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 Reiterarea si imbunatatirea modelului de analiza. 

 Analiza interdependentelor dintre diagrame. 

  Crearea unui model de proiectare pentru un sistem 
informatic, în contextul diferitelor tipuri de arhitecturi 
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Agenda 



Scopul modelarii 

 După analiza problemei s-a trecut la modelarea 

problemei, cu scopul de a facilita înţelegerea corectă, 

de a se elimina redundanţa informaţiilor şi a operaţiilor, 

de a reduce timpul de efectuare a diverselor consultări şi 

actualizări, de a reduce timpul de aşteptare a clientului. 
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Realizarea cazurilor de utilizare 

 
 Proiectarea si implementarea cazurilor de utilizare 

 Diagrama de secvente – extinsa pentru diagrama de secvente a sistemului, 
adaugand un controller si clasele domeniului 

 Diagrama de clase la proiectare – extinsa din modelul claselor domeniului si 
actualizata pe baza diagramelor de secvente 
 Mesajele spre un obiect devin metode in clase 

 Definitia claselor – scrisa in limbajul ales pentru controller si clasele de 
proiectare 

 Clasele de interfata cu utilizatorul – formulare sau pagini adaugate pentru a 
gestiona interfata utilizator intre actor si controller 

 Clase de acces la date – adaugate pentru a gestiona cereri de consultare sau 
salvare a datelor in baza de date 

 Proiectarea detaliata a modelului static 
 Se dezvolta o varianta detaliata a diagramei de clase adaugand vizibilitatea 

navigarii pe asocieri 
 Pe baza diagramelor de secvente  se completeaza semnatura metodelor claselor 
 Se partitioneaza solutia in pachete, dupa cum se considera necesar  
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Diagrama claselor la proiectare 

 Se completeaza stereotipuri ale claselor 
 Clasa persistenta – o clasa ale carei obiecte trebuie sa 

existe si dupa ce sistemul este oprit 
 Clasa entitate – un identificator pentru o clasa a 

domeniului problemei 
 Clasa de limita (boundary/view) – o clasa care exista la 

granita automatizata a unui sistem, cum ar fi un formular 
de intrare sau o pagina Web 

 Clasa control – o clasa care mediaza intre clasele limita si 
clasele entitati, actionand ca un panou de control intre 
nivelul de vizualizare si nivelul de business 

 Clasa de acces la date – o clasa care este  folosita pentru a 
primi sau trimite date catre o baza de date 
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Vizibilitatea navigarii 

 Abilitatea unui obiect de a vedea si interactiona cu alt obiect 

 Realizata prin adaugarea intr-o clasa a unei variabile referinta la obiect 

 Apare ca o sageata pe capatul asocierii – Clientul poate vedea si interactiona cu 
Vanzare 
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Reguli pentru navigabilitate 

 Asocierile unu la multi care indica o relatie superior-
subordonat asigura navigarea de la superior la 
subordonati 

 Asocierile obligatorii in care obiectele dintr-o clasa nu 
pot sa existe fara obiectele din alta clasa asigura de 
obicei navigarea de la clasa mai independent la cea 
mai dependent 

 Cand un obiect are nevoie de informatii de la un alt 
obiect, ar putea fi nevoie de o sageata de navigare 
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Diagrama detaliata a claselor 

 Se parcurg pe rand cazurile de utilizare 
 Se aleg clasele domeniului care sunt implicate in cazul de 

utilizare; se verifica preconditiile si postconditiile pentru 
completarea acestora 

 Se adauga o clasa controller care sa fie responsabila 
pentru cazul de utilizare 

 Se determina cerintele de vizibilitate a navigarii 
 Se completeaza atributele fiecarei clase cu vizibilitate si 

tip 
 Observatie: de multe ori asocierile si multiplicitatile sunt 

eliminate din diagrama, pentru a pune accenutul pe 
navigare, dar ele se pot pastra 
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Metodele claselor 

 Se poate folosi tehnica CRC – Class, Responsibility, 
Collaboration cards 

 Care sunt responsabilitatile unei clase si cum 
colaboreaza cu alte clase pentru a realiza cazul de 
utilizare 

 Se obtin prin brainstorming 

 Se pot folosi diagramele de secventa detaliate – 
fiecare mesaj receptionat de un obiect al  unei clase 
trebuie sa aiba in corespondenta o metoda in clasa 
respectiva 
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Exemplu de carduri CRC 
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Protectia in fata schimbarii 

 Un principiu al proiectarii este de a separa partile care sunt 
stabile de partile care sufera numeroase schimbari 

 Se separa formularele si paginile din interfata cu 
utilizatorul care au probabilitate mare de a se modifica de 
logica aplicatiei 

 Conexiunea la baza de date si logica SQL care probabil 
se vor modifica se pastreaza in clase separate de logica 
aplicatiei 

 Se utilizeaza clase adaptor care se pot schimba pentru 
interactiunea cu alte sisteme 

 Daca se alege intre doua variante de proiectare, se va alege 
cea care ofera o protective mai mare in fata schimbarii 

 

 



Modelarea cazurilor de utilizare 



Modelarea cazurilor de utilizare 

 S-a modelat un caz principal de utilizare care descrie 
situaţiile în care personalul de la recepţie interacţionează 
cu aplicaţia informatică. Acest caz principal sintetizează, 
grupează acţiunile personalului.  

