
 سناريو
 

  ا براي هر كدام از موردهاي استفاده سناريو مي نويسيم كشيديم را مورد استفادهبعد از اينكه دياگرام 
) اكتور و سيستم ( صورت زير هم وبراي سيستم كامپيوتري در دو ستون  كه براي سيستم دستي به

.يم انجام مي ده نويسيم و اگر سيستم تحت وب باشد در سه ستون اين كار را مي  

ن در ي شود بنابراي مورد استفاده استخراج ميو برايه اطالعات ما از متن سنارينجاست که کلينکته ا
 .د دقت کرد يو باينوشتن سنار

 از  agent لفظ ي شود به جايشنهاد ميو ارائه شده است که پير هشت مورد جهت نوشتن سناريدر ز
 : شود  استفاده   actorلفظ 

 
1) CG 1 :< agent> <’move’ action> from <source> to <destination>;   
2) CG 2 :< source agent> <’put’ action > <object> to <destination agent>; 
3) CG 3 :< destination agent> <’takes’ action> <object> from <source agent>; 
4) CG 4 :< agent > <action> <agent>; 
5) CG 5 :< agent > <action> <object>; 
6)  if   < alternative assumption> then action  
7) loop   < repetition>do <action> 
8) <action1>mean while <actor> 
 

ا اکتور باشند، مبداء و ي ي توانند شيء ها و عامل ها که مي شين است که اسامي  ايه اصلكتک ني
را )ئيش(مشخصات کاال)مبداء(از پرونده کاال ) اکتور(ستميس : مثال يبرا. د مشخص باشد يمقصد با

. دهديم)مقصد(ش يستم مشخصات کاال را نمايس . خواند يم  
و است ي سناريکه بر مبنا دقت نمود چرابايد و يدر هنگام نوشتن سنارم که يکني ن مشاهده ميبنابر ا

م ي ترسي توالياگرامهايب دين ترتي شوند وبدي مربوطه مشخص مي ها و متد هايا شيکه اکتورها   
.  شونديم  

:در زير مثالهايي از سناريو نويسي براي فهم بهتر موضوع آورده شده است   
  :۱مثال 

برگه حذف و اضافه صدور : مورد استفاده   
،كارمند آموزش ) اصلي (دانشجو : اكتور   

. دانشجو بايد شماره دانشجويي داشته باشد :پيش فرض   
.برگه حذف و اخذ بررسي شده است و نتيجه به دانشجو ارائه شده است :پس فرض   

 پس از  دانشجو برگه در خواست خود را جهت تائيد به آموزش داده و فرم حذف و اخذ:شرح خالصه 
.بررسي به دانشجو تحويل مي شود   

 



  ...........:نيازهاي مربوطه 
بعد از اينكه نيازها در ارتباط با اين سرويس از سيستم كامپيوتري مشخص شد شماره نيازها در ( 

  ).اينجا مشخص مي شود 
:سناريو   

.ي دهد دانشجو فرم تكميل شده حذف و اخذ واحدها را به كارمند آموزش تحويل م_   ۱  
.كارمند آموزش پيش نياز درسها را در پرونده كارنامه هاي دانشجو كنترل مي كند _   ۲  
. كارمند آموزش بر مبناي معدل سقف واحدها را چك مي كند _  ۳  
. كارمند آموزش ظرفيت كالسها را كنترل مي كند _  ۴  
. كارمند آموزش تداخل دروس را كنترل مي كند _  ۵  
.وزش برگه حذف و اخذ را مهر تائيد مي زند  كارمند آم_  ۶  
. كارمند آموزش برگه تائيد شده را به دانشجو تحويل مي دهد _  ۷  

:موارد ديگر   
.در صورتي كه پيش نياز يا هم نياز رعايت نشده باشد آن درس از ليست دروس حذف مي شود _  ۲  
. واحد به دانشجو مي دهد ۱۴ باشد حداكثر ۱۲در صورتيكه معدل زير _  ۳  
. واحد به دانشجو مي دهد ۲۴ باشد حداكثر ۱۷در صورتيكه معدل باالي _  ۳  
.در صورت تائيد مدير آموزش هر تعداد واحدي به دانشجو مي دهد _  ۳  

:حذف و اخذ فرم   
.فرم حذف واخذ ضميمه شرح مورد استفاده مي شود   

  :۲مثال 
  ثبت نام اينترنتي :نام مورد استفاده 

) اصلي ( دانشجو : اكتور  
.دانشجو بايد شماره دانشجويي داشته باشد : پيش فرض   
.شده است  و پاسخ داده موارد حذف و اضافه بررسي: پس فرض   

 دانشجو از طريق اينترنت به سايت دانشگاه وارد مي شود و درس را انتخاب و سيستم :شرح خالصه 
پيش فرض و تعداد واحدهاي ممكن را و همچنين تداخل دروس را كنترل كرده و برگه حذف و اخذ را 

.صادر مي كند   

  ...........:نيازهاي مربوطه 
بعد از اينكه نيازها در ارتباط با اين سرويس از سيستم كامپيوتري مشخص شد شماره نيازها در ( 

  ).اينجا مشخص مي شود 
 
 
 



:سناريو   
 

 اكتور سيستم

ي سيستم تقاضاي شماره دانشجويي را م_  ۲
.كند
.سيستم تقاضاي كلمه عبور را مي كند_  ۳

سيستم در پرونده رمز كلمه رمز را كنترل _  ۶
.مي كند 

سيستم را با شماره دانشجويي تطبيق مي _  ۷
. دهد 
سيستم بر اسا شماره ترم دانشجو برنامه _  ۸

. پيشنهادي را جستجو مي كند 
. سيستم پيش نيازها را كنترل مي كند _  ۹
سيستم دروس بدون پيش نياز را حذف _  ۱۰

.مي كند 
سيستم از دانشجو تقاضاي اصالح و تائيد _  ۱۱

.برنامه را مي كند 

سيستم با ارجاع به كارنامه دروس اخذ _  ۱۳
.شده را كنترل مي كند 

. سيستم به برنامه كالسي ارجاع مي كند _  ۱۴
سيتم تداخل دروس را بر اساس برنامه _  ۱۵

.ي كند كنترل م
.سيستم ظرفيت كالس ارجاع مي كند _  ۱۶
 سيستم با در نظر گرفتن معدل دانشجو _  ۱۷

. تعداد واحدها را كنترل مي كند 
 سيستم با در نظر گرفتن ترم تابستاني _  ۱۸

. تعداد واحدها را كنترل مي كند 
سيستم فرم حذف و اخذ را نمايش مي دهد _  ۱۹

.دانشجو به  سايت دانشگاه وارد مي شود _  ۱

.دانشجو شماره دانشجويي را وارد مي كند _  ۴
.دانشجو كلمه عبور را وارد مي كند _  ۵

د نياز را اعمال مي كند دانشجو اصالحات مور_  ۱۲
 



 را در پرونده  سيستم فرم حذف و اخذ_  ۲۱
. ثبت نام ذخيره مي كند 

سيستم پرونده ظرفيت كالسها را به روز _  ٢٢
.رساني مي كند 

. دانشجو فرم حذف و اخذ را تائيد مي كند _  ۲۰  

 
 


