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Premize 

  Slaba calitate a cerinţelor este în mod constant pe 
primele locuri în ierarhia cauzelor care duc la eşecul 
proiectelor software.   

  O explicaţia ar fi aceea că echipele de dezvoltare alocă 
prea puţin timp înţelegerii problemelor reale ale afacerii, a 
nevoilor utilizatorilor sau a naturii mediului în care va rula 
sistemul.  

  De asemenea, dezvoltatorii încearcă să furnizeze cât mai 
rapid soluţii tehnice, plecând însă de la înţelegerea 
insuficientă a cerinţelor problemei. 



Problematica ingineriei cerinţelor 

 Pentru a fi siguri că un sistem informatic rezolvă în mod 
corect o anumită problemă, trebuie, mai întâi, să se 
înţeleagă în mod corect problema care trebuie rezolvată. În 
acest sens sunt necesare descoperirea, înţelegerea, 
specificarea şi analiza următoarelor componente: 
 CE problemă trebuie rezolvată; 

 DE CE o astfel de problemă necesită rezolvare; 

 CINE este implicat şi va fi responsabil de rezolvarea acestei 
probleme. 

 În mare, aceste trei componente, stau la baza disciplinei 
numite Ingineria Cerinţelor Sistemelor Informatice. 



Problematica ingineriei cerinţelor 

Activităţi de bază pentru construirea unui model al cerinţelor 



Problematica ingineriei cerinţelor 

 Deseori, dificultăţile în modelarea şi analiza cerinţelor provin din 
înţelegerea insuficientă a părţii de logică a aplicaţiei, cunoscută şi sub 
denumirea de logică a afacerii.  

 Logica afacerii reprezintă elementul definitoriu pentru o afacere aflată 
în proces de  modelare şi de automatizare, ea incluzând atât regulile 
afacerii, cât şi fluxul de lucru (procesele) din cadrul afacerii prin care se 
descrie modul de transfer al documentelor sau al  datelor de la un 
participant (persoană fizică sau sistem software) la altul.  

 În dezvoltarea de sistemelor informatice, logica afacerii are ca 
obiective: 
 modelarea obiectelor afacerii  din lumea reală (precum stocuri, clienţi, 

produse); 

 gestionarea modului de stocare a obiectelor afacerii (maparea obiectelor 
afacerii în tabelele bazei de date); 

 descrierea modului în care obiectele afacerii interacţionează între ele. 



Categorii de cerinţe ale sistemelor informatice 

 În dezvoltarea sistemelor informatice, o cerinţă defineşte un 
deziderat pe care acesta trebuie să-l îndeplinească, ca răspuns la 
necesităţile utilizatorilor săi.  

 Ea reprezintă o parte a scopului pentru care se dezvoltă un 
proiect informatic.  

 Cerinţele dictează şi modul în care sistemul trebuie să răspundă 
la interacţiunea cu utilizatorul.   

 În linii mari, dezvoltatorii trebuie să aibă în vedere următoarele 
aspecte legate de cerinţele unui sistem:  
 folosirea unui limbaj tehnic: cerinţele trebuie întotdeauna 

specificate în limbajul utilizatorului, putând include aici şi jargonul 
domeniului analizat; 

 relaţia cu obiectivele afacerii: fiecare cerinţă trebuie în mod clar 
legată de obiectivele oamenilor de afaceri.  

 



Categorii de cerinţe ale sistemelor informatice 

 Prin procesul de inginerie a cerinţelor se urmăreşte culegerea, 
elaborarea, corectarea şi adaptarea unui volum mare de 
specificaţii, care diferă în ceea ce priveşte scopul şi modul de 
exprimare. O astfel de diferenţiere se poate realiza între 
cerinţele: 

 descriptive; 

 prescriptive.  

 Specificaţiile descriptive prezintă proprietăţi pe care sistemul 
trebuie să le aibă indiferent de modul în care acesta va funcţiona. 
Astfel de proprietăţi sunt generate, de obicei, de legi ale naturii 
sau de constrângeri fizice. Exemple de specificaţii descriptive:  
 Aceeaşi carte nu poate fi împrumutată de doi abonaţi în acelaşi 

timp. 

 Dacă o cameră a hotelului este în renovare, atunci aceasta nu poate 
fi ocupată. 

