پنلي در اختيار كاربر داده شده است كه

.زه ورود به محيط را پيدا خواهد كرداجا، توسط مدير به كاربر داده شده است

:راهنماي استفاده از سايت با كاربري مدير سايت

مي User Name , Passwordبا در اختيار داشتن مدير شود مربوط به خود وارد بخش مديريت سايت

).رسيده است به اطالع آقاي كي ارسالن U/Pكه اين(

:روبرو خواهد شد هاي زير در پنل مديريت با آيتم مدير سايت

 واحدها.1

و خدمات.2  محصوالت

ها.3  دسته بندي
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 ورود محتواي صفحه اصلي.4

 راهنماي سايت.5

6.HomePage ) در قسمت باال سمت راست صفحه امكان ورود به صفحه اصلي سايت جهت

.)مشاهده سريع تر تغييرات اعمال شده وجود دارد

7.Logout )و اعمال تغييرات اس،پس از اتمام عمليات ت كاربر حتما از طريق انتخاب اين الزم

و تغيير در اطالعات سايت وجود لينك از محيط مديريت خارج شود تا احتمال ورود افراد ديگر

).نداشته باشد

:در ادامه توضيحات مربوط به نحوه كار با سايت در هر بخش آورده شده است

وا پس از كليك روي دكمه واحدها وارد صفحه: واحدها.1 ميي اصلي شويم كه در ابتداي حدها

را ADD New Branchآن دكمه اي تحت عنوان  وجود داردكه امكان تعريف يك واحد جديد

پس از كليك روي اين گزينه وارد صفحه جديدي خواهيم شد كه نام واحد،. دهد به مدير مي

UserName وPassword مي پ از مدير گرفته و با فشردن دكمه تاييد اطالعات در ايگاه داده شود

و مجددا به صفحه .ي اصلي واحدها بازمي گرديم ثبت خواهد شد

با(و تلفن UserNameدر صفحه اصلي واحدها ليستي از واحدها به همراه جهت ارتباط مدير سايت

، شخصي كه در مورد اطالعات پرشده واحد(و نام شخص رابط) متولي سايت در واحد مربوطه

سر) پاسخگوي مدير سايت باشد .شده است قرار دادهع مديريجهت دسترسي

 ,Products,ChangePass, Editي گزينه4در جلوي نام هر واحد عالوه بر موارد ذكر شده در باال

Delete مي .باشد موجود
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و خدمات همان واحد را به مدير نمايش خواهد داد Productگزينه در بخش(.اسامي محصوالت

در حقيقت از طريق اين).اين قسمت به طور مجزا توضيح داده شده استراهنماي كاربران واحدها 

و خدمات هر واحد دسترسي بخش مدير سايت مي و سريع تر به محصوالت تواند به طور جزيي تر

و از نحوه پركردن اطالعات توسط واحدها اطالع يابد .داشته باشد

اين كار براي.براي واحد وجود داردامكان ورود پسورد جديد ChangePassبا كليك روي گزينه

با.، درخواست پسورد جديد دارد مواقعي است كه يك واحد بنا به داليلي مثال فراموش كردن پسورد

آن Editكليك روي گزينه و ويرايش كه اين(ها وجود دارد امكان دسترسي كامل به اطالعات واحدها

با كليك روي گزينه).شرح داده شده است بخش نيز در راهنماي كاربران واحدها به طور كامل

Delete شد عالوه بر موارد ذكر شده در صفحه اصلي.واحد مورد نظر از پايگاه داده حذف خواهد

و مراكز ثبت شده تحت عنوان واحدها ها در باالي ليست واحد Count of Branches، تعداد واحدها

.آمده است

.جهت بازگشت به صفحه اصلي مديريت است در قسمت باال سمت چپ صفحه Backكليد

و خدمات.2 و خدمات وارد صفحه: محصوالت ي اصلي پس از كليك روي دكمه محصوالت

و خدمات مي  ADD New Productشويم كه در ابتداي آن دكمه اي تحت عنوان محصوالت

مييوجود داردكه بد و خدمات ايشون واسطه وارد فرم اطالعات محصوالت طالعاتم كه حاوي

مييز  Product Name ،Product/Service ،Technology Level ،Contact:باشدر

Email ،Customer Name ،Foreign Customer ،Field of Activity ،Short 

Description ،Thumbnail Pic ،Thumbnail Tooltip ،Select Category در قسمت

بهه بنديانتخاب دسته بنديها نيز ليستي از تمام دست هاي تعريف شده نمايش داده خواهد شد كه

