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Οι περιπτώσεις χρήσης
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Περιεχόµενα

Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης
Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων
χρήσης
Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων
χρήσης
Τρόπος οργάνωσης των περιπτώσεων
χρήσης
Κανόνες
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Οι περιπτώσεις χρήσης (use case)

Προσδιορίζουν την συµπεριφορά του
συστήµατος. Το τι πρέπει να κάνει το σύστηµα. 
Είναι ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που
µπορεί να περιλαµβάνει εναλλακτικές ενέργειες ) 
που οδηγεί σε ένα χρήσιµο αποτέλεσµα για έναν
χειριστή του συστήµατος. 
Περιγράφει τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός
συστήµατος
Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης
περιγράφεται µε

Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης και
Τη λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης
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Που χρησιµοποιούνται οι περιπτώσεις
χρήσης (use case)

Οι περιπτώσεις χρήσης χρησιµοποιούνται
για την περιγραφή επιχειρηµατικών
διαδικασιών (business processes)
για την περιγραφή των προδιαγραφών
(specifications) του συστήµατος
για τον προσδιορισµό των
απαιτήσεων(requirements)
για την τεκµηρίωση της λειτουργικότητας
του συστήµατος
ως σηµείο αναφοράς για τα άλλα µοντέλα
που απαιτούνται για την ανάπτυξη του
συστήµατος
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Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης

Class …

Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης

Μοντέλο
πεδίου προβλήµατος

Μοντέλο
ανάλυσης

Μοντέλο
σχεδιασµού

Μοντέλο
υλοποίησης

Μοντέλο
ελέγχου

OK

FAIL

εκφράζεται µε

δοµείται µε
πραγµατοποιείται µε

υλοποιείται µε
ελέγχεται µε
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Βασικά στοιχεία των διαγραµµάτων
περιπτώσεων χρήσης

∆ύο είναι τα βασικά στοιχεία του
διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης
Οι χειριστές και
Οι περιπτώσεις χρήσης

Χορήγηση ∆ανείων

Υπάλληλος Τράπεζας

Χειριστής Περίπτωση
Χρήσης
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Οι χειριστές (actors)

Οι χειριστές αναπαριστούν ρόλους που
ένα χρήστης/ συσκευή/ εξωτερικό
σύστηµα παίζει σε σχέση µε το υπό
ανάπτυξη σύστηµα. 
Ένας χειριστής εποµένως µπορεί να
είναι:

Ένα χρήστης του συστήµατος (άνθρωπος)
Ένα εξωτερικό σύστηµα που αλληλεπιδρά
(π.χ. Μια βάση δεδοµένων)
Μια συσκευή (π.χ. ένας αισθητήρας)
Ένα ρολόι χρονισµού του συστήµατος
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Οι χειριστές (actors)

∆ύο χειριστές µπορούν να
συνδέονται µε συσχέτιση
εξειδίκευσης (specialization) για
λόγους απλοποίησης του
διαγράµµατος

συσχέτιση
εξειδίκευσης
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Οι χρήστες µπορούν να έχουν
διαφορετικούς ρόλους

Η Άννα σαν καθηγήτρια

Η Άννα σαν φοιτήτρια

Η Άννα
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Προσδιορίζουν τα όρια του συστήµατος

Ποια είναι τα
όρια του
Συστήµατος;

ATM

Ταµίας

Πελάτης

Τραπεζικό
Σύστηµα
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Οι περιπτώσεις χρήσης

Το όνοµα µιας περίπτωσης
χρήσης πρέπει να είναι
µοναδικό και να
περιγράφει µε
χαρακτηριστικό τρόπο µια
λειτουργία του
συστήµατος

Εισαγωγή στο σύστηµα
Χορήγηση δανείου
Παραγγελία βιβλίου

όνοµα

περίπτωση χρήσης
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Η λεκτική περιγραφή µιας περίπτωσης
χρήσης

Η λεκτική περιγραφή της περίπτωσης
χρήσης είναι εκεί που περιγράφονται οι
λεπτοµέρειες που απαιτούνται
Η γραφική αναπαράσταση δίνει µόνο την
γενική εικόνα του συστήµατος
Υπάρχουν διάφορα πρότυπα λεκτικής
περιγραφής περιπτώσεων χρήσης

Απλή περιγραφή
Σε µορφή πίνακα
Αναλυτική περιγραφή
Το δικό σας πρότυπο
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Η λεκτική περιγραφή µιας περίπτωσης
χρήσης – µορφή πίνακα
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Η λεκτική περιγραφή µιας περίπτωσης
χρήσης – πρότυπο RUP
1. Τίτλος περίπτωσης χρήσης : …… 

1.1. Σύντοµη περιγραφή:  …… 

1.2. Χειριστές:   …… 

1.3. Γεγονός έναρξης:  …… 

2. Ροή γεγονότων. 