 



Categorii de cerinţe ale sistemelor informatice 

 Specificaţiile prescriptive descriu proprietăţile pe care se doreşte 
să le aibă sistemul informatic şi pe care acesta le îndeplineşte sau 
nu, acest lucru depinzând de modul în care sistemul va 
funcţiona. Exemple de specificaţii prescriptive sunt: 

 Un abonat nu poate să împrumute mai mult de trei cărţi în acelaşi 
timp. 

 Un produs trebuie livrat în intervalul orar specificat de cumpărător. 

 Distincţia dintre specificaţiile descriptive şi cele prescriptive este 
foarte importantă în contextul ingineriei cerinţelor, în sensul că 
putem negocia, schimba sau găsi alternative pentru specificaţiile 
prescriptive, în timp ce pentru cele descriptive aceste lucruri nu 
sunt posibile. 

 

 



Categorii de cerinţe ale sistemelor informatice 

 Prin prisma funcţionalităţii, cerinţele unui sistem sunt de două 
tipuri:  

 funcţionale ; 

 non-funcţionale. 

 Cerinţele funcţionale definesc funcţiile unui sistem informatic 
sau ale componentelor acestora, prin intermediul unui mulţimi 
de intrări, ale comportamentului şi a ieşirilor. În această 
categorie putem încadra calcule, detalii tehnice, informaţii 
privind procesarea şi manipularea datelor, precum şi alte 
funcţionalităţi care arată, de exemplu, cum trebuie realizat un 
caz de utilizare.  

 

 



Categorii de cerinţe ale sistemelor informatice 

 Cerinţele non-funcţionale surprind criteriile care pot fi 
folosite pentru a analiza aspectele legate de 
operaţionalitatea sistemului, şi nu de comportamentul 
acestuia.  

 Acestea impun constrângeri la nivel de proiectare sau de 
implementare asupra cerinţelor funcţionale (de exemplu, 
cerinţe legate de performanţă, securitate sau fiabilitate). 
Cerinţele non-funcţionale sunt deseori referite prin 
termenul de calităţi ale unui sistem, dar pot fi menţionate 
şi ca atribute de calitate, obiective de calitate, caracteristici 
de calitate sau constrângeri.  

 



Cerinţe non-funcţionale 

Tipuri de cerinţe non-funcţionale 



Cerinţe non-funcţionale 

A. Cerinţele de calitate definesc aspecte referitoare la cât de 
bine  trebuie să funcţioneze sistemul. Acestea includ specificaţii 
legate de: 

 Cerinţele de siguranţă care sunt cerinţe de calitate prin care se 
preîntâmpină producerea unor accidente sau degradarea mediului. 

 Cerinţele de securitate descriu măsuri de protecţie a sistemului 
împotriva unor comportamente nedorite. 

 Cerinţele de confidenţialitate arată că anumite informaţii nu pot fi 
divulgate părţilor neautorizate. 

 Cerinţele de integritate arată că anumite informaţii pot fi modificate dacă 
acest lucru a fost realizat într-o manieră corectă şi autorizată. 

 Cerinţele de disponibilitate se referă la faptul că anumite cerinţe sau 
resurse pot fi folosite de către persoanele autorizate atunci când este 
necesar. 



Cerinţe non-funcţionale 

A. Cerinţele de calitate -continuare 

 Cerinţele de fiabilitate constrâng sistemul informatic să 
funcţioneze aşa cum este de aşteptat şi de dorit, pentru perioade 
lungi de timp. Exceptând circumstanţele excepţionale, sistemul 
trebuie să furnizeze servicii într-o manieră corectă şi robustă. 

 Cerinţele de performanţă impun condiţii asupra modului în care 
operează sistemul, cum ar fi, spre exemplu, timpul maxim necesar 
pentru execuţia unei operaţii.  

 Cerinţele de interfaţă arată cum interacţionează sistemul cu 
mediul, utilizatorii, precum şi cu alte sisteme.  



Cerinţe non-funcţionale 

B. Cerinţele de conformitate impun condiţiile necesare astfel încât 
sistemul să funcţioneze în conformitate cu legile naţionale, 
reglementările internaţionale, normele sociale, constrângerile politice 
şi culturale, standarde etc. 