پس از پر كردن اين.صالحديد كاربر محصول در يك يا چند دسته بندي قرار خواهد گرفت
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و فشردن دكمه و Submitاطالعات و به صفحه اصلي محصوالت اطالعات ذخيره خواهد شد

. گرديم خدمات باز مي

و خدمات گزينه اي به نام عالوه بر موارد ياد شده در صفحه ورو كه Showد اطالعات محصوالت

 Noيا Yesتنها براي مدير سايت قابل مشاهده است وجود دارد كه امكان انتخاب يكي از دو گزينه

در.را به مدير خواهد داد و يا به صالحديد مدير قابل نمايش در صورتي كه اطالعات محصول كامل

ز Yesسايت باشد گزينه  و در صورت ناقص بودن اطالعات گزينه توسط مدير  Noده خواهد شد،

براي اين كه بتوان يك محصول را به يك واحد تخصيص داد نيز،گزينه اي به نام.بايد انتخاب شود

BranchName به در همان صفحه براي مدير تعبيه شده است تا مدير قابليت انتخاب محصول را

.باز شده داشته باشدتيكي از واحدهاي نمايش داده شده در ليس

و و خدمات ليست كاملي از تمامي محصوالت وارد شده توسط واحدها در صفحه اصلي محصوالت

:هاي موجود در آن به شرح زير است ها وجود دارد كه آيتم يا كاربران واحد

*ProductName)نام محصول (

*Status)ميش در صفحه اصلي،اين بخش توسط مدير سايتياجازه نما و زماني تكميل شود

باشد بدين معني است كه اين محصول در صفحات اصلي سايت براي تمام كاربران"YES"كه 

)باشد قابل مشاهده مي

*View in Browser)مي توان پيش نمايش اطالعاتي كه مربوط پيش نمايش، لينكي است كه

)به محصول است را مشاهده كرد

*Edit)ا ويرايش مي، اين گزينه كند، كه به واسطه آن وارد فرم مكان ويرايش محصول را فراهم

و امكان ويرايش براي كاربر فراهم مي )شود محصول شده

*Delete)مي عالوه بر موارد ذكر .) آورد امكان حذف محصول يا خدمت مرد نظر را فراهم

و خدماتشده در صفحه اصلي  ت خدماتو محصوالت، تعداد محصوالت حت عنوان ثبت شده
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Count of Products و خدماتدر باالي ليست در قسمت Backكليد.آمده است محصوالت

.باال سمت چپ صفحه جهت بازگشت به صفحه اصلي مديريت است

هاي سايت كه دربرگيرنده بخش عظيمي از اطالعات يكي از مهم ترين بخش:ها دسته بندي.3

و قبل از تشريح نحوه كار در اين باشد بخش دسته بندي هاست كه الزم سايت مي است در ابتدا

: ها داده شود بخش توضيحاتي پيرامون طبقه بندي

 چهار طبقه بندي در سايت موجود است تحت عناوين

General,Disciplinary,Structural,Sectoral ها در دست تغيير است كه البته نام اين دسته بندي

ب( مي Sectoralندي بنا بر صحبت با مدير سايت دسته ن مبناي اين.)شود فعال در سايت نمايش داده

، ايجاد امكان طبقه بندي كليه اطالعات سايت طبق روال پله ها طبق جلسات گذاشته شده طبقه بندي

مي معرفي فعاليت PowerPointاي ارائه شده در فايل باشد كه در ابتدا فقط براي هاي جهاد

و خدمات در نظر گرف و سپس براي ساير محتويات سايتمحصوالت . ته شد

و خدمات باشد كه در حقيقت همان دستهمي Disciplinaryمهمترين نوع طبقه بندي محصوالت

 BasicوAgriculture and Natural Resourcesهاي بندي تخصصي در حوزه

scienceوEngineeringوHealth Biology and MedicineوSocial and Humanity Science 

.باشد مي

 CategoryوParent Nameهاي ها شامل فيلد هر سطر از جدول دسته بندي

NameوSubCategory NameوSecond Category NameوThirdCategory 

NameوFourthCategory Name باشدمي.

