PROBLEME CU PROBLEME

PREFAŢĂ

Această lucrare s-a dorit a fi un efort conjugat al studenţilor Universităţii Titu Maiorescu,
facultăţile de Ştiinţe Economice şi Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei.
Noi, cei care am contribuit la culegerea “Probleme cu probleme”, am studiat diverse
modele de sisteme informatice şi am propus viziunea proprie de rezolvare şi de
reprezentare a acestora cu ajutorul diagramelor UML.
Se va vedea totuşi diferenţa în interpretare a studenţilor celor două facultăţi. În vreme ce
studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Economice au studiat în profunzime cazurile din
punctul de vedere al sistemelor informatice în economie, studenţii de la Facultatea de
Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei au pus accent pe crearea codului care să implementeze
modelul ales.
Sperăm că acest lucru vine în ajutorul celor care sunt interesaţi de studiile de caz din
această culegere, pentru că prezintă viziuni diferite.
Soluţiile noastre nu sunt nici de departe unice, perfecte şi, evident, nici complete. Acestea
pot fi îmbunătăţite şi suntem recunoscători tuturor celor care îşi pot aduce aportul la
completarea efortului nostru.
Dorim să mulţumim pe această cale, îndrumătoarei noastre, doamnei Prof. Univ. Dr.
Mioara Udrică, cea care ne-a oferit ideea şi oportunitatea acestei lucrări.
Sperăm ca această culegere să vă fie de folos într-un fel sau altul ☺
Colectivul de autori ai soluţiilor implementate în această culegere

Colectiv de redacţie:
Lupoaie Andra Elena
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Înaintea prezentării studiilor de caz din această culegere, vom trece în revistă câţiva din
termenii care stau la baza lor, pentru o înţelegere cât mai completă. Aceşti termeni sunt
definiţi cu sensul din domeniul informatic:
Cuvânt
Sistem

Subsistem
Decizie

Dată

DICŢIONAR INFORMATIC
Sistem de gestiune a bazelor de date:
Totalitatea programelor utilizate pentru crearea, interogarea şi
întreţinerea unei baze de date.
Sistem de operare:
1. Ansamblu de programe ce realizează gestiunea resurselor unui
sistem de calcul. Sistemul de operare asigură exploatarea eficientă a
acestor resurse şi rezolvă conflictele care apar între diferiţi utilizatori.
2. Colecţia organizată de programe, specifice tipurilor de echipamente
din componenţa unui sistem de calcul, care asigură: creşterea eficienţei
utilizării resurselor; asistarea utilizatorilor; asistarea operatorilor;
asistarea personalului de exploatare şi a personalului de întreţinere.
Component structural principal, subordonat unui sistem.
Acţiune de determinare a modului de evoluţie a rezolvării unei
probleme sau a unei activităţi cu calculatorul din mai multe alternative
posibile, în funcţie de satisfacerea unei condiţii. La nivelul unui limbaj
de programare, decizia este specificată prin instrucţiuni de control
condiţionat; în cadrul unei- organigrame, decizia se simbolizează
folosind blocuri de decizie.
1. Număr, mărime, relaţie etc. care serveşte la rezolvarea unei probleme
sau care este obţinută în urma unei cercetări, urmând a fi supusă unor
corectări.
2. Reprezentare accesibilă unui procesor, a informaţiei prelucrate. O
dată este caracterizată prin valorile pe care le poate avea, prin operaţiile
primitive de transformare, prin structura sa.

Informaţie

Procedură

Cunoaştere în general, adică apariţia unui element nou, necunoscut
anterior, fie pentru om, fie pentru sistemul de calcul, asupra relaţiei
înconjurătoare; în acest scop se utilizează simboluri care, prin asocierea
lor cu realitatea, furnizează informaţii. Sistemele de calcul prelucrează
informaţii. Astfel, datele furnizate la ieşire pot reprezenta o anumită
informaţie pentru un utilizator, respectiv pot avea semnificaţii deosebite
pentru diferiţi utilizatori.
1. Secvenţă de operaţii executate în scopul rezolvării unei probleme
date.
2. Modul de program ce poate fi apelat din mai multe puncte ale unor
module de program, de obicei la nivelul unui limbaj de programare de
nivel înalt,executând prelucrări determinate asupra unor date
communicate în momentul apelului.
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Proces

Evoluţie în timp. Particularizările utilizate în informatică pentru acest
termen foarte general se referă la două aspecte principale: procese
studiate şi/sau controlate cu sistemele de calcul şi procese care se
studiază în sistemele de calcul. În primul caz, definirea procesului este
specifică disciplinelor în care sunt studiate (fizică, chimie, tehnică) şi
este preluată ca atare în informatică. În ceea ce priveşte procesele care
se studiază în sistemele de calcul, o definire unanim acceptată nu a fost
elaborată până în prezent, evoluţia prelucrărilor fiind caracterizată, mai
definitoriu, prin ‘sarcini’.
Intranet
Este o reţea locală cu arhitectura bazată pe tehnologia internet şi care
permite comunicarea pentru un grup închis de utilizatori care
construiesc o bază comună de informaţii.
Extranet
Este o aplicaţie specială ce permite unor organizaţii accesul la
informaţiile furnizate pe intranet.
Internet
Un sistem mondial de reţele de calculatoare interconectate, care
înlesneşte serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea
unei sesiuni de lucru de la distanţă, transferul de fişiere, poşta
electronică şi grupurile de discuţii.
Tehnologie
Ansamblul proceselor, metodelor, operaţiilor etc. utilizate īn scopul
obţinerii unui anumit produs.
Birotică
Ansamblu de tehnici şi mijloace care tind să automatizeze activităţile
de birou, în special aspectele legate de comunicaţie prin cuvânt scris
sau printr-o imagine.
Implementa
Fază a activităţii sistematice de programare în scopul obţinerii
produsului program finit, pe baza proiectului acestuia, prin codificarea
şi testarea modulelor programului şi integrarea lor în cadrul acestuia.
Activitatea de integrare urmăreşte construirea şi testarea treptată a
programului pe baza modulelor competente.
Metodologie/m (Iterativă) aplicarea repetată a unui procedeu de calcul pentru obţinerea
etodă
soluţiei unei probleme. Fiecare repetare (iteraţie) utilizează valorile
calculate în pasul de iteraţie precedent pentru a calcula valori mai
apropiate de soluţia dată. Numărul de iteraţii este dependent de precizia
dorită. Dacă procedeul iterativ este convergent pentru o precizie dată,
numărul de iteraţii este limitat. Valorile calculate în fiecare iteraţie pot
fi considerate ca termeni ai unui şir, care, dacă este convergent,
defineşte o metodă iterativă convergentă, limita şirului reprezentând
soluţia calculată.
Proiecta
Proiectare logica :
1. Sinteza unei scheme logice, care implementează un set de funcţii
specificat.
2. Etapă a proiectării unui sistem informatic sau al unui produs program
în care se defineşte modelul general, ’la nivel logic’, independent de
forma de implementare.
Analist
Specialist care îndeplineşte sarcinile: analizează şi evaluează sistemul
informaţional/informatic existent, defineşte împreună cu utilizatorii
cerinţele informationale şi construieşte modelul logic al noului sistem,
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Algoritm

Agregare
Generalizare
Moştenire
Polimorfism

Diagramă

Scenariu
Variabilă

Atribut

proiectează şi întocmeşte instrucţiunile de executare a procedurilor
manuale din sistem, evaluează gradul în care noul sistem dat în
exploatare satisface cerinţele utilizatorilor, face propuneri de
modificare şi dezvoltare. Analistul trebuie să posede cunoştinţe
aprofundate în domeniul organizării şi conducerii, al modelării
matematice şi al cercetării operaţionale, al ingineriei sistemelor, să aibă
cunoştinţe generale despre echipamente şi prelucrarea automată a
datelor, despre implicaţiile psihologice şi sociale ale introducerii
sistemelor informatice.
Concept folosit în mod intuitiv pentru a desemna o mulţime finită de
operaţii cunoscute, care, executate într-o ordine bine stabilită, pornind
de la un set de valori- intrarea a.- ce aparţine unei mulţimi de asemenea
seturi, multime numită domeniul de definiţie al a., produc în timp finit
un alt set de valori- iesirea a.-. Algoritmul are 3 caracteristici
principale: 1.determinismul, 2. universalitatea, 3. finitudinea.
Este o relaţie de tip parte-întreg în care obiecte ce reprezintă
componente ale unui întreg sunt asociate cu întregul. Agregarea este un
caz particular de asociere şi nu este un concept independent.
Este o relaţie dintre o clasă de bază şi una sau mai multe clase derivate
ale ei.
Evidentiază partajarea atributelor şi operaţiilor de-a lungul unei ierarhii
între clase şi subclase. Moştenirea permite construirea de noi tipuri de
obiecte şi clase evitând rescrierea şi recodificarea.
Defineşte caracteristica unei operaţii de a se comporta în mod diferit în
funcţie de clasa de obiecte căreia îi aparţine. El permite invocarea
pentru obiecte de diferite tipuri a operaţiilor cu acelaşi nume
(semnătura), dar semantică şi implementare diferite.
D. UML: sunt mijloace de reprezentare şi vizualizare a elementelor de
modelare. (D. de stări), graf orientat, utilizat pentru descrierea
transformării de intrare/ieşire realizată de un automat. Nodurile grafului
reprezintă stările automatului, iar arcele indică modul de efectuare a
tranziţiilor între stări. (D. de timp), reprezentare a variaţiei în funcţie de
timp a unuia sau mai multor semnale electrice.
Reprezintă parcurgerea diferitelor drumuri (situaţii) prezentate într-un
caz de utilizare.
Construcţie utilizată în limbajele de programare de nivel înalt, pentru
reprezentarea în program a valorii unei date, indivizibile în raport cu
prelucrările specificabile în limbaj, şi care poate fi modificată pe
parcursul execuţiei programului sau pentru execuţii diferite ale
acestuia. În general, o variabilă este cunoscută prin intermediul unui
identificator, asociat datei reprezentate, numit identificator de variabilă.
Informaţie ce însoţeşte o categorie sintactică. Toate atributele unei
categorii sintactice formează informaţia semantică asociată categoriei,
determinându-i "înţelesul". Atributele sunt asociate unui nume de
obicei prin declaratii, dar pot rezulta şi din context. Momentul la care
se face această asociere între o categorie sintactică şi un atribut al său,
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Asociere
Operaţie

Societate
informaţională
Software
Document
Baza de Date
Model

Flux
informaţional
Cod

se numeşte momentul legării.
Reprezintă legăturile dintre tabele (în baza de date).
(Intrare-ieşire) activitate care se desfăşoară în sistemul de intrare-ieşire
la execuţia unei comenzi. Operaţia de intrare-iesire desemnează acţiuni
executate de canalul de intrare-ieşire, unitatea de legătură şi
echipamentul periferic desemnate la iniţierea programului de canal, din
care face parte comanda.
Se naşte într-un mediu în care numărul celor care folosesc tehnologii
informaţionale depăşeşte o mărime critică.
Ansamblul programelor ce asigură funcţionarea calculatoarelor sau a
unor aplicaţii informatice.
Formular care urmează a fi completat de către utilizator, pentru
introducerea directă a datelor folosind tehnici de recunoaştere a
formelor.
Este un ansamblu structurat de date legate funcţional între ele. Baza de
date este gestionată de programe numite sisteme de gestiune a bazelor
de date.
Descriere formală a unui sistem de aşteptare prin specificarea modului
de intrare a cererilor în sistem, a structurii şirurilor de aşteptare şi
unităţii de servire precum şi a disciplinelor de servire utilizate în staţii.
Un astfel de model nu poate descrie decât aproximativ un sistem real
datorită caracterului pur aleator al intrării cererilor în sistem şi absenţei
unui aparat matematic care să descrie complet procesul de servire.
Reprezintă drumul parcurs de o informaţie din momentul apariţiei ei şi
până când, pe baza cunoaşterii activităţii ce a dat naştere informaţiei, se
declanşează un nou proces economic.
Codul reprezintă o succesiune finită de caractere (cifre şi litere) prin
care este caracterizat un atribut dintr-o colectie de date.

