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 -1ابزار و سند طراحی

در این گزارش مستندات طراحی پروژه وردنت فارسی در حوزه فاوا آورده میشود .تمامی مراحل
طراحی این پروژه توسط ابزار ) Enterprise Architect (EAانجام شده است .چارچوب  EAیک ابزار ویژوال
مدلسازی است که تمامی مراحل چرخه تولید نرمافزار از جمله تحلیل ،طراحی و  ...را بر اساس استاندارد
 UMLپشتیبانی میکند .این ابزار عالوه بر تولید مستندات خودکار برای مراحل مختلف طراحی ،قادر به
تولید کد منبع از کالسهای طراحی شده نیز میباشد.
در این گزارش مراحل کامل طراحی پروژه وردنت فارسی در حوزه فاوا آورده میشود .در سند حاضر
ابتدا معماری پیشنهادی را معرفی نموده و سپس به طور خالصه بخشهایی از مهمترین مراحل مختلف
طراحی را به اختصار تشریح مینماییم .از خواننده محترم دعوت میشود برای کسب اطالعات کامل در زمینه
مراحل مختلف طراحی به سند خودکار تولید شده توسط ابزار ( EAپیوست به این گزارش) رجوع نماید.
عالوه بر این فایلهای مربوطه در لوح فشرده به همراه این گزارش تحویل میشود.

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.
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 -2معماری پیشنهادی

از آنجا که نرم افزار وردنت باید تحت وب کار کند ،برنامه وب سه الیه 3که یکی از رایجترین
معماریهای برنامههای کاربردی تحت وب است ،برای این نرم افزار انتخاب میشود .همانطوری که در شکل
زیر دیده میشود ،در این معماری دادگان مورد استفاده نرم افزار در پایگاه داده مدیریت میشوند و وظایفی
مانند تهیه نسخه پشتیبان ،کنترل دسترسی امن به دادهها و ساخت و بازیابی پرس و جوها به عهده سیستم
مدیریت پایگاه داده است.
الیه دیگر این برنامه که الیه منطق نامیده میشود ،منطق حاکم بر روالهای دسترسی به دادهها را
تعریف میکند .این بخش یک برنامه تحت وب است که تحت پروتکل وب امکان ارتباط کاربران با دادگان را
برقرار میکند.

3

1Tier Web Application
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شکل  )1-2معماری سه الیه برنامههای تحت وب

الیه ارائه ،وظیفه ارتباط با کاربر را بر عهده دارد .برای کاربر انسانی این الیه یک صفحه وب است که
مرورگر وب آن را نمایش میدهد .برای سیستمهای نرم افزاری که از این برنامه استفاده میکنند نیز این الیه
موتور مبادله اطالعات در قالب استانداردی مانند  XMLمیباشد.
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 -3طراحی نرم افزار وردنت فارسی حوزه فاوا

در مرحله طراحی پروژه وردنت فارسی مدلها و دیاگرامهای مختلف بر اساس متدلوژی  RUPترسیم
شدهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
مدل مورد-کاربر :این مدل شامل دیاگرامهای مورد-کاربر ،عاملها و دیاگرامهای توالی است.
مدل کالس :این مدل بر اساس ساختار موجود وردنت  1.1طراحی شده است و شامل کالسهای
اصلی پیشنهادی برای نرمافزار وردنت فارسی است.
مدل داده :پایگاه داده رابطهای پیشنهادی برای نگهداری واژگان وردنت فارسی که شامل جداول و
ارتباط بین آنهاست استخراج شده است و مدل داده بر اساس پایگاه دادهی پیشنهادی به نرمافزار طراحی
اضافه شده است.
مدل مولفه :این مدل مولفههای مختلف سیستم وردنت را مشخص مینماید.
مدل استقرار :محل قرار گرفتن مولفههای مختلف سیستم وردنت و نحوه ارتباط آنها با همدیگر را
نشان میدهد.
مدل آزمون :در این مدل انواع آزمون مورد نیاز و نیز سناریوی آزمون مربوطه آورده میشود.
در ادامه برخی از مدلهای طراحی شده را در بخشهای جداگانه میآوریم.

