
Use Case Diagram – laboratorium 1 

 
 

I. Zapoznanie z narzędziem do modelowania UC 
a. W onie głownym w sekcji Project utwórz nowy projekt  

 
b. Nazwij go: MWOUCLAB1_ImieNazwisko 

 
c. W sekcji Diagram utworz nowy diagram 



 
d. W następnym oknie wybierz opcje Use Case Diagram 

 
e. Wybierając pusty diagram jako template 



 
f. Nazwij diagram MyFirstUCDiagram 

 

 
 

g. Zobaczysz przestrzeń do modelowania diagramu przypadku uzycia.  



 
h. Zdefiniuj granice systemu. Nazwij go MyFirstSystem 

 

 

i. Zdefiniuj pierwszego aktora. Nazwij go myFirstActor. Pamietaj, że Aktor to zawsze 

cos zewnętrznego w stosunku do systemu. 

 

 

 

j. Zdefiniuj pierwszy przypadek użycia. Nazwij go myFirstUC. „Przywiąż go do 

zdefiniowanego aktora myFirstActor. Najłatwiej zrobisz to wybierając opcję 

„Association” z graficznego menu kontekstowego które się pojawi  po najechaniu 

myszą na wybranego aktora, jak zaprezentowano poniżej.  

 



 

k. Stwórz drugi przypadek użycia o nazwie mySecondUC będący (opcjonalnym) 

rozszerzeniem przypadku myFirstUC. Najłatwiej zrobisz to wybierając opcję Extend z 

graficznego menu kontekstowego które pojawi się po najechaniu myszą na 

przypadek myFirstUC, jak ponizej 

 

  
l. Dodaj kolejny przypadek użycia, który będzie zawsze (i bezwzględnie) włączany przez 

przypadek myFirstUC. Najlatwiej uzyskasz to wybierając opcję Include z graficznego 

menu kontekstowego które pojawi si ę po najechaniu myszą na przypadek uzycia 

myFirstUC, jak poniżej: 



 

 

m. Dodaj przypadek dziedziczący po przypadku myThirdUC – nazwij go 

myFirstChildUC. Najłatwiej uzyskasz to wybierając opcję Generalization z graficznego 

menu kontekstowego które pojawi się po najechaniu myszą na przypadek 

myThirdUC, jak poniżej.  
 

 

n. Pogrupuj stworzone przypadki uzycia w dwa pakiety o nazwach myFirstPackage oraz 

mySecondPackage. Do pakietu pierwszego przyporządkuj dwa pierwsze stworzone 

przez Ciebie przypadki użycia (First oraz Second), do pakietu drugiego przyporządkuj 

przypadek trzeci oraz dziedziczący (myThirdUC oraz myFirstChildUC). Najłatwiej 

uzyskasz to wybierając opcję Package z sekcji Common przybornika narzędzi i 

następnie „otaczając” przypadki użycia które chcesz umieścić w danym pakiecie. 

Powinieneś/Powinnaś uzyskać sytuację jak poniżej: 



 

II. Zapoznanie z dokumentowaniem przypadków 

użycia 
a. Udokumentuj przypadek użycia myThirdUC w tym celu otwórz okno dokumentacji 

tego przypadku użycia wybierając z menu kontekstowego opcję Open Use Case 

Details, jak poniżej:  

 

 

 

 

 

 

i. Zobaczysz formatkę dokumentowania jak poniżej: 



 

b. Informacje podstawowe (Info) – tutaj należy uzupełnić poziom istotności UseCasu 

(od niskiego do wysokiego), zdefiniować jego status (Zidentyfikowany, Dyskutowany 

etc. Należy wybrać/potwierdzić aktora głównego (pole primary actors – przycisk z 

prawej strony tej pozycji oraz wybrać aktorów pomocniczych (uczestniczących w 

realizacji tego przypadku użycia ale nie będących jego bezpośrednim (głównym 

beneficjentem).  
c. W zakładce UseCase Notes należy uzupełnić wysokopoziomowe informacje 

dotyczące przebiegu/realizacji danego przypadku użycia   
 

 

d. Zakładka Flow of events pozwala na zdefiniowanie scenariusza dla przypadku użycia  
e. Zakładka test plan pozwala zdefiniować scenariusze i warunki testowe dla 

definiowanego przypadku użycia 

 

 

 

 



 

III. Praca ze scenariuszami  

a. Stwórz nowy diagram UC modelujący system rezerwacji miejsc hotelowych. W 

ramach aktorów systemu wyrózniamy Klienta, Pracownika hotelu oraz 

Administratora – dodaj tych Aktorów do modelu 
b. Dla Klienta przewidujemy nastepujące przypadki użycia: Wyszukaj Hotel, Zrób 

rezerwacje, Zamów opcje dodatkowe. Dodaj te przypadki do modelu.  
c. Pracownik/przedstawiciel hotelu może w systemie dodawać ogłoszenia/oferty.  
d. Ogłoszenie/oferta musi być zaakceptowana przez Administratora 
e. Sytuacja powinna kształtować się jak poniżej: 

 