În continuare, vor fi prezentate studiile de caz ale modelelor alese de studenţii care au
lucrat la aceste implementări (numele, facultatea şi titlul fiecărui studiu de caz).
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Andronic Ionuţ, Soare Ana – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
SOCIETATE COMERCIALĂ DE FABRICARE DE MOBILIER

Societatea comercială “SOLMOB” S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1995 şi îşi are sediul în
comuna Pantelimon, Str.Livezilor, nr.22, iar punctul de lucru este în oraşul Pantelimon,
Str. Sf. Pantelimon, nr. 6.
Principalul obiect de activitate este producţia, în care sunt incluse:
o Fabricare de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, bucătării, grădini etc
o Finisarea mobilierului, cum ar fi: vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea, cu excepţia
scaunelor şi banchetelor.
În cadrul acestei societăţi, atunci când se doreşte să se obţină un nou produs, la nivelul
secţiei de producţie se întocmeşte aşa-numita reţetă a produsului, un act nefiscal în care
sunt menţionate toate materiile prime, materialele necesare, precum şi cantităţile acestora.
Aceste informaţii sunt transmise în gestiunea societăţii care verifică rezistenţa acelor
materii prime şi materiale necesare, iar pentru fiecare se va elibera un bon de consum.
Astfel, se va descărca din gestiune, fiind aprobat transferul către secţia de producţie care
le va recepţiona.
Secţia de producţie va trece la consumul materiilor prime şi materialelor, conform reţetei.
Astfel, se va obţine produsul dorit care, în prealabil, a fost finisat.
Imediat obţinut produsul, secţia de producţie eliberează către gestiune nota de predare,
astfel fiind înregistrat în gestiune noul produs finit.
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Diagrama cazurilor de utilizare:
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Diagrama claselor:
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Diagrama de secvenţe:
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Diagrama stărilor pentru clasa “materii prime si materiale”:

Astfel, în diagrama claselor se vor adăuga următoarele metode:
1. în starea “INSCRISE IN RETETA” s-au adaugat metodele:”Cantitate pt fiecare
materie şi material în parte” care se va trece printre operaţiile clasei “Reţetă”; ”Adaugă
materii şi materiale”, “Şterge materii şi materiale” şi ”Modifică cantitatea materiilor şi
materialelor”, care se vor aminti printre metodele clasei “Materii prime şi materiale”.
2. în starea “ELIBERATE PE BONUL DE CONSUM” se vor adăuga următoarele
metode: ”Cantitatea materiilor de pe fiecare bon”, ”Cantitatea materialelor de pe fiecare
bon” şi “Preţul fiecărei materii şi fiecărui material de pe fiecare bon”, clasei “Bon
consum”.
3. în starea “REGASITE IN PRODUS” se vor adăuga operaţiile “Cantitatea de materii
regăsite în produs” şi ”Cantitatea materialelor regăsite în produs”, clasei “Produse
finite”.
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Diagrama claselor după realizarea diagramei de stare a clasei ”Materii prime şi
materiale”:
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Diagrama de colaborare:

1.
2.
3.
4.

se verifică existenţa cantităţilor de materii şi materiale din gestiune
materiile şi materialele sunt descărcate din gestiune(BC)
se eliberează BC în funcţie de denumirile materiilor şi materialelor
gestiunea aprobă transferarea materiilor şi materialelor către secţia de producţie

Astfel, în diagrama claselor se vor adăuga următoarele atribute şi operaţii:
”specifică den materii şi materiale” la clasa “Bon consum”
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”cant de materii şi materiale eliberate pe BC” la clasa “Materii prime şi
materiale”, operaţie care este generată de atributul care face legătura cu clasa
“Bon consum”, şi anume: ”uBonconsum”- variabila identificator
“verifică existenţa cant materii” şi ”înreg BC în funcţie de cant materiilor
existente” la clasa “Gestiune”, precum şi variabilele identificator: ”vcantmaterii”
pentru a se putea utiliza informaţiile din clasa “Materii prime şi materiale” şi
“vBonconsum” pentru a se folosi de datele din clasa “Bon consum”.
Diagrama claselor după ce s-au trecut şi informaţiile din diagrama de
colaborare:
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Diagrama de activităţi:

NU

DA
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M.C.D.

1,1
1,n

intocmeste

1,n
inregistreaza
1,1

1,1

1,n

1,n
MateriimatRetet

verifica
1,n
1,n
Materiimat BC
1,n

1,n

1,n

elibereaza

Prod finite NP

1,n
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1,1

M.L.D.
Regula 1:
Rsectia de productie=(Nrsectie, Administrator, Zone de lucru,
Rreteta=(Nrreteta,
RMateriiprimesi materiale=(Codmat, Codmateriale, Denmat,
Cantmaterii, Cantmateriale, Pret,
Rgestiune=(Codgestiune,
Rbonconsum=(Nrbc, Databc, Cantbc, Pretbc,
Rnotapredare=(Nrnp, Datanp, Cantnp, Pretnp,
Rprodusefinite=(Codprodus, Denprodus, Cantprodus, Pretprodus,

Denmateriale

Um,

Denmateriale

Um,

Regula 2:
Rsectia de productie=(Nrsectie, Administrator, Zone de lucru)
Rreteta=(Nrreteta, Nrsectie, Codgest)
RMateriiprimesi materiale=(Codmat, Codmateriale, Denmat,
Cantmaterii, Cantmateriale, Pret)
Rgestiune=(Codgestiune)
Rbonconsum=(Nrbc, Databc, Cantbc, Pretbc, Codgest)
Rnotapredare=(Nrnp, Datanp, Cantnp, Pretnp, Nrsectie)
Rprodusefinite=(Codprodus, Denprodus, Cantprodus, Pretprodus)
Regula 3:
Rproduseobtinute=(Nrnp, Codprod)
Rmateriimat Reteta=(Nrreteta, Codmaterii,Codmateriale)
RmateriimatBC= (Nrbon,Codmaterii,Codmateriale)
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Epistatu Ion – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
PREZENTAREA UNUI CAZ CONCRET DE ACTIVITATE COMERCIALĂ.
FABRICĂ DE CONFECŢII TEXTILE

În cadrul unei fabrici de confecţii textile, activitatea este structurată pe compartimente.
Începând cu depozitul de materiale, continuând cu sala de croit, linia de fabricaţie şi
sfârşind cu depozitul de produse finite, materialele trec prin diferite stadii de execuţie
ajungând în final produse finite.
În cazul prezentat clientul emite comanda către fabrică asigurând totodată şi toate
materialele necesare executării ei (aşa numitul sistem LOHN).
Depozitul de materiale recepţionează materialele din care debitează sălii de croit
necesarul de materile principale (stofă, căptuseală, furnituri).
Sala de croit croieşte materialele principale transformându-le în repere croite pe care le
transmite apoi liniei de fabricaţie.
Linia de fabricaţie primeşte materiale auxiliare (aţă, nasturi, embleme) cu ajutorul cărora
transformă prin asamblare reperele croite primite de la sala de croit, în produse finite.
După ambalare, produsele finite sunt stocate în depozitul de produse finite de unde se
face livrarea lor către client împreună cu materialele rămase.
După expedierea mărfii se emite factura către client.
Activitatea sistemului informatic al societăţii descrise mai sus este realizată din
ansamblul format de datele de intrare (iniţiale şi intermediare), actele normative folosite,
precum şi de procedeele de prelucrare a datelor.
Date de intrare:
Tranzacţii externe :
• nume client,
• număr order,
• model,
• tip material,
• cod material,
• cantitate material,
• dată producţie,
• dată livrare,
• dată recepţie material,
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•
•

size (mărime corporala, măsura ce reflectă conformaţia corpului),
cantitate specificată (cantitatea specificată pentru fiecare size în parte).

Tranzactii interne :
• cantitate croită,
• cantitate livrată,
• cantitate (totală) specificată,
• cantitate (totală) croită,
• cantitate (totală) livrată,
• valoare factură materiale,
• valoare factură manoperă,
• valoare factură produs,
• valoare penalităţi.
Acte normative:
• proforma order,
• tabel dimensional,
• schiţă model,
• factură materiale recepţionate,
• factură execuţie produs finit,
• legislaţia vamală în vigoare,
• contractul încheiat de conducerea fabricii cu clientul.
Procedee de prelucrare a datelor:
• Recepţionarea şi transmiterea documentelor în format electronic,
• Editarea şi listarea datelor,
• Vizualizarea şi consultarea datelor.
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O reprezentare succintă, iniţială şi nestandardizată a sistemului informatic ar putea fi
următoarea:

Procesul se desfăşoară astfel:
1) Societatea de confecţii recepţionează actele normative ce conţin datele de intrare,
2) Se face prelucrarea datelor de intrare conţinute în actele normative. Sub aspectul
prelucrare date regăsim operaţiile de recepţie material, lansare comandă, croire,
debitare material, execuţie în fabricaţie, livrare, facturare, etc.
Descrierea cazurilor de utilizare:
1) Denumirea sau titlul: Procesarea unei comenzi de produse de confecţii,
2) Scop: Realizarea şi livrarea de produse finite,
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3) Actori: Client, Depozit materiale, Sala de croit, Linia de fabricaţie, Depozit
produse finite,
4) Punct iniţial: Clientul emite comanda şi livrează materialele,
5) Punct final: Depozitul de produse finite livrează clientului produsele finite
împreuna cu materialele rămase dupa procesarea comenzii,
6) Descriere derulare la nivelul celui mai semnificativ scenariu:
• Clientul emite comanda,
• Clientul furnizează materialele,
• Depozitul de materiale recepţionează materialele,
• Depozitul de materiale emite materialele principale sălii de croit,
• Sala de croit primeşte materialele principale, realizează repere croite şi le
debitează pe linia de fabricaţie,
• Linia de fabricaţie primeşte reperele croite de la sala de croit precum şi
materialele auxiliare de la depozitul de materiale asamblându-le în
produse finite pe care apoi le ambalează şi le înmagazinează în depozitul
de produse finite,
• Depozitul de produse finite livrează produsele finite clientului împreună
cu materialele rămase după procesarea comenzii,
• Se emite factura pentru produsele livrate către client.
7) Rezultat măsurabil: Comanda este onorată prin livrarea produselor finite.
Unified Modeling Language reprezintă o nouă metodă de analiză şi poiectare orientate
obiect aparută ca urmare a introducerii standardizării. U.M.L. nu reprezintă o metodă în
sine ci este mai mult un instrument, o notaţie grafică ce acoperă majoritatea diagramelor
necesare reprezentării ciclului de viaţă al unui sistem informatic.
În continuare sunt prezentate câteva diagrame UML specifice sistemului informatic
tematic ales:
1) Diagrama cazurilor de utilizare,
2) Diagrama claselor,
3) Diagrama de secvenţe,
4) Diagrama schimbărilor de stare.
Diagrama cazurilor de utilizare :
În diagrama cazurilor de utilizare sunt incluşi actorii şi cazurile de utilizare iniţiate de
aceştia. Cazurile de utilizare descriu interacţiunile potenţiale dintre actori şi sistemul
informatic. Actorii sunt elemente ale sistemului care generează evenimente.
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proiect
Emite comanda
Livreaza materiale
Client

