Seminar 3
Realizarea sistemelor informatice
pentru management

Diagrama cazurilor de utilizare UML

Caz de utilizare
 Spe ifi ă u set de a ţiu i exe utate de ătre u

siste sau u su ie t şi are o du la u a u it
rezultat.
 Rezultat, în mod normal, este important pentru un
actor sau un beneficiar.

Actori
 U a tor i tera ţio ează u siste ul î

o textul u ui az

de utilizare.
 A torii reprezi tă roluri are pot i lude fa tori u a i,
hardware extern sau alte sisteme.
 Răspu de la î tre ări de ge ul:
 CINE soli ită i for aţii di siste
 CINE odifi ă i for aţiile di siste
 CINE i tera ţio ează u siste ul

 Se reprezi tă folosi d si

olul spe ifi al u ui o uleţ.

Diagrama cazurilor de utilizare
 Des rie relaţiile di tre u set de azuri de utilizare şi

a torii are parti ipă la realizarea a estor CU.
 Diagramele de CU nu descriu comportamente sau
fluxuri.
 Poate delimita graniţele sistemului analizat prin
includerea CU în interiorul unui dreptunghi.

Relaţii î tre a tori
 Sunt de tipul generalizare/specializare, între un actor

a stra t şi u ul sau

ai

ulţi a tori o reţi

Relaţii î tre a tori şi azuri de utilizare -1
 Asocierile simple sunt folosite pentru a conecta un

actor cu un caz de utilizare.
 A easta reprezi tă o ale de o u i are î tre ei doi.
 Co u i area poate fi şi u idire ţio ală.

Relaţii î tre a tori şi azuri de utilizare -2
 La a est ivel su t per ise

ultipli itatea



ai

ultipli ităţile.

are de ât u u la apătul:

orespu zător CU  actorul este implicat în mai multe cazuri de utilizare de
a el tip şi poate i iţia azuri de utilizare: î paralel o ure t , la diferite
momente de timp sau mutual exclusiv în timp.
 corespu zător a torului  ai ulte i sta ţe ale a torului su t i pli ate î
i iţierea cazului de utilizare putâ d realiza a ţiu i si ulta e sau su esive.


 UML u are otaţii sta dard pe tru situaţiile de

ai sus.

Relaţii între cazuri de utilizare -1
 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
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 î tre azuri de utilizare -3
3. Extindere
 Este folosită atu i â d u CU are lo doar î a u ite o diţii sau
opţio al.
 CU exti s este o plet şi i depe de t de el are îl exti de.
 Extinderea are loc în unul sau mai multe puncte de extindere, definite
în cazul de utilizare extins.
 Se pot aso ia ote sau o strâ geri pe a eastă relaţie pe tru a ilustra
o diţiile î are o porta e tul exti s tre uie exe utat.

Descrierea textuală a u ui CU
Element al cazului de
Descriere
utilizare
Cod
Un identificator unic asociat cazului de utilizare
Stare
Stadiul de fi alizare î are se găseşte, de exe plu: s hiţă,
finalizat 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
anumit 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
începe
Post o diţii
Ce o diţii tre uie î depli ite pe tru a gara ta u fi al reuşit al
scenariului
De la şator
U eve i e t sau o su esiu e de eve i e te are i iţiază
cazul 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
extends)
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 a torii

Lucru la seminar
Să se î toc ească diagra a de cazuri de utilizare şi descrierea textuală a u ui caz de
utilizare pentru scenariul de mai jos.
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.