 كه در مسيرAمثال براي ورود يك محصول به نام.باشند كه در حقيقت همان سطوح مي

Engineering-ElectricalSystems-PowerProtectionSystems در ابتدا بايد ركورد باشدمي ،

Disciplinary كه.ساخته شده باشد و بقيه Disciplinaryآن ParentNameيعني ركوردي است
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پس از ثبت اين ركورد دوباره بايد وارد قسمت ايجاد دسته بندي جديد شويم.فيلدها بايد خالي باشد

را وارد Disciplinaryنام ParentNameبراي اين كار در قسمت.بسازيمرا Engineeringو 

و در قسمت مي مي Engineeringنام CategoryNameكنيم و اين ركورد را نيز ثبت را وارد نمائيم

. كنيم مي

مي ElectricalSystemsبراي ثبت و در فيلد همين مسير را دوباره طي  SubCategoryNameكنيم

مي ElectricalSystemsنام مي را تايپ و ركورد را ثبت براي ثبت.كنيم نمائيم

PowerProtectionSystems و در فيلد نام SecondCategoryNameنيز مسير قبلي طي شده

PowerProtectionSystem مي . كنيم را وارد

مي.ساخته شده است PowerProtectionSystemدر اين مرحله صفحه محصول توانيم يك يا چندو

. را به آن تخصيص دهيم

و همچنين گذاشتن توضيحات در محيط در هنگام تعريف هر سطح امكان بارگزاري يك عكس

Editor اين توضيحات در ابتداي صفحه هر سطح در صورت تعريف آورده. تعبيه شده وجود دارد

.شده است

ال.ها نيز به اين صورت است روال كلي در مورد ساير دسته بندي  PowerPointبته به طور كامل از كه

و در آخرين جلسه بنا بر اين شد كه فعال تا نهايي شدن ساختا پياده و اطالعات وارد شده است سازي

و اشكاالت به طراحان جهت اعمال منعكس  تغييري در اطالعات اين بخش توسط مدير داده نشود

هاي بخش كلي با نام6در مورد محتويات سايت نيز در تحت.شود

Organization,Publication,Events,AboutAcecr,ContactUs,MessageofPresident آورده

. شده است

در اين عناوين نيز مانند ساير دسته بندي و روال موجود براي.سازي شده است پياده PowerPointها

و Editها روي دكمه تغيير در متن اين محتواها كافي است در همان ليست دسته بندي كليك شود
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توضيحات مهمي پيرامون ميط ويرايشگر در .( تغييرات مورد نظر در محيط ويرايشگر اعمال شود

)ها ضروري است انتهاي گزارش آورده شده است كه مطالعه آن

مي: ورود محتواي صفحه اصلي.4 متن مورد نظر خود را براي تواند در اين صفحه مدير سايت

ا و با انتخاب دكمهصلي سايت نمايش در نوار متحرك صفحه اطالعات وارد"ثبت"وارد كند

.شده را ذخيره كند

نيز براي اطالعات بيشتر در مورد چگونگي كار با سامانه در اختيار كاربر"راهنماي سايت"لينك.5

. قرار گرفته است

):كاربر نوع دوم( اهنماي استفاده از سايت با كاربري واحد

.در نوار آدرس Http://en.acecr.ir/LoginUser.aspxوارد كردن آدرس.1

و رمز عبور.2 ).كه توسط مديريت در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت(وارد كردن شناسه كاربري

و خدمات"و"اطالعات واحد"مشاهده دو آيتم.3 "محصوالت

ار كاربر نيز براي اطالعات بيشتر در مورد چگونگي كار با سامانه در اختي"راهنماي سايت"لينك.4

 قرار گرفته است

در"اطالعات واحد"با انتخاب گزينه.5 وارد صفحه اي خواهيم شد كه اطالعات مربوط به واحد

 گيرد اختيار كاربر مخصوص آن قرار مي

: تواند اين اطالعات واحد خود را تكميل كند اطالعاتي از قبيل در اين صفحه كاربر مي•

oمي(تصوير واحد د يا آرم يا تصويري مخصوص واحد تواند نما تصويري كه

)باشد. jpgالزم به ذكر است بهتر فرمت عكس بارگذاري شده. باشد

oبراي ارتباط دفتر مركزي با اين واحد تعبيه شده است(پست الكترونيكي(

oپل ارتباطي با دفتر مركزي(تلفن تماس(
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oار(نام فرد رابط تباط معرفي فردي كه دفتر مركزي از اين به بعد با او در

)خواهد بود

oمي( توضيحات تواند در مورد واحد هر آنچه كه الزم در اين بخش كاربر

)است توضيح دهد

باشد كه كليه اطالعات بايد به زبان انگليسي نكته قابل توجه در فرم اطالعات واحد اشاره به اين نكته مي

