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Lecture Outline

• Software Modeling

• Require and Domain Analysis Model

• Design Model

• Brief Overview of Unified Modeling Language (UML)



Structural 
Programming 

and 
OOP

Analysis and 
Design

Tradditional / 
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SE : Software Engineering

• Software Management
• Project Management

• ฯลฯ
• Algorithm
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ALGORITHM , PSEUDOCODE , SYNTAX, FLOWCHART , SCREEN LAYOUT , 
Visual Programming ,Event-Driven Programming , Object Oriented 

Programming

SDLC, DFD, Process Description, UP, Analysis , 
Design ,Requirement , Diagram , UML, Screen 

Layout



What is Modeling?
• การสรา้งแบบจ าลอง (Modeling) 

– เป็นวธิกีารวเิคราะห ์และออกแบบ (Analysis and Design) วธิกีารหนึง่
ทีเ่นน้การสรา้งแบบจ าลอง เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาของระบบ

– ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร แนวคดิในการพัฒนาระบบ กบับคุคลอืน่ๆ 
(ระหวา่งผูพ้ัฒนาระบบดว้ยกนั และกบับคุคลอืน่ๆ)

• Textual Modeling  รหสัเทยีม รหสัจ าลอง
• Mathematics Modeling 

– เป็นโมเดลทางคณติศาสตร ์เชน่ สมการ สตูร 

• Visual Modeling

– Visual แปลวา่ ภาพ

– Modeling ก็คอืแบบจ าลอง ดงันัน้ Visual Modeling ก็คอื

ใชส้ญัลกัษณ์รปูภาพในการสรา้งแบบจ าลอง
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(Analysis and Design)
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1. Requirement Specification : define problem domain

2. Analysis : what problem to be solved? (อะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแก)้

3. Design : how to solve the problem? (แกอ้ยา่งไร)

4. Implementation : how to implement the solution?

5. Testing : how to ensure that the solution can solve the problem?

1. ทดสอบในเรือ่งความเร็ว ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั ความม ัน่คง เสถยีร

2. ความเขา้กนัได ้Integrated System

6. Maintenance : how to adjust the solution to accomodate change?

1. ในรอบระยะเวลาหนึง่อาจจะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่น

7. Retirement : when does the system to be retired?

บทที ่6 Requirment
Specification
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Structured Analysis Models
โมเดลการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง

• Data Flow Diagrams :: DFD

• Entity Relationship Diagrams : ERD

• State-Transition Diagrams : STD

เป็นโมเดลแบบดัง้เดมิทีใ่ชส้ าหรับการวเิคราะหร์ะบบแบบเชงิ
โครงสรา้ง
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เป็นโมเดลทีใ่ชส้ าหรับการวเิคราะหร์ะบบเชงิวตัถุ

UML

UP



The Unified Modelling Language 
(UML)
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**** ความหมายไม่ก าหนด ภาษาทีใ่ช้ หรือเคร่ืองมือทีใ่ช้ตายตัว ให้ออกแบบกว้างๆ ไว้



Customer

CustName : Textual

CustID : Textual

CustAge : Integral

Customer

CustName : String

CustID : String

CustAge : int

Customer

CustName : String

CustID : String

CustAge : int16

Java, c,c#

VB

Customer

CustName : String

CustID : String

CustCredit : float

Java, c,c#

CustWeight : single

UML Class  diagram Implementation

CustIncome : Floating-Point
CustIncome : double
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32

The Evolution of the UML:

UML1.1

UML1.0

UML0.9

Beta version OOPSLA’96

Public Feedback

Submission of OMG group

OMG vote’97

Submission to OMG, sept’97

Unified Method 0.8

Other method Booch OMT OOSE
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from a particular
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http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_packagediagram.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_classdiagram.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_objectdiagram.html
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http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_sequencediagram.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_timingdiagram.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_interactionoverviewdiagram.html
http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/




server

client

Client -Server

database

Web Application

server

database

Distributed-Database System

database

2-Tier Architecture



3-Tier Architecture



Major Area มมุมอง (View) แผนภาพ (Diagrams)

โครงสรา้ง

(structural)

static view class diagram 

use case view use case diagram

implementation view

deployment view

component diagram

deployment diagram

สามารถใช ้UML สรา้งเป็นโมเดลแสดงมมุมองระบบไดเ้ป็น 3 กลุม่

พลวตัร

(dynamic)

state machine view state chart diagram 

activity view activity diagram

interaction view sequence diagram

collaboration diagram

การจดัการ
โมเดล

(model 
management)

model management view class diagram (package, 
subsystem)