2.1 Βασική ροή 

…… 

2.2 Εναλλακτικές ροές 

2.2.1 Εναλλακτική ροή 1 

…… 

2.2.2 Εναλλακτική ροή 2 

…… 

3. Ειδικές απαιτήσεις 

3.1 Μη λειτουργικές απαιτήσεις:  …… 

3.2 Περιβάλλον:    …… 

4. Κατάσταση εισόδου (preconditions): …… 

5. Κατάσταση εξόδου (postconditions): …… 

6. Σηµεία επέκτασης:   …… 
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Η λεκτική περιγραφή µιας περίπτωσης
χρήσης - παράδειγµα

Τίτλος: Αγορά Μετοχών
Βασική ροή:
1. Εισαγωγή όνοµα πελάτη και
λογαριασµού τράπεζας

2. Εισαγωγή αριθµού µετοχών και
ID µετοχής

3. Καθορισµός τιµής
4. Έλεγχος υπολοίπου
λογαριασµού

5. Προετοιµασία εντολής αγοράς
6. Λήψη επιβεβαίωσης και
αποθήκευση αριθµού
συναλλαγής
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Στη λεκτική περιγραφή των
περιπτώσεων χρήσης

Σενάριο είναι µια ακολουθία
ενεργειών βηµάτων
Μια περίπτωση χρήσης είναι
µια συλλογή σεναρίων
Η βασική ροή είναι η πιο
συνηθισµένη, φυσιολογική
περίπτωση (happy path 
χαρούµενο µονοπάτι)
Οι εναλλακτικές ροές είναι
αυτές που περιγράφουν

Ειδικές περιπτώσεις
Περιπτώσεις λαθών
Εξαιρέσεις

“Happy Path”

Σενάρια
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Μη λειτουργικές απαιτήσεις (non 
functional requirements)

Προσδιορίζουν ιδιότητες και
περιορισµούς του συστήµατος

την απόδοση (performance), 
τη διαθεσιµότητα (availability), 
την επεκτασιµότητα (scalability) 
την ασφάλεια (security)
Την χρηστικότητα (usability)
Κ.λπ.
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Πως οργανώνονται οι περιπτώσεις χρήσης
Συσχέτιση γενίκευσης (generalisation)

Η περίπτωση χρήσης παιδί
κληρονοµεί την
συµπεριφορά και το νόηµα
από την περίπτωση χρήσης
πατέρας
Η περίπτωση χρήσης παιδί
προσθέτει στην
συµπεριφορά του πατέρα
Η περίπτωση χρήσης παιδί
µπορεί να αντικαθιστά την
περίπτωση χρήσης πατέρας

Έλεγχος
πιστωτικού

ορίου

Έλεγχος
λογαριασµού

Έλεγχος
πιστωτικής
κάρτας

περίπτωση χρήσης - παιδί

περίπτωση χρήσης - πατέρας
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Πως οργανώνονται οι περιπτώσεις χρήσης
Συσχέτιση <<include>> (περιλαµβάνει)

Χρησιµοποιείται
για την αποφυγή
επανάληψης στην
περιγραφή κοινών
σεναρίων. 
Αποφεύγουµε copy 
& paste τµηµάτων
περιπτώσεων
χρήσης
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Παράδειγµα “Include”

Τίτλος: Παραγγελία προϊόντος
Κατάσταση Εισόδου: Ο υπάλληλος έχει

κάνει login
Βασική ροή:

1. Include (Επιλογή προϊόντος)
2. Πληρωµή προϊόντος
3. Include (Αποστολή προϊόντος)
4. Ενηµέρωση πελάτη
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Πως οργανώνονται οι περιπτώσεις χρήσης
Συσχέτιση <<extend>> (επεκτείνει)

Επιτρέπει να περιγράψουµε το
σηµείο της περίπτωσης χρήσης
που ένας χρήστης βλέπει ως
προαιρετικό
Επιτρέπει να περιγράψουµε
εναλλακτικές ροές που
εξαρτώνται από συνθήκες
Επιτρέπει να εισάγουµε
εναλλακτικές ροές στα σηµεία
που εξαρτώνται από την
αλληλεπίδραση του χρήστη.
Χρειάζεται να ορίσουµε τα σηµεία
επέκτασης (extension points)
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Χρησιµοποιώντας την συσχέτιση
“Extends”

Επιτρέπει να καταγράψουµε την βασική
περίπτωση χρήσης
Εαν επιθυµούµε µπορούµε να
τροποποιήσουµε ή να διαγράψουµε την
επέκταση χωρίς να χρειαστεί να
τροποποιήσουµε τη βασική ροή. 
Σε κάθε βήµα ρωτάµε

τι µπορεί να πάει λάθος;