<<include>>
<<extend>>

Receptioneaza materiale
<<include>>

Returneaza materiale ramase
<<include>>

Debiteaza materiale auxiliare
Debiteaza materiale principale
<<include>>
Depozit_materiale

<<include>>
Primeste materiale auxiliare
Primeste materiale principale
Sala_de_croit
Alimenteaza repere croite

Primeste repere croite
<<include>>

Livreaza produse finite
<<extend>>

Depozit_produse_finite
Ambaleaza

Rezerva capacitate productie

<<extend>>

Depoziteaza produse
Factureaza

În diagrama de mai sus, cazurile de utilizare se observă că pot avea între ele diferite
relaţii:
- relaţia de extensie:
1) “Returneaza materiale rămase” este o extindere a cazului “Recepţionează materiale”,
2) “Depozitează produse” este o extindere a cazului “Ambalează” care este la rândul său
o extindere a cazului “Livrează produse finite”,
- relaţia de incluziune:
3) cazul “Alimentează repere croite” este inclus în “Primeşte repere croite”,
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Linie_de_fabricatie

4) Cazul “Primeşte materiale principale” este inclus în “Debitează materiale principale”
care este inclus în “Receptionează materiale” care la rândul său este inclus în “Livrează
materiale”.
Diagrama claselor:
Diagrama claselor este reprezentarea relaţională a claselor unui sistem.
Clasele corespund semantic entităţilor din sistemul real. Ele sunt constituite din grupuri
de obiecte cu atribute, operaţii şi relaţii comune.
Client

*

NumeClient : char
ValoareM anopera : real
ValoareM ateriale : real
AfiseazaClient()
Livreaza()
Factureaza()
Penalitati()
Furnizeaza
*Emite

*

Comanda

Livreaza

Materiale receptionate

NrOrder : integer
M odel : string
NumeClient : char
DataProductie : string
DataLivrare : string
CantitateSpecificata : integer
Size : char
TotalCantitateSpecificata : integer

TipM aterial : char
CantitateM aterial : real
CodM aterial : string

Lanseaza
*

AfiseazaM aterial()
ReturneazaRest()
ElibereazaNecesar()
Receptioneaza materiale()
Debiteaza
*

CalculeazaNecesar()
ProcesareOrder()
Repere croite

NumarSerie : integer
NrOrder : integer
Size : char
CantitateCroita : integer
TotalCantitateCroita : integer
TimbreazaProdus()
ImperecheazaProdus()
PrimesteM aterialePrincipale()
Alimenteaza

Planifica
*

Produse finite

Produse livrate
NrOrder : integer
Size : char
CantitateLivrata : integer
TotalCantitateLivrata : integer

*

BarcodProdus : undefined
CantitateFinita : integer
TotalCantitateFinita : integer
Size : char

*
Ambaleaza

InregistreazaBarcod()
AlimenteazaRepereCroite()
AlimenteazaM aterialeAuxiliare()
RezervaCapacitateProductie()

Ambaleaza()
ReturneazaM ateriale()
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*

Diagrama de secvenţe:
Diagrama de secvenţe reprezintă interacţiunile dintre obiecte din punct de vedere
temporal, ilustrând ordinea cronologică a interacţiunilor dintre ele pentru scenarii ale unui
singur caz de utilizare.
În diagrama de secvenţe sunt reprezentate numai obiectele ale căror clase au fost descrise
şi între care există relaţii în diagrama claselor. Obiectele relaţionează prin mesaje, iar
mesajele au corespondenţă cu operaţiile claselor din care fac parte obiectele.

Client:

Comanda:

M ateriale receptionate:

Repere croite:

Produse finite:

Produse livrate:

Proceseaza

Rezerva capacitate productie

Receptioneaza materiale

Alimenteaza materiale principale

Alimenteaza repere croite

Alimenteaza materiale auxiliare

Ambaleaza

Returneaza materiale

Livreaza

Factureaza

În
diagrama de secvenţe se observă că din punct de vedere temporal,
secvenţa “Livrează“ precede două secvenţe anterioare : “Ambalează“ şi “Returnează
materiale“, întrucât una dintre condiţiile contractuale prevede livrarea produselor
împreună cu restul materialelor rămase.
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Diagrama schimbărilor de stare :
Diagrama de stare descrie comportamentul obiectelor unei singure clase evidenţiind
dinamica atributelor şi legăturilor sale cu alte obiecte din sistem.
Astfel, conform diagramei de stare de mai jos, comanda poate fi lansată numai dacă sunt
satisfăcute simultan următoarele condiţii: există capacitate de producţie şi există
materiale recepţionate.

cancel[receptioneaza materiale = 0]
start

Comanda lansata

start[rezerva capacitate productie > 0]

M ateriale receptionate
Do/ receptioneaza materiale

quit

cancel[rezerva capacitate productie = 0]

start[receptioneaza materiale >0]
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Produse finite
Do/ rezerva capacitate productie

Ionescu Maria-Nancy – Facultatea de Ştiinţe Economice

ACORDAREA UNUI CREDIT DE CĂTRE ING ROMANIA
Acordarea unui credit bancar (de un anumit tip) pentru o persoană fizică indiferent dacă
deţine sau nu cont la banca ING.
Descrierea companiei :
ING Romania face parte din ING Group, unul dintre cele mai puternice grupuri
financiare din lume. De-a lungul anilor, ING şi-a câstigat şi pe piaţa românească reputaţia
de grup financiar ce oferă cele mai complexe produse şi servicii pentru o paletă largă de
clienţi : corporaţii, instituţii şi persoane fizice.
ING Romania oferă :
-produse bancare pentru companii
-produse bancare pentru persoane fizice
-asigurări de viaţa şi pensii
ING Group desfăşoară o gamă variată de operaţiuni în România, oferind un pachet
complet de servicii.
Credite oferite pentru persoanele fizice :
1. Extra’ROL - linie de credit
2. ING Personal – credit
3. Credit ipotecar
4. Credit de nevoi personale cu ipotecă
Documente necesare creditului :
-cerere de credit
-copia actului de identitate
-acord de consultare Biroul de Credite
-adeverinţă de salariu sau alte documente doveditoare ale venitului (în funcţie de
tipul de activitate pe care îl desfăşoară persoana fizică)
-acte de proprietate
DENUMIRE : acordarea unui credit bancar
ACTORII
: consultantul de credite şi persoana fizică
SCOPUL
: stabilirea acordării sau nu a creditului
INCEPUT : persoana fizică solicită creditul
consultantul de credite solicită documentaţia şi verifică
FINAL
: acordarea creditului
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Activitati efectuate :
- persoana fizică solicită un credit ipotecar
- consultantul de credite cere documentaţia
- dacă persoana fizică are deja cont deschis la Banca ING, se verifică informaţia
existentă ; daca nu, datele personale ale persoanei fizice sunt introduse în baza de
date spre deschiderea unui cont
- sistemul calculează posibilitatea acordării creditului ipotecar
- după analiza datelor, creditul ipotecar este permis
- persoana fizica primeşte înştiinţarea şi se încheie un contract de credit
REZULTATUL : creditul ipotecar este acordat
Diagrama Use Case:
Persoana fizica

Consultantul
de credit
Solicita
creditul

Cere
documentatia

Depune
documentele
Calculeaza
posibilitatea
acordarii
creditului

Primeste
informatia

Informeaza
persoana
fizica
Incheie
contractul

Diagrama claselor :
Clasele sunt : PersoanaFizica
Cerere
Credite
SituatieFinanciara
ContractCredite
26

CPersoanaFizica

CCerere

CCredite

DenPersFiz : String
CodPersFiz : Integer
Localitate : String
Telefon : Integer
vidCerere : Boolean
AfiseazaDenumire()
StergePersFiz()
AdaugaPersFiz()
AfiseazaPersFizCerrere()

NrCerere : Integer
DataCerere : String
ValCerere : Cerere
Stare : String
AfiseazaCerere()
AdaugaCerere()
StergeCerere()
AfiseazaValCerere()
IncarcaDataCerere()
AfiseazaAprobat()
AfiseazaAprobatPartial()
SeteazaStare()
AfiseazaDataAprobarii()
ListaSume()

CodCredit : Integer
TipCredit : Sting
DenCredit : Sting
AfiseazaTipCredit()
AdaugaDenCredit()
StergeTipCredit()

CSituatieFinanciara
CodPersFiz : Integer
VenitAnual : Real
ActeProprietate : String

CContractCredite

AdaugaSitFin()
StergeSitFin()
ModificaSitFin()

ModificaContract()
StergeContract()
AdaugaContract()
AfiseazaContract()
IncarcaContractCredite()

NrContract : Integer
DataContract : String
SumaAcordata : Real
Dobanda : Real
Penalitati: Real

Diagrama de secvenţe:
PersoanaFizica:
PersoanaFizica

Credit:

ConsultantCredite:

Solicita
Cere documentatia
Depune documentele
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Contract:

Calculeaza posibilitatea
acordarii creditului
Informeaza persoanele fizice
Incheie

Diagrama de colaborare:

PersoanaFizica :

1 : realizeaza o

3 : se acorda

Cerere:

2 : se aproba
Credite:

Pentru urmărirea solicitării şi acordării creditului se construieşte următoarea diagramă de
colaborare :

CPersoanaFizica
DenPersFiz
Vid : Cerere
AfiseazaPersFizCerere()

CCerere
NrCerere
DataCerere
ValCerere
AfiseazaValCerere()
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CCredite
CodCredit
TipCredit
DenCredit
StergeTipCredit()
AdaugaDenCredit()

Pentru afişarea persoanelor fizice şi numărul cererii corespunzătoare în clasa
“CPersoanaFizica”, la atribute este necesară o variabilă identificator “Cerere”.
Daăa în clasa “CCerere” am efectuat operaţia “AfiseazaValCerere()” , ne întoarcem în
DIAGRAMA CLASELOR şi adăugăm această operaţie.
Diagrama de stare (pentru clasa CERERE) :
Acceptată

