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يSimulaدر دههههه هدتهههاد مهههیهدیي چبانههههایی  هههو    ف
SmalltalkModula , شد که بر خهف چبانههای  طراحی

اس این اس. رویه ای سنتیي چبانهای شی ءگرا نامیده می شدند
نهه  چبانها که به طور خاص برای ساختن برنامهه ههایی در چمی  

شهههیه سههاچی و هههوع مطههنو ی طراحههی شههده بودنههدي بههر  
.  تقرار بودتطویرساچی قلمرو کار بر مهنای اشیاء و کهسها اس

ده در آ  چما  استداده اچ این چبانها  ندا  رواج نیافتي امها ایه  
ی  نهد ریختهی و برنامهه نویسه    ي های اساسی آ  مانند وراثت 

ن چبانههای  مهتنی بر رویداد در یکی اچ موفقترین و متداول تری
. کار گرفته شدبه  C++برنامه نویسی یعنی 

یهایی کسانی  و  بوچ ي فایراسمیت ي کود و یوردو  متهدلو  
. ردنهد برای توسعه سیستم ها بر مهنای این ایده ها طراحی ک

میهدی شهر  و بسه    90تحلیل و طراحی شی ءگرا در دهه 
الب چیادی پیدا کرده است و امروچه به نظر می رسد گرایش غ

. در توسعه آتی متدلو یهای مهندسی نرم افزار باشد
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ه دو وجهه  در الگوی ساخت یافتهي در اولین تقسیمي سیسهتم به  ف
سهس  طهی رونهدی   . تدکیه  مهی شهود   "فرآیند"و "داده "

  اچ این سلسله مراتهی و مطابق با روع اچ باال به پاییني هری
ایهن . وجوه خود به اجزاء و مؤلده های فر ی تجزیه می شهوند 
اده ساچی روند تا به جایی ادامه پیدا می کند که  ناصر قابل پی

مشهخ  ( ساختار پرونده های فیزیکیي واحدهای برنامه ای )
. شوند



ل اول
ص

ف

عهدادی  اچ ت( یا قلمرو مسأله )اچ دیدگاه شی ءگراییي قلمرو کار 
شهی ء  تعریه  . شی ء و ارتهاط میا  اشیاء تشکیل شده اسهت 

ی ء بهه  آنقدر کلی است که تعری  دقیقی نمی توا  اچ ی  شه 
هر  یزی ممکن است یه  شهی ء باشهدر پرونهدهي    . دست داد

ه طور کلهی  کاربري دستگاه فیزیکیي واحد ساچمانیي سیستمي و ب
دباشهر موجودیتی که دارای داده ها و رفتار مربوط به خود 

ي یعنی مشخطات اطه هاتی کهه حالهت شهی ء را در ههر      داده
. لحظه معین می کنند

ای فرآیندي یعنی رفتاری کهه شهی ء در واکهنش بهه محرکهه     
بعهد فرآینهدی شهی ء را در    . خارجی اچ خهود نشها  مهی دههد    

. دمتدلو یهای شی ءگراي رفتاري سروی  و متهد ههم مهی نامنه    
داده های مربوط به ی  شی ءي به شهکل مشخطهه ههای آ     

.  شی ء نشا  داده می شود

ود اگر دو یا  ند شی ء در بخشی اچ مشخطه ها و رفتارهای خ
ور کرد که مشترک باشندي می توا  شیئی کلی تر اچ آنها را تط

.  ویندمی گ( رده )این اشیاء کلی را کهس . در بر دارنده آنهاست
. تبرقرار اس( تعلق )میا  اشیاء و کهسها رابطه  ضویت 

اشد و همچنین هر کهسی می تواند خود  ضو کهس باالتری ب
.  همین طور الی آخر
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یکی اچ ویژگیهای متدلو یهای شی ءگرا وحدت 
مدهومی الگوها در کلیه مراحل چیستچرخ توسعه

لیلي به این معنی که در طی مراحل تح. سیستم است
حات و طراحی و پیاده ساچی سیستمي اچ مداهیمي اصطه

قالب فکری واحدی استداده می شود

اچ ساختار طرا  مدل منطقی و فیزیکی سیستم را با استداده
.  ساخته میشودکهسها و اشیاء 

گراي با استداده اچ یکی اچ چبانهای شی ءهم  نوی  برنامه 
ی حتی برای طراح. این طراحی را به کد تهدیل می کند

