
 مدل موردهاي استفاده
 

دگاه براسـاس   يـ ک د يدر  :دگاه متفاوت مطرح است     يات دو د  ين عمل ييستم ها و تع   ي شناخت س  يبرا" اصوال
گـر  يدگاه د يـ  دهـد و در د     ي قـرار مـ    ييسـتم هـا را مـورد شناسـا        ي س ياتي مبادله شده، روند عمل    يداده ها 

 ي استفاده ابـزار   يدر واقع مورد ها   .  گردند ي م ييستم ها شناسا  ين اجزا، س  ي ب ي ارسال يام ها يراساس پ ب
ا در قالب داده    ي توان،   يستم ها را م   يعملکرد س " معموال.  باشند ين اجزا م  ي ب ي ارسال يام ها ين پ ييجهت تع 

 . کردييا در قالب عملکرد ها شناسا يها و 
  : مراحل زير مي باشدستم ها شامليد سيند توليفرآ

تحليل نيازها) ۱  

تحليل ) ۲  
طراحي ) ۳  
  پياده سازي)۴
آزمون) ۵  

 

. باشديل ميتحل" ازها و کاليل ني از تحلي استفاده در واقع بخشيل مورد هايه وتحليتجز  
ن دو مرحله يستم ها را مشخص کرد بنابراي کند که بتوان عملکرد سي استفاده کمک ميدر واقع مورد ها

ازها يل نيدو مرحله تحل.فاده هستند استي بر مدل کردن مورد هايل، مبتنيازها و تحليل ني تحليعنيعمده 
:ات يل، خود شامل عمليوتحل  
تجزيه وتحليل دامنه) ۱  
توصيف رابطه ها) ۲  
تعريف معماري) ۳  
مدل کردن موردهاي استفاده) ۴  
.هستند  
له ين وسـ  يگـردد و بـد    ين م يـي سـتم تع  يط س يات محـ  يـ ن عمل يـي ل دامنه در واقـع بـا تع       يه و تحل  يتجز" معموال

 .ردي گي در خارج از خود قرار مييستم در ارتباط با چه اجزاي شود که سيمشخص م
 . کندين مييله تعين وسيستم است و رابط ها را بديف رابط ها درواقع مشخص کننده ارتباطات سيتوص

له اسـکلت   ين وس يستم است در واقع بد    ي س ي و ساختار معمار   ي کل ين شما يي تع يف معمار يمنظور از تعر  
 . شوديمستم مشخص يک سيو چارچوب 

 
 
 



 :ر مشخص کرديتوان در حلقه زي استفاده را ميخواص مدل کردن موردها
آماده سازي و شناخت اوليه جهت ايجاد مدل موردهاي استفاده) ۱  
تعيين مدل اوليه ) ۲  
تصحيح و تکميل مدل اوليه) ۳  
تهييه مستندات آزمون) ۴  
سازمان دهي مورد هاي استفاده) ۵  

ازها مشخص شود تا براساس يست جدول ني باين گام مي داده شد دراولحيتوض" همان گونه که قبال
 استفاده آماده ين مدل موردهايي تعيازها براين جدول نييدر واقع با تع.ن شودييت ها تعيازها قابلين

.مي کني ميساز  
 شود يجاد مي استفاده ايه موردهايله مدل اولين وسيبد.ازها باشندي نيد پاسخگويستم باي سيت هايقابل

. شودي آن، مدل توسعه داده ميت هايزه و قابليستم مکانيات سييبا در نظرگرفتن جز  
 شوند، اقدام ي ميي شناساينکه به درستيا اي استفاده و آي آزمون مورد هايه موارد آزمون، برايبا ته
ه، و در قالب ي تهيوتريستم کامپيات سي عملي استفاده برايمدل مورد ها" تايب نهاين ترتيو بد.  شود يم
. گرددي استفاده مشخص ميدگاه مورد هايد  

: استفاده شامل سه مرحله استيدگاه موردهايه دي تهي بررسيمراحل اصل" اصوال  
.ده استيچي است اما در عمل پيکار ساده ا"  استفاده، ظاهرايه موردهايته" معموال  

: باشدير ميسه مرحله به قرار ز  
يافتن اکتورها ) ۱  
ورد هاي استفاده يافتن م) ۲  
توصيف مورد هاي استفاده) ۳  

