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Poziomy analizy

Poziomy analizy

System informatyczny mo»na analizowa¢ bior¡c pod uwag¦ ró»ne �punkty
widzenia� (perspektywy). Podobnie jak w przypadku systemów
biznesowych, tak»e i tutaj, cho¢ ka»da z nich kªadzie nacisk na inny
aspekt, to s¡ one ze sob¡ ±ci±le powi¡zane. Najogólniejszy podziaª
wyodr¦bina, cztery perspektywy, tj.

perspektyw¦ zewn¦trzn¡,

perspektyw¦ strukturaln¡,

perspektyw¦ zachowa«,

perspektyw¦ interakcji.



Poziomy analizy

Poziomy analizy

Perspektywa zewn¦trzna przedstawia przypadki u»ycia systemu
informatycznego, dzi¦ki czemu jej odbiorca wie, jak¡ funkcjonalno±¢
b¦dzie oferowaª system.

Perspektywa strukturalna przedstawia klasy systemu
informatycznego w postaci diagramów klas, dzi¦ki czemu wiadomo,
jakie struktury bed¡ w systemie przetwarzane.

Perspektywa zachowa« przedstawia zachowanie poszczególnych
obiektów w oparciu o diagramy stanów, dzi¦ki czemu wiadomo, co
mo»e sta¢ si¦ z obiektami przetwarzanymi przez system.

Perspektywa interakcji przedstawia przepªywy odbywaj¡ce si¦ w
trakcie dziaªania systemu, dzieki czemu wiadomo, jakie operacje
zachodz¡ w wyniku interakcji z u»ytkownikiem.
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Perspektywa zewn¦trzna

Perspektywa zewn¦trzna

Jest to spojrzenie na system, które traktuje go jak czarn¡ skrzynk¦ (ang.
black box). Perspektywa ta charakteryzuje si¦ tym, »e nie wiadomo ja co±
(bo w ogólnym uj¦ciu mo»e to by¢ dowolna rzecz) dziaªa, ale za to
wiadomo co potra� (zrobi¢).

W idealnym przypadku u»ytkownik powinien mie¢ wªa±nie takie
wyobra»enie systemu informatycznego. Powinien on móc wykorzysta¢
system informatyczny do swoich celów tak, jak korzysta si¦ z drukarki
laserowej czy automatu z napojami. Z du»ym prawdopodobie«stwem
mo»na zaªo»y¢, »e je±li wie co mo»na zrobi¢ (i b¦dzie rozumiaª sens tego
dziaªania), to b¦dzie te» wiedziaª jak to zrobi¢ w oparciu o udost¦pnion¡
funkcjonalno±¢ (porównaj z: syndrom sekretarki).

Perspektywa zewn¦trzna jest wa»nym elementem systemu
informatycznego, gdy» za jej pomoc¡ okre±lane s¡ oczekiwania przyszªych
u»ytkowników w stosunku do systemu.
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Perspektywa zewn¦trzna

Interfejs u»ytkownika

Zapewne maªo osób nie zgodzi si¦ ze stwierdzeniem, i» kluczowym
elementem systemu informatycznego jest jego interfejs u»ytkownika.

Interfejs u»ytkownika jest jednak wyrazem statycznego spojrzenia na
system. Z tej perspektywy nie mo»na pokaza¢ w jaki sposób system mo»e
by¢ u»ywany oraz jak nale»y obsªugiwa¢ poszczególne element, aby
osi¡gna¢ zaªo»one cele.

Z tego powodu wymagany jest opis identy�kuj¡cy dost¦pne akcje oraz
niezb¦dne sekwencje dziaªa« prowadz¡ce do oczekiwanych wyników.
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Perspektywa zewn¦trzna

Przypadki u»ycia

Mo»na powiedzie¢, »e rol¦ podr¦cznika wyjasniaj¡cego zasady korzystania
z interfejsu u»ytkownika peªni¡ przypadki u»ycia.

Tylko te funkcja, które zostan¡ opisane w takim podr¦czniku, stanowi¡
istotne z punktu u»ytkownika sekwencje dziaªa«.

Dla u»ytkowników system skªada si¦ z

interfejsu u»ytkownika,

przypadków u»ycia.
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Perspektywa zewn¦trzna

Elementy perspektywy

Diagramy przypadków u»ycia. Przedstawiaj¡ u»ytkowników systemu
oraz wszystkie zadania przez nich wykonywane.

Diagramy sekwencji (przypadków u»ycia). Przedstawiaj¡ przepªyw
interakcji mi¦dzy u»ytkownikiem a systemem informatycznym w
ramach poszczególnych przypadków u»ycia.