C. Cerinţele arhitecturale impun constrângeri structurale asupra 
sistemului informatic, astfel încât acesta să poată funcţiona 
corespunzător în mediul unde va fi implementat. Oferă dezvoltatorilor 
indicaţii privind tipul de arhitectură potrivită pentru sistem. 

D. Cerinţele de dezvoltare sunt cerinţe non-funcţionale care constrâng 
modul în care sistemul ar trebui dezvoltat, şi nu felul în care acesta ar 
trebui să satisfacă cerinţele funcţionale. Sunt inlcuse aici cerinţe 
privind costurile de dezvoltare, planul de livrare şi instalare, detalii 
referitoare la mentenanţă, portabilitate etc.  

 

 



Tehnici pentru identificarea cerinţelor  

1. Interviurile 

 Intervievarea beneficiarului este cea mai uzuală metodă de 
identificare a cerinţelor. Succesul său depinde de implicarea 
tuturor părţilor interesate, incluzând aici manageri, acţionari 
angajaţi, etc. pe care în continuare îi vom plasa sub titulatura 
generală de utilizatori.  

 Un interviu, în mod normal, se va concentra asupra activităţii 
desfăşurate de utilizator în cadrul organizaţiei, a modului în care 
implementarea sistemului va influenţa munca sa şi a 
problemelor pe care acesta le-a identificat în procesele actuale 
care au loc în organizaţie. Interviul poate scoate la iveală cerinţe 
care nu au fost iniţial identificate ca făcând parte din obiectivele 
proiectului, dar şi cerinţe contradictorii.  

 



Tehnici pentru identificarea cerinţelor 

1. Interviurile - continuare 

 Apariţia cerinţelor contradictorii poate fi derutantă, în sensul că 
nu pare firesc ca diferite persoane care lucrează în aceiaşi 
organizaţie să aibă viziuni contradictorii asupra aceluiaşi aspect 
analizat.  

   Analistul îşi poate pune următoarea întrebare  

   pertinentă: Cum poate o afacere să fie competitivă 
şi profitabilă dacă nu există un consens, cel puţin în interiorul ei,  
privind modul în care aceasta funcţionează?   

 

   Un posibil răspuns: …nivelul de detaliu necesar 
pentru construirea unei aplicaţii informatice este mai mare decât 
nivelul de detaliu necesar pentru a conduce cu succes o afacere.   

 



Tehnici pentru identificarea cerinţelor  

2. Sesiunile comune pentru stabilirea cerinţelor 

 Sesiunile comune pentru stabilirea cerinţelor (engl. Join 
Requirement Planning- JRP) pot fi asimilate cu efectuarea 
interviurile tuturor utilizatorilor (sau cel puţin a unei părţi 
semnificative a acestora) în acelaşi timp şi în aceeaşi încăpere.  

 Toate persoanele care vor influenţa direcţia în care se dezvoltă 
sistemul sunt reunite într-un singur loc pentru a furniza detalii 
despre ceea ce trebuie să facă sistemul.  

 Este necesară existenţa unui mediator care să modereze aceste 
sesiuni, dar şi a unei persoane care să documenteze propunerile 
utilizatorilor, ajutându-se, de exemplu, de un proiector şi de un 
produs software pentru modelarea vizuală.     

 



Tehnici pentru identificarea cerinţelor  

3. Cazurile de utilizare 

 Cazurile de utilizare descriu interacţiunile dintre utilizatori şi 
sistem şi reflectă ceea ce trebuie să facă utilizatorii cu sistemul 
prin identificarea funcţiilor importante.  

 Un caz de utilizare surprinde secvenţa de interacţiuni dintre  
sistem şi actorii externi (cum ar fi  persoane, dispozitive 
hardware sau alte sisteme software), incluzând şi variante sau 
extensii ale comportamentului de bază al sistemului.  

 Cazurile de utilizare pot constitui una dintre primele forme de 
reprezentare a cerinţelor unui sistem informatic, motiv pentru 
care ele sunt potrivite pentru stadiile incipiente ale procesului de 
dezvoltare software. Analiştii, împreună cu beneficiarii 
sistemului, vor trebui să examineze şi să valideze fiecare caz de 
utilizare propus  



Tehnici pentru identificarea cerinţelor  

4. Observaţiile şi analizele sociale 

 Metodele bazate pe observaţii presupun existenţa unui 
observator care să urmărească utilizatorii sistemului şi să noteze 
informaţii referitoare la activitatea pe care aceştia o desfăşoară. 