:البته موارد فوق را امروزه تکميل نموده و به شرح زير بيان مي کنند  
.تعيين سرحدات سيستم) ۱  
يافتن اکتورها) ۲  
يافتن موردهاي استفاده) ۳  
تشريح هر مورد استفاده) ۴  
بازسازي مدل موردهاي استفاده) ۵  
ادهاولويت بندي موردهاي استف) ۶  
افزودن نيازهاي آتي) ۷  
سازمان دهي مدل موردهاي استفاده) ۸  



 کننـد چـه     يب کـه مشـخص مـ      يـ ن ترت يبـد . کشـند  ياگرام متن مـ   يد" ستم معموال ين سرحدات س  يي تع يبرا
ن هـا   يدر واقع ا  . رندي گ يستم در تعامل با آن، قرار م      ي در خارج از س    يچه سازمان ها و چه افراد     ,واحدها
 .رند و با آن در ارتباط هستنديگيستم قرار ميدر خارج از س هستند که يياکتورها

 
ن اجزا يرند اي گي در خارج ازآن قرا مييم، چه اجزاي بانک مشخص کرديالي شعبه ريد ر شکل فوق برا

:عبارتند از  
ستم استي سيک اکتور برايکه در واقع : صاحب حساب) ۱   
. هم در بانک نداشته باشديچ گونه حسابي اما ه به بانک مراجعه کنديممکن است فرد:ي عاديمتقاض) ۲  
 ي وجود دارد که سود حساب هايک شعبه سرپرستي هر چند شعبه يبرا" معموال : يشعبه سرپرست) ۳

 خود ي خالصه حساب هاي شود و شعب عادي اعالن مي به شعب عاديق شعب سرپرستي از طريبانک
 شعب يدر قالب برگه به نام روزنامه کل برا.است يات روزانه بخش حسابداريرا که در واقع حاصل عمل

.کنندي ارسال ميسرپرست  
، ي، مسافرتيني تضميچک ها( ي بانکياوراق بهادار را که شامل دسته چکها" معموال:  کل يخزانه دار) ۴

را به شعب انتقال، و مازاد را )  سپرده ثابت و وجه نقدي ، برگه هاياتي ها، تمبر ماليسکه چک مشتر
. کنديت مافيدر  
ر شعب هستند، حواله جات و گزارش ي شامل چکها که عهده ساين بانکياسناد ب: ن واحدهاياداره ب) ۵
فه را ين وظيمامور کلر ا" د معموالي نماي بانک ارسال ميافت، و براي مربوطه در قالب اسناد کلر دريها

اگرام متن به ين ديعکس انتقال دهد وبدن واحدها و باليبر عهده دارد که اسناد کلر را از شعبه به اداره ب
:شوديه ميير تهيصورت ز  



 

 
 متن شعبه ريالي بانكدياگرام 

 .دي از بخش اول کتاب ارجاع کن۳م به فصل ياگرام متن را بهتر درک کنينکه دي ايبرا
تا كنون در مورد موردهاي استفاده صحبت زيادي كرده ايم اما تعريف رسمي براي آن نكرده ايم تعرف 

 : ميالدي به شرح زير است۱۹۹۹ارائه شده توسط بوچ در سال
يك مورد استفاده توصيفي است از دنباله اي از عمليات يك سيستم جهت ارائه نتايج به يك اكتور 

 .سيستم متحمل مي شود 
معموالً براي يك مورد استفاده يك هدف خاصي وجود دارد و در واقع مورد استفاده بيانگر كليه 

 .دف خاص انجام مي گيردتالشهايي است كه در جهت رسيدن به اين ه
 اما موردهاي استفاده را چگونه مي توان بدست آورد؟

معموالً ابتدا سر حدات سيستم بايد مشخص شود براي مثال شما يك سيستم پردازش وام را در نظر 
در اولين قدم . مي خواهيم موردهاي استفاده را و نهايتاً مدل موردهاي استفاده را مشخص كنيم .بگيريد 
ام متن را مي توان مشخص كرد و يا اينكه اكتورهاي خارجي و ارتباط آنها را با سيستم مشخص دياگر