.وارد شود

ثب"تاييد"پس از تكميل اطالعات با انتخاب دكمه• ت شده در فرم را ذخيره موارد

مي مي و به صفحه اصلي بر .گردد كند

و خدمات"براي راحتي كاربر لينك• نيز در اختيارش قرار داده شده"محصوالت

و خدمات شود. است .كه از همين صفحه نيز بتواند وارد بخش محصوالت

و خدمات"با انتخاب گزينه.6 مي"محصوالت تواند كليه وارد صفحه اي خواهيم شد كه كاربر

و خدماتي كه مربوط به واحدش بوده را مشاهده كند همچنين مي تواند محصول محصوالت

. جديدي را ثبت كند

و خدمات واحد موجود مي• باشد به شرح زير اطالعاتي كه در مورد محصوالت

: باشد مي

oProductName )نام محصول (

oStatus )م دير سايت اجازه نمايش در صفحه اصلي،اين بخش توسط

كه تكميل مي و زماني در"YES"شود باشد بدين معني است كه اين محصول

)باشد صفحات اصلي سايت براي تمام كاربران قابل مشاهده مي

oView in Browser )مي توان پيش پيش نمايش، لينكي است كه

)نمايش اطالعاتي كه مربوط به محصول است را مشاهده كرد
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oEdit )مي، اين گزي ويرايش كه نه امكان ويرايش محصول را فراهم كند،

و امكان ويرايش براي كاربر فراهم مي )شود به واسطه آن وارد فرم محصول شده

توان محصول جديدي براي واحدمي" ADD New Product or Service"با انتخاب گزينه.7

مي. تعريف كرد و خدمات كه بدين واسطه وارد فرم اطالعات محصوالت حاوي اطالعات شويم

:باشد زير مي

•Product Name ،Product/Service ،Technology Level ،Contact Email ،

Customer Name ،Foreign Customer ،ContactName ،Thumbnail Pic ،

Description ،Select Category 

.براي ذخيره اطالعات وارد شده"Submit"و در نهايت انتخاب دكمه•

:ون محيط ويرايشگر متن نكاتي پيرام

و فايل، لينك هاي بسياري از جمله امكان بارگذاري عكس محيط ويرايشگر تعبيه شده داراي قابليت ، مديا

و همچنين امكان تغيير نوع فلش را دارا مي و باشد مي.در حروف...، اندازه شود حالت پيش كه البته پيشنهاد

گ.(فرض براي يكسان بودن تغييري نكند ذاشتن موارد غيرضروري در اين محيط با وجود قابليت محيط از

 .) ويرايشگر براي آن نيز بايد اجتناب كرد

باشند با حجم پايين تا براحتي بارگذاري JPEGبراي درج عكس در اين محيط تصاوير حتما بايد از نوع

و اندازه عكس در مورد اندازه عكس.شوند .ا نيز قابل تغيير استه ها نيز محدوديتي وجود نخواهد داشت

پيشنهاد 100*100براي هر محصول يا خدمت در محيط ويرايشگر وجود حداكثر دو عكس با ابعاد

.شود مي

و طبق نياز سايت فقط از زبان انگليسي پشتيباتي مي در غير اين.كند محيط ويرايشگر در حال حاضر

. صورت اطالعات به درستي ذخيره نخواهند شد
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ي كه در حين كار با اين محيط بايد به آن دقت نمود اين است كه مطالبي كه بايد در اين يكي از موارد

و يا اگر در محيط در Wordمحيط قرار بگيرند يا بايد مستقيما تايپ شوند از قبل تايپ شده باشند ابتدا

و سپس از اين محيط داخل ويرايشگر سايت كپي شوند Notepadمحيط ويرايشگر  .كپي شوند

، براي رفع اين مشكل كافي در داخل متن ثبت در پايگاه داده را دچار مشكل خواهد نمود'عالمت جودو

و به صورت در هنگام ويرايش نيز اين مسئله وجود.تايپ شوند ''است اين عالمت دوبار در كنار هم

مث يعني اگر در هنگام ويرايش يك محصول يا دسته بندي.دارد  … Acecr'sال ها در متن توضيحات آن

. كند تا با مشكلي مواجه نشود Acecr''sوجود داشته باشد كاربر بايد آن را قبل از ثبت تبديل به
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 سازمان پروژه-4-2