Sosită
DO:consulă PersFiz
verifică PersFiz

trimitere

Înregistrată
DO:încarcă data PersFiz
încarcă Cerere

[SumaSitFin < ValCerere]
Aprobare
Parţială

În curs de aprobare
DO: CalcValCerere
Afişează aprobat parţial

[SumaSitFin=ValCerere]
Aprobată
DO: Lista Sume
Afişează data
Setează Stare

Pentru a putea efectua în clasa Cerere operaţia SeteazaStare, este necesară declararea
unui atribut Stare de tip String .
Dacă în diagrama de stări încărcăm datele din cerere, ne întoarcem în diagrama
claselor şi trecem această operaţie “IncarcaDateCerere()” .
Analog
pentru
“AfiseazaAprobat()”,
“AfiseazaAprobatPartial()”,
“AfiseazaDataAprobarii()”, “ListaSume()” => dacă în diagrama de stări am facut aceste
operaţii, ne întoarcem în diagrama claselor şi le adăugăm în clasa CCerere.
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Diagrama de activităţi:
-se completeaza descrierea cazurilor de utilizare
SE SOLICITA CREDITUL

SE SOLICITA DOCUMENTATIA

SE ADUCE DOCUMENTATIA

SE INTRODUC DATELE IN SISTEM

SE VERIFICA DATELE
DA

NU

SE APROBA
ACORDAREA
CREDITULUI

SE REFUZA ACORDAREA
CREDITULUI

SE INTOCMESTE
CONTRACTUL DE
CREDITE

NU SE REALIZEAZA
CONTRACTUL DE
CREDITE
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Liscan Maria – Facultatea de Ştiinţe Economice
Sistem informatic pentru urmărirea activităţii într-o agenţie imobiliară
Descrierea activităţii agenţiei imobiliare
Agenţia imobiliară CASA TA SRL este o agenţie nou apăruta pe piaţa românească,
singurul domeniu de activitate al firmei fiind cel al tranzacţiilor imobiliare.
(apartamente/ultra/semi/central, case şi vile, birouri, spaţii comerciale, industriale,
terenuri) pe baza unui contract de intermediere.
În activitatea sa curentă, agenţia imobiliară întreţine relaţii cu clienţii săi , care
acţionează asupra ofertelor şi cererilor .
Sistemul informatic al agenţiei imobiliare este conceput şi pus la dispoziţia utilizatorilor
(agenţilor imobiliari) pentru a transfera aceste evenimente în mulţimi de mai multe
operaţii. De acum totul devine mai simplu. Aplicaţia permite utilizarea aceleiaşi baze de
date centralizate pentru gestiunea ofertelor şi cererilor prezentate. Sistemul va fi generat
dupa ce se va începe efectiv introducerea ofertelor clienţilor.
Principalele activităţi ale agenţiei imobiliare:
Descrierea activităţilor principale ale agenţiei are în vedere stabilirea obiectivelor
sistemului informatic în raport cu particularităţile activităţii unei agenţii imobiliare,
cerinţele conducerii acesteia şi priorităţile stabilite prin legislaţia imobiliară.
Principalele servicii oferite de agenţie sunt:
• intermedieri în vederea vânzării, cumpărării sau închirierii de proprietăţi imobiliare;
• consultanţă în domeniul pieţei imobiliare;
• evaluării imobiliare;
Clienţii care constituie piaţa ţintă a agenţiei sunt clienţii care au nevoie de servicii de
închiriere relativ ieftine şi nu solicită servicii extra, cumpărări de apartamente, case şi
vile, spaţii comerciale şi de birouri, depozit, hale de producţie, terenuri intravilane şi
extravilane.
Activitatea de urmărire a agenţiei
Se referă la materializarea tranzacţiilor care au loc în cadrul agenţiei şi asigurarea
colaborărilor la nivelul gestiunilor ofertelor şi cererilor, al gestiunilor contractelor şi al
editărilor de rapoarte şi documentaţii.
Activitatea de gestiune a utilizatorilor
Grupurile de utilizatori ai sistemului informatic sunt organizate după următoarele criterii:
- personalul agenţiei;
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- cei cu drepturi de acces preferenţial (agenţii imobiliari şi administratorul de
sistem);
- după durata existenţei (grupuri temporare, create la apariţia unor drepturi de
care pot beneficia numai anumite persoane, şi permanente);
Activitatea de gestionare a ofertelor şi cererilor
Activitatea de constituire şi actualizare a ofertelor şi cererilor agenţiei se desfăşoară între
clientul agenţiei persoană fizică sau juridică şi agentul imobilar.
Această activitate este formată din următoarele operaţii complexe :
• Solicitarea unei oferte de către client
• Selectare ofertă
• Definitivarea contractului
• Procesarea facturii şi efectuarea plăţii
În scopul derulării acestor operaţii complexe se desfăşoară următoarele fluxuri
informaţionale :
Activitatea 1:
Clientul işi expune dorinţa agentului imobiliar; aceasta conţine datele generale pentru ca
agentul să poată identifica mai uşor oferta.
Activitatea 2 :
Clientul accesează baza de date adăugând cererea, iar în cazul în care este disponibil ceva
apropiat de dorinţa clientului se selecteaza si i se prezintă aceasta.
Activitatea 3:
În cazul în care se finalizează acţiunea cu un contract, se emite în final factura către client.
Activitatea de gestiune a contractelor
Activitatea 1:
Agentul imobiliar poate adăuga un contract, poate realiza modificări şi are drept de anulare
a acestuia. El mai poate face căutări în baza de date.
Activitatea 2 :
A doua activitate surprinde situaţia în care deja contractul este finalizat; se realizează
vizualizarea şi tipărirea acestuia.
Definirea obiectivelor sistemului informatic al agenţiei imobiliare
Obiectivele sistemului informatic presupun abordarea şi rezolvarea informatică a unor
probleme cu caracter sintetic, într-o manieră sistematică. Aceste obiective au caracteristici
generale şi specifice ce depind de cadrul legislativ-normativ, dotarea cu tehnică de calcul,
cu maşini pentru deplasare şi cerinţele dezvoltării economice, imediate şi de perspectivă,
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ale agenţiei respective. Programul informatic este complex, propriu şi înglobează atât
activităţile realizate de agent cât şi de administratorul de sistem. În acest fel facilitează
folosirea programului prin controlul asupra drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor.
Diagrama cazurilor de utilizare:
Cazul principal de utilizare:
Diagrama oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor activităţi desfăşurate în cadrul
unei instituţii. Actorul a fost intitulat “agent imobiliar” şi este cel care beneficiază şi în
acelaşi timp efectuează toate activităţile prezente în diagramă. Fiecare dintre acţiunile
reprezentate în diagrama generală a cazurilor de utilizare vor fi reluate şi prezentate pe larg,
punându-se în evidenţă toate activităţile care le compun.
Diagrama cazului de utilizare pricipal:
Actorul – agent imobiliar – se ocupă de primirea clienţilor, căutarea în baza de date şi
întocmirea contractelor. În această situaţie interacţiunea actorului cu sistemul constă în
consultarea disponibilului de apartamente, garsoniere, terenuri prin verificarea opţiunilor
menţionate de client. Astfel, actorul oferă un răspuns promt, fără a pierde timpul cu notarea
informaţiilor şi cu verificările.

Cazurile iniţiale: acceptare/respingere, cerere şi documentare privind detaliile rezervării,
devin acum un singur caz.
Practic, singura responsabilitate a personalului este aceea de a furniza aplicaţiei datele
rezervării. Nu este necesară completarea vreunui formular ci doar căutarea datelor.
Actualizarea disponibilului este automată.
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Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare:
Diagrama de gestiune a utilizatorilor:
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Diagrama de gestiune a ofertelor si cererilor:
Adăugarea unei oferte sau a unei cereri se face cu ajutorul calculatorului, în diverse
situaţii putând interveni necesitatea modificării datelor unui contract, în caz de neplată, de
exemplu, anulându-se contractul. Nu se completează niciun formular de anulare a
contractului, acest lucru făcându-se automat: agentul (actorul) face modificarea
respectivă sau anularea, iar disponibilul agenţiei se actualizează automat.
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Diagrama claselor :

Diagrama de secvenţe:
Diagramele de secvenţă dezvoltă în mod natural scenariile cazurilor de utilizare. Acestea
transformă evenimentele identificate în scenariile cazurilor de utiliare, într-o reprezentare
grafică a utilizărilor sistemului de către un actor. Fiecare eveniment are ca rezultat un
mesaj trimis unui obiect cu perspectiva că acel obiect va realiza o operaţie.
Diagrama de secvenţă descrie cronologic interacţiunea obiectelor, identificând mesajele
schimbate între obiecte ca răspuns la un eveniment, precum şi secvenţa mesajelor. Este o
vizualizare a intercomunicării claselor pentru un anumit scenariu al cazurilor de utilizare.
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a ) Diagrama de secvenţă pentru “Logare”:

b ) Diagrama de secvenţă pentru “Stabilire disponibil”:
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c ) Diagrama de secvenţă pentru “Încheiere contract”:
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d ) Diagrama de secvenţă pentru “Înregistrare client”:
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e ) Diagrama de secvenţă pentru “Emitere factură”:

Diagrama de stare:
Diagramele de stare realizate identifică evenimentele care fac tranziţia unui obiect dintr-o
stare în alta. Aceste diagrame descriu toate operaţiile şi atributele unei clase în timpul
unui eveniment. Diagrama identifică stimulii care declanşează acţiunea. Ea include
numele stării oricărei variabile în timp ce obiectul este în funcţiune, precum şi
evenimentul care declanşează tranziţia la o nouă stare.
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Diagrama de stare a unui imobil :

Diagrama de activităţi:
Diagramele de activitate permit o mai bună înţelegere a operaţiilor, în special a celor
foarte complexe. Prin intermediul acestor diagrame sunt evidenţiate detaliile din cadrul
unor operaţii ale claselor.
Aceste diagrame sunt reprezentate sub forma unui tip de stare care specifică activitatea
unei anumite clase. Diferenţa constă în faptul că un grafic de stare reprezintă întregul
obiect, în timp ce o diagramă de activitate reprezintă în mod tipic doar o operaţie în
cadrul unui obiect .
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Cererea
clientului

Verificare
cerere client

?

Nu sunt
îndeplinite
cerinţele

Sunt
îndeplinite
cerinţele

Completare
formular

Completare
contract

?