 Spre deosebire de modelul iniţial care presupunea 2 mari 
grupe de activităţi, acest caz propune 5 grupe: 
1. Logare; 

2. Gestiunea rezervarilor; 

3. Rapoarte si documente presosiri; 

4. Gestiune cazari; 

5. Rapoarte diverse. 



Caz de utilizare: Logare 

 Acest caz de utilizare se referă la procesul de accesare a 
aplicaţiei.  

 Conform acestui caz de  utilizare singurele persoane care 
pot accesa aplicaţia sunt persoanele autorizate, carora le-
au fost comunicate numele de utilizator şi parola de acces 



Detaliere: Gestiune rezervari 



Modelare cazuri de utilizare (2) 

 Cazurile de utilizare iniţiale: Primire cerere rezervare şi 
Stabilire disponibil camere au fost comasate în cazul 
numit Cerere rezervare-stabilire disponibil. 

 Actorul - Personal recepţie  
  se ocupă de primirea cererilor de rezervare, cereri ce 

exprimă opţiunile clienţilor.  
 În această situaţie interacţiunea actorului cu sistemul constă 

în consultarea disponibilului de camere prin verificarea dacă 
în perioada menţionată este posibil tipul de cazare solicitat. 

  Astfel, actorul oferă un răspuns prompt, fără a pierde 
timpul cu notarea informaţiilor şi cu verificările. 

 



Modelare cazuri de utilizare (3) 

 Cazurile iniţiale: Acceptare/respingere cerere şi 
Documentare privind detaliile rezervării, devin acum un 
singur caz.  

 Practic, singura responsabilitate a personalului este de a 
furniza aplicaţiei datele rezervării.  

 Actualizarea disponibilului este realizată automat, iar 
completarea acelui jurnal nu mai este necesară, din motive 
evidente. 

 



Modelare cazuri de utilizare (4) 

 În diverse situaţii poate interveni necesitatea modificării datelor unei 
rezervări:   

 data sosirii sau data plecării,  
 în caz de neplată a garantării se modifică rezervarea din garantată în negarantată,  
 se poate schimba ora limită.  

 De asemenea, se poate anula o rezervare.    
 Aceste două cazuri au rezultat din cazul iniţial Gestiunea documentelor de 

rezervare. Spre deosebire de modelul iniţial, acea clasare manuală a 
rezervărilor nu se mai efectuează, deoarece nu este necesară.  

 De asemenea, dispare necesitatea completării acelui Formular de 
modificare-anulare. Actorul trebuie doar să facă modificarea sau anularea 
corespunzătoare, iar disponibilul se va actualiza automat. 

 Modificare date client este un caz de utilizare introdus, deoarece 
informaţiile despre clienţi vor fi păstrate şi astfel pot interveni şi modificări 
referitor la datele clientului 
 



Detaliere: Rapoarte si documente presosiri 



Modelare cazuri de utilizare (5) 
 Acest caz de utilizare s-a născut ca urmare a modelării a două cazuri iniţiale: Prelucrarea 

rapoartelor de rezervări şi Pregătirea pentru sosirea clienţilor. Avem un caz mai complex ce 
evidenţiază mai multe posibilităţi de interacţiune actorului cu aplicaţia informatică.  

 Un caz de utilizare nou, în care actorul – Personalul de la  recepţie –interacţionează  cu 
sistemul în scopul obţinerii rapoartelor pentru cameriste, privind camerele ce trebuie 
curăţate.  

 Un alt caz introdus ce este rezultatul returnării rapoartelor de către cameriste cu 
însemnările de rigoare privind camerele curăţate. Astfel personalul recepţie modifică starea 
camerei corespunzător: curată / necurăţată. 

 Actorul poate solicita şi obţine la orice moment o situaţie exactă cu starea camerelor. 
Camerele pot fi libere/curate (gata să fie distribuite), libere/necurăţate (se mai numesc 
„checked-out”, necesită cel puţin 30 de minute pentru  a fi curăţate), ocupate, blocate. 

 O altă informaţie absolut necesară personalului recepţie este Lista sosirilor şi plecărilor, pe 
care, de asemenea, actorul o poate obţine la orice moment, fără a pierde timp cu verificarea 
acelor formularelor de rezervare. 