 -1-3مدل مورد-کاربری
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صفحه  2از 42

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

تمامی اطالعات مربوط به مدل مورد-کاربر ،3عاملهای 4موجود در پروژه و دیاگرامهای ارتباط آنها با
همدیگر در یک بسته به نام بستهی مورد-کاربر جمعآوری شده است .به طور نمونه میتوان به موارد کاربری
زیر اشاره نمود:
 :Importبرای ورود دادههای جمع آوری شده از طریق نرم افزار رومیزی و وردنتهای دیگر
 :Browseبرای جستجو و مشاهده واژگان و اطالعات مربوط به آنها،
 :Exportبرای صدور اطالعات در قالب معین مانند XML
 :ManageUsersبرای تعریف کاربران جدید و همچنین ویرایش و مدیریت کاربران موجود
و ...
از جمله عاملهای موجود در سیستم میتوان به مدیر ،ویرایشگر ،کاربر نهایی ،برنامه خارجی (یا برنامه
میهمان ،برنامهای که از طریق واسطهای برنامهنویسی فراهم شده با وردنت ارتباط برقرار نموده و از آن
سرویس میگیرد) و برنامه محلی یا داخلی اشاره نمود .سه عامل مهم دیگر که با وردنت فاوا در ارتباط
میباشند عبارتند از :پیکره فارسی فاوا ،متن کاو و وردنت خارجی .الزم به ذکر است که مراحل طراحی هر
کدام از این عاملها به عنوان پیوست به این سند تحویل میشوند.
دیاگرام مورد-کاربریهای سیستم وردنت به طور کامل طراحی شده است که در آن ارتباطات عاملها
با موارد کاربری مشخص شده است .شکل شکل  3-1دیاگرام مورد-کاربر سیستم وردنت و عاملهای آن را
نشان میدهد.

3

Use Case
Actor

4

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  0از 42

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

uc Usecase Diagram

Brow se
Edit Data

)(from Usecases
End User

»«extend
»«extend

)(from Actors

)(from Usecases

Report
»«extend

Login

)(from Usecases
)(from Usecases

»«extend

»«extend

Editor
Export

)(from Actors

Manage Users
»«extend

)(from Usecases

Administrator

)(from Usecases
)(from Actors
Corpus

)(from Actors

Import

Query

)(from Usecases

Guest Application

)(from Usecases
)(from Actors
Text Miner

)(from Actors

OtherWordNet

)(from Actors

شکل  )1-3دیاگرام مورد-کاربر سیستم وردنت فاوا

در سند طراحی پیوست دیاگرامهای توالی مورد نیاز برای هر یک از موارد کاربری به منظور نمایش
نحوه تحقق یافتن آنها ترسیم شده است.
در شکل  4-1نمودار توالی نحوه جستجوی واژگان مرتبط با یک واژه نشان داده میشود .برای
جستجوی واژگان مرتبط ،کاربر یک دسته معنایی معین آن واژه و نوع رابطه مورد نظر خود را انتخاب
میکند .این رابطه میتواند از جنس رابطه معنایی مانند جزء-کل یا ساختاری مانند متضاد باشد .روش
جستجو به این ترتیب است که ابتدا ترادف متناظر با دسته معنایی استخراج میشود .سپس تمامی
ترادفهایی که با این ترادف رابطه انتخاب شده را دارند ،بازیابی میشوند .برای هرکدام از این ترادفها ،دسته
معنایی متناظر بازیابی شده و همه آنها در قالب مناسبی در واسط کاربری نمایش داده میشوند.

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  9از 42

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی
sd Search Relations

End User
Words

Query Processor

Brow ser UI
searchRelation(word_sense,
)relation_type

)getRelatedSenses(word_sense, relation_type

)(word_synset= getSynsetfromSense

=related_synsets
)getRelatedSynsets(word_synset , relation_type
=sense_1
)getSensesBySynset(related_synset_1
=sense_2
)getSensesBySynset(related_synset_2
=sense_n
)getSensesBySynset(related_synset_n

senses= combineSenses(sense_1,
)sense_2, ..., sense_n
=related_senses
)(returnRelatedSenses