براي يك سيستم وام اكتور خارجي يا اكتور اصلي . پس بايد اهداف سيستم را مشخص كرد . مي كنيم 
چيزي شبيه ) متقاضي كه در اينجا ازطريق وب تقاضاي خود را به سيستم بدهد ( متقاضي است 

 اگرام متن بنام مدل سر حدي دي



 
  مدل سر حدي براي عمليات وام_۱شكل

 

در اينجا مورورگر وب به عنوان تسهيل كننده در واقع اكتوري است كه كمك مي كند تا تقاضاي وام به 
ست و متقاضي سيستم برسد متقاضي وام نقش آغازگر در ابتدا بازي مي كند و شروع كننده عمليات ا

حال بعد از ) دريافت كننده. (در صورتيكه پاسخ را بال فاصله دريافت كند شخصيت ديگري هم مي گيرد 
اينكه اكتورها مشخص شدند مي خواهيم موردهاي استفاده را مشخص كنيم براي اين منظور اهداف 

 . سيستم پردازش وام را تعين كنيم 
 :تنداهداف سيستم پردازش وام به شرح زير هس

 بدين ترتيب هدف اين است كه متقاضي بتواند جزئيات تقاضاي خود را به سيستم :تقاضاي وام .۱
بدهد و سيستم بتواند اطالعات داده شده را كنترل كند واطمينان حاصل نمايد كه اطالعات كامل 

 .است 

تي  يكي ديگر از اين اهداف اين است كه متقاضي بتواند وضعيت درخواس:كنترل وضعيت وام  .۲
 .خود را چك كند و متوجه شود كه تقاضاي وي در چه مرحله اي است

 يكي ديگر از اهداف اين است كه متقاضي بتواند در صورت نياز :ارسال اطالعات تكميلي .۳
براي مثال . اطالعات بيشتري را ارسال كند تا بر مبناي آن جهت اعطاي وام تصميم گيري شود

 . كه دليل دريافت وام مشخص شود ممكن است جهت تصميم گيري نياز باشد

يكي ديگر از اهداف اين است كه متقاضي بتواند هنگامي كه وام تائيد شد شرايط : پذيرش وام .۴
پيشنهادي بانك را جهت اعطاي وام تائيد نمايد و بدين ترتيب قرارداد براي اعطاي وام از طرف 

 .مشتري تائيد شود 

 : استفاده به صورت زير مشخص مي شودحاال با در نظر گرفتن اهداف فوق موردهاي
 

 
 

 متقاضي عميالت وام

  )  ثانويه( مرورگر وب



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل اوليه موردهاي استفاده_۲شكل
 

البته بايد توجه كنيد كه رابط . ارتباط بين مورد استفاده و اكتور ما را به طراحي رابط ها هدايت مي كند 
ط بين  سيستم ها يا ها ممكن است در جهت برقراري ارتباط بين افراد با سيستم باشند ويا اينكه ارتبا

مقوله طراحي رابط ها مقوله اي است بسيار مهم كه بر .وسايل جانبي با سيستم مشخص مي كنند 
 .اساس تعامل اكتور با سيستم مشخص مي شود 

 :شرح عملكرد مورد هاي استفاده 
 .همانگونه كه قبالً توضيح داده شد ساختار خاصي براي توضيح مورد هاي استفاده مطرح است 

 :اين موارد به شرح زير است 
 ) فرعي_اصلي( نوع مورد هاي استفاده_۲ نام مورد هاي استفاده                                    _۱
  هدف يا شرح خالصه_۴ اكتورها                                                        _۳
  پس فرض_۶               پيش فرض                                      _۵
  سناريو در قالب دنبالهاي از رويدادها_۸ نيازهاي تحت پوشش                                     _۷
  فرم هاي مورد ارجاع_۱۰ موارد ديگر                                                   _۹

 .موارد فوق قبالً همراه مثال توضيح داده شده است 
 : مورد هاي استفاده مرور

بعد از اينكه مدل اوليه موردهاي استفاده مشخص شد به بررسي آن مي پردازيم و سعي مي كنيم كه 
 موارد مشترك توسط رابطه شمول و توسعه . موارد مشترك و زائد را مشخص كنيم 

 
 

 
 