UP : Lifecycle Phases

• Inception Define the scope of the project and 

develop business case

time

Inception Elaboration Construction Transition

• Elaboration Plan project, specify features, and 

baseline the architecture

• Construction Build the product

• Transition Transition the product to its users



The Iterative Approach

OOAD : Object-Oriented Analysis and 

Design
40

Disciplines
group activities 

logically

In an iteration,
you walk through

all disciplines

40



UML has 9 kinds of diagrams

 Class Diagram
 Object Diagram
 Component Diagram
 Deployment Diagram
 Use Case Diagram

 Sequence Diagram
 Collaboration Diagram
 State Transition Diagram
 Activity Diagram

Structural Diagrams
(static diagrams)

Behavioral Diagrams
(dynamic diagrams)



UML(Unified Modeling Language)

•

–

•

–

•



–

•

–

•

•

–

•



•

–

•

–

–

–

–



•

•



Class name

Attributes

Operations

Visibility attribute name : type

Visibility operation name(parameter : type) : result type













Person Person

- Name : String
- Address : String

+ getName() : String
+ setName(name:String) 

Class name

Attribute

Behavior *** Implement in java



Person

- TaxIDNo : String
- Name : String
+ Income : real
+ TaxPaid : Boolean

+ calcTax()
+ calcTaxBal()

Real  → Pascal

float,Float→ c, c++, java

double,Double → c, c++, java
Single,Double→VB

Floating,String,Boolean



Display  “Menu”





FIFO : First in First Out



A Class Diagram

Light

off( )
on( )

Heater Cooler

Environmental Controller

define_climate( )
terminate_climate( )

0..*

1

1

1

1

1

SystemLog

display( )
recordEvent( )

Actuator

startUp( )
shutDown( )

Temperature

Embedded –real time System



Vender / Dealer

Dependency relationship

Sale & Buy

*

* *

Association class

* *

Association class

http://4.bp.blogspot.com/-OZycPGi0jMA/VQeQ5HgIzHI/AAAAAAAAAQU/YqS5kbP9A6M/s1600/003.jpg


ใบเสร็จ สนิคา้* *

รายละเอยีดกร
ขาย

Dependency relationship



Television : Product

Product

Computer : Product

TypeAn object



Victoria High Street

Branch

(A Branch Object)

London Road 

Branch

(A Branch Object)

Account

#31421123

Account

#741421123

Account

#521665423

Account

#31421123

Account

#31421123

Account

#714559543



http://2.bp.blogspot.com/-EHIEy1YZlqw/UuptjEaTgmI/AAAAAAAAAX4/RsEjubOxIlk/s1600/tttt.jpg


p1 : Person : Person

: Student

Name : สมชาย

Student

Person

s1: Student



p1 : Product : Product

: Student

Name : computer

Student

Person

s1: Student



• ลกูคา้สมคัรบตัรเคดติ ( Association )

• นางรุง่ทพิย ์ สมคัรบตัรเคดติ กรงุศร ีplattinum …ของ ธนาคาร กรงุ
ศรี

น าไปเขยีนเป็น class diagram เอกสทิธิ์

น าไปเขยีนเป็น objects diagram รุง่ทพิย์



• อาจารย ์สอน นกัศกึษา  ในรายวชิา OOAD ( Association )

• อาจารยน์ฐัพงศ ์ สอน นกัศกึษาไอท ี63/1 ในรายวชิา OOAD …Senario

น าไปเขยีนเป็น Class diagram

น าไปเขยีนเป็น Objects diagram 







CASE Tool : draw.io



ลูกค้า ธนาคาร

เป็นลูกค้า* 1..n

Class diagram

นัฐพงศ์ : ลูกค้า ทหารไทย : ธนาคาร

เป็นลูกค้า* *

Object diagram

*
0..n

- ช่ือ : String

- ชื่อ = “นัฐพงศ์”

+ บอกชื่อ()
+ ฝากเงิน()
+ ถอนเงิน()