)(displayResults

)(from Actors

شکل  )2-3دیاگرام توالی نمایانگر نحوه جستجوی واژگان مرتبط با یک واژه

به عنوان نمونهای دیگر در شکل شکل  1-1دیاگرام توالی مربوط به نحوه ورود واژه جدید به پایگاه داده
وردنت نشان داده میشود .بر اساس دیاگرام فوق ابتدا کاربر اطالعات مربوط به یک واژه را از طریق فرم
مربوطه ( )Data Entryوارد مینماید .در همین مرحله بررسیها و ارزیابیهای اولیه بر روی اطالعات وارد
شده انجام میگیرد .در صورت معتبر بودن اطالعات وارد شده ،دادهها برای بررسی سطح دوم به پردازشگر
فرم ارسال میشود .پردازشگر فرم پس از انجام بررسیهای الزم ،درخواست افزودن داده را به پایگاه داده
ارسال مینماید .تنها در صورت عدم وجود تناقض در پایگاه داده و حصول اطمینان از عدم تکراری بودن
واژهی مذکور ،عملیات اضافه نمودن واژه به پایگاه دادهی وردنت نهایی میشود .در انتها تاییدیه یا پیغام خطا
برای کاربر ویرایشگر ارسال میشود که از طریق واسط کاربری به وی نمایش داده میشود.

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  2از 42

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

sd Data Entry Sequence Diagram

Editor
Words

Data Entry

Validator

)(Self-Validate
)(Submit

)(Validity Check
Req. for
)(Append
OK to
)(Append
)(Append

)(from Actors

شکل  )3-3دیاگرام توالی نمایانگر نحوهی ورود واژه به پایگاه دادهی وردنت

برای نمودارهای دیگر توالی به سند خودکار پیوست مراجعه نمایید.
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مدل کالس

کالسهای طراحی شده برای سیستم وردنت در سه بخش اصلی طبقه بندی شدهاند که در شکل
شکل  2-1نمایش داده شده است .این سه بخش شامل کالسهای موجودیت برای نگهداری دادگان،
کالسهای دربردارنده واسطهای برنامه نویسی و باالخره کالسهای مربوط به نرمافزارهای مرورگر ،ویرایشگر
و مدیریت سیستم وردنت میباشد .در سطوح پایینتر هر کدام از این بستهها شامل کالسهای متعددی
میباشند که در مرحله طراحی ویژگیها ،توابع هر کدام و نیز نحوهی ارتباط این کالسها با همدیگر مشخص
شده است.

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  8از 42

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

شکل  )4-3سه رده اصلی کالسها در سیستم وردنت

برای نمونه بسته  Applicationsخود شامل چندین کالس است که برای طراحی نرمافزارهای مورد
نیاز وردنت بکار میروند .در شکل  0-1کالسهای موجود در بسته  Applicationsو نحوه تعامل آنها با
همدیگر نشان داده شده است .در اینجا هر یک از مولفههای  Editor ،Managerو  Browserبه نوبه خود در
یک بسته جداگانه قرار گرفتهاند .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،کالسهای اصلی آنها کالس واسط
 ILocalApplicationرا جداگانه و منطبق بر نیازمندیهای خود پیادهسازی میکنند.

شکل  )5-3کالسهای موجود در بسته  Applicationsو نحوه ارتباط آنها با یکدیگر

تمامی کالسهای موجودیت که مسوولیت نگهداری دادگان را بر عهده دارند در یک بسته جمعآوری
شدهاند .این موجودیتها با الهام از موجودیتهای وردنت  1انگلیسی طراحی شدهاند .در شکل  9-1تمامی
موجودیتهای وردنت فاوا و همچنین نحوه ارتباط آنها با همدیگر نشان داده میشود.

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  6از 42

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

وضعیت گزارش :نهایی

کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

class Entity Relationship Diagram

+verbFrameSentence
+lexDomain
LexDomain

AdjPosition

1..1

0..1

synset_lexDomain

*0..
VerbFrameSentence

VerbFrame

+adjPosition

*0..

synset_adjPosition

+verbFrame

synset_verbFrameSentence

synset_verbFrame

+synsets

+synsets
+synsets

*0..

0..*+synsets

*0..

*0..

+synsets

Sense

+words

*1..

*+src 0..

*1..

+synsets

Synset

*0..

*+dst 0..

Word

synset_pos

SemLink

*1..

+words

QualifiedMorph
LexLink
+src
*0..

*0..

+qualifiedMorphs
QualifiedMorph

*+dst 0..
qualifiedMorph_pos
Sense

SemLink

*+morphs 0..
*0..

*1..

