
 

   خطاي بارزده
  موردهاي استفاده 

  
ايـن كـار ايـن موضـوع را     . يعني ابتدا نوشتن اطالع كاربر و سپس نوشتن كد     موارد استفاده برنامه نويسي با استفاده از            

روشن مي كند كه يك سيستم بايد با نيازهاي كاربران مطابقت پيدا كند به جاي اينكه كاربران شما خودشان را با سيستم           
كار ساختن موردهاي استفاده براي يك سيستم جديد ميتني بر شناساي فوري است تا آنجا كه مي توانيد و         .ق بدهند تطبي

سپس ايجاد يك حلقه دائمي براي نوشتن و اصالح متني است كه آنها را تشريح مي كند در طـول ايـن مـسير موردهـاي      
  .استفاده جديد كشف مي شوند

رد در طي تالش براي شناسـاي موردهـاي اسـتفاده ايـن اسـت كـه موردهـاي اسـتفاده بايـد          اصلي كه بايد به خاطر سپ      
ارتباط بين هـر موردهـاي اسـتفاده و يـك بخـش       .همبستگي زيادي با مطالب موجود در راهناي كاربر سيستم داشته باشد          

 كـه يـك سيـستم را طراحـي     اين امر اين موضوع را تقويت مي كند .متمايز از راهنماي كاربر بايد آشكار و واضح باشد          
اين امر همچنين يك خالصه مناسبي از تعريف برنامه نويـسي بـا       .كنيم كه بايد ديدگاههاي كاربران مطابقت داشته باشد         

  .موردهاي استفاده مي دهد كه نوشتن اطالعات كاربر سپس نوشتن كد است
ن است كه با اطمينـان حاصـل كـردن از اينكـه     به محض اينكه متني براي يك موردهاي استفاده به دست آمد زمان آ            

و شناسـاي  .(اسـم مـي باشـد    -كـار -جمالت واضح وگسسته هستند آن را اصالح كنيم ، فهرست اصلي متن به فـرم اسـم       
بايد مدل وابسته بـه حـوزه مربوطـه را بـه روز در آورد همـان طـور كـه        . و اشيلء حوزه مربوطه آسان مي شود  ) بازيگران  

اين موضوع مهـم اسـت كـه تمـام     .  شوند و درك از اشيائي را كه قبال يافت شده اند زياد مي شود      اشياءجديد كشف مي  
يـك فعاليـت كـه بيـشتر     .(دوره هاي متناوب يك عمل براي براي هر مورد استفاده تا جاي كه ممكن است مشخص شود    

  .)وقت را مي گيرد
اين . هاي موارد استفاده وجود دارد مثل دستگيري خطا چندين مكانيزم براي شناختن استفاده هاي مشترك از مجموعه    

كار معموال موثر است زيرا كه شكاندن يا تجريه كردن استفاده ها به سطح هاي ساده ، تجزيه و تحليـل را سـاده خواهـد                 
 UMLصرف نظر از اينكـه از  .كرد و در هنگام اسم دايگرام توالي صرفه جويي زيادي از وقت را به همراه خواهد داشت       

 استفاده شود هدف اين خواهد بود كـه يـك   OML در   precedes و   Invokes يا از روابط     Extends و   includesو روابط   
  .مجموعه از موارد استفاده كوچك ، دقيق و با قابليت استفاده مجدد داشته باشيم

  .اهد بود وقتي كه اهداف زير به دست آمد نايل شدن به فازهاي بعدي فرايند توسعه راحت خو     
  .مورد هاي استفاده ساخته شده باشند كه به همراه هم كارايي مطلوب سيستم را تامين مي كنند 

تشريح هاي نوشته شده دقيق و واضحي از مورداصلي عمل در ابتدا و با دوره هاي متناوب مقتضي عمل بـراي هـر مـورد               
  .استفاده به دست آمده باشد

  .استفاده مشترك هستند به دست آمده باشدسناريو هاي كه در بيش از يك مورد 
  
  



  
  مدلسازي مورد هاي استفادهمدلسازي مورد هاي استفاده در  در  خطا خطادهده    
نيازها معموال به صورت اينكه سيستم بايد چه عملـي  .نبايد نيازهاي كاربردي به جاي متن سناريو استفاده نوشته شود          -١٠

 كه كاربران انجام مي دهند و پاسخ هـاي را كـه   در حاليكه سناريو هاي استفاده ، عملهايي را.را انجام دهد بيان مي شوند      
در نهايت ، متن مورد استفاده به صورت يك توصيف رفتاري براي سناريوي كه .سيستم توليد مي كند ، تشريح مي كنند 