Association name

Link

- ชื่อธนาคาร : String



• ลกูคา้ไปถอนเงนิจากธนาคาร Association

• อาจารยน์ฐัพงศ ์ ถอนเงนิ 500 บาท จากตูธ้นาคารกสกิร …Senario

น าไปเขยีนเป็น class diagram  นายนพณฐั

น าไปเขยีนเป็น objects diagram นางสาววชริาภรณ์

ลกูคา้ไปเป็นลกูคา้จากธนาคาร Association
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Course
Course
Offering

Student
Professor

Course.dll

People.dll

Course

User

Register.exe
Billing.exe

Billing
System

*.dll: Dynamic Link Libraly



3. Component Diagram

Window
Handler
(whnd.cpp)

Graphic
lib
(graphic.dll)

Comm
Handler
(comhnd.cpp)

Main Class
(main.cpp)

Window
Handler
(whnd.obj)

Comm
Handler
(comhnd.obj)

Main
Class
(main.obj)

Clilent
Program
(client.exe)

component diagram แสดงโครงสรา้งทางกายภาพของ(physical view) code ในเทอม
ของ code components  (component อาจเป็น source code component, a binary 
component, or an executable component)

อยู่ใน เอกสาร  Programmer Manual
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Account
Server

Deploys
AccountDB.java
AccountMgt.java

Account
Server

AccountMgt.javaAccountDB.java

จะถูกใชง้านตอนน าไปตดิตัง้ จะอา่นคูม่อืในการตดิตัง้ วา่ควรตดิตัง้อ่า่งไร



ClientA:
Compaq Pro PC

ClientB:
Compaq Pro PC

Application
Server
Silicon Graphics
O2

Database
Server
VAX

<< DecNe t>>

Client-server

โปรแกรมฝ่ัง server โปรแกรมฝ่ัง database

Config ip / sub-net mask
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4. Use Case Diagram

•

•



Actor

Actor (ผูใ้ชร้ะบบ)

Someone/something ทีอ่ยูน่อกระบบ
ทีโ่ตต้อบกบัระบบ

Use Case 
name

Use case

ชดุของการกระท าทีท่ าโดยระบบซึง่ให ้
ผลลพัธท์ีม่คีณุคา่ตอ่ผูใ้ช ้

Communicates-
Association

Communicates-Association

สายการสือ่สาร แทนชดุการกระท า
ทัง้หมด





Bank 
Consortium

Bank
Customer

Deposit Funds

Withdraw Cash

An Automated Teller Machine (ATM)

Transfer Funds

Cashier

Maintain ATM Maintenance
Crew

Collect Deposits

RTF/LMF



Bank 
Consortium

Bank
Customer

Deposit Funds

Withdraw Cash

An Automated Teller Machine (ATM)

Transfer Funds

Cashier

Maintain ATM Maintenance
Crew

Collect Deposits

RTF/LMF

กลุ่มธนาคาร ได้แก่ 
ไทยพานิชย์ ทหารไทย 
กรุงเทพ ฯลฯ



A Use Case Diagram

Establish 

Credit

<<include>>

Trader

Validate 

Client

<<include>>

Place

Order

<<extend>>
Financial

Officer 

Track

Order

Retinal

Scan

Check

Password

Place 

Rush

Order

Stock

Exchange 

<<include>>

Broker Stock
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A Sequence Diagram

: Student : registration 
form

: registration 
manager

: math 101

1: fill in info

2: submit

3: add course(joe, math 01)

4: are you open?
5: are you open?

6: add (joe)

7: add (joe)

: math 101 
section 1

Create  new student()

…
Destroy 

กรณีผ่านเว็บก็ คลกิปุ่ ม submit Message : joe , math101 if(Math101.isOpen()) { …}

[count <=10]



Math

Unit : String

3(3-0-6)

+ Add(stdname:String,stdID:String,semester:String)
+ Drop()

3(2-2)

1/2561
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: Registrar

course form : 
CourseForm

theManager : 
CurriculumManageraCourse : 

Course

1: set course info
2: process

3: add course

4: new course
กรรมการหลกัสตูร



:aPrinterServer

:aComputer

:aPrinter

:aQueue

1 : Print (file)
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ช่ือสถานะ ช่ือสถานะ



A State-Transition Diagram

Initialization
Open

entry: Register student
exit: Increment count

Closed

Canceled

do: Initialize course

do: Finalize course

do: Notify registered students

Add Student / 
Set count = 0

Add student[ count < 10 ]

[ count = 10 ]

Cancel

Cancel

Cancel

Count = 11



State Diagram

go up(floor)

go up(floor)