و طراحي و تستر كه همچنين وظيفه برنامه نويسي و طراح و دو نفر تحليل گر پروژه از يك مديرپروژه

.ه استگرافيكي سايت را نيز بر عهده دارند تشكيل شد

:باشدسازمان پروژه به صورت زير مي

تيم تحليل

 مدير پروژه

و طراحي  تيم تحليل

1تحليل گر
) مجريان(

2 گر
)كارفرما

 نويسي

1برنامه نويس سامانه

2برنامه نويس

 كننده گرافيست
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و مسئوليت نقش-4-2-1 :هاها

 قرارداد رسمي شركت در نمايندهو پروژه مجري گروه اجرايي مقام باالترين پروژه مدير: مدير پروژه�

:باشدمي را دارا زير اختياراتو وظايفو بوده

 روژهپ عمومي مديريت وظايف�

 كارفرما به ارائه از قبل پروژه دادني تحويلهاي فرآورده نهايي تصويب�

 زمانبندي برنامه طبق پروژه كار پيشرفت هدايتو كنترل�

 پروژه اجراي براي الزم منابع تخصيصو تامين�

 پروژه كاركنان كارگماريبهو انتخاب�

 كارفرما سازمانو پروژه اجرايي تيم بين هماهنگي ايجاد�

 به پروژه ثغورو حدودو اجرا روند در ضروري تغييرات هرگونهالماع�

 كارفرما

.، برنامه نويسي هاي تحليل ايجاد همانگي جلسات مابين تيم�

و تحليل سيستم مورد نياز، استخراج نيازمندي ها، ارائه وظيفه: تيم تحليل� بهي تجزيه ي مرحله

. ته شده به مدير پروژهي گزارشات بر اساس متدولوژي به كار گرف مرحله

و كدنويسي پروژه: تيم برنامه نويسي� البته امكان سنجي نتايج تحليل.گرفتن نتايج تحليل از تيم تحليل

مي هاي انجام شده نيز بر عهدهو طراحي دري اين تيم باشد تا تحليلگران بتوانند با توجه به امكانات

و نيازمندي خواسته با. ها تعادل برقرار نمايند ها و تطابق آن همچنين تست موارد طراحي شده

.باشدمي سيستم نيز جز وظايف همين تيمهاي نيازمندي

و داده� و تيم: تيم جمع آوري اطالعات جمع آوري اطالعات درخواست شده از طرف تيم تحليل

مي كدنويسي بر اساس نياز سيستم بر عهده ت مستمري كه كه آنها نيز با توجه به جلسا. باشدي اين تيم
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و با در اختيار داشتن فايل اطالعات جمع آوري شده تا كنون در با كارفرما داشتند ، اين اطالعات را

و اپراتور وارد كننده اطالعات قرار .دهدمي اختيار تيم طراحي

و اين كه قالب گرافيكي نقش بسيار مهمي در جلب: گرافيست� با توجه به خشك بودن ظاهر سايت

و تو ، سايت در اختيار يك گرافيست جه بيننده خواهد داشت ،نياز است تا بعد از اتمام كدنويسينظر

و قرار گيرد تا با گذاشتن اجزاي گرافيكي مناسب مانند منوها مناسب ،نماي زيبايي Header، تصاوير

و سليقه كارفر.( نيز براي نمايش وجود داشته باشد ما نيز در در همين راستا براي اينكه از نيازها

.)طراحي گرافيكي استفاده كنيم با گرافيست كارفرما نيز هماهنگي هايي صورت گرفت

پس از اتمام كدنويسي، سيستم در اختيار يك اپراتور كامپيوتر قرار: اپراتور وارد كننده اطالعات�

و نگهداري شود .گرفت تا اطالعات جمع آوري شده در پايگاه داده سايت ثبت

:مجري هايمسئوليت

و سناريوهاي تست را براي تست نرم• .افزاركاربردي اعمال كند موردها

.پيش از ارايه محصول به مشتري آن را در داخل شركت خود تست نمايد•

.شود همكاري الزم را با وي مبذول دارددر صورت نياز در فرايند تست كه توسط مشتري انجام مي•

و• .همكاري نمايد در طي فرايند تست توسط مشتري مشاركت

:هاي دفتر مركزي جهاددانشگاهيمسئوليت

و سناريوهاي تست را براي تست نرم• .افزاركاربردي ارايه نمايد موردها

.ها را تاييد نمايدكليه خروجي•

و سخت• . افزار را تهيه نمايد افزارمورد نياز نرم زيرساخت
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:تعامالت خارجي