  Observaţiile pot fi directe, implicând  prezenţa observatorului 
pe parcursul executării activităţilor sau indirecte, atunci când 
activitatea este vizualizată prin intermediul altor mijloace, cum 
ar fi o înregistrare video.  

 Metoda prezintă avantajul de a facilita culegerea unor date de 
calitate şi este utilă pentru analiza activităţilor şi proceselor 
reale, prin care se pot evita eventualele omisiuni sau erori 
furnizate de o descriere a fluxului de lucru de către beneficiar .   

 



Tehnici pentru identificarea cerinţelor  

5. Prototipurile 

 Prototipul este util pentru utilizatorul final care va înţelege mai bine 
ce vrea sau ce se aşteaptă de la produs şi este util dezvoltatorului pentru 
a testa unele tehnici, algoritmi folosiţi, interfeţe realizate etc.  

 Referitor la prototip există două abordări : 

 prototip de încercare care trebuie să fie rapid, chiar dacă nu perfect şi 
care poate fi utilizat pentru validarea interfeţei, pentru particularizarea 
arhitecturii pentru a cuprinde cerinţele cât mai bine, sau pentru a valida 
algoritmi particulari; 

 prototip evolutiv care, dimpotrivă, dezvoltă produsul final astfel încât să 
se poată aprecia toate caracteristicile de calitate ale produsului software 
final; în general acest prototip nu poate fi rapid, dar permite îmbunătăţirea 
modelului prin asigurarea unei calităţi ridicate a produsului software.  



Diagrama  UML a cazurilor de utilizare 

 Are rolul de a reprezenta într-o formǎ graficǎ 
funcţionalitǎţile pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ sistemul 
informatic în faza sa finalǎ.  

 Modelul realizat de diagramele de cazuri de utilizare alǎturi 
de documentele de descriere succintǎ a fiecǎrui caz de 
utilizare determinat poartǎ numele de model al cerinţelor.  

 Diagramele de cazuri de utilizare sunt formate din actori şi 
cazuri de utilizare, pe de o parte, şi relaţiile între acestea, pe 
de altă parte.  

 

 



Actori 

 Sunt persoane sau sisteme informatice şi care 
interacţioneazǎ cu sistemul informatic dezvoltat.  

 Este important de reţinut cǎ o persoanǎ poate juca mai 
multe roluri şi un rol poate caracteriza mai multe persoane. 
Reprezentarea graficǎ a actorilor în UML este un omuleţ 
stilizat având la subsol un text ce explicǎ rolul jucat de 
actor.  

Determinarea actorilor se face rǎspunzând la întrebǎrile:  
 cine solicită date din sistem 

  cine modificǎ date din sistem 

 cine este interfaţă cu sistemul 

 cine interacţionează cu sistemul 

 

 



Cazuri de utilizare 

 Reprezintǎ secvenţe de tranzacţii ce au loc în dialog cu 
sistemul şi care sunt înrudite din punct de vedere 
comportamental.  

 Un caz de utilizare modeleazǎ un dialog între un actor şi 
sistemul informatic. Mulţimea de cazuri de utilizare a unui 
sistem reprezintǎ toate modalitǎţile în care sistemul poate fi 
folosit.  

 Cazurile de utilizare sunt orientate pe scop: reprezintǎ ceea 
ce sistemul trebuie sǎ facǎ şi nu cum. Ele sunt neutre din 
punct de vedere tehnologic, putând fi utilizate în orice 
proces sau arhitecturǎ de aplicaţie.  

 Reprezentarea graficǎ a cazurilor de utilizare în UML se 
realizeazǎ prin intermediul unui oval, având notat la bazǎ 
numele cazului de utilizare. 
 



 Asocierile simple sunt folosite pentru a conecta un actor cu un 
caz de utilizare.  

 Aceasta reprezintă o cale de comunicare între cei doi.  
 Comunicarea poate fi şi unidirecţională.  
 Direcţia de navigare a relaţiei (sǎgeata) sugereazǎ cine iniţiazǎ 

comunicaţia. În general comunicarea între actor şi cazul de 
utilizare este bidirecţionalǎ. 
 