مشاهده وضعيت وام

 تائيد وام 

 ارسال اطالعات تكميلي

 متقاضي

)   ثانويه(مورورگر وب  

تقاضاي وام    

2 

3 

4 

1 



 .مشخص مي شود
 . استفاده ديگر است رابطه شمول نشان مي دهد كه يك مورد استفاده همواره شامل عمليات مورد

عملياتي كه قاعدتاً مشترك مي باشند و در واقع به عنوان يك عمل فاكتورگيري مجدد ، به عنوان يك 
براي مثال براي مورد استفاده فروش و مورد استفاده خريد ، يك . مورد استفاده مشخص شده است 
 :اين عمل مشترك را به صورت زير نشان مي دهيم در اين صورت . عمل مشترك ثبت سند وجود دارد 

 
در اينجا همانگونه كه مشاهده مي كنيد با استفاده از كليشه يا در اصطالح استريوتايپ به نام شمول 

 .مشتركات بين دو مورد استفاده يعني ثبت سند مشخص شده است 
شمول هميشگي است اما توسعه تحت . ه توسعه مي باشد نوع ديگر عالوه بر رابطه شمول ، رابط

شرايط مي باشد و در واقع قسمت مشترك در اينجا توسعه دهنده بخش اصلي ، تحت شرايط خاصي 
 . است 

همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مي نمائيد در صورتيكه پرداخت به صورت وجـه نقـد نباشـد مـورد                     
ه پرداخت غير نقدي توسعه دهنده عمليات فروش و خريد است و به عنوان يـك عمـل مشـترك در     استفاد

 .نظر گرفته مي شود 

پرداخت غير نقدي

ثبت سند     

<<extend>> 

<<extend>

<<include>

<<include>

خريد اجناس 

فروش اجناس  

 خريدار   

 فروشنده   

<<include>

<<include>
خريد اجناس 

فروش اجناس  

 ثبت سند  

 فروشنده

 خريدار



ممكن است كه در هنگام تعيين موردهاي استفاده بعضي از موردهاي استفاده را بـراي عمليـات آتـي در                    
ند به صورت زير مشـخص      موردهاي استفاده ايكه براي عمليات آتي در نظر گرفته مي شو          . نظر بگيريم   

 :مي شوند 

 
 

براي نمونه در مورد عمليات وام نمايش تراز وام براي مشخص نمودن مبلغ دريافتي و مبلغ باقيمانده به                  
توجه كنيد كه يكي از عمليات بسيار مهـم در مـورد هـاي اسـتفاده     . عنوان يك مورد استفاده مطرح است    

در شكل زير در داخل مورد هاي اسـتفاده اولويـت           . براي پياده سازي و پيشبرد آنها است        دادن اولويت   
اولويت بندي در برنامه ريزي پروژه بسيار حائز اهميت اسـت بـراي نمونـه               . ها نيز مشخص شده است      

ممكن است كاربر بگويد مي خواهم عمليـات وام در اولويـت اول شـما باشـد و قبـل از هـر چيـزي زيـر                           
 . وام تحويل داده شود سيستم

 

 
 
 

 
 

 
 

مشاهده وضعيت وام

 تائيد وام 

 ارسال اطالعات تكميلي

 متقاضي

)   ثانويه( مورورگر وب  

تقاضاي وام    

2 

3 

4 

1 

نمايش تراز وام



 :ين موردهاي استفاده بر اساس اكتورهايتع
 

 :، استفاده از اكتورها است بدين ترتيب مشخص مي كنيمهين موردهاي استفادييك روش براي تع
 .چه نيازهاي هر اكتور با در نظر گرفتن شرح وظايف دارد .١
 .اكتور به سايرين ارايه خواهد شدچه در خواستهايي از طريق اين  .٢

 .چه سرويسهايي اكتور از سيستم كامپيوتري نياز خواهد داشت .٣

آيا اكتور نياز دارد كه سيسـتم كـامپيوتري اطالعـاتي  در اختيـار وي قـرار دهـد، ايـن اطالعـات                         .٤
 چيست؟

 چه سرويسهايي اين اكتور فراهم مي كند .٥

 ست مي بايست اگر نياز را مشخص كرديمتوجه كنيد در اينجا هدف ما سيستم كامپيوتري ا
مورداستفاده اي را تعيين كنيم در واقع مورد استفاده امكاناتي است كه سيستم در اختيار اكتور قرار مي           