و چندين بار براي آنها سيستم در مراحل اين پروژه در تعامل پياپي با دفتر مركز ي جهاددانشگاهي بوده

همچنين. مياني انجام آن ارايه شده است،و با بازخورهاي گرفته شده اصالحات الزم صورت گرفته است

: باشدساير ارتباطات به صورت زير مي

و: كارفرما� و غير رسمي و مكالمات رسمي ارتباط با كارفرما از طريق مكاتبات

باج و هم چنين شركت در جهاددانشگاهي الملل بيندفتر روابط لسات حضوري

.شد، وجود داشتمي جهاد برگزارهاي جلساتي كه با حضور معاونت
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و ابزارها روش-4-2-2  ها

:شودمي افزار استفاده از مجموعه ابزارهاي زير در تهيه نرم

ذخ SQLServer2000بانك اطالعاتي� و نگهاري اطالعاتبراي  يره

و ساخت صفحات #Cو زبان برنامه نويسي  Visual Studio 2005افزار نرم� جهت نوشتن كدها

.رابط

و استفاده از زبان تصويري جهت ارائه خروجي Rational Roseافزار نرم� هاي متدولوژي استفاده شده

UML و اشكال در اين نرم جهت پياده .افزار سازي نمودارها

.هاي گرافيكي جهت طراحي Adobe Flashو Adobe Photoshopهاي گرافيكي نظير فزارا نرم�

:افزاري هاي سختنيازمندي

 حداقل

Server: Pentium 4 CPU 1.80 GHZ 

512 MB of RAM 

:افزاري هاي نرمنيازمندي

Windows XP Service Pack 2 
Mozilla Firefox Browser  

 Internet Explorerترجيحا مرورگر



en
.a

ce
cr

.ir

152 Report 01, En Website,,88 06 31, ver1.0 

و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

يبند جمع

و خدمات با توجه به آنچه در اين گزارش آمد اين سامانه در تالش است با ثبت محصوالت

و به صورت طبقه بندياز اين اطالعات را جمع آوريعظيمي بتواند مجموعهيجهاددانشگاه ويكرده

هااز محصوالت داشتيكند تا هم خود مجموعه اطالع دقيقينگهداريسلسله مراتب و هم بخش ازييه

ازيهمچنين اين جمع آور. اطالعات را در اختيار كاربران بازديد كننده سامانه قرار دهد وسيع اطالعات

و خدماتيدر جهت جذب حداكثريگام موثرها سطح استان بايمحصوالت خواهد بود كه ممكن است

و يا اطالعات ناقصيگذشت زمان به دست فراموش ميسپرده شده ورد آن وجود داشته كه اكنون با در

تريمورد بررسها مجدد، دادهيرويكرد بازبين درمي قراريدقيق و و اطالعات تكميل خواهد شد گيرند

ايواقع برا در اختيار خواهيم داشت كه اطالعات اوليه آن به همراهيهر محصول يا خدمت شناسنامه

به. شودميياش نگهداريدسته بند يك همچنين الزم كه در اين سامانه موردياز اهداف مهميذكر است

يبوده است كه با معرفيمشترك با طرفين خارجيتوجه بوده است فروش يا جذب سرمايه يا همكار

و يا دانش فن كسب اطالعات بيشتر يا فروش محصولياين ارتباط برايامكان برقراريمحصول، خدمت

.به وجود آمده است 

در پيشبرد اهدافينت از خداوند متعال اميد آن داريم كه اين سامانه بتواند گام موثردر آخر با استعا

بايكليه واحدهاي، هماهنگيآن نيز همكاري داشته باشد كه الزمه تعريف شده و ذينفع در اين سامانه

سعمييجهاددانشگاهيمحوريت دفتر مركز ويباشد تا بتوانيم همه با هم رساندن در تكميل اطالعات

و توانمندياش كه همان معرفياين سامانه به جايگاه واقع در سطحيجهاددانشگاههاييخدمات

. است،داشته باشيم الملل بين
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 واژه نامه

