
    
  شیوه نامه تھیه مدل رايانه اي و نرم افزارھاي مرتبط با قراردادھاي پژوھشي

  
با توجه به اصل استفاده مطلوب از سرمايه گذاري بعمل آمده در ايجاد مدل ھا و نرم افزارھاي   

ه رايانه اي، ضروري است در طراحي و ايجاد اين نرم افزارھا اصول استاندارد و متعارف تولید نرم افزار ب

طبق اين شیوه نامه تھیه نرم افزار بر حسب مورد جزو يكي از دو گروه ذيل قرار . شرح ذيل رعايت گردد

  .گرفته و رعايت موارد مربوط به ھر گروه كامًال ضروري مي باشد

پروژه ھاي مربوط به تبیین تئوري روش ھاي عددي و مدلھاي رياضي جديد و ارائه :  گروه اول  

ه ھاي رايانه اي كه ھدف اصلي آنھا تنھا معرفي روشھا و تئوري ھاي جديد مي باشد آنھا در قالب برنام

  .  براي آنھا الزامي استب  و الفجزو گروه اول اين شیوه نامه محسوب گرديده و رعايت بندھاي 

پروژه ھاي مربوط به تھیه و توسعه مدلھاي رياضي، عددي و مواردي كه ھدف :  گروه دوم  

آنھا تھیه نرم افزارھاي رايانه اي جھت استفاده كاربردي از نرم افزار مي باشد، جزو گروه نھايي از انجام 

  .  براي آنھا الزامي استد  و ج، ب، الفدوم اين شیوه نامه محسوب گرديده و رعايت كلیه بندھاي  

  
  : استانداردھاي تحلیل و طراحي –الف 

مي باشد، روش بكار رفته جھت تحلیل سیستـــــم در اين مرحله كه مھمترين بخش از تولید نرم افزار 

كه مبتني بر يكي از روش ھاي مھندسي نرم افزار و تحلیل و طراحي سیستم مي باشد، در حد 

برنامـــه نوشتـــــه شده بیان و مستنــدات مربوطه شامل جـــــــداول و چارت ھاي متــدولوژي مـــــورد 

در اين ...).  و Top-Down ، Tructured ،SSADM ،Object Oriented (ـردد استــــــفاده، ارايـــــــه گـــ

مستندات الگوريتم ھا و مدل طراحي شده به طور دقیق توضیح داده شده و با ابزارھاي متدولوژي بكار 

در صورت نیاز به ايجاد بانك اطالعاتي، ساختار جداول اطالعاتي و . ( رفته نمايش داده مي شود

  ...)وطه فیلدھاي مرب

  
  : مستندات پیاده سازي –ب 

  :مستندات مربوط به پیاده سازي و كدينگ سیستم شامل موارد زير بیان مي شود  -

  ).حتمًا تحت ويندوز(محیط و زبان مورد استفاده جھت پیاده سازي  -

  ). Oracle يا SQL/Serverترجیحًا ( نرم افزار مورد استفاده جھت ايجاد و مديريت بانك اطالعاتي  -

 ).درصورت شبكه اي بودن(نحوه طراحي شبكه اي نرم افزار  -

 . ھاي مورد استفاده در برنامه  object ھا و Component ھا،  Procedureتشريح كلیه -

 .تشريح كلیه ابزارھاي خارجي استفاده شده در برنامه  -

 .شماي كلي برنامه با توجه به روش مورد استفاده در پیاده سازي -

- Sourceبه ھمراه كلیه اصلي برنامه   External Sourceھاي بكار رفته  . 

 ). Auto Runترجیحًا (نحوه نصب برنامه به ھمراه كلیه امكانات مورد نیاز  -

  .  جھت استفاده فارسي بدون توجه به نسخه ويندوز Uni Codeنحوه استفاده از  -
  

 : مشخصات عمومي نرم افزار –ج 

در اين قسمت مشخصات عمومي نرم افزار از نظر كاربري و استفاده به شرح زير رعايت مي  

  :شود 

بسته نرم افزاري ارايه شده بايد مستقل و كامل بوده و كلیه ويرايشگرھا، فونت ھا، فارسي ساز،  -١

ئه شده تصاوير و نرم افزارھاي جانبي مورد نیاز براي قسمت اصلي آن در داخل بسته نرم افزاري ارا

 .موجود باشد

 به باال بوده و توانايي ٩٥  نگارش M.S.Windowنرم افزار ارائه شده بايد سازگار با سیستم عامل   -٢

 .را داشته باشد  M.S.Officeتبادل اطالعات با گروه برنامه ھاي 

رين آخ ( Help ، ...،)اولین منو  ( Fileصفحه اصلي برنامه داراي منوھاي رايج شامل منوھاي فايل  -٣

 .باشد) منو



 :بايد حاوي مطالب زير باشد )  Help منوي (آخرين منو  -٤

 لیست كلیه متغییرھا و پارامترھاي موجود ورودي يا خروجي بكار رفته در نرم افزار ھمراه با توضیح –الف 

  .كافي در ھر مورد

  .ھمراه با مثال...  قابلیت ھاي نرم افزار، كاربرد، روش حل معادالت و –ب 

توضیح اينكه دفترچھراھنماي نرم افزار بايد در ھنگام ارائه گزارش : ترچه راھنماي كار با نرم افزار  دف–ج 

  . نیز قابل دسترسي و چاپ باشد Helpمطالب اين دفترچه بايد در منو . نھايي پروژه تحويل گردد

 معرفي محققان شامل“   about us”و يا “ پديد آورندگان” تحت عنوان  Help آخرين گزينه منوي –د 

 و مطالعات معاونت پژوھش) يا با مشاركت(اين نرم افزار با ھزينه ”طراح نرم افزار بوده و در پايان، جمله 

 مديريت منابع آب ايران تھیه شده و كلیه حقوق مادي و معنوي آن متعلق به اين  سھاميشركت پايه

  .درج گردد“  مي باشدشركت

امل فايل متغییرھاي محاسبه شده و فايل داده ھاي اولیه، چاپ خروجي نرم افزار ارائه شده ش .١

 .بايد توسط كاربر و به راحتي امكان پذير باشد... نمودارھا، تصاوير و 

 منطقي و قابل رؤيت  (Default)فايل داده ھاي اولیه نرم افزار داراي مقادير اولیه و پیش فرض  .٢

 .باشد

 مي باشد، بنابراين به ھنگام  User friendlyردوست بطور كلي ھدف، ارائه نرم افزار به صورت كارب .٣

 .بروز خطا در ھنگام كار، برنامه بايد داراي پیام ھاي راھنماي مناسب باشد

 و يا فونت  Avand, Parsaدرصورت استفاده از فارسي ساز در متن برنامه الزم است از برنامه ھاي  .٤

ارسي سازھاي غیرمتعارف خودداري گردد   استفاده نموده و از بكار بردن ف Windows 2000ھاي 

 ).  كامًال رعايت شده باشدUnicodeاستاندارد (

  

  : نحوه نگھداشت و توسعه –د 

 ھايي كه ممكن است در موقع استفاده برنامه رخ دھد به ھمراه نحوه رفع آنھا توضیح داده  Errorكلیه 

نگھداشت، به تفضیل و واضح بیان  گیري و ساير مسايل مربوط به Backupشده و نحوه پشتیباني و 

  .شود

اين معاونت پس از دريافت نرم افزار و مستندات قید شده در اين شیوه نامه نسبت به بررسي تمامي 

  .قسمت ھاي آن اقدام و پس از تايید، نرم افزار را تحويل خواھد گرفت
 