Nu se fac
modificări

Apar
modificări

Completare,
modificare,
ştergere
contract
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Se
respinge
clientul

MODELUL CONCEPTUAL AL SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND
ACTIVITATEA UNEI AGENŢII IMOBILIARE

Clienti :
Nume si
prenume :
CNP :
Adresa :
Telefon :
E-mail :

1,n

1,1
Contract :
Nr contract :
Data contact :
Tip imobil :
Mod de plata :

Incheie
1,n

Imobil contactat
Tip imobilc:
Pret contactat:

1,n
Emit

1,n

1,1
Document de plata :
Nr document :
Data document :
Tip document :
Suma platita :

Factura
platita

1,n
Imobil:
Tip imobil:
Pret imobil :
Descriere imobil:
Stare imobil:
Mentiuni:

1,n
Conform

1,1
1,1

1,n

Facturi :
Nr factura :
Data factura:
Stare factura :
1,n
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Imobil facturat:
Tip imobilf:
Pret facturat:

MODELUL LOGIC DE DATE AL SISTEMULUL INFORMATIC
PRIVIND ACTIVITATEA UNEI AGENŢII IMOBILIARE
Pentru trecerea de la modelul conceptual de date (MCD) la modelul logic de date (MLD)
se aplică regulile lui CODD:
1 . Pentru fiecare entitate din MCD se defineşte în MLD o relaţie (schema de
relaţie) ce conţine atributele entităţii .
2 . Dacă într-o asociere pentru o entitate cardinalitatea maximală este 1, în
MLD, tabelului corespunzător i se adaugă cheia entităţii cu care intră în asociere şi
atributele asocierii .
3 . Dacă într-o asociere ambele cardinalităţi maximale sunt n, în MLD se
adaugă o nouă relaţie ce conţine cheile celor două entităţi, precum şi atributele asocierii.
RClienti = ( Nume şi prenume, CNP, Adresa, Telefon, E-mail)
RContract = ( Nr contract, Data contract, Tip imobil, Mod de plata, CNP )
RImobil = ( Tip imobil, Pret imobil, Descriere imobil, Stare imobil, mentiuni )
RFacturi = ( Nr factura, Data factura, Stare factura, Nr contract, Nr document )
RDocumentDePlata = (Nr document, Data document, Tip document, Suma platita, CNP )
RContractImobil = ( Nr contract, Tip imobil, Pret contractat )
RFacturiImobil = ( Nr factura, Tip imobil, Pret facturat )
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MODELUL ORGANIZATIONAL DE PRELUCRARE AL SISTEMULUI
INFORMATIC PRIVIND ACTIVITATEA UNEI AGENŢII IMOBILIARE

Agenti :

Imobil :

Client :

Contract :

Consultare
NU

DA

Refuz
Verificare
client

?

Exista
Clientul ?

?
NU

DA
Adauga
client

Adauga
contract

Modifica
contract

Stergere
contract
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Livezeanu Colda Miruna – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
APLICAŢIE PENTRU GESTIUNEA STUDENŢILOR, CURSURILOR ŞI A
FACULTĂŢILOR UNEI UNIVERSITĂŢI
În cele ce urmează vom prezenta o aplicaţie simplă ce realizează gestiunea datelor
referitoare la studenţi, facultăţi şi cursuri ale unei univerităţi.
Aplicaţia are în componenţă o bază de date unde sunt păstrate toate informaţiile
referitoare la studeţi, facultăţi şi cursuri.
Baza de date este realizată în microsoft Access 2003 şi are în componenţă următoarele
tabele:
- Cursuri – păstrează informaţiile referitoare la cursuri: id-ul cursului, numele cursului
şi numărul de credite aferent acestuia.
- Promovaţi – păstrează informaţiile despre situaţia scolară a studentilor, şi anume daca
sunt sau nu promovaţi, în tabel este reţinut număru matricol al studentului şi string-ul
„da” sau respectiv „nu” în câmpul „promovat” dacă studentul este au nu promovat.
- Studenţi – păstrează informaţiile referitoare la studenţi: numărul matricol, numele şi
prenumele, numărul de credite precum şi grupa din care face parte studentul, anul
deducându-se din prima cifra sa numărului grupei.
- Studenţi_Cursuri – este tabelul care face legatura dintre studenţi şi cursurile alese si
frecventate de aceştia. O înregistrare a tabelului va conţine următoarele informaţii:
numarul matricol al studentului, id-ul cursului, precum şi nota obţinută de student
la
cursul respectiv. În cazul în care studentul nu are nota încă stabilita la cursul respectiv
câmpul „nota” va avea valoarea null şi va putea fi completat ulterior. Fiecare student are
un număr de inregistrari in tabelul Studenţi_Cursuri egal cu numărul de cursuri pe care le
frecventează.
- Facultate – reţine informaţiile referitoare la facultăţile universităţii, şi anume: id-ul
faculăţii si numele acesteia.
- Studenţi_Facultăţi – păstreză informaţiile referitoare la repartiţia studentilor în
facultăţi, şi anume numărul matricol al studentului şi id-ul facultăţii pe care acesta o
frecventează. Datorită faptului ca acest tabel are cheia primară compusă din ambele
câmpuri, şi anume: nr_matricol şi id_facultate un student poate fi înscris la mai multe
facultăţi.
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Figura (1) arata relaţiile dintre tabelele bazei de date. Campurile subliniate reprezintă
cheile primare ale tabelelor respective

Fig.1
Aplicaţia mai are în componenţă şi o interfaţă grafică realizată în limbajul Java cu
ajutorul mediului de programare NetBeans 5.5 şi utilizând jdk1.6.0.
Interfaţa grafică este cea care realizează comunicarea uşoară între utilizator şi baza de
date permitându-i acestuia din urmă sa realizeze interogările dorite intr-un mod extrem de
simplu, prin apasarea unui singur buton.
Aplicaţia are o pagină prinicipală pe care se găseşte meniul de unde utilizatorul poate
selecta una acţiunea dorita. Utilizatorul poate întreprinde următoarele acţiuni:
- Adăugare cursuri - această opţiune permite utilizatorului sa adauge în baza de date
cursurile nou aparute, utilizatorul nu trebuie decat sa completeze informaţiile aferente pe
fromularul din pagină.
- Adăugare facultate - această opţiune permite utilizatorului sa adauge în baza de date
una sau mai multe facultăti nou înfiinţate.
- Adăugare promovaţi - aceasta opţiune realizează adăugarea studenţilor şi a situaţiei
şcolare a acestora în tabelul Promovaţi. Acest lucru se realizează foarte uşor, utilizatorul
trebuie sa
introducă doar numărul matricol al studentului toate calculele în privinţa
numărului de credite şi a situaţie şcolare fiind efectuate de către aplicaţie.
- Adăugare studenţi - este opţiunea care permite introducerea studenţilor nou
înmatriculaţi în baza de date.
- Adăugare studenţi - cursuri : adauga, în baza de date, informaţiile referitoare la
cursurile frecventate de fiecare student în parte.
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- Adăugare studenţi - facultate : adauga, în baza de date, informaţiile legate de
facultatea sau facultăţile, după caz, la care este înscris fiecare student în parte.
Pentru realizarea acestei aplicaţii am folosit diagramele UML care permit studierea
modului de lucru al aplicaţiei din mai multe puncte de vedere. Am utiliyat trei tipuri de
diagram UML, şi anume următoare
Diagrama Use Case:
Diagrama USE CASE sau diagrama cazurilor de utilizare mi-a permis sa identific actorii
care intervin în sistem precum si acţiunile pe care acestia le efectuează sau sunt efectuate
asupra lor.
Astfel am identificat trei actori:
- Student: în cazul studentului apar următoarele cazuri de utilizare:
- Este înscris la o facultate
- Are cursuri
- Primeşte note
- Facultate: apar cazurile de utilizare următoare:
- Are studenţi înscrişi
- Are cursuri
- Curs: cu un singur caz de utilizare:
-Are număr de credite.
În
figura
(2)
este
prezentată diagrama USE
CASE.

Fig.2
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Diagrama Claselor:
Diagrama CLASELOR, care este singura dintre diagramele UML care este
implementabilă.Aceasta diagramă mi-a pemis sa identific clasele pe care urma să le
implementez în sistem, câmpurile şi metodele acestora.
În cadrul acestei aplicaţii apare un fapt ciudat, clasa Studenţi_Facultăti nu are nici
câmpuri şi nici metode proprii, aceste lucru datorându-se faptului ca aplicaţia este o
aplicaţie cu baza de date iar clasa respectivă nu face decât sa-ne permită să facem
legatura între clasele Studenţi şi Facultăţi.
În figura (3) prezentăm diagrama de clase a aplicaţiei.

Fig.3
Diagrama de Secvenţe:
Ultima diagrama UML pe care am folosit-o la realizarea proiectului este Diagrama de
SECVENŢE care ilustrează interacţiunile dintre obiecte din punct de vedere temporal.
Este întocmită pentru scenarii ale unui caz de utilizare şi arată obiectele şi interacţiunile
dintre ele de-a lungul unui scenariu.
În diagrama de secvenţe apar doar obiectele ale căror clase sunt reprezentate în diagrama
claselor şi între care au fost definite relaţii. Mesajele corespund operaţiilor prin care
obiectele comunică. Reprezintă apeluri ale operaţiilor descrise la niveul claselor. Pentru
fiecare mesaj, în clasa obiectului destinatar, trebuie sa existe o operaţie corespunzătoare,
reacţia obiectului la mesajul primit.
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Această diagramă ne-a ajutat sa punem în evidenţă mesajele dintre obiecte.
În figura (4) prezentăm diagrama de SECVENŢE a aplicaţiei:

Fig.4
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Lupoaie Andra-Elena – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Visual Paradigm for UML1 - MODEL DE FUNCȚIONARE A LIFTULUI
Visual Paradigm for UML este o
unealtă vizuală UML CASE care este
de mare ajutor în construirea
aplicaţiilor într-un mod mult mai rapid,
mai bun şi mai ieftin. Cu ajutorul
acestui instrument se pot construi toate
modelele de diagrame de modelare
oferindu-se şi facilitatea de generare de
cod în diferite limbaje de programare.
În special în cursul fazelor de analiză
şi dezvoltare a procesului, Visual
Paradigm for UML vă va ajuta să obţineţi un produs de calitate superioară.
Pentru a arăta funcţionalitatea acestui instrument, am avut în vedere un model cunoscut
de toată lumea, şi anume FUNCȚIONAREA LIFTULUI. În continuare voi prezenta
enunţul acestui model şi paşii ce trebuie urmaţi pentru construirea diagramelor în Visual
Paradigm for UML.
Enunţ: Model de funcţionare a liftului:
-Pasagerul apasă butonul de la un etaj;
-Sistemul liftului detectează butonul apăsat, precum şi etajul de la care a fost apelat
-Uşile se deschid
-Pasageru intră şi apasă butonul etajului dorit
-Uşile se închid
-Liftul se mută la etajul
cerut
-Uşile se deschid
-Pasagerul iese
-Uşile se închid

1

www.visual-paradigm.com
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Pentru acest model, voi construi în Visual Paradigm şase diagrame UML. Pentru a

construi o nouă diagramă se alege din meniul File -> New Diagram -> UML Diagrams .
Diagrama Use Case:
De regulă, diagrama Use Case se compune prima. Aceasta descrie relaţiile şi
dependinţele dintre diferite grupuri de cazuri de utilizare şi actori participanţi la proces.
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Diagrama Class:
Diagrama de clase arată diferite clase din care este compus sistemul. Diagrama arată
operaţiile (metodele) şi atributele (variabile) claselor precum şi structura statică a claselor
sistemului, adică ce clase “se cunosc” sau ce clase fac parte din altele. Însă diagrama de
clase nu prezintă apeluri de metode între ele.