در واقع مي خواهيم قادر .تشريح كرده مي شود بكار مي رود و اين متن در حاشيه چپ يك دياگرام توالي قرار مي گيرد 
رفتار مطلوب را همن طـور كـه در مـتن    )  و پيغام ها نشان داده شده كه با اشياء(م تا به آساني ببينيم كه چگونه سيستم   باشي

بنابراين ايـن نيازهـا احـساس مـي شـود كـه تـشخيص روسـني بـين          .مورد استفاده تشريح شده است پياده سازي مي كند         
  .ودو نيازهاي سيستم انجام ش) رفتار(توصيف هاي استفاده 

  
متن مورد استفاده نبايد شـامل جزئيـات زيـاد باشـد، ولـي بايـد       . نبايد به جاي استفاده ، صفات و متدها را تشريح كرد        -٩

اسامي فيلدها ، اغلب همان اسامي خاصيت هاي كـالس هـا   .همچنين ربط زيادي به جزئيات فيلدهاي صفحه نداشته باشد   
چون كه آنها بيانگر اين هستند كه سيستم چگونه  . شوند و نبايد تشريح شوند     متدها نبايد در متن مورد استفاده ذكر      .هستند

  .كارها را انجام مي دهد به اين صورت كه سيستم چه كاري را انجام مي دهد
  
مورد هاي استفاده نبايد خيلي مختصر نوشته شوند ، الزم است كه تمام جزئيات اعمـال كـاربر و پاسـخ هـاي سيـستم                    -٨

  .جزيه و تحليل نيرومند و يك مدل سازي محاوره اي ،آدرس دهي، بيان شوندبراي ايجاد يك ت
  
برنامـه نويـسي مـورد    ”  كامال نبايد از واسط كارير و ارتباط با كاربر جدا شده يكي از اساسـي تـرين موضـوعات در                  -٧

امـر ممكـن نيـست بـدون     و ايـن  .اين است كه تيم توسعه طراحي سيستم را با ديدگاههاي كاربران تطـابق دهـد    ” استفاده  
 ذكر شد كـه الزم نيـست دربـاره فيلـدها در     ٩در شماره .مشخص شدن اعمالي كه كاربران روي صفحه ها انجام مي دهند    

ولي الزم است كه ويژگيهايي از واسط كاربر را كـه  .و تشريح صفحات نيز لزومي ندارد  .متن مورد استفاده صحبت شود      
  . بگويد چه كاري را انجام دهد ،تشريح شودبه كاربر اجازه مي دهدتا به سيستم

  
سرحدي ،اشياءاي هستند كه بـا بـازيگران ارتبـاط     اشياء. براي اشياء سر حدي ، اسامي مشخص و متمايز انتخاب كنيد   -٦

بـراي حفـظ طرحمـان كـه شـامل      . ، به كرات شامل پنجره ها ، صفحه ها ، ديالوگ ها و منـو هـا هـستند      اين اشياء . دارند  
ت نسبتا زياد و هدايت كاربر به طور روشن و صريح است ، تصديق كه الزم اسـت اشـياء سـر حـدي بايـد در مـتن               جزئيا

را طـي   اين كار از اين جهت هم اهميت دارد كه رفتـار ايـن اشـياء      .مورد هاي استفاده بطور صريح و روشن مشخص شود        
  .وشن آنها از ابهام خواهد كاست يك تجزيه و تحليل نيرمند جيتجو مي شوند و نام گذتري متمايز و ر

  
يك مورد اسـتفاده بـه   . موارد استفاده نبايد به شكل مجهول بيان شوند با استهاده از يك ديدگاه به جاي ديدگاه كاربر   -٥

تمايل مهندسان براي استفاده .طور موثري از ديدگاه كاربر به عنوان يك مجموعه از عبارات معلوم و حال نوشته مي شود           
 مجهول خوب است اما موارد استفاده بايد اعمالي را كه كاربر انجام مي دهد و نيز واكـنش هـاي سيـستم بـه آن       از حالت 

  اين نوع متن تنها وقتي موثر و كارا است كه از حالت معلوم استفاده شود .اعمال را بين كند



  
فرم يك مورد استفاده بايد به شـكل   . نبايد تنها اعمال كاربر تشريح شوند و از واكنش هاي سيستم چشم پوشي شود            -٤

“ سيستم اين كار را انجام مي دهد وقتي كه كـاربر آن كـار را انجـام مـي دهـد      “  پاسخ باشد به اين صورت كه    –رويداد  
اينكه سيستم اشيا جديدي : مورد استفاده بايد بيان خوب و كاملي از پاسخ به كاري كه بازيگر انجام مي دهد داشته باشد             .