+semLink

+senses

Morph
LexLink

semLink_link

*0..

sense_cased

+lexLink

lexLink_link
+pos 1..1

Hyponym

Hypernym

Antonym

+link+link
1..1 1..1

+cased 0..1

LinkType

Cased

+pos 1..1

Pos

شکل  )6-3موجودیتهای وردنت و ارتباط آنها با همدیگر

کالس  Wordاطالعات مربوط به یک واژه را نمایش میدهد .عالوه بر متن واژه و شناسه مربوط به آن،
یک شناسه منحصر به فرد جهانی ( )uidنیز برای هر واژه تعبیه شده است که برای اتصال وردنت فارسی به
وردنتهای دیگر بکار میرود .کاربر وردنت فارسی با استفاده از این شناسه جهانی میتواند با اتصال به یک
وردنت دیگر ترجمه واژه مذکور در آن زبان و نیز روابط ساختاری و معنایی واژگان مرتبط با آن واژه را
استخراج نماید .کالس Lexlinkبیانگر نوع رابطه دستوری بین واژگان و ترادفهاست .کالس  POSنمایشگر
نقش اصلی دستوری است و کالس  Samplesمعرف نمونههایی از کاربرد ترادفهاست .کالس Synsetنشانگر
یک مجموعه از کلمات مترادف است .هر  Synsetیا ترادف با یک شناسه عددی منحصربهفرد به نام
 Synsetidشناخته میشود .نقش دستوری آن با فیلد posو مقوله دستوری آن با  lexdomainمشخص شده

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  31از 42

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

است .عالوه بر آن تعریف کوتاهی از آن در فیلد  definitionارائه شده است .توضیحات کاملتر مربوط به هر
کالس در سند خودکار طراحی آمده است.
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مدل داده

شمای واژگانی پیشنهادی برای وردنت فاوا در یک سند اختصاصی با عنوان «شمای واژگانی وردنت در
حوزه فاوا» به همراه گزارش حاضر ارائه میگردد .الزم به ذکر است که جداول شمای پیشنهادی در فایل
طراحی  EAنیز وارد شدهاند .به طور خالصه مدل پیشنهادی بر اساس پایگاه داده رابطهای وردنت  1تحت
عنوان wnsqlbuilderطراحی شده است که اصالحات الزم برای سازگاری آن با زبان فارسی و نیز امکان
اتصال وردنت فاوا به وردنتهای دیگر نیز به آن اضافه شده است.

-4-3

مدل مولفه

در این مدل مولفههای موجود در سیستم وردنت مشخص شدهاند .در این مدل که در شکل  2-1نشان
داده شده است ،دو بسته شامل مولفهها و اتصاالت در نظر گرفته شده است .مولفههای مختلف شامل سیستم
مدیریت پایگاه داده ،مرورگر رومیزی ،واسط کاربری مدیریت ،مرورگر تحت وب ،مرورگر و کارگزار وب
میباشند .برای اتصال بین مولفههای مختلف وردنت ،واسطهای برنامه نویسی و سیستم اتصال به پایگاه داده
به عنوان اتصاالت سیستم وردنت در نظر گرفته شدهاند.

شکل  )2-1مدل مولفه سیستم وردنت فاوا

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  33از 42

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

برای آشنایی بیشتر با نحوه ارتباط این مولفهها ،دیاگرام مولفه شامل مجموعه نرم افزارهای رومیزی
برای جستجو و ویرایش و مدیریت پایگاه داده وردنت در شکل  8-1نشان داده شده است.
cmp Desktop UI

»«business boundary
Desktop Brow sing UI

Connections::DB
Connectiv ity

»«resource
DBMS
runQuery(string) : Record_Set

makeQuery() : string

+

»«library
Connections::API
+
»«business boundary
Desktop Managing UI

شکل  )8-3دیاگرام مولفه شامل مجموعه نرم افزارهای رومیزی
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مدل استقرار

مدل استقرار محل قرار گرفتن مولفههای مختلف یک سیستم و نحوه ارتباط آنها با همدیگر را نشان
میدهد .مدل استقرار سیستم وردنت در شکلشکل  6-1نشان داده شده است.
deployment Nodes

.

Web Client

»«device
Internet

Desktop Client
»«device
High Speed Netw ork

API Serv er

MainDB Serv er

Web Serv er

شکل  )9-3مدل استقرار سیستم وردنت

هر یک از مولفههای اصلی سیستم در نقش سرویسگیرنده یا سرویس دهنده ظاهر شدهاند .به طور
مثال کارگزارهای وب MainDB ،و  APIسرویسهای مرتبط با وردنت را در اختیار نرمافزارهای مشتری قرار
میدهند .این کارگزارها همگی از طریق یک شبکه محلی پرسرعت با همدیگر در ارتباط هستند .نرمافزار

حق هرگونه استفاده از این مستند منوط به اخذ مجوز کتبی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران میباشد.