 

f.  Przeanalizujmy i przygotujmy scenariusz dla dokonywania rezerwacji. W tym celu: 

otwórz szczegóły tego use casu, przejdź do zakładki Flow of Events 
g. Pierwszy krok to podanie Miasta, daty przyjazdu, daty odjazdu oraz typu pokoju i 

kliknięcie przycisku „Wyszukaj”. Zdefiniuj takie czynności jako pierwszy krok 

scenariusza, jak poniżej  

 

 



 

  
h.   Drugi krok przebiegu scenariusza to będzie odpowiedź systemu (wyszukane miejsca 

hotelowe spełniające podane kryteria). Aby dodać taki krok wybierz opcje dodawania 

pozycji scenariusza (Słoneczko ☺)  i wybierz pozycje System Response:  

 

 

i. Doprecyzuj odpowiedź systemu jak poniżej: 
 

 

j. Dodaj kolejne kroki scenariusza tj: 
i. Klikniecie przy hotelu przycisku „Pokaż szczegóły”  

ii. Wyświetlenie szczegółów wybranego hotelu  
iii. Klikniecie przez klienta przycisku „Rezerwuj teraz” na oknie szczegółow  
iv. Wyswietlenie formularza przedplaty  
v. Wprowadzenie przez klienta danych platnika, informacji bilingowych i 

klikniecie przycisku „przeslij”  
vi. Walidacja danych bilingowych przez system i wyswietlenie rezultatu  



k. Powinienes uzyskać efekt jak poniżej: 
 

 

l. Dalej scenariusz zależy od walidacji danych bilingowych. Jeżeli dane są prawidłowe 

wystarczy potwierdzić płatność żeby dokonać rezerwacji 
m. Wybierz zatem pozycje instrukcji warunkowej if z menu dodawania pozycji 

scenariusza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

n. I dodaj krok warunkowy typu: jeśli weryfikacja przebiegla prawidlowo kliknij przycisk 

„Potwierdz platnosc” 



o. Dodaj obsługe przeciwnego przypadku wybierajac przy instrukcji if opcje „create 

else” jak ponizej: 

 

p. W takim przypadku klient powinien zostać ponownie poproszony o podanie/edycje 

szczególów platnika i danych bilingowych. Trzeba zatem wrócić do kroku 7. Dodaj 

zatem z menu dodawania pozycji scenariusza opcję Jump i kliknij na strzałkę przy 

kroku 7  

 

 

 



 

 

q. Wyobraźmy sobie,  że zwyczajowo realizacja płatności (a w konsekwencji rezerwacja 

hotelu) zajmuje około jednego dnia roboczego. Czasami jednak zdarzają się sytuacje i 

klienci, dla których należy taką platność i rezerwacje przeprowadzic w „trybie 

natychmiastowym”. Należy zatem dodac dodatkową/opcjonalną obsługę 

potwierdzenia płatnosci dla „płatności pilnych” 
r. W tym celu dodamy rozszerzenie do naszego przypadku użycia do kroku 9.1 (Kliknij 

przycisk potwierdz platnosc). Żeby to uzyskac ustaw się na kroku 9.1 i z menu 

dodawania pozycji scenariusza wybierz pozycje Extension jak ponizej 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

s. Zostaniesz przeniesiony do dolnego okna, w którym możesz zdefiniowac taką 

alteratywną sytuację 
 

t. Załóżmy, że w takiej sytuacji korzystanie z systemu będzie w tej części wygladało 

następująco: użytkownik wybiera opcję Platnosc w trybie pilnym. Na co system 

odpowie wyświetleniem kodu klienta, oraz numerem telefonu z prośbą o 

bezpośredni kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem. Dodaj odpowiednie 

kroki scenariusza. Powinieneś uzyskac efekt jak ponizej: 
 

 

IV. Praca z makietami interfejsu uzytkownika 



a. Ustaw się/kliknij na pierwszym kroku scenariusza  
b. Kliknij na strzałce z prawej strony tego kroku i kliknij w rozwijającą się opcje Define 

WireFrame jak ponizej: 
 

c. Kliknij na szary obszar makiety, który pojawił się z prawej strony:  

 
d. Na oknie wyboru typu makiety wybierz opcje Strona webowa (analizujemy system 

rezerwacji online ☺) 



 

 

 

 

e. Ustaw rozmiar okna makiety przeglądarki na wartość 800x600  (prawy klik na oknie 

makiety w trybie edycji)  

 

 
f. Uzupełnij makietę o pola zgodnie ze specyfikacją pierwszego kroku scenariusza 

(potrzebujesz pole kombo do wyboru miasta i typu pokoju, oraz pól tekstowych do 

zdefiniowania daty przyjazdu oraz daty wyjazdu, a także przycisku „wyszukaj”). 

Powinieneś uzyskać efekt jak ponizej: 

 



 

 

 

g. Wróć do scenariusza (strzałka z lewej strony nagłówka kroku scenariusza. Teraz przy 

kroku scenariusza zobaczysz od razu makietę Interfejsu użytkownika 
 

 

h. Uzupełnij makiety do pozostałych kroków scenariusza.  



 
i. Odtwórz  „pokaz makiet” (Zielona strzalka na obszarem makiet) aby zweryfikować 

czy zaproponowana obsługa systemu rezerwacji ma sens.  