بايد به خاطر داشت كـه  . ي كند ، ورودي كاربر را تغيير مي دهد ، پيغامهاي خطا توليد مي كند يا هر كار ديگريايجاد م 
  .متن مورد استفاده هر دو طرف محاوره بين كاربر و سيستم را تشريح مي كند 

  
آن  نوشتن بقيـه آسـانتر   شناسايي موارد اصلي يك عمل و بعد از  .   نبايد موارد ديگر يك عمل را از متن حذف كرد            -٣

جـداي از آن ، ايـن   .  ولي اين به اين معني نيست كه جزئيات موارد ديگر را تا زمان طراحي جزئيات حذف كنيم  . است  
. تجربه به دست آمده است كه وقتي كه موارد ديگر مهم يك عمل تا زمان كدنويسي و اشـكال زدايـي بيـان نمـي شـوند       

الزم به ذكـر  . ا اصالح كد مي تواند با آنها هرطور كه برايش مناسب است برخورد كندبرنامه نويس مسئول براي نوشتن ي 
  . نيست كه اين امر به درستي پروژه لطمه مي زند

  
مثل اينكه چگونه آن به دست مي آيد و بعد . نبايد روي چيزي جدا از مواردي كه در مورد استفاده است متمركز شد              -٢

فضاهايي .ز مولفان بر جسته طرفدار استفاده از موارد استفاده موقتي  پيچيده و طوالني هستندتعدادي ا. چه اتفاقي مي افتد 
 “ ١٠٤٠فرم طـوالني  “ از اين روش با نام .براي پيش شرطها و پس شرطها معموال در اين موارد استفاده موقتي وجود دارد  

وجـود دارد كـه    ”EZ 1040“د استفاده موقتي با نام براي مدل سازي موارد استفاده ياد مي شود ، در مقابل آن روش موار
نبايـد صـرف اينكـه در كتـاب يـا      . موارد اصلي و موارد ديگر : ما از آن همايت مي كنيم در اين روش دو قسمت داريم       

  .مقاله اي از موارد استفاده پيچيده و طوالني صحبت شده است بر روي استفاده از آنها پافشاري كرد
  
 . extends استفاده كرد يا از  includesدي را نبايد صرف تصميم گيري براي اين موضوع كرد كه از وقت خيلي زيا -١

 استفاده شود  يا هر ساختار ديگري OML در Precede و Invoke يا از ساختار هايي UML در  includeاينكه از ساختار 
داشـتن دو سـاختار   .نيـد و همـان را ادامـه دهيـد    كه با آن راحتر هستيد مهم نيست ، خيلي راحت يك روش را انتخاب ك         

  .چرا كه وقتي از هر دو ساختار استفاده شود امكان اشتباه و خطا زياد است. مشابه بدتر از داشتن تنها يك ساختار است 
  
  
 

: خطاي بارز در آنها مشاهده مي شود را نشان مي دهد١٠ خطا از ٥متن مورد استفاده اي را كه ) الف(قسمت   
هيچ ارجاعي به نوع اطالعاتي كه مشتري وارد مـي كنـد      . استفاده اول بسيار مختصر است    مورد   -

مـتن  . وجود ندارد و نيز هيچ اطالعاتي در مورد صفحه اي كه او مشاهده مي كند وجود نـدارد             
و نيـز   . هيچگونه توضيحي در مورد معتبرسازي داده اي كه مشتري وارد كرده است نمـي دهـد               

مورد اينكه مشتري به چه چيزي نيازي دارد تا به يك حالت خطا پاسـخ        هيچگونه توضيحي در    
.دهد وجود ندارد  

 



. براي اشياء سرحدي اسمهاي منحصر به فردي ندارد٢مورد استفاده  -  
 

  نشان ميدهد كه به كار بردن يك مورد استفاده پيچيده و طوالني ميتواند آن را ٣مورد استفاده  -
.رد استفاده هدف آن را به درستي نشان مي دهدنام يك مو. بال استفاده نمايد  

 
كه اين موارد نبايد در متن اصلي مورد .  داراي حالتهاي استثنائي نمي باشد٤مورد استفاده  -