On
first floor

Moving to first
floor

Arrive at
first floor

Moving
Up

Moving
down

Idle

Arrive
at floor

go down(floor)
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Initial State

Final State

ActionState1 Action State

Transition (Fork)

Transition (Join)

Control Flow

Decision

Partition1

Swimlane

Note

ActionState1



Show
MessageBox
“Disk full” on 
screen

Show
MessageBox
“Printing” on
screen

Create postscript
file

Romove
MessageBox

^Printer.Print(file)

PrintFile()

[disk full]

[free disk space]



ส านักทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองผูร้บัจา้ง

ส  ารวจขอ้มลู/ ศึกษาวิเคราะหก์ารลงบญัชีในปัจจบุนั

ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน

ออกแบบงานบญัชี

ออกแบบระบบสารสนเทศ

ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน

พฒันาระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูบญัชี

ทดสอบระบบ

ท ารายงานฉบบัสมบรูณ์

ตรวจรบัระบบ



An Activity Diagram

Show
MessageBox
“Printing” 
on Screen

Create postscript
file

Send postscript
file to printer

Remove
MessageBox

displayer samplerSwimlane 
Example

Ordinary Example



Class

Attributes

Operations

Node

Use Case

Object

Attributes

Operations

State

Interface

ComponentNotePackage

Model Elements



Aggregation ( a form of Association)

Association

Generalization

Dependency



เครือ่งประดบั (Adornments)

โนต้ (Notes)

ขอ้ก าหนด (Specifications)

Extensibility Mechanism

แมพ่มิพ ์(Stereotypes)

ตดิป้าย (Tagged value)

ขอ้จ ากดั (Constraints)



Adornments เพิม่ 
information เขา้ไปใน
สญัลกัษณ์ปกติ

Stock Option

TheorPrice( )
MarketPrice( )
ExpireDate ( )

Using Black &
Schole Formula

A note contains any additional information such as a simple comment

Stock Option

+TheorPrice( )
#MarketPrice( )
-ExpireDate ( )



<<Actor>>
Customer

Customer

Customer

The customer is a class with the stereotype <<Actor>>. The stereotype
adds extra semantics to the class; in this case, that the class represents an 
external user of the system



Instrument
{abstract}
{author = “HEE”}
{status = draft }

Value : int
expdate : Date

Properties on an Instrument class. Abstract is a predefined property; 
author and status are user defines tagged values



Senior
Citizen
Group

{person.age > 60}

A constraint restricts which Person objects may participate in the 
association

Person

0..1

0..*
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Use Case Model



System Analysis
• กระบวนการวเิคราะหร์ะบบ (system analysis phase) 

– มุง่เนน้ “what” ทีร่ะบบจะตอ้งม ีและตอ้งท าใหก้บั
ผูใ้ช ้ ไมเ่นน้ “how” วา่จะท าอยา่งไร

• กระบวนการวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
(Requirement analysis phase)

– ใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองหนา้ทีก่ารท างานของระบบ
ซอฟตแ์วร ์จากมมุมองของผูใ้ชภ้ายนอก หรอื ระบบ
ภายนอก

– ไดแ้บบจ าลองของความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
(Requirement Model) เป็น Output



System Analysis and Use Case
• Use Case Model

– Use Case Model คอืแบบจ าลองความตอ้งการของ
ระบบ ที ่น าเสนอ functional requirement ของ
ระบบโดยรวม จากมมุมองของผูใ้ชภ้ายนอก หรอื 
ระบบภายนอก

– โดยจะท าหนา้ทีใ่นการระบพุฤตกิรรม หรอืหนา้ทีก่าร
ท างานของระบบ (เนน้ “what”) ทีร่ะบบตอ้งม ี

– ใชใ้นการทดสอบ และตรวจสอบ โครงสรา้ง และ
หนา้ทีก่ารท างานของระบบ

– ใน UML ระบเุป็น Use Case Description (Text) 
หรอื Use Case Diagram (Diagram)



Use Case Example
• Name: การสง่รายการซือ้ขายหลกัทรัพย ์(Place Order)

– Main flow of events:

