
 دياگرام توالي
 

 ير اسـام  يـ م ز ي شـو  يو مـ  يم وارد سـنار   ي استفاده را مشخص کـرد     ي موردها   يو برا ينکه سنار يبعد از ا  
حـاال در   . توانـد باشـد      يء مـ  يک ش يا  يک کالس   يهر نام در واقع شاخص      .م  ي کش يو، خط م  يداخل سنار 

 يملکرد مورد اسـتفاده مـ   ش ع يح داده خواهد شد مبادرت به نما      ير توض ي که در ز   ياگرام توال يک د يقالب  
 .م ينمائ

 :طريقه رسم دياگرامهاي توالي
 ها و متدهايي كه از انها بايد فراخواني شود را استخراج مي شي با ارجاع به متن سناريو اسامي  -۱

 بايد فراخواني شود مشخص شي  ها و متدهايي كه از شي سناريويي خوب است كه دقيقا اسامي . كنيم 
 .سناريو ناقص و به درستي نوشته نشده استباشددر غير اينصورت 

 .براي رسم دياگرام توالي بايد يك اكتور را مشخص نمود -۲

هر اكتوري با يك شي از جنس يا كالس منو در ارتباط قرار مي گيردو روي خط ارتباطي گزينه اي  -۳
 . انتخاب مي شود مورد استفادهاز منو را قرار مي دهيم كه توسط اكتور جهت فعال شدن 

  به اجرا در مي ايدو با اجراي متد ()Form.showا انتخاب گزينه از طريق منو دستورالعمل ب -۴

show()از شي فرم،فرم ورودي خروجي مورد نظر نمايش داده مي شود. 

از طريق فرم عمل مورد .معموال براي انجام عمليات داده اي در فرم ز طريق اكتور وارد مي شود -۵
 . شود و در واقع كنترل عمليات به شي كنترلي داده مي شودنظر از شئ كنترلي درخواست مي

مورد   ها و به عنوان يك مركز كنترل،كنترل عمليات شي   شئ كنترلي به عنوان يك واسطه در بين 
 داده اي را مي خواند و Entity   معموال در ارتباط با يك شئ از جنس.  را به دست مي گيرد  استفاده

ي كند ممكن است عملياتي را بر روي داده ها انجام دهد و به اين ترتيب يك يا داده اي را ذخيره م
 .دياگرام توالي ايجاد مي شود

 



 
 ديدگاه منطقي شامل پگيج هاي تحليل و طراحي مي باشد

 

م و  ي کنـ  يک م ي در داخل  مرورگرکل    يدگاه منطق ي د يم بر رو  يم نمائ ي ترس ياگرام توال يم د ينکه بتوان ي ا يبرا
ر دگمـه    يـ  در ز  يک صفحه خـال   يم      ي کن يلز را انتخاب م   يتينه  د  ي شود از داخل آن گز     ي هرم  ظا يصفحه ا 

main   شـود  ي ظاهر مـ يدگاه منطقيم دي ترسي برايک کرده و صفحه خال   ي آن کل  ي شود بر رو   ي  ظاهر م 
  packageن دو   يـ در شـکل فـوق ا     .مي دهـ  ي قـرار مـ    يل ومـدل طراحـ    يـ ن مدل تحل  ي  با عناو   packageودو  

 .ستم انبار مشخص شده است يک سي ي برايل وطراحيمدل تحلشاخص 
ل را  در باال     يب مدل تحل  ين ترت يرد وبد ي گ ي قرار م  يگري د يم صفحه خال  يک کن يل کل ي مدل تحل  ياگر بر رو  

 .مي کنين نقطه مشخص ميتر
 

 
 پگيج تحليل شامل پگيج هاي مدل ارتباطي كالسها و تحقق موردهاي استفاده

 

 :مي استفاده شويم  وارد تحقق موردهاي تواني استفاده مي تحقق موردهايک کردن بر روياکنون با کل
 



 
 

 : شودير ظاهر ميستم سفارشات صفحه زير سيات زي تحقق عمليک بر رويبا کل
 

 
 
 

ر يـ  اسـتفاده بـه صـورت ز       ي سفارشات مدل موردهـا    يريگيات ثبت وپ  ي تحقق عمل  يک بر رو  ياکنون با کل  
 قرار realization مورد استفاده کي هرمورد استفاده  ين مدل به ازايد در ايوجه نما شود اگر تيظاهر م

 يوستن موردها يت پ ي محقق شدن وبه واقع    يواقع برا در   . ن است ي خط چ  يضيداده شده که به صورت ب     
 Realization هـر    ي شود وبرا  ي قرار داده م   Realizationا چند   يک  ي هر مورد استفاده     ياستفاده  به ازا   

 ياده ساز ي و پ  يق طراح يثبت سفارش ممکن است به دو طر      " مثال  . شود   يل در نظر گرفته م    يک نوع تحل  ي
 . شودي جداگانه در نظر گرفته م Realizationکينها ي هر کدام از ايشود برا



 
 

 تحقق موردهاي استفاده
 :در زير يك دياگرام توالي براي تحقق ثبت سفارش ارائه شده است 

 

 
 

  توالي براي مورد استفاده ثبت سفارشدياگرام
 



ک يـ م عملکـرد  يـ د، در واقـع توانسـته ا  ي کني ارائه شده است که مشاهده مياگرام تواليک ديدر شکل فوق   
نجاسـت کـه    يم اما نکته ا   يت برسان يا در واقع به واقع    ي. مي محقق نمائ  ياگرام توال يمورد استفاده را توسط د    

د يـ و با ين در نوشـتن سـنار     ي شود بنابرا  ي مورد استفاده استخراج م    ياو بر يه اطالعات ما از متن سنار     يکل
 .دقت کرد 

 اما دياگرام توالي چيست؟ 
د ابتدا سفارش   ي کن ين شکل مشاهده م   يد همانگونه که درا   ي نمونه به شکل ارائه شده در باال توجه کن         يبرا

 کند وبا انتخـاب  ينتخاب م است ايء باندريک شي سفارشات که ينه ثبت سفارش را داخل منو   يدهنده گز 
ب يـ ن ترتي کند و بدي مي از کالس فرم سفارش فراخوانthe order form ي از ش ()showنه متد ين گزيا

 . شوديش داده ميفرم سفارش نما
 ثبـت   ي شـود و تقاضـا     يل مـ  يـ  شود و در واقع سفارش کاال تکم       يات سفارش درج م   يش جزئ يحال با نما  

ات يـ ن کـالس عمل   يـ  در داخـل ا    لحـا . شـود    ي داده م  OrderControlم   به نا  يک کالس کنترل  يسفارش به   
 . گردديکنترل م

 : دياگرام همكاري به صورت زير حاصل مي شود F5با فشردن كليد 
 

 
 

 دياگرام همكاري براي مورد استفاده ثبت سفارش
 
 