Prototypy intefejsów przedstawiaj¡ce propozycje wygl¡du interfejsów
u»ytkownika.
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Perspektywa zewn¦trzna

Etapy konstrukcji

1 Gromadzenie ¹ródeª informacji, czyli sk¡d mam to wiedzie¢?

2 Identy�kacja potencjalnych aktorów, czyli kto pracuje z systemem?

3 Identy�kacja potencjalnych przypadków u»ycia, czyli co mo»na
zrobi¢ z systemem?

4 Poª¡czenie aktorów i przypadków u»ycia, czyli jakie czynno±ci mo»e
wykona¢ ka»dy z u»ytkowników systemu?

5 Opisanie katorów, czyli kogo lub co reprezentuj¡?

6 Poszukiwanie dalszych przypadków u»ycia, czyli jakie inne funkcje
ma realizowa¢ system?
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Perspektywa zewn¦trzna

Etapy konstrukcji

7 Mody�kacja przypadków u»ycia, czyli co doda¢ a co usun¡¢?

8 Udokumentowanie przypadków u»ycia, czyli jakie zdarzenia
wyst¦puj¡ w przypadku u»ycia?

9 Modelowanie powi¡za« mi¦dzy przypadkami u»ycia, czyli co mo»na
wykorzysta¢ ponownie?

10 Wery�kacja perspektywy, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?
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Perspektywa strukturalna

Obiekty i klasy

Fundamentem podej±cia obiektowego jest d¡»enie do jak najdoskonalszej
reprezentacji otaczaj¡cego nas ±wiata.

Aby stworzy¢ prawidªow¡ reprezentacj¦ w postaci modelu, nale»y skupi¢
si¦ na kilku wa»nych aspektach i pomin¡¢ pozostaªe.

Dlatego je±li chcemy skonstruowa¢ prawidªowy model, musimy wiedzie¢,
jakie cechy modelowanych zjawisk s¡ potrzebne rozwa»anemu systemowi.
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Diagramy klas mo»na konstruowa¢ w oparciu o

analiz¦ zst¦puj¡c¡,

analiz¦ wst¦puj¡c¡.
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Perspektywa strukturalna

Etapy konstrukcji (analiza zst¦puj¡ca)

1 Identy�kacja i modelowanie klas, czyli które z nich s¡ potrzebne?

2 Identy�kacja i modelowanie asocjacji?

3 De�niowanie atrybutów, czyli co chcemy wiedzie¢ o obiektach?
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Etapy konstrukcji (analiza wst¦puj¡ca)

1 Identy�kacja zapyta« i wyj±¢, czyli jakich danych powinien system
dostarcza¢ i jakie przyjmowa¢?

2 Formuªowanie zapyta« i wej±¢, czyli w jaki sposób ma wygl¡da¢
interfejs u»ytkownika?

3 Przeprowadzanie analizy informacji, czyli jakich potrzebujemy klas,
asocjacji i atrybutów?

4 Konsolidowanie diagramów klas, czyli na ile pasuj¡ do siebie
poszczególne cz¦±ci?

5 Wery�kacja diagramów klas, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?
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Perspektywa zachowa«

Elementy perspektywy

Perspektywa strukturalna skªada si¦ z diagramów stanu, z których ka»dy
przedstawia zachowanie indywidualnego obiektu.



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa zachowa«

Etapy konstrukcji

1 Identy�kacja zdarze« mody�kuj¡cych obiekt, czyli jakie zdarzenia
maj¡ na niego wpªyw?

2 Chronologiczne pogruowanie zada«, czyli jak wygl¡da cykl »ycia
obiektu?

3 Modelowanie stanów i przej±¢, czyli jakie stany mo»e osi¡gn¡¢
obiekt?

4 Dodanie akcji do diagramu stanu, czyli co robi obiekt?

5 Wery�kacja diagramu stanu, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?



Perspektywa interakcji

???

???



Perspektywa interakcji

Elementy perspektywy

Perspektywa strukturalna skªada si¦ z

diagramów komunikacji dokumentuj¡cych przepªyw zapyta« w
systemie (ka»de zapytanie jest elementem przypadku u»ycia),

diagramów sekwencji dokumentuj¡cych przepªyw zdarze«
mody�kujacych dane
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Perspektywa interakcji

Etapy konstrukcji diagramów komunikacji

1 Jakie maj¡ by¢ wyniki zapyta«, czyli czego oczekujemy?

2 Identy�kacja klas bior¡cych udziaª w zapytaniu, czyli które klasy z
zapyta« s¡ potrzebne?

3 De�niowanie obiektów pocz¡tkowych, czyli od czego zaczyna si¦
zdarzenie?

4 Projektowanie ±cie»ki zdarzenia, czyli jak b¦dziemy si¦ porusza¢?

5 Mody�kacja ±cie»ki zdarzenia, czyli które dokªadnie obiekty s¡
niezb¦dne?

6 Identy�kacja niezb¦dnych atrybutów, czyli co dokªadnie chcemy
wiedzie¢?

7 Wery�kacja diagramu komunikacji, czyli czy wszystko wydaje si¦
dziaªa¢?
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Etapy konstrukcji diagramów sekwencji

1 Identy�kacja klas bior¡cych udziaª w sekwencji, czyli dzieki zdarzeniu
co ulega mody�kacji?

2 De�niowanie obiektów pocz¡tkowych, czyli od czego zaczyna si¦
zdarzenie mody�kuj¡ce?

3 Propagacja zdarze«, czyli w jaki sposób zdarzenie jest przekazywane?

4 Okre±lenie parametrów zdarzenia, czyli jakie informacje musz¡ zna¢
obiekty?

5 Wery�kacja diagramu sekwencji, czyli czy wszystko wydaje si¦
dziaªa¢?
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