Diagrama State:
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Diagramele State arată diferite stări ale obiectului, pe parcursul existenţei lui, precum şi
cauzele schimbării stărilor. Diagramele State prezintă obiectele ca automate finite care
pot fi într-una din câteva stări finite. Stările pot fi schimbate de un număr finit de cauze.
Această diagramă a fost construită pentru clasa lift. Se observă că toate acţiunile din
această diagramă apar în diagram class ca operaţii. De fapt, motivul pentru care a fost
construită această diagramă, ca toate diagramele prezentate în continuare, este
completarea diagramei class.
Diagrama Sequence:
Diagrama Sequence arată comunicarea dintre diferite obiecte (apelurile diferitelor
metode) unde factorul timp joacă rolul principal. Diagrame Sequence indică ordinea
apariţiei şi durata comunicării între obiecte.
În timpul construirii diagramei de secvenţe s-a observat necesitatea creării unei noi clase,
numită Pasager, care va fi adăugată în diagrama class.
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Astfel, în urma modificărilor aduse, diagrama class va arăta astfel:

Diagrama Activity:
Diagramele Activity descriu ordinea acţiunilor sistemului cu ajutorul diferitelor Activity.
Aceasta este o formă specială a diagramei State, însă conţine în principal acţiuni.
Diagramele Activity sunt asemănătoare cu diagramele procedurale de Flux, cu deosebirea
că toate acţiunile sunt legate de un obiect.
Această diagramă a fost cel mai mult utilizată la scrierea codului în Java, programul
urmând exact ordinea acţiunilor din programul principal: public static void
main(String[] args).
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Diagrama Collaboration:

Diagramele Collaboration arată interacţiunea dintre obiecte într-o situaţie concretă. Spre
deosebire de diagramele Sequence care pun accent pe interacţiunea exprimată în timp,
diagramele Collaboration arată legăturile logice între obiecte.
A se observa că acţiunile din această diagramă completează la randul lor operaţiile din
diagrama class.
Creare cod sursă:
După ce modelul este creat, este interesant de văzut cum poate fi creat codul sursă al
modelului. Diagramele ajută mai mult la înţelegerea structurii modelului decât la crearea
codului sursă. Totuşi, Visual Paradigm for UML vă ajută să exportaţi clasele create în
unul din limbajele C++, Java sau PHP. Visual Paradigm crează mostrele de clase care vă
permit să scrieţi clasele implementând funcţionalităţile dorite. Pentru asta, duceţi cursorul
la Tools -> Instant Generator şi de aici alegeţi limbajul dorit.
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O să apară următoarea fereastră în care va trebui să completați cerințele și pe urmă veți
avea clasele gata generate.
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Să deschidem unul din fişierele generate şi să vedem cum arată porţiunea de cod
generată, care bineînţeles trebuie completată de programator.
CLASA C_BUTON:
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Pentru acest model am implementat şi programul în Java. Prin câteva printscreen-uri o să
vedem cum anume.

Cod sursa (exemplu implementare Java):
package lift;
import java.util.*;
import java.lang.*;
class C_USA {
private boolean _inchisa = true;
private static C_MOTOR _controleaza=new
C_MOTOR();
public void deschide() throws Exception {
_inchisa=false;
System.out.println("Usa s-a deschis!");
}
public void inchide() throws Exception {
_inchisa=true;
System.out.println("Usa s-a inchis!");
}
}
class C_LIFT {
private boolean _directie=true;
private int _etaj=0;
private static C_MOTOR _controleaza=new C_MOTOR();
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public void ajunge() throws Exception {
_etaj=_controleaza.contor_etaj();
System.out.println("Liftul a ajuns la etajul "+_etaj);
}
public void opreste() throws Exception {
_directie=false;//Liftul nu mai este in miscare
}
public boolean statut() throws Exception {
return _directie;
}
}
class C_BUTON {
private boolean _iluminat=false;
private C_MOTOR _comunica=new C_MOTOR();
public void ilumineaza() throws Exception{
_iluminat=true;
System.out.println("Butonul de la etajul "+_comunica.contor_etaj()+" s-a
aprins!");
}
public void opreste_lumina() throws Exception {
_iluminat=false;
System.out.println("Butonul de la etajul "+_comunica.contor_etaj()+" s-a
stins!");
}
public void statut() throws Exception {
System.out.println("Motorul functioneaza!");
}
public void apasa() throws Exception {
ilumineaza();
}
}
class Pasager{
private boolean _inauntru=false;
private boolean _intra=false;
public boolean in_afara(boolean p_inauntru){
_inauntru=p_inauntru;
return _inauntru;
}
public boolean inauntru(){
if (_inauntru==false)
System.out.println("Pasagerul este afara!");
else
System.out.println("Pasagerul este inauntru!");
return _inauntru;
}
public boolean intra(){

60

if (_inauntru==false)
System.out.println("Pasagerul intra!");
else
System.out.println("Pasagerul iese!");
return _inauntru;
}
}
public class C_MOTOR {
private static int _contor_etaj; //etajul la care se afla
pasagerul
private static int _pozitie; //etajul la care se afla liftul
inainte de a-l chema pasagerul
private static boolean _directie;
private static C_LIFT _controleaza=new C_LIFT();
private static C_USA _unnamed_C_USA_=new
C_USA();
private static C_BUTON _comunica=new
C_BUTON();
public static void usa_deschisa(){
try {
_unnamed_C_USA_.deschide();
}
catch(Exception e){};
}
public static void usa_inchisa(){
try {
_unnamed_C_USA_.inchide();
}
catch(Exception e){};
}
public static boolean directie() {
if (_contor_etaj>_pozitie)
_directie=true; //liftul urca
else
_directie=false; //liftul coboara
return _directie;
}
public static int contor_etaj() throws Exception {
return _contor_etaj;
}
public static int pozitie() throws Exception {
return _pozitie;
}
public void apeleaza() throws Exception {
_comunica.apasa();
_pozitie=_contor_etaj;
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}
public void muta() throws Exception {
_controleaza.ajunge();
_comunica.opreste_lumina();
_controleaza.opreste();
}
public static void main(String[] args){
C_MOTOR motor=new C_MOTOR();
Pasager pasager=new Pasager();
System.out.println("Dati etajul la care sunteti!(Etajul la care se afla pasagerul)");
Scanner in=new Scanner(System.in);
motor._contor_etaj=in.nextInt();
System.out.println("Pasagerul este inauntru=true sau afara=false?");
Scanner sc=new Scanner(System.in);
pasager.in_afara(sc.nextBoolean());
try {
motor.apeleaza();}
catch (Exception e){};
if (pasager.inauntru()==false)
{ try {
motor.muta();
motor.usa_deschisa();
if (pasager.intra()==false) //Pasagerul intra
{ motor.usa_inchisa();
System.out.println("Dati etajul la care pasagerul doreste sa ajunga!");
Scanner et=new Scanner(System.in);
motor._contor_etaj=et.nextInt();
motor.apeleaza();
motor.muta();
motor.usa_deschisa();
pasager.in_afara(true);
pasager.intra();
motor.usa_inchisa();
}
else //Pasagerul iese
{motor.usa_inchisa();
pasager.inauntru();
}
}
catch (Exception e) {};
}
else
try
{
motor.usa_inchisa();
motor.muta();
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motor.usa_deschisa();
pasager.in_afara(true);
pasager.intra();
motor.usa_inchisa();
}
catch (Exception e) {};
}
}

Testare:
Orice produs informatic trebuie testat înainte de “punerea” pe piaţă. Există diferite
metode de testare a unui produs informatic. Pentru modelul de mai sus, se va utiliza
Criteriul de parcurgere a drumurilor din graful de control – o reţea care cuprinde
structurile de control ale programului.
Mai jos este o variantă de construire a grafului de control pentru programul care
implementează modelul discutat. Testarea se face pentru porţiunea de cod din programul
principal, cea colorată cu albastru mai sus.
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in= ; sc= ;

motor.apeleaza()

i

pasager.inauntru()=false

pasager.inauntru()=true

motor.usa_inchisa()
motor.muta()

motor.muta()
motor.usa_deschisa()

i
pasager.intra ()=false

motor.usa_inchisa(); et=

pasager.intra()=true

motor.usa_deschisa()

pasager.in_afara()

motor.usa_inchisa()

pasager.intra()
motor.apeleaza()

pasager.inautru()

motor.usa_inchisa()

motor.muta()

motor.usa_deschisa()

pasager.in_afara(true)

pasager.intra()

motor.usa_inchisa()
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În continuare, se vor lua în considerare 3 jocuri de test şi se va arăta aplicarea criteriului
de testare pentru acestea.
1.

et=4 ; sc=false
Se observă că se parcurge ramura then a instrucţiunii if.

2.

et=4 ; sc=true
Se observă că se parcurge ramura else a instrucţiunii if.
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3.

et=9 ; sc=false
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Marinescu Angela Nicoleta – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
SCHEMA CREDITĂRII UNEI BĂNCI
Descrierea activităţii:
1. Denumire: finanţarea de credite
2. Scop: creditarea clienţilor persoane fizice şi juridice
3. Actori: clientul, banca
4. Punct iniţial: depunere cerere clienţi
5. Punct final: aprobare de credite
6. Derularea activităţii:
-

Clientul depune cererea de credit la bancă;

-

Inspectorul de credite verifică dosarul clientului, dacă acesta şi-a depus actele
necesare analizei şi actualizează baza de date dacă vine un client nou;

-

Se întocmeşte dosarul de analiză a situaţiei financiare a clientului;

-

Face calculul coeficientului de îndatorare a creditului;

-

Aprobă sau nu cererea de credit;

-

Informaţiile finale cu privire la acordarea de credit sau nu ajung la client.

7. Rezultatul măsurabil: cererile clienţilor şi contractele de credit sunt numerotate
cantitativ (automat de
către un program folosit de bancă).
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Diagrama cazurilor de utilizare:

Descrierea activităţii se regăseşte în diagrama de utilizare.
Explicaţii:
-

clientul vine şi depune la bancă documentele respective pentru o cerere de credit;

-

inspectorul de credite verifică informaţiile cu privire la documente şi poate
actualiza baza de date a clienţilor;

-

inspectorul de credite face calculul coeficientului pe baza documentelor depuse,
analizează suma cerută de către client;

-

directorul de credite din cadrul băncii aprobă sau nu cererea de credite a clientului
în funcţie de rezultatele calculate.

În final, informaţiile cu privire la cerere ajung la clienţi.