1. Trader ป้อนชือ่ และรหสัของ client

2. System ตรวจสอบ (Validate) ชือ่ รหสั และ credit ของ 
client

3. Trader ป้อนรหสัหลกัทรัพย ์จ านวนหลกัทรัพย ์และราคา
หลกัทรัพย ์ที่ Client ตอ้งการซือ้ขาย

4. System ตรวจสอบเงือ่นไขราคาของหลกัทรัพย์

6. System สง่ order ใหก้บัตลาดหลักทรัพย์

7. System เก็บหมายเลข order ทีไ่ดรั้บจากตลาด
หลกัทรัพย์

8. System แจง้ให ้Trader ทราบ

Trader

Place Order

Stock 

Exchange 

Market



Use Case Diagram

• น าเสนอ Use Case และการปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกนั
ระหวา่งระบบ และ ผูใ้ชภ้ายนอก (อาจเป็นคน หรอื
ระบบก็ได)้

• ประกอบดว้ย

– Use Case - ความสามารถ/หนา้ทีข่องระบบ

– Actor - ผูก้ระท า/ผูใ้ชง้าน Use Case น ัน้ๆ

– Relationship - เสน้แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
Use Case กบั Actor

– System - ระบบทีก่ าลงัพฒันา



Use Case Modeling : Core 
Elements

Construct Description Syntax 

use case A sequence of actions, including 
variants, that a system (or other 
entity) can perform, interacting with 
actors of the system. 

 

actor A coherent set of roles that users 
of use cases play when interacting 
with these use cases. 
 

 

system 
boundary 

Represents the boundary between 
the physical system and the actors 
who interact with the physical 
system. 

 

 

 

UseCaseName

ActorName



Construct Description Syntax 

association The participation of an actor in a use 
case. i.e., instance of an actor and 
instances of a use case communicate 
with each other. 

 

generalization A taxonomic relationship between a 
more general use case and a more 
specific use case. 

 

extend A relationship from an extension use 
case to a base use case, specifying 
how the behavior for the extension 
use case can be inserted into the 
behavior defined for the base use 
case. 

 

 

 

Use Case Modeling : Core 
Relationships

<<extend>>



Construct Description Syntax

include An relationship from a base use case
to an inclusion use case, specifying
how the behavior for the inclusion use
case is inserted into the behavior
defined for the base use case.

Use Case Modeling : Core 
Relationships (cont’d)

<<include>>



Use Cases v.s. Scenario

• Use Case

– ความสามารถ หรอื หนา้ทีก่ารท างานของระบบ

– แตล่ะ Use Case แทนชดุของ transactions ทีร่ะบบท างาน
โตต้อบกบั ผูใ้ชง้าน หรอืระบบอืน่ๆ ภายนอก

• Scenario

– สถานการณ์ หรอืตวัอยา่งเรือ่งราวการใชง้านระบบ

– Scenario จัดเป็น instance ของ use case

– เชน่

withdrawal cash

a user withdrawals
$200 



Actors
• Actor หมายถงึ someone หรอื some thing ทีม่กีาร
ปฏสิมัพันธ์ โตต้อบกบัระบบ

– สิง่ใดก็ตามทีม่คีวามตอ้งการในการแลกเปลีย่น
information กบัระบบ หรอื สิง่ใดก็ตามทีอ่ยูภ่ายนอกระบบ  
และมกีารใชง้าน Use Case ของระบบ

– ก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องผูใ้ชร้ะบบ

– ก าหนดการเชีอ่มโยงกบัระบบอืน่ๆ ภายนอก

• ตวัอยา่งของ Actors
– Customer -- maintain their account
– Cashier -- verify withdrawal amount

Customer Cashier



Actors

• Actors สามารถอธบิายโดยใช ้Specialization 
Relationship

• อาจพจิารณา Actors เป็นคลาส ใน UML เนือ่งจากมี
relationships เชน่เดยีวกบัทีค่ลาสมี

specialization 
relationship

Customer

ATM Customer Cashier Customer



Actors
• เชือ่มตอ่กบั use cases โดยใชเ้สน้แสดงความ
เกีย่วขอ้ง ปฏสิมัพนัธ(์association)

• association = ความสมัพนัธท์ ีม่กีารตดิตอ่สือ่สารกนั
(ท ัง้การรบั และสง่messages ใหแ้กก่นัและกนั) 

• ใช ้generalization relationships อธบิาย
ความสมัพนัธ์ ระหวา่ง actors ไมจ่ าเป็นตอ้งอธบิาย
รายละเอยีดของ Association เนือ่งจากไมม่กีาร 
Implement สว่นของ Actor ในระบบ

Customer
withdrawal cash



System
• System

– อาจหมายถงึ Software system, business, 
hardware,..