بانکهای اطه اتی نیز روشها و ابزارهای شی ءگرا وجود
ه چبا  مشترکی در کلیه مراحل توسعدراین روع  . دارد

هداری و سیستم به وجود می آید که امر ساخت سیستم و نگ
.می کندرا آسا  تر تغییر آ  

د انجام در تحلیل و طراحی شی ءگرا پنج فعالیت اساسی چیر بای
: شود 

کهس ه شی ها یافتن •    
شناسایی ساختارها • 

تدکی  موضو ی  •  
مشخطه ها تعری  •  
تعری  روالها  •  

رده _یافتن کهس 
ایی است  شناخت اچ قلمرو کار سیستم و تشخی  رده ها و اشیکسب 

کارکرد ایدا می کنند که نقش اساسی در 
تدکی  موضو ی  

و ات  تدکی  موضو ی که می توا  آ  را شناسایی موض
در نیز نام نهادي مرحله ای است که در آ  مدل تولید شده
یاء مراحل قهل که شامل فهرست و ساختار کهس ها و اش
ی  سیستم استي به محدوده های موضو ی مختل  تدک

می شود
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بندی موضو ی در ی  سیستمي می توا  به تقسیمالیه 
ي تراکنش های ی  مؤسسه بانکی به دریافتي پرداخت

.  اشاره کردا تهار گشایش 
نی هر یع. موضو یي خود ساختاری سلسله مراتهی داردالیه 

ه موضوع ممکن است اچ  ند موضوع فر ی تشکیل شد
.  باشد

شناسایی مشخطه ها 
در این مرحله مشخطه های کهس ه شی ءها تعیین می

ه این مرحله با مرحله تعیین مشخطه ها در مدل داد. گردد
برای نام مشخطه هایی که. ای روشهای سنتی متناظر است

ه هر شی ء تعری  می شوندي در قسمت میانی نماد کهس
.  شی ء نوشته می شود

س ه شی بین دو کهاگر .ءهاتعیین رابطه بین کهس ه شی 
تهای  ندی رابطه نیز در دو ان ندبه ء ارتهاطی وجود داشته 

.  خ  فاصل نوشته می شود

   که در روشهای مختل  شی ءگرایی به آ)فرآیند 
اتی  ملی( خدمت ي روع یا رفتار نیز گدته می شود

ام است که ی  شی ء در پاسخ به دریافت ی  پی
فرآیندهای يOOAدر این مرحله اچ . انجام می دهد

.کهس ه شی ءها تعیین می گردد
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  .

مزیت های بان  های اطه اتی شئ گرا
ئ گهرا  اولین مزیتی که می توا  برای بان  های اطه اتی ش

می تواند ساختار  (Designer)بیا  نمود این است که طرا  
یها متهدهای آنهها را تعیهین      ( behavior) اشهیاء و رفتهار   

بها   نوع بان  های اطه اتی بهاچخورد مناسههی در چ  این .کند
جهاوا  ه چبانها بهای برنامه نویسی شئ گرا دارند ر اچ جمله این 

(Java)  وC++

 ( Structured Query Language)سههاختاری 
اسهتداده مهی    SQLدر واقع اچ همها  سهاختار   . نداردفرقی 
در بانه  ههای   اطه هات  .همهانطور مشهخ  اسهت   . کنیم

. شهوند ذخیهره مهی   رکهورد  اطه اتی معمهول بهه صهورت    
اچ در بان  های اطه اتی به صورت کهس هاییاطه ات 

.شونداشیاء ذخیره می 

  اچ دیگر مزیت های این نوع بان  های اطه اتی مهی تهوا  
و به پنها  ساچی  ملیهات و سهاختار کههس اچ دیهد کهاربر     

-طههرا  )همچنههین متههدهای تعریهه  شههده توسهه  کههاربر  
Designer)  اشاره کرد.