Πως µπορεί να γίνει διαφορετικά;
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Συγκρίνοντας τις συσχετίσεις
extends/includes/generalization

extend
για να διαχωρίζουµε παραλλαγές
ο χειριστής εκτελεί και τη βασική περίπτωση
χρήσης και τις επεκτάσεις
ο χειριστής συνδέεται µε τη βασική περίπτωση
χρήσης
Χρησιµοποιεί τα σηµεία επέκτασης

generalization
Χρησιµοποιείται για παραλλαγές της βασικής
ροής

include
οµαδοποιεί την κοινή συµπεριφορά
αρκετά συχνά δεν συνδέεται απευθείας µε
χειριστή. 
Μπορεί να χρησιµοποιείται από πολλούς
χειριστές και πολλές περιπτώσεις χρήσης
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Ένα παράδειγµα διαγράµµατος
περιπτώσεων χρήσης
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Ιδιότητες των περιπτώσεων χρήσης

Επίπεδο λεπτοµέρειας: υψηλού, χαµηλού
Επιτυγχάνει ένα στόχο του συστήµατος
Περιγράφουν την λειτουργικότητα
εξωτερικά
Περιγράφουν αυτό που αντιλαµβάνεται ο
χρήστης
Χρησιµοποιούνται σε όλες τις φάσεις της
ανάπτυξης
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Κανόνες για το σωστό ορισµό των
περιπτώσεων χρήσης -1 

Οι περιπτώσεις χρήσης του συστήµατος πρέπει να
είναι ευκολοδιάβαστες. Πρέπει να είµαστε σύντοµοι, 
ειδικά όταν έχουµε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων
χρήσης.

Ο τίτλος των περιπτώσεων χρήσης πρέπει να είναι
σαφής, σύντοµος και ξεκάθαρος.
Χρησιµοποιείστε ρήµατα ενεργητικής φωνής όσο είναι
δυνατόν.
Οι χειριστές πρέπει να εµφανίζονται σε κάθε βήµα
(ποιος κάνει τι).
Ξεκινήστε µε το γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη
της περίπτωση χρήσης και καταλήξτε στην επίτευξη
του σκοπού (επιτυχία).
Περιγράψτε τις συνθήκες (if) σαν εναλλακτικά
σενάρια.
Περιγράψτε µε διακριτό τρόπο σαν εναλλακτικά
σενάρια, τις περιπτώσεις αποτυχίας της περίπτωσης
χρήσης.
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Κανόνες για το σωστό ορισµό των
περιπτώσεων χρήσης -2

Η συγγραφή των περιπτώσεων χρήσης είναι
ισοδύναµη µε τη συγγραφή µιας έκθεσης. 
Ιδιαίτερη σηµασία λοιπόν πρέπει να δοθεί στη λεκτική
περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης και λιγότερη στη
γραφική τους αναπαράσταση µε τη χρήση
διαγραµµάτων. 
Κάθε βήµα του σεναρίου να είναι µια απλή σύντοµη
πρόταση σε ενεργητική φωνή.
Προτιµήστε πολλές µικρές προτάσεις αντί για µια
µεγάλη.
Χρησιµοποιείστε υπο-περιπτώσεις χρήσης όπου
µπορείτε για να απλοποιήσετε την περιγραφή
Ο αριθµός των βηµάτων της βασικής ροής µιας
περίπτωσης χρήσης δε µπορεί να είναι µεγάλος. Ο
ιδανικός αριθµός είναι µικρότερος του 10.
Μια περίπτωση χρήσης περιγράφει το τι µπορεί να
κάνει ένας χειριστής µέσα σε λίγα λεπτά (2-20 λεπτά).
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Κανόνες για το σωστό ορισµό των
περιπτώσεων χρήσης -3

Οι περιπτώσεις χρήσης περιγράφουν την πρόθεση του
χειριστή να επιτύχει το σκοπό του και όχι τις κινήσεις
που πρέπει να κάνει αυτός στο user interface.
Οι περιπτώσεις χρήσης δεν περιγράφουν το user 
interface αλλά την πρόθεση του χειριστή. Αυτό ισχύει
γιατί αν περιγράψουµε το user interface.

Το έγγραφο των περιπτώσεων χρήσης γίνεται πάρα
πολύ µεγάλο.
Οι αλλαγές στο user interface είναι συχνές, το οποίο
σηµαίνει ότι θα πρέπει να αλλάζουµε/συντηρούµε το
έγγραφο των περιπτώσεων χρήσης συχνά
Ο σχεδιασµός του user interface ακολουθεί
γενικότερους κανόνες και είναι πρόβληµα σχεδίασης
και όχι καταγραφής απαιτήσεων

Κάθε περίπτωση χρήσης µπορεί να τελειώσει
τουλάχιστον µε δύο τρόπους: την επιτυχία και την
αποτυχία. 
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Παρουσιάσαµε...

Βασικές έννοιες
διαγραµµάτων
περιπτώσεων
χρήσης
Λεκτική
περιγραφή ...
Παραδείγµατα ...
Κανόνες