صفحه  34از 42

پژوهشکده
فناوری ارتباطات

عنوان گزارش :تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا
کد گزارشITF.ITP.TCH.8614239.41.V13:

وضعیت گزارش :نهایی

مشتری رومیزی سرویس مورد نظر خود را از طریق همین شبکه محلی پرسرعت از کارگزار مربوطه
درخواست مینماید.این نرمافزار محلی امکان افزودن ،حذف و ویرایش واژگان وردنت و نیز مدیریت پایگاه
داده آن را دارا میباشد ..مشتری وب از طریق شبکه اینترنت پرس و جوهای خود را به کارگزار وب در
سیستم وردنت ارسال نموده و این کارگزار به نوبه خود آن را به کارگزار  MainDBهدایت میکند .این
کارگزار نیز پاسخ را از پایگاه داده وردنت استخراج نموده و آن را به کارگزار وب و از آن طریق به مشتری وب
ارسال مینماید.
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مدل آزمون

آزمون سیستم بر اساس طرح آزمون اصلی و مطابق شکل  31-1صورت میگیرد .سند این آزمون قبال
تحویل تیم محترم نظارت شده است .این آزمون در سه مرحله اصلی آزمون واحد ،آزمون تجمیع و آزمون
سیستم انجام میگیرد.
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شکل  )11-3نمودار آزمون سیستم

همانطوری که در این شکل به روشنی دیده میشود ،در این فرایند طراح آزمون ،توسعه دهنده نرم
افزار ،آزمونگر و کارفرما نقش دارند .تست واحد بر اساس سناریوهایی که برای هر متد کالس تهیه شده است
به وسیله خود برنامهنویسان صورت میگیرد .تست تجمیع و تست جعبه سفید سیستم در محیط توسعه نرم
افزار انجام میگیرند و تست سیستم به صورت جعبه سیاه از سوی کارفرما هم انجام میگیرد .در تست
سیستم نیازمندیهای کارکردی مانند حجم دادهها و نوع عملیات روی آنها ،نیازمندیهای کارکردی مانند
قابلیتهای کاربری سیستم ،مقیاس پذیری و در تست محتوا درستی و جامعیت واژگان و روابط بین آنها
مورد آزمون قرار میگیرد.
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 -4سندهای خودکار طراحی

اسناد طراحی سیستم وردنت فاوا و سیستمهای جانبی مرتبط با آن در قالب فایل طراحی توسط نرم
افزار EAو نیز گزارش خودکار متنی تولید شده ارائه میگردد.

 -1-4سند خودکار طراحی وردنت
در ابزار  Enterprise Architectامکان تولید خودکار گزارش از تمامی مراحل تحلیل و طراحی یک
نرمافزار تعبیه شده است .گزارش مذکور در قالبهای متنوعی از جمله  HTMLیا  RTFقابل تولید است.
عالوه بر این فایل طراحی پروژه نیز در لوح فشرده پیوست به عنوان یکی دیگر از اسناد قابل تحویل در مرحله
جاری ارائه میگردد .بنابراین از خواننده محترم دعوت میشود برای کسب اطالعات دقیقتر در مورد طراحی
پروژه وردنت فارسی به سند خودکار تولید شده توسط ابزار  EAو در صورت لزوم به فایل مربوطه رجوع
نماید.
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 -5جمع بندی

در این گزارش و گزارشهای خودکار پیوست مستندات کامل طراحی پروژه وردنت و سیستمهای
جانبی آن در حوزه فاوا ارائه شد .به پیوست سند حاضر ،سندهای خودکار تولید شده توسط  EAبرای
سیستم وردنت و سایر سیستمهای جانبی به همراه فایلهای طراحی توسط نرم افزار EAدر یک لوح فشرده
ارائه میگردد.
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پیوست
مستند سازی خودکارEA ،

در این پیوست ،مستندات خودکار تولید شده آورده شده است .توجه داشته باشید که از آنجایی که
این مستندات خودکار تولید شدهاند ،بنابراین با قالب سایر قسمتهای گزارش همخوانی ندارد( .همچنین در
یک فایل جداگانه تولید شدهاند).
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Abstract
In this report, we present the analysis and design documents of Persian WordNet in ICT
domain. All stages of design phase of the project have been constructed using Enterprise
Architect (EA) platform and according to RUP methodology. This report includes all steps of
design for WordNet.
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