 

 

 

Relaţii între actori şi cazuri de utilizare 



 La acest nivel sunt permise multiplicităţile. 
 multiplicitatea mai mare decât unu la capătul: 

  corespunzător CU  actorul este implicat în mai multe cazuri de 
utilizare de acel tip şi poate iniţia cazuri de utilizare: în paralel 
(concurent), la diferite momente de timp sau mutual exclusiv în timp.  

 corespunzător actorului  mai multe instanţe ale actorului sunt 
implicate în iniţierea cazului de utilizare putând realiza acţiuni 
simultane sau succesive. 

 UML nu are notaţii standard pentru situaţiile de mai sus.  
 

 
 
 

Relaţii între actori şi cazuri de utilizare 



 Între două cazuri de utilizare care se referă la acelaşi subiect 
(sistem) nu pot exista relaţii simple. Fiecare descrie un mod 
de utilizare complet al sistemului.  

1. Generealizare  
 Se foloseşte când există două sau mai multe CU care au în 

comun comportament, structură şi scop. 
 Comportamentul CU părinte poate fi suprascris. 
 Se specifică numai diferenţele dintre cele două în CU 

specializat.  
 

 
 

Relaţii între cazuri de utilizare 



2. Includere 
 Are ca scop integrarea unui CU în alt CU, primul devenind astfel o parte logică din 

acel CU. CU care îl include pe un altul nu este complet.  
 Se foloseşte atunci când: 

 există părţi de comportament comune în mai multe CU. 
 pentru a simplifica CU mari. 

 Este echivalentă cu apelul unei subrutine în programare. 
 Denotă un comportament obligatoriu, nu opţional. 
 Nu se moştenesc proprietăţi de la un CU la altul. 
 Se evită redundanţa părţilor cu comportament identic. 

 

Relaţii între cazuri de utilizare 



3. Extindere 
 
 Descrie un comportament care are loc doar în anumite condiţii sau 

fluxuri diferite ce pot fi selectate pe baza selecţiei unui actor.  
 CU extins este complet şi independent de cel care îl extinde.  
 Extinderea are loc în unul sau mai multe puncte de extindere, definite în 

cazul de utilizare extins.  
 Se pot asocia note sau constrângeri pe această relaţie pentru a ilustra 

condiţiile în care comportamentul extins trebuie executat.  
 
 

 
 
 

 
 

Relaţii între cazuri de utilizare 



Importanţa diagramei  cazurilor de utilizare 

 Toate procesele care trebuie executate de sistem se regăsesc într-
un caz de utilizare. Procesele sunt descrise apoi textual sau 
printr-o succesiune de paşi. Pentru modelarea grafică a 
scenariilor poate fi utilizată diagrama de activitate.  

 Odată ce comportamentul sistemului a fost astfel surprins, 
cazurile de utilizare sunt mai departe analizate pentru a 
identifica cum interacţionează obiectele pentru a modela acest 
comportament. Diagramele de secvenţă şi de comunicare sunt 
utilizate pentru a modela această interacţiune între obiecte.  

 Diagrama cazurilor de utilizare este folosită şi pentru a testa dacă 
sistemul răspunde cerinţelor iniţiale. Se parcurg toate cazurile de 
utilizare pentru a vedea dacă sistemul corespunde 
cerinţelor  clientului 

 

 



Element al cazului de utilizare Descriere 

Cod Un identificator unic asociat cazului de utilizare 
Stare Stadiul de fi alizare î  are se găseşte, de exe plu: s hiţă, fi alizat sau 

aprobat   
Scop Siste ul parte a siste ului  sau apli aţia ăreia îi aparţi e 
Nume Nu ele azului de utilizare, ât ai s urt şi repreze tativ  
Actor principal Be efi iarul are i iţiază azul de utilizare şi are ur ăreşte u  a u it 

scop 
Descriere  Preze tare s urtă, i  text li er, a azului de utilizare 
Pre o diţii Ce o diţii tre uie satisfă ute pe tru a s e ariul să poată î epe 

Post o diţii Ce o diţii tre uie î depli ite pe tru a gara ta u  fi al reuşit al s e ariului 

De la şator U  eve i e t sau o su esiu e de eve i e te are i iţiază azul de 
utilizare 