Object Query Language)چبا  پرس و جو اشیاء 
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د یکههار  شی گرایی این است که می توانیه متد :اچ امتیاچات
ا ی  اجزا را ساخته و بارها و بارها اچ آنها استداده کنید  شم

دي کهه تها   برنامه را به قطعات بسیار کو   تقسیم می کنیه 
.انداچه ای مستقل اچ یکدیگر می باشند

ایی دوباره خانه یا ی  سدینه فضی  :بلوک ساختما :  مثال
استداده کنید 

مزایا

چ مهدلي  ر رهیافت شی ءگرا به تولید واحدهایی اکاربردپذیری
بان  اطه اتی و برنامه می انجامهد کهه مهی تهوا  آنهها را      

.مکرراً در پرو ه ها یا سیستم های دیگری بکار بست

سهار گی  ر مهمترین مزیت متدولو یهای شی ءگهراي یک یکسار گی 
رخ چیست  ه به این معنی که در طول . مدهومی و ابزاری آنهاست

اسهتداده اچ  توسعه سیستم هاي اچ تحلیل گرفته تا پیاده ساچی برای
روشهای شی ءگهراي مدهاهیمي وا گها  و مهدلهای نسههتاً واحهد و       

شهی ءي : ماننهد مدهاهیمی  . نزدی  به همي به کار بهرده مهی شهود   
را هم در تحلیل و طراحی شی ءگه ... کهسي وراثتي  ندریختی و

ا  چبه .ءگهرا مطداق دارند و هم در برنامه نویسی با چبانههای شهی   
ه یکدست و واحدی به وجود می آید تا همه دست انهدرکارا  تهیه  

. ندسیستم با استداده اچ آ ي با یکدیگر ارتهاط برقرار کن

 OOAر مدلهایی که با استداده اچ روشههای  ساچگاری با تغییرات 
ری بهاالیی  ساخته می شوندي در مقابل تغییرات نسهتاً انعطاف پهذی 

هنگهام  دارند و بسادگی می توا  این مدلها را همگام با تغییهراتي ب 
. کرد
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. معایب

؛ مفاهيم و روشهاي طراحي شي دشواري•  

حليل ءگرا نسبتاً پيچيده است و به ويژه براي ت

نتي گران و طراحاني که با روشهاي ساخت يافته س

ري پرورش يافته اند، انس و آشنايي با قالب فک

.  شي ءگرا معموال دشوار است

؛ تعداد شرکتها و گروههايي که عدم رواج 

تفاده از بتوانند پروژه هاي توسعه سيستم را با اس

به صورت موفقيت آميزي اجرا  OOAروشهاي 

اد و به همين دليل ايج. کنند، بسيار اندک است

ي نگهداري سيستم ها با استفاده از روشهاي ش

.را داردهزينه نسبتاً بااليي ءگرا 

اخت تلدیق ناپذیری با سایر روشها ر روشهای س
راحل یافته سنتی در الگوی مدهومی و ابزارها و م

.  تا حد چیادی با هم اشتراک دارند

الب اما روشهای شی ءگرا به دلیل پیروی اچ ی  ق
ق و ترکیب  فکری کامه مجزاي بسادگی قابلیت تلدی

.  با بقیه روشها را ندارند

ام متدولو یهای شی ءگرا در تحلیل و طراحی نظ
اخت چیرا چیرس. شوندآمارهای ثهتی توصیه نمی 

در انسانی و فنی استداده اچ این روشها به ویژه
و اچ د انکشور ما هنوچ به حد کافی توسعه نیافته 

توا  اچ روشهای می در این مورد جهت دیگر هم 
ستم  ماهیت اساساً داده گرای این سیساده تری که 

. کردها نیز باشندي استداده 

:جمع بندی
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ارائه 1970در سال E. F. Coddمدل رابطه ای توس  
بهرای  . او مدل های موجود را مورد انتقاد قرار می  داد.شد

مدتی نسهتا طوالنی این مهدل در مجهامع  لمهی مهورد    
سیوتر اولین محطول موفق بهرای میکهرو کهام   . تایید بود

 CP/Mهایبودکه برای سیستم  امل dBASEها 
در جریا  سهال  . شدساخته PC-DOS/MS-DOSو 

پههههژوهش بههههر روی مههههدل توچیههههع شههههده 1980
(distributed database)  و ماشهههین ههههای

متمرکز شدي اما  (database machines)دادگانی 
. تاثیر کمی بر باچار گذاشت

نهههوآوری تهههاچه ای رخ داد و دادگههها  2000در سهههال 
هدف این مدل اچ بین . به وجود آمد (XML)اک  ام ال 

برد  تداوت بهین مسهتندات و داده هها اسهت و کمه      
ند یا نهه  می  کند که منابع اطه اتی  ه ساخت یافته باش

. در کنار هم قرار گیرند

-object)توجهات به طرف مدل شی گرا1990در سال 
oriented databases) کنترل مدل این . جلب شد