– วตัถปุระสงคใ์น use-case modeling เพือ่ระบุ
ขอบเขตของระบบทีก่ าลงัพฒันา (system 
boundary)

• ใชส้ญัลกัษณ์

System



Relationships between Use Case

• Extends : เป็น generalization relationships ในกรณี
ที่Use Case หนึง่ๆ ขยาย (extends) Use Case อืน่ โดย
การเพิม่การกระท า (actions)

• Includes/Uses : เป็น generalization relationship ใน
กรณีที่ Use Case หนึง่ๆ เรยีกใช้ (uses) Use Case อืน่ ที่
พจิารณาใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของ Use Case น ัน้ๆ



Generalization Relationship

• Child Use case รบัถา่ยทอด
คณุสมบตัมิาจาก Parent Use 
Case

• Child สามารถเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมทีร่บัจาก Parent หรอื
เพิม่เต ิม่พฤตกิรรม

• Child อาจน าไปแทนที ่ในที่ๆ  
Parent ปรากฏ

Validate 

client

Check 

password

Retinal 

scan



“Include” relationship

• มกัใชใ้นการหลกีเลีย่งการอธบิายการไหลของ
เหตกุารณ์ (flow of events) เดมิ ซ า้กนัหลายๆ คร ัง้ 
โดยรวบรวมพฤตกิรรมรว่ม ใน Use Case

• หลกีเลีย่งการ copy & paste ของ Use Case 
Descriptions

Validate 

client
Place 

order

<<include>>

Track 

order

<<include>>



“Include” Example
• Name : การตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(Track Order) 
– Main flow:

1. ใชห้มายเลข order ในการตรวจสอบ ทีไ่ดร้บัจาก
ตลาดหลกัทรพัย์Obtain and verify order 
number

2. Include สว่นของ “Validate client”

3. ในแตล่ะสว่นของ Order …

Track Order Validate

Client

<<include>>



“Extend” relationship

• ใชส้รา้งแบบจ าลองบางสว่นของ 
Use Case ที ่user อาจมองเป็น 
optional

• ใช้ สรา้งแบบจ าลอง conditional 
subflows

• ใชใ้นการแทรก subflows ในจดุที่
ระบโุดยพจิารณา ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
Actors

<<extend>>

(set priority)

Place order

Extension points:

Set priority

Place rush 

order



“Extend” Example
• Name : การสง่รายการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Place Order)

– Main flow of events:
1. …
2. Trader ป้อนเงือ่นไขของหลกัทรพัย ์ที่ Client 
ตอ้งการซือ้ขาย

3. ก าหนดล าดบัความส าคญั โดย (set priority)
4. System สง่ order ใหก้บัตลาดหลกัทรพัย์
5. ...

Place Order
Place Rush

Order

<<extend>>



Relationships between Use Case

Withdrawal

Cash

Validate

Account

<<include>>

Ship Partial

Order

Ship Order

<<extend>>



Comparing extends/uses

• extend

– ใชแ้ยกความแตกตา่งของ Use Case 

– actors ทีเ่ก ีย่วขอ้งมกัเป็นคนกระท า Use case และ
Use Case ทีe่xtend ท ัง้หมด

– actor มกัเชือ่มตอ่กบั “base” Use Case

• include/use

– ใช ้extract พฤตกิรรมรว่ม

– มกัไมม่ี actor เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั Use Case ทีม่ ี
พฤตกิรรมรว่ม

– actors ทแีตกตา่งกนั for “caller” use cases 
possible



A Use Case Diagram

Establis

h 

Credit

<<include>>

Trader

Validate 

Client

<<include>>

Place

Order

<<extend>>
Financial

Officer 

Track

Order

Retinal

Scan

Check

Password

Place 

Rush

Order

Stock

Exchange 

<<include>>



A Use Case Diagram

<<include>>

Customer

Validate 

Account

<<include>>

Bank

Teller

Deposit

Balance

Checking

Transfe

r

Withdraw

Verify

withdrawal 

<<include>>



•

–

–

•

–

•

–

–

–



Finding Actors
• สามารถระบ ุactor ไดโ้ดยตอบค าถามตอ่ไปนี้

– ใครเป็นคนใชง้านหนา้ทีก่ารท างานหลกัของระบบ (primary actors)?
– ใครตอ้งการการสนบัสนนุการท างานจากระบบ?
– ใครตอ้งการบ ารงุรกัษา และบรหิารระบบ (secondary actors)?
– Hardware devices ใดทีต่อ้งการใหร้ะบบจดัการดแูล?
– ระบบภายนอกระบบใดที่ ตอ้งการใหร้ะบบมปีฏสิมัพนัธด์ว้ย?
– ใคร หรอื อะไรทีต่อ้งการไดร้บัผลประโยชน์ จาก output ของระบบ?