 

 

 

 

 

V. Generowanie diagramów sekwencji i aktywności  
a. W opcjach scenariusza przypadku użycia Zrób rezerwację, wybierz opcję Synchronize 

to diagram a następnie Synchronize to sequence diagram.  



 

 

b. Spowoduje to wygenerowanie na podstawie zdefiniowanego scenariusza diagramu 

sekwencji interakcji pomiędzy systemem a uzytkwonikiem. Powinieneś uzyskać efekt 

jak poniżej. Przeanalizuj wygenerowany diagram.  

 

 

 
 

 

 
c. W opcjach scenariusza przypadku użycia Zrób rezerwację, wybierz opcję Synchronize 

to diagram a następnie Synchronize to Activity diagram.  



 

 

 

d. Spowoduje to wygenerowanie na podstawie zdefiniowanego scenariusza diagramu 

aktywności realizowanych podczas realizacji zdefiniowanego scenariusza. Powinieneś 

uzyskać efekt jak poniżej. Przeanalizuj wygenerowany diagram.  

 

 



VI. Tworzenie procedur testowych  

a. Załóżmy, że przedstawiciel hotelu, aby moc dodać ofertę musi w systemie się zalogować. 

Dodaj odpowiedni przypadek uzycia do diagramu.  

 

b. Przygotuj scenariusz UC zaloguj składający się z trzech kroków: podanie loginu, 

podanie hasla oraz naciśnięcie przycisku Zaloguj  

 

c. Wybierz z paska narzedzi opcje „Testing procedure” i wybierz opcje main. Jak ponizej 
 



 

 

d. Okno scenariusza zostanie rozszerzone o procedury testowe i oczekiwane rezultaty 

procedury testowej – jak poniżej: 
 

e.  Zacznijmy od stworzenia „pozytywnego” testcasu – załóżmy zatem, że w systemie 

istnieje użytkownik o nazwie marcin. Zatem w kroku pierwszym scenariusza 

procedura testowa w takim teście polegać będzie na wpisaniu loginu/nazwy 

użytkownika „marcin”. Z kolei jako „oczekiwany rezultat” spodziewamy się, że w polu 

tekstowym loginu pojawi się wartość marcin (jest to na tyle oczywiste, że można to 

pominąć 



 

 

f. Załóżmy, że hasło użytkownika Marcin to mojehaslo – a zatem procedura testowa 

kroku drugiego scenariusza będzie polegała na wpisaniu do pola hasło wartości 

mojehaslo, a jako oczekiwany rezultat spodziewamy się zobaczyć w tym polu 9 

znaków „*”. Dokonaj odpowiednich uzupełnień, jak poniżej: 

 

g. Wreszcie opisujemy pozytywny test case dla kroku 3 jak ponizej. W tym przypadku 

testowanie sprowadzać się będzie do kliknięcia w przycisk „zaloguj” i ponieważ jest 

to pozytywna procedura testowa czyli zakładamy, że użytkownik marcin o haśle 

mojehaslo istnieje w systemie, to spodziewany rezultat jest taki że wyświetlona 

zostanie strona ofert użytkownika marcin. Uzupełnij procedurę jak poniżej: 



 
h. Zmień nazwę tego test casu na „Pozytywne logowanie”. (Klikamy ikone testów, 

wybieramy „Manage…” dalej Rename i zmieniamy nazwę jak poniżej) 

 

 

i. Dodaj test case „puste logowanie” tzn. próbę naciśnięcia „zaloguj” przy niewpisanym 

loginie i hasle. Spodziewane zachowanie systemu to wyświetlenie  komunikatu: 

Podaj login i haslo i sprobuj jeszcze raz 



 
 

VII. Generowanie dokumentacji projektowej 
a. Wygeneruj podsumowanie /specyfikacje przypadku użycia Zrób rezerwację oraz 

logowanie. Osiągniesz to wybierając Generate requirement spec w menu 

kontekstowym danego przypadku użycia. Przykład poniżej: 

 

 

 
b. Dodaj także zbiorcze podsumowanie wszystkich usecasow. Uzyskasz to wychodząc do 

pozomu diagramu. Wybierajac opcje Utilities w menu kontekstowym diagramu i 

dalej wybierajac opcję Generate Use Case doc  Powinieneś uzyskać efekt jak ponizej: 



 

 
c. Dodatkowo przygotuj diagram macierzowy zależności pomiędzy aktorami i 

przypadkami użycia. Uzyskasz to wybierając opcję Utilities w menu kontekstowym i 

dalej Create Matrix diagram. Jako wiersze diagramu wybieramy Aktorów jako 

kolumny przypadki żzycia. Diagram/zależnosci budujemy na podstawie związków 

(relationships) pomiędzy obiektami uwzgledniajac potomków, jak poniżej: 

 

Powinienes uzyskac efekt jak ponizej: 

 

 



 