 Lista rezervarilor garantate referitor la sosirile preconizate pentru următoarea zi se emite la 
ora 08.00 în fiecare zi pentru a fi transmisă Departamentului Contabilitate. Lista 
actualizată trebuie returnată până la ora 22.00 aceeaşi zi. La ora 22.00 se fac actualizarile. 
Dacă este cazul rezervările garantate devin negarantate. Interacţinuea personalului cu sistemul 
la acest pas se vede în cazul de utilizare Modificare rezervare. 
 



Detaliere: Gestiune cazari 



Modelare cazuri de utilizare (6) 

 Cazurile iniţiale: Înregistrare client şi Atribuire cameră au devenit unul 
singur, deoarece atribuirea camerei, adică modificarea stării se face automat 
fără a fi necesară implicarea directă a actorului. 

  Înregitrarea clientului este în primul rând o cerinţă legală. Dacă se face 
înregistrarea unui client care are o rezervare, atunci datele necesare există 
deja. Pentru clienţii „walk-in” se furnizează sistemului informaţiile de 
înregistrare.  

 Pentru clienţii walk-in personalul recepţie trebuie să actualizeze şi situaţia 
disponibilului de camere pe perioada de şedere a clientului, pentru a se 
evita suprarezervarea. 

 Indiferent dacă este un client cu rezervare, care a achitat o parte sau integral 
sejurul, sau un client walk-in, la momentul înmânării cheii plata sejurului 
trebuie să fie făcută integral. Banii sunt încasaţi de personalul recepţie şi se 
emite o chitanţă. 

 Se verifică dacă data plecării corespunde cu data anunţată, dacă nu, se fac 
modificările de rigoare în situaţia disponibilului şi se modifică starea 
camerei în liberă / necurăţată. 



Modelarea structurii statice 

 După analiză s-a decis renunţarea la unele clase şi întroducerea altora. 
 Cerere rezervare dispare datorită faptului că nu mai are nici o utilitate.  
 Formularul de Rezervare este singurul document care conţine toată informaţia 

relevantă despre un client potenţial şi cererea lui de cazare. De asemenea, multe din 
informaţiile din formular sunt trecute în jurnalul hotelului, ceea ce presupune un 
consum mai mare de timp.  

 De asemenea se doreşte păstrarea informaţiilor despre clienţii hotelului, astfel apar 
noi clase: Client şi Rezervare, şi dispare clasa Jurnal. 

 Diagrama rezervărilor  se transformă în Disponibil, camera şi tip cameră care nu 
ţine evidenţa tuturor camerelor, ci doar a numărului total de camere de fiecare tip.  

 Formularul de modificare-anulare dispare şi ea, ca urmare a faptului că se vor 
introduce noi atribute în clasa rezervare, care să permită efectuarea operaţiei de 
anulare şi datorită unor noi metode ce vor permite modificări asupra rezervării. 

 Formular înregistrare devine Înregistrare care are mai puţine atribute, deoarece 
prin crearea clasei client anumite informaţii nu mai sunt dublate. 

 De asemenea, au fost introdusă doua clase Utilizator şi Cine, clase utilizată pentru 
accesul la aplicaţie, respectiv pentru monitorizarea accesului la aplicaţie. 



Diagrama claselor 
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Modelarea structurii dinamice 

• Personalul trebuie să se logeze înainte de a putea face orice consultare sau 
actualizare. Astfel se poate şti cine a accesat aplicaţia, şi în caz de erori se 
cunoaşte din cauza cui a survenit eroarea.  

• Se realizează validarea numelui de utilizator şi a parolei. 
•  În funcţie de răspuns se acceptă sau nu accesul la aplicaţie. 

 



Gestiunea rezervărilor– Stabilire disponibil 

• Înainte de a face o rezervare sau o înregistrare pentru un client walk-in, 
personalul trebuie să verifice dacă la data dorită există tipul de cameră 
dorit.  

• În funcţie de răspunsul furnizat de sistem se oferă şi răspunsul 
clientului. 
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Acceptare cerere rezervare 

• În momentul în care se oferă un răspuns pozitiv clientului, se trece la 
înregistrarea rezervării.  

• Primul pas constă în verificarea existenţei clientului. Dacă acesta nu există, 
datele sale vor fi salvate.  

• Se purcede la inregistrarea rezervării propriu-zise.  
• La momentul salvarii automat va fi decremetat disponibilul pentru zilele şi 

tipul de cameră cerute 
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Diagramele de activitati: Logare 
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Diagramele de activitati: Gestiune rezervari 



Copyright © 2015, prof.dr. Ion Lungu, conf.dr. Anca Andreescu, lect.dr. Alexandra Florea 
Toate drepturile asupra acestei prezentări sunt rezervate autorilor 

Diagramele de activitati: Rapoarte si documente 

presosiri 
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Diagramele de activitati: Cazare 
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Diagramele de activitati: Eliberare camera 



Diagrama de clase completa 
După analiza acestor diagrame obţinem descrierea completă a 

claselor: 

 

                  

 