مانند اينكه سيستم نمي تواند آدرس . ( استفاده ذكر شوند E-Mail و كلمه عبور مشتري را  
.بيابد  

 
ستم وقتي كه مشتري دكمه به روز رساني را  مشخص نمي كند كه چطور سي٥مورد استفاده  -

.فشار مي دهد به كاربر پاسخ مي دهد  

 
.اشتباهات اصالح شده را نمايش مي دهد) ب(قسمت  -  

 
: خطاي بارز موارد استفاده مي باشد١٠ خطا از ٥متن مورد استفاده اي كه شامل ) قسمت الف  

١ (  
 سيستم اطالعات را چك ميكند و يك حساب جديد ايجاد .مشتري ، اطالعات الزم را وارد ميكند : مورد اصلي 

. ميكند   
.اگر اطالعات وارد شده نا معتبر باشد ، سيستم يك پيغام خطاي مناسب را نمايش ميدهد : مورد ديگر   

 
٢ (  

.سيستم صفحه ديگري را نشان ميدهد كه شامل نتايج جستجو است . كابر در خواست ميدهد  
٣(  

وارد شدن : نام   
وارد شدن يك كاربر در سيستم  : هدف  

كاربر بنگاه وارد سيستم نشده است : پيش شرط   
، آدرس پست الكترونيكي و كلمه عبور خود را تايپ ميكند ) كاربر ( مشتري : مورد اصلي  …. 

.كاربر وارد سيستم شده است ) : نتيجه ( پس شرط   
٤(  

سپس مشتري دكمه بررسي را . به روز آوري را فشار ميدهد مشتري تغيراتي را به كارت خريد اعمال ميكند و دكمه 
وقتي كه مشتري اطالعات درخواستي و خريد خود را كامل كرد و به اتمام رساند ، سيستم يك . فشار ميدهد 

.سفارش ايجاد ميكند   
٥(  



دوره را يك سيستم . مشتري آدرس پست الكترونيكي و كلمه عبور را تايپ ميكند و سپس دكمه را فشار ميدهد 
.كند   ميشروع  

 
:متن مورد استفاده اي كه شامل اشتباهات اصالح شده مي باشد) قسمت ب  

 
١(  

سيـستم آدرس پـست الكترونيكـي را    . مشتري اطالعات الزم را در صفحه ايجاد حساب وارد ميكنـد   : مورد اصلي   
  . اب جديد ايجاد ميكند چك ميكند و اطمينان حاصل ميكند كه مشتري قبال حسابي ندارد و سپس يك حس

اگر مشتري يك آدرس پست الكترونيكي در فهرست نادرست يا اشتباه را تايپ كـرده باشـد ، سيـستم          : مورد ديگر   
  . يك پيغام خطا را نمايش خواهد داد و از مشتري ميخواهد تا يك آدرس جديد را تايپ كند 

  .سيستم پيغامي را نشان ميدهد اگر مشتري قبال حسابي را ايجاد كرده باشد ، : مورد ديگر 
٢(  

سيستم جستجويي را انجام ميدهد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو نشان . كاربر دكمه در خواست را فشار ميدهد 
.ميدهد   

 
٣(  

.مشتري آدرس پست الكترونيكي و كلمه عبور را تايپ ميكند : مورد اصلي   
٤(  

.  را فشار ميدهد  ورود  كلمه عبورش را وارد ميكند و سپس دكمهمشتري آدرس پست الكترونيكي و: مورد اصلي 
.شروع ميكند و صفحه اصلي را نشان ميدهد دوره را سيستم اطالعات ورود را چك ميكند و يك   

اگر سيستم نتواند آدرس پست الكترونيكي را پيدا كند ، پيغامي را نشان ميدهد و توصيه ميكند كه : مورد ديگر 
. متفاوت را وارد كند مشتري يك آدرس  

اگر كلمه عبوري كه مشتري وارد كرده است با كلمه عبور ذخيره شده يكي نباشد ، سيستم يك پيغام را : مورد ديگر 
.   نمايش خواهد داد   

 
٥ (  

سيستم محتويات كارت . مشتري تغييراتي را در كارت خريد اعمال مي كند و دكمه به روز رساني را مي فشارد
سپس مشتري. ر صورت لزوم به روز در مي آوردخريد را د  

وقتي كه مشتري مشخص كردن اطالعات حسابها و خريد را تمام كرد ، سيستم يك .  دكمه بررسي   را مي فشارد
.سفارش ايجاد مي كند  

                                   
 

   