Flux de ază Fluxul de ază des rie î şiruirea eve i e telor atu i â d totul se 
petre e o for  u ui s e ariu presta ilit; u există ex epţii sau erori   

Fluxuri alternative Cele ai se ifi ative alter ative şi ex epţii ale s e ariului de ază 

Relaţii Ce relaţii are u alte azuri de utilizare de tipul i ludes sau exte ds  

Fre ve ţa utilizării Cât de des se esti ează ă va fi folosită a eastă fu ţio alitate a 
sistemului 

Reguli ale afaceri Ce reguli guver ează azul de utilizare; e prerogative tre uie să ai ă 
actorii 

Descriere sub formă de şablon a unui caz de utilizare 



Exemplu de scenariu 
  

 Scopul proiectului este realizarea apli aţiei informatice pentru gestiunea a tivităţii unei u ităţi 
hoteliere. În vederea azării, un client poate solicita rezervarea uneia sau mai multor camere 
prin e-mail sau telefonic. Pentru aceasta fur izează re epţio erului i for aţii privind perioada 
de cazare şi tipurile de camere solicitate. Clie ţii vor beneficia de reduceri da ă rezervă cel 
puţi  3 camere sau da ă perioada de cazare depăşeşte 5 zile. Re epţio erul verifi ă 
disponibilitatea camerelor şi îl î ştii ţează pe client de acest lucru precum şi de costul estimat 
al azării. Da ă nu există camere disponibile conform soli itării, re epţio erul poate oferi 
clientului alternative. De asemenea, clientul poate solicita un discount (suplimentar sau nu), 
iar re epţio erul va decide fezabilitatea discountului, fiind asistat obligatoriu de managerul 
hotelului. În situaţia în care clientul este de acord cu preţul propus, se va proceda la realizarea 
rezervării. Pentru lie ţii noi, re epţio erul soli ită datele de identificare, pe care le introduce 
în apli aţie.  

 Odată ajuns la hotel, şi da ă a fă ut în prealabil o rezervare, clientul va furniza datele de 
identificare ale sale şi/sau ale rezervării şi se face cazarea.  Da ă nu există o rezervare, se va 
verifica disponibilitatea camerelor pentru perioada erută. Atunci când se găseşte o astfel de 
a eră, se face cazarea. La finalul sejurului, re epţio erul î to eşte o listă cu toate serviciile 

solicitate de client şi preţul acestora. Lista trebuie validată de client, după care se î to eşte 
factura fi ală. Factura poate fi plătită parţial sau integral, prin transfer bancar, numerar sau 
folosind un card bancar.  Totodată, înainte de a părăsi hotelul, clientul este rugat să completeze 
un formular prin care să evalueze serviciile oferite de unitatea hotelieră. 

 

 

 

 



Cerinte generale pentru activitatea de cazare la un hotel  

Se doreşte realizarea unui sistem informatic  pentru un hotel, care să ofere suport 
pentru activităţile realizate în cadrul acestuia. 

Activitatea de bază a hotelului este oferirea serviciilor de cazare, de alimentaţie si  alte 
servicii ale unor agenţi comerciali afiliaţi hotelului. 

Sistemul informatic trebuie să realizeze: rezervarea camerelor şi inregistrarea clienţilor, 
gestiunea ocupării camerelor şi a altor servicii folosite de către clienţi.  

Modalităţile prin care se realizează rezervarea, inregistrarea, plăţile aferente decurg din 
politica de marketing şi management a hotelului.  

Cerinţele de bază pe care trebuie a le realizeze sistemul informatic sunt următoarele: 
 Reducerea timpului de completare a formularelor de rezervare şi de înregistrare ce trebuie 

completate la înregistrare şi la rezervare, prin automatizarea procesului de actualizare a 
disponibilului şi de alocare a camerelor; 

 Monitorizarea personalului care a facut rezervările, înregistrările şi diversele modificări sau 
anulări; 

 Reducerea timpului consumat cu crearea listelor cu camerele ce trebuie curaţate, a listelor 
sosirilor, a situaţiei tuturor camerelor; 

 Creşterea promptitudinii în oferirea unui răspuns clientului cu privire la disponibilitatea 
tipului de cazare cerut în datele cerute; 

 Crearea unui sistem sigur şi eficient ce protejează împotriva suprarezervării. 
 