 .دهد ويا اينكه به اكتور كمك مي كند كه آن سرويس ارائه شود 
در واقـع يـك     .يـا انجـام شـود     براي مثال كارمند آموزش كمك مي كند تا ثبت نام اينترنتي دانشجو تائيـد               

 .اكتور ثانويه است
اصوآل براي تشخيص موردهاي استفاده بايد سناريو را براي مورد هاي استفاده مشخص كرد براساس               

بر اساس تعامل كاربرو سيستم مي توان رابط كـاربر   .سناريو تعامل كاربربا سيستم مشخص مي شود،        
  . و سيستم را مشخص كرد

 از ريشه سـي دي بـه داخـل دايركتـوري     PERM  و كپي كردن فايلهاي Rational Roseپس از نصب  
R\commn از منوي Rational Suite گزينـه  Rational Rose      را انتخـاب كـرده و صـفحه اي  شـامل 

 را انتخاب كرده صفحه اي ظاهر مي شـود از  RUPچند آيكون ظاهر مي شود از داخل اين صفحه گزينه     
 گزينـه  Browser را انتخـاب مـي كنـيم از داخـل           Browserا انتخاب كرده و      ر Viewمنوي اصلي گزينه    

use case view  سپس Detail وسپس main را كليك كرده و در صفحه ظاهر شده مستطيل  
use case model را انتخاب مي كنيم . 

 



 
ر واقـع   در روي مدل مورد استفاده كليك مي كنيم و يك صفحه خالي ظاهر ميشد كـه كـه ايـن صـفحه د                      

حاال با استفاده از منوي ابزار يك متن در باال قرار مـي       . ابزار شما براي ترسيم مدل مورد استفاده است         
دو بسته ديگر هم  شامل بازيگر ها        " . عمليات سيستم ثبت نام دانشگاه      " دهيم كه در آن نوشته مي شود        
. ملكرد پكيج هـا را مشـخص مـي كنـيم            حاال با گذاشتن دو يادداشت ع     . و مورد هاي استفاده مي گذاريم       

يادداشت ها در واقع مستندات ما را گوياتر مي كنند بدين ترتيب با اضافه كردن ياداشت ها عملكرد پكيج                   
خط چين يادداشت ها را به مكاني كه آنرا توصيف مي كند اتصال مي دهد فلش                . ها را توصيف مي كنيم      

كه موردهاي استفاده به عنوان يك پكيج از اكتورهـا يـا            خط چين عالمت وابستگي است و نشان مي دهد          
بازيگرها استفاده مي كند حاال بر روي پكيج موردهاي اسـتفاده كليـك مـي كنـيم و شـكل زيـر بـر روي                         

 .صفحه ظاهر مي شود 
 

 عمليات سيستم ثبت نام دانشجو

 



كه قبال تضيح داده شد هدف ما در اينجا تعيين عمليات سيستم دانشگاه است مطابق نمودار عملياتي 
عمليات سيستم كامپيوتري را تقسيم  بندي مي كنيم بايد امكانات ثبت نام را در اختيار آموزش ، مديريت 
آموزشي ، استاد ، دانشجو ، امور مالي و باالخره كساني كه كار مديريت سيستم را بر عهده دارند قرار 

.... ) عبور و پسورد و به روز رساني كردن ومد يريت سيستم شامل كارهايي چون دادن كلمه(دهند   
 

 
 

بدين ترتيب با كشيدن يك دياگرام پكيج در واقع عمليات سيستم تقسيم بندي مي شود عالمتهاي 
وابستگي به  صورت فلش خط چين مشخص شده و در واقع نشان مي دهد كه در پكيج عمليات دانشجو 

. عمليات آموزش استفاده مي شود از يك مورد استفاده ويا چند مورد استفاده در  
به همين ترتيب در عمليات دانشجو از عمليات حسابداري استفاده مي شود و دانشجو قيمت درسها را 

مورد استفاده مشاهده قيمت درسها در داخل عمليات حسابداري است . بدين ترتيب مشاهده مي كند 
 مورد استفاده براي عمليات دانشجو مي شويم حاال با كليك كردن بر روي عمليات دانشجو وارد دياگرام