ای بود و به سادگی بر روی پایگاه داده هداده های مرکب 
و( شامل مهندسی نرم افهزار منهابع  )دادهمهندسی خاصي 

. داده های  ند رسانه ای کار می  کرد

تاريخچه مدل رابطه ای
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دل به  لت کارایی راب  های سطح پایین م80اوایل دهه 
سهیاری اچ  سلسله مراتهی و شهکه ای پیشنهاد می  شهد کهه ب  

  اما با سهریعتر شهد  . نیاچ های آ  چما  را برطرف می  کرد
شهتر  سخت افزار به  لت قابلیهت انعطهاف و سهودمندی بی   

.استداده شدندسیستم های رابطه ای 

. ودباین مدل ی  مدل ریاضیاتی . شدارائه 1970در سال 
 predicate)که با مداهیمی  هو  مسهتندات منطقهی    

logic)  تئهوری مجمو هه هها    و((set theory  در
وسهرور   DB2اینگرسياراکهلي محطهوالتی  . ارتهاط اسهت 

((SQL Server  ر داده ها دساختار .شدهبر این پایه ایجاد
این محطوالت به صورت جدول است

ههارت  بهه   . با این تداوت که می  تواند  ند سطر داشهته باشهد  
اطهات  دیگر دارای جداول  ند گانه است که به طور صریح ارته
ر تطهیق بین آنها بیا  نمی شود و در  وض کلید هایی به منظو

بهه  نهوا  مثهال   . سطر ها در جداول مختل  استداده می  شهود 
شهته  دا"موقعیهت "جدول کارمندا  ممکن است ستونی به نام 

. باشد که کلید جدول موقعیت را با هم تطهیق می  دهد
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توس  بزرگترین مزیت این مدل آ  بود که تنها
معهادل  ی  ساختار بنام رابطه قابل ارایه بود که

جدول دو بعدی است کهه بهرای همگها  قابهل     
.فهم است

.اما نقاط ضعدی هم داشت
در مههدل رابطههه ای امکهها  دسترسههی بههه طههور  .1

اده همزما  ممکن نیست و در کارهای تیمهی اسهتد  
.اچ نتایج دیگرا  هنگام انجام کار امکا  ندارد

ه در این مدل تنها می توا  اچ انواع داده هایی که .2
داده تعری  شده اند استداده کهرد و امکها  تعریه    

.های جدید وجود ندارد
تراکنشهای بلند مدت در مهدل رابطهه ای وجهود   .3

.ندارد
.

االیی ارتهاط با چبانهای برنامه نویسی سهطح به  .4
.مثل شی گرا دشوار است

شتیپشتیهانی نکرد  اچ پرس و جوهای باچگ.5
وجود رابطه های تودرتو.6
...و 

ه فکهر  این مشکهت سهب شد تا متخططهین به  
سههاخت مههدلهای جدیههدی بیافتنههد کههه یکههی اچ

بهترین نوع آنها مدل شی گرائی است
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.

لند مدت تقریها تمام سیستمهای رابطه ای اچ تراکنش ب
ا این مسئله هنگام کار ب. پشتیهانی نمی کند

ورت بلند  سیستمهایی که نیاچ به دسترسی اطه ات بط
.کندمدت را دارد با مشکل مواجه می 

راکنش بلند  برای غلهه بر این مشکل سیستم شی گرا ت
ورت ی   بان  شئ گرا بط. مدت را پشتیهانی می کند 

داده سیستم باچ تعری  شده است که همواره می توا 
اضافه هاي دامنه ها و پرداچع های جدیدی را به آ  

این  مل  امکا  دسترسی کاربرا  به مدت . کرد
.فراهم می آوردطوالنی به پایگاه داده را 

نتيجه گيری



ل دوم
ص

ف
منابع

-Objectپایگاه داده های شی گرا  
oriented databases{بی تا}ي.

searchoracle.techtarget.com/.../obj
ect-oriented-database-
management-system 

.http://pnu-
club.com/pnu.thread21412.html
http://reports-
archive.adm.cs.cmu.edu/anon/itc/
CMU-ITC-103.pdf
<http://www.odbms.org>
http://en.wikipedia.org/wiki/Objec
t_database

متدولوژی طراحی شی گرا، يوردون ادوارد 

ين شريفی کلويی ، انتشارات آرو:، مترجم
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