 



Exemplu de diagramă de cazuri de utilizare 



Element al cazului de utilizare Descriere 

Cod CU01 

Stare S hiţă   
Scop Gestiu ea azărilor u ei u ităţi hoteliere 

Nume Rezervare camere 

Actor principal Client  

Descriere  Presupu e realizarea u ei rezervări pe tru u a sau ai ulte a ere 

Pre o diţii Re epţio erul are logat î  siste  

Post o diţii Rezervarea a fost realizată şi lie tul pri eşte o o fir are a rezervării 
De la şator Clie tul soli ită rezervarea u eia sau ai ultor a ere pri  e-mail sau telefonic  

Flux de ază 1. Clie tul fur izează re epţio erului i for aţii privi d perioada de azare şi tipurile de a ere 
solicitate. 

2. Re epţio erul verifi ă dispo i ilitatea a erelor.  
3. Re epţio erul îl î ştii ţează pe lie t ă există a ere dispo i ile. [Curs alternativ A: Nu există 

a ere dispo i ile o for  eri ţelor lie tului] 
4. Re epţio erul îl î ştii ţează pe lie t de ostul esti at al azării. [Punct de extindere: CU07 

Decide acordare discount] 

5. Clie tul o fir ă perioada de azare şi este de a ord u preţul propus. [Curs alter ativ B: 
Clie tul u este de a ord u o diţiile rezervării ] 

6. Re epţio erul soli ită datele de ide tifi are ale lie tului.  [Curs alternativ C:  Datele clientului 

sunt déjà introduse] 

7. Re epţio erul i trodu e datele lie tului î  siste . 
8. Recepţio erul realizează rezervarea.  
9. Clie tul pri eşte o fir ara rezervării.  

Fluxuri alternative A: 1. Re epţio erul oferă alternative de cazare la cele solicitate. 

2. Clientul sele tează o alter ativă, altfel scenariul se încheie. 

B:  1.  Clientul nu confirmă rezervarea şi scenariul se încheie.  

C:  1. Se trece la punctul 8. 

Relaţii Se extinde prin  CU07 Decide acordare discount 

Fre ve ţa utilizării Foarte frecvent  

Reguli ale afaceri Re epţio erul poate a orda dis ou turi  la ererea lie tului u ai u a ordul a agerului.  



Exemple de cerințe non-funcționale 
 Cerinţe de calitate 

i. Siguranță 
 Sistemul nu trebuie să mai funcționeze daca temperatura exterioară scade 

sub 4 grade C. 
 Sistemul nu trebuie să mai funcționeze în caz de incendiu. 
 Sistemul nu trebuie să mai funcționeze în cazul în care se observă atacuri 

evidente. 
ii. Securitate  

 Permisiunile de acces la date pot fi modificate numai de către administratorul 
de date al sistemului. 

 Toate datele de sistem trebuie să fie copiate la fiecare  ore și copiile de 
rezervă stocate într-un loc sigur, care nu se află în aceeași clădire ca și 
sistemul. 

 Toate comunicările externe între serverul de date și clienți trebuie să fie 
criptate. 

iii. Fiabilitate  
 Sistemul trebuie să aibă o disponibilitate de 999/  sau 99%. Aceasta este o 

cerință de fiabilitate care presupune ca din fiecare  de cereri ale 
serviciului, 999 trebuie să fie îndeplinite.   

iv. Performanță  
 Sistemul va procesa un minim de X tranzacții pe secunda. 

 



Exemple de cerințe non-funcționale 

 Cerinţe de conformitate.  
 Cerințe legale și de reglementare: toate modificările aduse 

datelor utilizatorilor trebuie păstrate minim  ani. 
 Cerințe de licențiere:   

 Procesul de "actualizare comanda" va fi licențiat pentru  de 
utilizatori simultani. 

 Fișierul Codpostal_Adresa va fi licențiat pentru un an, începând cu 
fiecare Aprilie. 

 Cerinţe arhitecturale 
 Persistența datelor va fi asigurată printr-o baze de date relațională. 
 Această baze de date ba fi Oracle g. 
 Sistemul va rula  de ore pe zi,  zile pe săptămână. 

 