68

Diagrama claselor şi obiectelor:

În diagrama claselor şi obiectelor se prezintă următoarele elemente:
- în clasa “CLIENTI” sunt prezentate caracteristicile clienţilor;
- în clasa “CREDITE” sunt introduse toate felurile de credite şi anume: credite pentru
nevoi personale cu şi fără ipotecă, credite de consum, credite ipotecare, credite auto,
credite pentru turism, credite pentru tratamente medicale, credite imobiliare, şi se poate
calcula pentru fiecare fel de credit dobânda aferentă pe un an sau 6 luni;
- în clasa “CERERI CLIENTI” se trec: denumirea creditului, perioada de creditare (adică
în câţi ani poate clientul să achite suma contractată) şi suma cerută ;
- clasa “CONTRACTE CREDITE” reflectă creditele aprobate de către bancă şi include
numărul şi data semnată de către client în contract, precum şi suma contractată cu
dobânda respectivă şi termenul de plată al finanţării creditului;
- clasa “SITUATIE FINANCIARA” este utilizată pentru verificarea documentelor şi
extragerea unor informaţii legate de client necesare pentru finanţarea cu credite, şi
anume: cifra de afaceri sau venitul pe cap de locuitor pentru persoane fizice precum şi
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profitul, dividendele pentru persoane juridice şi alte datorii de plată. Tot aici se va calcula
şi coeficienul de îndatorare al clientului şi se analizează suma cerută deoarece banca
trebuie să işi planifice în aşa fel finanţarea creditelor încât să nu se ajungă la lichidarea ei.
NOTĂ: vom adăuga variabila identificator în clasa “SITUATIE FINANCIARA” pentru
“denumire client” şi “cod client” şi pentru “denumire credit” din clasa “CONTRACTE
CREDITE”.

Diagrama de secvenţe:

Contracte
cereri

Cereri
clienti
Clienti
Depunere cerere

Credite

Situatie
financiara

Cerere credit

Situatie financiara actualizata
Calcul coeficient
Aprobare contracte credit
Acordare credit

Observaţie: mesajele primite în diagrama de secvenţe se regăsesc în diagrama claselor şi
obiectelor la clasele destinate.
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Diagrama de stare:
a) Pentru client:
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b) Pentru cerere credit:

Observaţie: Metodele şi atributele adăugate noi în diagrama de stare se regăsesc şi în
diagrama claselor şi obiectelor.
Această diagramă de stare s-a construit pentru a se vedea ce stări tranzitează un client
atunci când depune o cerere de credit la bancă, precum şi o cerere de credit, după cum se
vede în modelul de mai sus.
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Diagrama de activităţi:

Se primeste cererea client

Se analizeaza suma ceruta

?

Se inregisteraza cererea de credit

Se refuza cererea de credit

Se acorda creditul

Notă: “?” : suma cerută de client poate fi aprobată şi acordată sau nu, în funcţie de
priorităţile băncii. Se ţine seama foarte mult de suma contractată, de felul creditului şi
mai ales de situaţia financiară a clientului. În urma calculelor făcute de către inspectorul
de credite senior pentru clientul respective, se acordă creditul ( coeficientul de
rambursare a creditului).
Diagrama de colaborare:
Diagrama de colaborare este realizată tocmai pentru a se observa colaborările în timpul
depunerii, analizei şi aprobării unei cereri de credit şi anume:
-

clientul vine la bancă şi depune cererea de credit;
cererea se verifică de către bancă;
creditele includ analiza cererii;
se analizează coeficientul din situaţia financiară a clientului;
analiza este făcuăa pentru a se observa dacă clientul este capabil să returneze
banii;
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-

se acordă sau nu creditul în funcţie de analiza făcută;
clientul rambursează creditul.

Clienti:

Cerere client:

Den client

Nr.cerere

1:depunere
cerere

Cod client

Data cerere

Tel client

Credite:
2:se verifica
cererea de
credit

Denumire
credit

Adresa cl

Denumire cerere
credit

Afisare den cl

Suma ceruta

Dobanda
aferenta

Afisare cod cl

Total cereri

Afisare fel credit

Total sume cerute

Afisare
dob/6luni
Afisare dob/an

Situatie
financiara:

Contracte
credite:
Nr.contract
Data
contract

Cod credit

3:se
analizeaza
situatia
financiara a cl

VIDen cl
5:se acorda
creditul

VIden credit

VICod cl
Vn sau
Ca/pers
Calcul coeficient

Suma
contractata

Total Vn/familie

Afiseaza cl
6:rambursare
credit

Total credite
aprobate
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4:nu se
acorda

Modelul conceputual de date (MCD):
CLIENTI

CREDITE

Den client
Cod client
Tel client

Denumire
credit
Cod credit

Adresa cl

Dobanda
aferenta

1,n

CERERI
CLIENTI
1,n

contine

Nr.cerere
Data cerere
Denumire cerere
credit
Perioada cerere
credit

depune

1,1

ClContracte

1,n

1,n

Suma ceruta

1,n

Suma
perioada

SITUATIE
FINANCIARA

CONTRACTE
CREDITE

VIDenumire cl

1,n

VICod cl

aproba

Nr.contract

1,1

Data contract

Vn sau Ca/pers

VIden credit

profit

Suma contractata

dividende

dobanda

Alte credite de
plata

Termen plata

1,n

analiza

Modelul logic de date (MLD):
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1,1

Regula 1:
RClienti = (DenClient, CodClient, AdresaClient, TelClient, Nr.cerere )
RSituatieFinanciara =( VIdenClient, VIcodClient, VnsauCa/pers, profit, dividende,
AlteSumeDePlata,
Nr.contract )
RCredite = (DenCredit, CodCredit, DobandaAferenta, Nr.Cerere)
RCereriClienti = ( nr.cerere, DataCerere, DenCredit, PrioadaCrereCredit, SumaCeruta)
CodClient ,CodCredit)
RContracteCredite = ( nr.Contract, DataContract, VIdencredit, SumaContractata,
dobanda, TermenPlata)

Regula2:
RClientiContracteCredite = (DenClient, CodClient,Nr.Contract)

Mihailescu Marius Iulian – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
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SISTEM DE ÎNREGISTRARE AL STUDENŢILOR UNEI UNIVERSITĂŢI
Proiectul “Sistem de Înregistrare al Studenţilor unei Universităti” işi propune creearea
unei aplicaţii ce serveşte atât studen ilor cât şi profesorilor în planificarea examenelor şi
înregistrarea pentru acestea.
Etapele ce au stat la baza implementării sistemului sunt :
1.Tabel de evenimente
2.Diagrama UseCase
3.Diagrama de clase
4.Crearea bazei de date
5.Implementarea programului propriu-zis
Sistemul are la bază patru evenimente fundamentale pentru orice sistem proiectat în acest
scop şi anume :
‐ Departamentul furnizează orarul claselor
‐ Timpul de producere al orarului
‐ Înregistrarea studentului pentru clasă
‐ Timpul de producere al listelor pentru clase
Toate aceste evenimente precum şi alte detalii legate de ele sunt descrise în tabelul de
evenimente ce urmează:
Tabel de evenimente pentru Sistem de Înregistrare al Studenţilor unei Universităti
Actorul ce
Actorul
Număr
Descriere
Datele de
furnizează
Datele de
ce primeşte
eveniment
eveniment
intrare
datele de
ieşire
informa iile
intrare
de ieşire
1.
Departamentul Orarul
Departament
submite
claselor
orarul claselor
2.
Timpul de
Orarul
Student
producere al
universitaţii Departament
orarului
pe clase
Profesor
3.
Înregistrarea
Cerere
Student
Lista
Student
studentului
înregistrare
studen ilor
pentru clasa
pe clase
4.
Timpul de
Lista clase
Profesor
producere a
listelor pentru
clase
Versiune :
Modificări :

Data :
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Tabelul de evenimente constituie una dintre etapele fundamentele ale implementării
sistemului, cu el clarificând exact ce date de intrare avem, cine le furnizează, ce
informaţii ies din sistem şi cine le primeşte.Tabelul de evenimente a fost construit pe
baza analizei evenimentelor aşa cum ilustrează imaginea de mai jos.

Diagrama Use Case:
Diagrama de cazuri (UseCase) pentru acest proiect reprezintă acţiunile ce au loc când
actorul foloseşte sistemul pentru a completa un proces.Diagrama arată într-un mod grafic
sistemul în relaţie cu actorii şi mediul înconjurător.

Diagrama de clase:
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Diagrama de clase sub formă grafică urmareşte aceleaşi convenţii ca cele ale unui model
de domeniu.Cu ajutorul ei sa identificat relaţiile dintre clase, tipul atributelor etc ,în final
acest lucru permitând lejeritatea implementării sistemului.

Paraschiv Georgiana, Silistri Nurgian, Şerban Camelia - Facultatea de Ştiinţe Economice
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MODEL DE ÎNTREPRINDERE PRODUCĂTOARE DE PRODUSE DE
PAPETĂRIE
Întreprinderea este producătoare de produse de papetărie.
Vânzările se pot realiza pe bază de:
1) Comandă primită de la clienţi. Comanda este analizată verificându-se stocul
existent şi analizându-se clientul. Se verifică dacă există contract încheiat cu
clientul, în caz contrar, clientul este introdus în baza de date. În urma analizei,
comanda este acceptată sau respinsă. Dacă se aprobă comanda, se întocmeşte
factura şi se livrează marfa. Dacă nu se acceptă comanda, clientul este informat.
2) Vânzare în magazinele proprii. Produsele finite sunt date spre vânzare pe baza
procesului verbal de predare. În magazinele proprii, vânzarea se face pe baza
bonului fiscal, iar în cazul în care clientul solicită factura, aceasta este întocmită.

Diagrame UML (Limbaj standard de modelare)
Diagramele UML sunt mijloacele de reprezentare şi vizualizare a elementelor de
modelare. Diagramele sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagrama cazurilor de utilizare
Diagrama claselor
Diagrama de secvenţe
Diagrama de colaborare
Diagrama de stări
Diagrama de activităţi

Diagrama cazurilor de utilizare:
Această diagramă descrie comportamentul sistemului în activitatea de vânzare.
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Vanzari
<<include>>

Transmitere comanda

Receptie comanda

Analiza stoc
<<include>>
<<include>>

Analiza comanda

Analiza client

<<extend>>
Acceptare comanda

Introducere client BD
Intocmire factura

Firma
Client

Livrare marfa
<<include>>
Respingere comanda

Informare client

Intocmire proces verbal

<<include>>
Inctomire bon fiscal

Primire bon fiscal

<<extend>>

<<include>>

Primire factura

Intocmire factura

Diagrama claselor:
Această diagramă evidenţiază structura statică a sistemului de activitate a întreprinderii.
S-a optat pentru realizarea a două diagrame de clasă pentru o mai bună evidenţiere a celor
două modalităţi de vânzare din cadrul firmei:
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Vânzări pe bază de comandă

Mf in gestiune

C lienti

C omanda

Codclient : integer
Denclient : string
Adresa : string

Codm arfa : integer

Nr com anda : integer

Denm arfa : string

Datacom anda : string

Cantm arfa : integer
Pretm arfa : integer

Afiseaza data unei com enzi()
Adauga com anda()

Telefon : integer
Afiseaza clientii din Bucuresti()

Calculeaza val m arfii()
Adauga o m f noua()

Mf comandate
C odmfC : integer
Denm fC : string
Cantm fC : integer

Documente

vMf in gestiune : undefined

Nrdoc : integer

Verifica stoc existent in gestiune()

Datadoc : string
Afise aza data unui docum ent ()

Mf facturata
C ontracte

Codm arfaF : integer

Facturi

Denm arfaF : string

Term en : integer

vMf facturata : undefined

Adauga un nou contract()

Afiseaza val fara TVA a unei facturi()

Prelungeste term enul unui contract()

Calcule aza TVA pe o factura()

Cantm arfaF : integer
Pretm arfaF : integer
vFacturi : undefined

Afiseaza valoarea totala a unei facturi()

Caluleaza val m arfii de pe o factura()

Vânzări în magazinele proprii

C lienti
Codclient : integer
Denclient : string
Adresa : string
Telefon : integer
Adauga client nou()

Magazin

Bon fiscal

Codm agazin : integer
Denm agazin : string

Nrbon : integer
Databon : string
vMfvanduta : undefined

Adresa : string
vBonfiscal : undefined

Afiseaza valorea m arfii pe un bon()

Afiseaza bonuri em ise()

Mf vanduta
Codm fV : integer
Denm fV : string
Cantm fV : integer
Pretm fV : integer
Afiseaza valoarea m arfii vandute()
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Diagrama de secvenţe:
Această diagramă ilustrează interacţiunile dintre obiecte din punct de vedere temporal.
Este întocmită pentru scenarii ale unui caz de utilizare arătând obiectele şi interacţiunile
dintre ele de-a lungul unui scenariu.
Scenariul prezentat în această diagramă este: Firma primeşte comanda care este
analizată.În urma analizei, firma întocmeşte factura care este apoi trimisă la client.