A
 Active Server PagesASPصفحات سرويس دهنده فعال

 Abstractionانتزاعي
 Actorبازيگر
 Acceptanceپذيرش
 Analysisتحليل
Artifactسند

 Applicationكاربرد
 Association، تجمعوابستگي

B
Bugاشكال

 Back upپشتيبان گيري
 Boundary، مرزيكرانه

و كار Businessكسب
Browserمرورگر

C
هاي هر كالس به همراهمعرفي مسووليت

آن همكاري  هاي
Class Responsibility 
Collaborator CRC 

 Collaboration نمودار همكاري
Diagram

 Class Diagramنمودار كالس
Configurationپيكربندي
 Construction، ايجادساخت

 Component، مولفهجز
هنگامكه.زبان مياني كامپايلر دات نت

كامپايل از هر زباني ابتدا به اين زبان

بعد به زبان ماشين كامپايلوتفسير 

.وندشمي

Common Language 
Infrastructure 

CLI 

CLR با يك موتور اجرايي است كه

هدف اصلي اجراي هدايت شدة كدها در 

.Net ايجاد گرديده است .CLR به

و امنيت مديريت اجرا، ارتقاي نسخه

به همين. پردازدمي Net.تمامي كدها در 

اغلب تحت #Cيا Net.دليل كدهاي 

شده، شناخته عنوان كدهاي مديريت 

Common Language 
RunTime CLR 
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.شوندمي

 Clientسرويس گيرنده
و زباني همه منظوره، ساخت يافته

توسط 1972باشد كه در سال روندگرا مي

بلدريدنيس ريچ شد آزمايشگاه .ساخته
C

كامپيوتري همهنويسيزبان برنامهيك

و عمومي شي گرامنظوره، ، سطح باال

انواع هاي اين زبان داراي قابليت. باشد مي

، معموالً چندمدلي، نوشتار آزاد، داده ايستا

از زبان ترجمه شده با پشتيباني

نويسي برنامه، يافته نويسي ساخت برنامه

ن، گرا شي . است ويسي جنريكبرنامه

++Cبه همراه جد خودCاز پرطرفدار

.نويسي تجاري هستند ترين زبانهاي برنامه

C++ 

بخشي از حافظه سريع كه چند(مخزن

دستور بعدي را كه بايد توسط پردازنده

براي(كند پردازش شوند را مشخص مي

هايي را ذخيرهو داده) افزايش سرعت

به كند كه كامپيوتر بتواند مي به سرعت

)آنها دسترسي داشته باشد

Cache 

 Clusterخوشه
كالس در حالت ساده مجموعه(كالس

هاو روش (attributes)اي از خواص

(methodes) رابطه با هم است كه در

و خدماتي هدف مشتركي را دنبال مي كنند

).كنند را ارائه مي

Class 

 Confirm Passwordتائيد رمز عبور
 Createاد كردنايج
 Categoryطبقه

هاييكي از ابزارهاي كنترلي در محيط

برنامه نويسي كه امكان انتخاب يك يا

.دهد چند آيتم را مي
CheckBox 

D
Domainدامنه

Designطراحي
 Deploymentاستقرار
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 Developmentتوسعه
 Descriptionتوضيح

Data Base DBپايگاه داده
هايي از ابزارهاي كنترلي در محيطيك

ها را جهت برنامه نويسي كه ليستي از آيتم

 دهد انتخاب يك مورد نمايش مي
DropDownList 

E
Elaborationبسط

Extendامتداد دادن
 Entityموجوديت

G
Glossaryواژه نامه

 Geographic Information سيستم اطالعات جغرافيايي
SystemGIS 

 Generalizeعمومي سازي
 Groupگروه

 GridViewابزاري براي نمايش ليست وار اطالعات
H

HyperLinkابزاري براي قرار دادن لينك در متن
I

Implementationسازيپياده
 Interfaceصفحات مياني

Information Technology ITتكنولوژي اطالعات

و اط  العاتتكنولوژي ارتباطات
Information and 
Communication 
Technology

ICT 

 Iterationتكرار
 Inceptionآغاز

 InnODBنوعي موتور ذخيره سازي
 Includeشامل شدن
 Indexشاخص

 ImageButtonدكمه اي با فرمت تصوير
J

گراست كهنويسي شئزبان برنامهيك

 Sun توسط شركت
MicroSystems است اع شدهابد.