در واقع اين دياگرام نشان مي دهد هنگامي كه دانشجو جلوي كامپيوتر قرار مي گيرد چه امكاناتي در 
.اختيار وي قرار مي گيرد   

 
 



 
در مثال فوق مشاهده مي كنيد كه براي نمونه هميشه پيش ثبت نام و ثبت نام ، كنترل پيش نياز را به 

 مورد استفاده با كنترل پيش نيازها   دواين اتوماتيك انجام مي دهد لذا خطوط ارتباط دهنده بينت صور
حاال با كليك كردن بر روي موردهاي استفاده به شرح آنها مي . مشخص شده است  Includeبا كليشه 

 نام انجام شود پردازيم براي مثال بر روي مورد استفاده ثبت نام كليك مي كنيم براي اينكه عمل ثبت
 بر روي قسمت دياگرام كليك مي كنيم و يك صفحه خالي ظاهر مي شود بر  . عمليات ديگري الزم است

روي صفحه خالي  كليك راست كرده گزينه مربوط به واركردن دياگرام مورد استفاده را انتخاب مي 
رد استفاده اي به شكل زير ظاهر اين ترتيب براي يك مورد استفاده به نام ثبت نام دياگرام موبه . كنيم 

 .مي شود 
 
 
 
 
 



 
 

در ادامه نمونه ديگري از يك سيستم دبيرخانه ارائه شده است از آنجايي كه دبيرخانه يك زير سيستم 
قرار داديم بر روي آن راست كليك كرده و با باز امي كه پكيج مربوط را بر روي صفحه مي باشد هنگ

.ستم را براي آن انتخاب مي كنيم كردن صفحه مشخصات كليشه زير سي  
 
 

 
 

با كليك كردن بر روي مدل مورد استفاده صفحه زير كه در واقع عمليات سيستم دبيرخانه را مشخص 
.مي كند ظاهر مي شود   



 
:براي عمليات دبيرخانه مي پردازيمحال به بررسي موردهاي استفاده   

 
 

 



 يـا كارمنـد دبيرخانـه مشـخص شـده اسـت       Secreteryم كـامپيوتري بـراي     در اين شكل امكانات سيست    
كارهاي وي شامل ثبت نامه در داخل كامپيوتر ، پيگيري نامه از طريق كامپيوتر و باالخره بايگـاني نامـه                    
ها در داخل كامپيوتر است در نوشتن سناريو براي ثبت نامـه بعـد از اينكـه سـناريو را مـي نويسـيم در                         

چنانچه نامه محرمانه نباشد برو به سـراغ مـورد اسـتفاده            . موارد ديگر مشخص مي كنيم      بخشي به نام    
اسكن كردن نامه ها در واقع اسكن كردن نامه عملي است كه در حالت خاصي كه نامـه محرمانـه نيسـت                      

 بـراي .اجرا مي شود و يا به عبارت ديگر در مورد خاص عمليات عمليات ثبـت نـام را توسـعه مـي دهـد                         
گيـري نامـه وارده و صـادره ، خـط ارتبطـي بـه               يپ. ي نامه ها دو نوع مختلف مشخص شده اسـت           پيگير

صورت فلشي مشخص شده كه باالي آن يك مثلث تو خالي است كه اين رابطـه را رابطـه وراثـت يـا در                        
 Is a kind ofدر اينجا در واقع رابطـه وراثـت شـاخص ارتبـاط     .   ميگويند Inheritinceاصطالح رابطه 

بدين ترتيب مي بينيم كه عمليات سيستم كامپيتري را مي توانيم بـا             . ت و جنسيت را مشخص مي كند        اس
 . كشيدن دياگرام مورد هاي استفاده مشخص مي كنيم 

در شكل زير توصيف مورد استفاده ثبت نامه مشخص شده است معموال توصيف ها را كـه شـامل شـرح                     
و بر روي مورد استفاده كليك كـرده    ) wordفايل  ( م كنيم    سناريو نيز هست در يك فايل جداگانه مشخص       

 را انتخاب كرده  Insert fileكليك راست كرده گزينه گزينه فايل را انتخاب كرده و در ناحيه خالي زير آن 
  .  را كه حاوي توصيف مورد استفاه است مي گذاريم word  فايلو نام