Firma:

Comanda:

Facturi:

Clienti:

primeste

analizeaza
intocmeste

se trimit

Diagrama de colaborare:
În diagramă se specifică mesajele schimbate între obiecte de-a lungul legăturilor.

Se adaugă în diagrama claselor următoarele atribute şi metode:
- în clasa “Clienti” se adaugă metoda: “Adauga client()”
- în clasa “Comanda” se adaugă atributul “VClienti” care permite apelarea
atributelor din clasa “Clienti”, şi metodele “Afiseaza datele despre clientul X()” şi
„Afiseaza clientul la comanda nr..()”
- în clasa “Mf in gestiune” se adaugă metoda “ Lista mf cu stoc zero()”
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Diagrama de stări:
Această diagramă modelează ciclul de viaţă al unei singure clase evidenţiind
evenimentele care determină schimbările de stare.
Au fost realizate două diagrame de stare pentru evidenţierea celor două modalităţi de
vânzare din cadrul firmei.
a) În cazul vânzărilor pe bază de comandă, diagrama de stare s-a realizat pentru
marfa care are urăatoarele stari:în gestiune, comandată, facturata.

Se adaugă în diagrama claselor următoarele metode:
- în clasa “Mf in gestiune” : Adauga mf noua
- în clasa “Comanda” : Verifica comanda
- în clasa “Mf facturata” : Afiseaza marfuri facturate
b) În cazul vânzărilor în magazine, diagrama de stare s-a realizat pentru marfa care
are următoarele stari: în gestiune, în magazine, vândută.
Marfa
In gestiune

In magazin

Do: Ada uga m a rfa noua ()

Do: Afise a za adre sa m a ga zin()

Vanduta
Do: Afise aza lista m a rfii va ndute ()

Se adaugă în diagrama claselor următoarele metode:
- în clasa “Mf in gestiune” : Adauga mf noua
- în clasa “Magazin” : Afiseaza adresa magazin
- în clasa “Mf vanduta” : Afiseaza lista marfii vandute
Diagrama de activităţi:
Această diagramă descrie comportamentul sistemului introducând elemente de
implementare. Ataşată unui caz de utilizare îi detaliază acţiunile şi procesele
corespunzătoare.
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Se primeste comanda
Se verifica daca marfa e in stoc
DA

NU

Se verifica daca exista contract
incheiat cu clientul
DA

NU
Se adauga in BD

Se accepta comanda

Se refuza comanda

Se intocmeste factura
Se livreaza marfa

Se informeaza clientul

MCD = Modelul conceptual de date:
MCD rezultă dintr-o activitate de modelare complexă şi subiectivă. Pentru definirea
entităţilor şi a relaţiilor, metoda Merise propune două tehnici:
- modelarea prin atribute
- modelarea prin entităţi
MLD = Modelul logic de date:
Pentru trecerea de la MCD la MLD se aplică regulile lui Codd:
1)
Pentru fiecare entitate din MCD se defineşte în MLD o schemă de relaţie
ce conţine atributele entităţii.
RClienti = (Codclient, Denclient, Adresa, Telefon)
RContract = (Nrcontract, Datacontract, Termen)
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RComanda = (Nrcomanda, Datacomanda)
RMarfuri = (Codmf, Denmf, Cantmf, Pretmf)
RFacturi = (Nrfact, Datafact)
RBonfiscal = (Nrbon, Databon)
RMagazine = (Codmag, Denmag, Adresa)
2)

Dacă într-o asociere pentru o entitate, cardinalitatea maximală este 1, în
MLD, tabelului corespunzător i se adaugă cheia entităţii cu care intră în
asociere şi atributele asocierii.

RContract = (Nrcontract, Datacontract, Termen,Codclient)
RComanda = (Nrcomanda, Datacomanda, Codclient)
RFacturi = (Nrfact, Datafact, Nrcomanda)
RBonfiscal = (Nrbon, Databon, Codclient,Codmag)
3) Dacă într-o asociere, ambele cardinalităţi maximale sunt n, în MLD se adaugă
o nouă relaţie ce conţine cheile celor două entităţi şi atributele asocierii.
RComandaMarfuri = (Nrcomanda, Codmf, Cant cmd)
RFacturiMarfuri = (Nrfact, Codmf, Cantmf F, Pretmf F)
RBonfiscalMarfuri = (Nrbon, Codmf, Cantmf V, Pretmf V)
În continuare au fost definite tabelele, rezultate din modelul logic de date, în sistemul de
gestiune a bazelor de date relaţionale, Acess.

Informaţii rezultate la ieşire sunt:
1. Afişaţi comenzile pentru un client
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2.
3.
4.
5.

Valoarea totală a vânzărilor
Valoarea vânzărilor pe magazine
Stocul final pe fiecare marfă
Valoarea totală a facturilor emise

1.

Afişaţi comenzile pentru un client – interogarea:

Rezultatul interogării este:

2. Valoarea totală a vânzărilor - interogarea:

Rezultatul interogării este:

3. Valoarea vânzărilor pe magazine – interogarea:
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Rezultatul interogării este:

4. Stocul final pe fiecare marfă – interogarea:

Rezultatul interogării este:

5. Valoarea totală a facturilor emise – interogarea:
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Rezultatul interogării este:

Pentru a calcula valoarea totală a facturilor emise s-a realizat un raport.
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SOCIETATE COMERCIALĂ DE ACHIZIŢIONARE DE FLORI ŞI PLANTE
ORNAMENTALE

Societatea comercială AZALEEA SRL achiziţionează flori şi plante ornamentale cât şi
materiale auxiliare.
Societatea are următoarele componente:
1. departamentul ADMINISTRATIE
2. departamentul VANZARE
3. departamentul APROVIZIONARE
4. departamentul LIVRARE
Administraţia încheie contracte cu Furnizorii. Pe baza contractului furnizorii emit facturi,
livrează marfa şi materialele auxiliare.
În cazul în care marfa primită nu corespunde din punct de vedere calitativ clauzelor
contractuale, administraţia işi rezervă dreptul de a refuza lotul respectiv de marfă.
Vânzarea se face atât la punctul de lucru (en-detail), cât şi prin contract semnat cu
clienţii. Pentru un contract cu o valoare mai mare de 200 RON se vor face reduceri
comerciale de 2%. Marfa se poate vinde ca atare sau se poate prelucra sub forma
buchetelor sau aranjamentelor florale.
În urma semnării contractelor cu clienţii, marfa va fi livrată acestora, se va emite factura,
apoi se va înregistra documentul de încasare.
Diagrama cazurilor de utilizare:
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Diagrama claselor - Furnizori

În această diagramă, clasa „Administratie” are rolul de „gestionar” al sistemului cu
ajutorul caruia se pot afla numeroase inflormaţii prin introducerea unor variabile
identificatori din celelalte clase în funcţie de nevoile rezultate din operaţiile executate.
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Diagrama claselor – Clienti
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Diagrama de secvenţe:

Diagrama de secvenţe este realizată doar pentru o parte din activitatea firmei, şi anume:
aprovizionarea.
Operaţii precum: ”Incarca factura primita”, „Incarca contract”, „Incarca Document Plata”
se vor observa adăugate în diagrama claselor – furnizori .
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Diagrama de colaborare:

În această diagramă de colaborare am evidenţiat relaţia existentă între clasele: Furnizori –
Contracte Furnizori – Facturi Primite.
Astfel, prin introducerea unei variabile identificator – V. Ident C.Facturi Primite - în
clasa „Contracte Furnizori” vom putea obţine informaţii despre contractele cu facturi
(Metoda: Afiseaza Contract cu factura). Identic se va proceda şi în cazul clasei Furnizori
(V.Ident C.Facturi Primite) pentru a obţine informaţii despre furnizorii cu facturi.
De asemenea, aceste informaţii se mai pot obţine şi cu ajutorul clasei „Administratie”,
aşa cum este exemplificat în diagrama claselor – furnizori, simplificând sistemul. Acest
lucru este posibil prin introducerea variabilelor identificator corespunzătoare, şi a
operaţiilor necesare.
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Diagrama de stare:
Diagrama de stare

În această diagramă sunt evidenţiate stările prin care trece marfa – Cod marfa .
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Diagrama de activităţi:

În timpul activităţii, în cazul în care marfa primită de la furnizori nu corespunde calitativ,
poate fi returnată, iar în cazul contractelor semnate cu clienţii, ce depăşesc suma de 200
RON, se va acorda o reducere de 2%.
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Modelul Conceptual de Date:

Modelul Logic de Date:
Regula 1:
Pentru fiecare entitate din MCD se defineşte în MLD o relaţie ce conţine atributele
entităţii.
Regula 2:
Dacă într-o asociere pentru o entitate cardinalitatea maximală este “1”, în MLD, tabelului
corespunzător i se adaugă cheia entităţii cu care intră în asociere şi atributele asocierii.
Regula 3:
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Dacă într-o asociere ambele cardinalităţi maximale sunt “n”, în MLD se adaugă o nouă
relaţie ce conţine cheile celor două entităţi şi atributele asocierii.
RFurnizori = ( CodFurnizor, CIF, AdresaFz, TelefonFZ
RContracte = (NrContract , Data Contract , TermenContract, CodFurnizor)
RMarfa = (CodMarfa, DenumireMarfa, PretMarfa)
RFacturiPrimite = (NrFactura, DataFactura, NrContract, NrDocument,TipDocument)
RDocumentePlata = (NrDocument, TipDocument, DataDocument, SumaPlata,
CodFurnizor)
RContracteMarfa = (NrContract, CodMarfa, CantitateContractata, PretContractat)
RFacturiPrimiteMarfa = ( NrFactura, CodMarfa, CantitateFacturata)
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