Java 

توليد NetScapeزباني است كه توسط

و شده است و با زبان جاوا ارتباطي ندارد
JavaScript 
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و هم شئ گرا هم به صورت ساخت يافته

.شودمي استفاده

L
Loginورود به سيستم

Location، موقعيتمكان
هاي، يكي از ابزارها در محيطبرچسب

امكان نمايش اطالعات برنامه نويسي كه

.را به ما خواهد داد
Label 

M
و نگهداري Maintenanceتعمير

 MyISAM)پايگاه داده(نوعي موتور ذخيره سازي
 MySQL)پايگاه داده(نوعي موتور ذخيره سازي

 Menu، فهرست انتخابمنو
N

Naturalnessطبيعي
Nسطحي N-Tier

 Noteيادداشت
O

Objectيش
 Object Orientedشي گرا
Orthogonalityتعامد

On-Line Analytic 
Processing OLAP 

On-Line Transaction 
Processing OLTP 

P
Plan، نقشهطرح
Phaseفاز

Prototypeنمونه اوليه
هاييكي از زبان(فرامتنپيش پردازنده

است كه بيشتر براي متن باز نويسي پردازه

در طراحي برنامه هاي سمت سرور

هاي پويا مورد استفاده قرار گاه وب

).گيرد مي

Hypertext Preprocessor PHP 

 Portabilityقابليت حمل

 Product Acceptance طرح پذيرش محصول
Plan 

و فصل مشكل  Problem Resolution طرح حل
Plan 
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Q
و جو Queryپرس

R
Rational Unified ProcessRUPفرايند يكپارچه رشنال

Requirementنيازمندي
 Resolution، تجزيهحل

نمايش اطالعات به صورت ليست وار به

 همراه امكان انتخاب تنها يك گزينه از آن
RadioButton 

S
 Sequence Diagramنمودار توالي

 Software Requirement افزار هاي نرم توصيف نيازمندي
Specification SRS 

 Software Architecture افزار ستند معماري نرمم
Document SAD 

 Stateحالت
معماري سرويس(معماري سرويس گرا

هاي اطالعاتي است سبكي از سيستم گرا

سست، قابليت استفاده كه بر اتصال

مجدد، تركيب پذيري، پنهان سازي 

و پياده و تاكيد.. سازي داخلي داشته

 ,soap, wsdl شامل استانداردهاي
bpel, uddi از طرف ديگر. شودمي

و تاثير چگونگي هاي سازماني جنبه تغيير

هاي اطالعاتي، فرايندها، بانك(

با معماري سرويس در مواجه) زيرساخت

).گرا نياز به توجه بيشتر دارد

Service Oriented 
Architecture 
 

SOA 

 Serverسرويس دهنده
 Supportپشتيباني

 Self-Containedكامل
 Surveyبررسي

T
 Templateقالب
 Transitionانتقال
 Translationترجمه

، يكي از ابزارهاي كنترلي درجعبه متني

هاي برنامه نويسي كه امكان نوشتن محيط

نوع.متن را به كابر در صفحه ميدهد

SingleLine و آن يك خطي است

 TextBox 
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خط MultiLineنوع امكان درج چند

.ا به كاربر خواهد دادر

U
UseCase UCمورد كاربرد

User Interface UIصفحات رابط كاربري

 Unified Modeling زبان مدلسازي يكپارچه
Language UML 

 User Nameنام كاربري
V

 Visionچشم انداز
 Verificationبازبيني

W
 WorkFlowجريان كاري
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 ضمائم

:دارهاي توالينمو

 نمودار توالي افزودن واحد�

و تغيير رمز واحد، نمودار توالي ويرايش�  حذف
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 نمودار توالي افزودن محصول�
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و حذف محصول�  نمودار توالي ويرايش



en
.a

ce
cr

.ir

163 Report 01, En Website,,88 06 31, ver1.0 

و پياده المللدر سطح بينسازي وب سايت جهاددانشگاهيطراحي، تحليل

 نمودار توالي افزودن دسته بندي ها�

 نمودار توالي ويرايش دسته بندي�
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 توالي محتواي صفحه اصلينمودار�

 نمودار توالي ورود به سامانه�
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هاها نمودار توالي روند نمايش دسته بندي� و محصوالت وابسته به آن
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:نمودارهاي همكاري

 نمودار همكاري افزودن واحد�

و تغيير رمز واحد، نمودار همكاري ويرايش�  حذف
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 نمودار همكاري افزودن محصول�

و حذف محصول�  نمودار همكاري ويرايش
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 نمودار همكاري محتواي صفحه اصلي�

 نمودار همكاري افزودن دسته بندي ها�
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 نمودار همكاري ورود به سامانه�

هاها نمودار همكاري روند نمايش دسته بندي� و محصوالت وابسته به آن