• Tips
– ไมค่วรพจิารณาเฉพาะ users ทีใ่ชง้านระบบโดยตรง แต ่พจิารณา 

users อืน่ๆ ทีต่อ้งการใชบ้รกิารจากระบบดว้ย



Finding Use Cases
• ส าหรบัแตล่ะ actor ตอบค าถามตอ่ไปนี้

– หนา้ทีก่ารท างานอะไรที ่actor ตอ้งการจากระบบ?
– ขอ้มลูใดบา้งที่ actor ตอ้งการสรา้ง อา่น ลบ เปลีย่นแปลง หรอืเก็บอยู่
ภายในระบบ?

– เหตกุารณ์ใดบา้งทีร่ะบบตอ้งแจง้ให้ actor ทราบ? หรอื actor ตอ้ง
แจง้ใหร้ะบบทราบ? 

– หนา้ทีก่ารท างานของระบบ ชว่ยท าใหง้านประจ าวนัของ actor งา่ย
ขึน้หรอืไม?่

• ถา้ไมพ่จิารณา actors
– อะไรคอื input/output ของระบบ ? input/output เหลา่น ัน้มาจาก
ไหน หรอืใครเป็นคนน าไปใชง้าน?

– ปญัหาหลกัของระบบทีใ่ชง้านอยู่ คอือะไร?



Recipe (เทคนิค)

• ระบุ actors ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัระบบ

• พจิารณาแนวทางของระบบ ในการปฏสิมัพนัธก์บั
actors

• จ าแนกพฤตกิรรมของระบบใน การปฏสิมัพนัธก์บั
actors ใหเ้ป็น use cases โดยก าหนดความสมัพนัธ์
ระหวา่ง Use Case



ตวัอยา่งการเขยีน Use case



การเขยีน Use case
องคป์ระกอบมดีงันี้

- ชือ่ของ Use Case

- ภาพรวมของการท างาน (Overview)

- Actor หลกั (Primary Actor)

- Actor รอง (Secondary Actor)

- จดุเร ิม่ตน้ (Starting Point)

-จดุสิน้สดุ (End point)

- การท างานของ Use Case (Flow of Events)

- การท างานของ Use Case เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ 
(Alternative flow of Events)

-ผลของการท างานของ Use Case (Measurable 
Result)



Use Case : Create Order
ภาพรวมของการท างาน (Overview)
จดุประสงคห์ลกัของ Use Case นี ้เพือ่ท าการลงขอ้มลูในใบสัง่
ซือ้สนิคา้จากลกูคา้

Actor หลกั (Primary Actor)
ตวัแทนฝ่ายขายสนิคา้

Actor รอง (Secondary Actor)
ไมม่ี

จดุเร ิม่ตน้ (Starting Point)
Use Case ตวันีเ้ริม่ตน้เมือ่ Actor ตวัแทนฝ่ายขายสนิคา้ขอให ้
ระบบท าการลงขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้

จดุสิน้สดุ (End point)
ค าขอเพือ่ท าการลงขอ้มลูการสัง่ซือ้สนิคา้เสร็จสิน้สมบรูณ์
หรอืไมก่็ถกูยกเลกิ



Use Case : Create Order

การท างานของ Use Case (Flow of Events)

จาก User Interface บนจอเพือ่ท าการลงขอ้มลูการสัง่ซือ้ Actor
จะตอ้งท าการใสข่อ้มลูเกีย่วกบัการสัง่ซือ้ เป็นตน้วา่ วนัทีล่กูคา้
ตอ้งการใหส้นิคา้สง่มอบถงึมอื (Required Date) ปรมิาณที่
ตอ้งการส ัง่ซือ้ (Quantity) ตอ้งการใหส้ง่มอบสนิคา้โดย
บรษิทัสง่สนิคา้ไหน (ShipVia) ตอ้งการใหใ้หส้ง่มอบสนิคา้ที่
ไหน (ShipAddress) หลงัจากนัน้แลว้ Actor สามารถเลอืกทีจ่ะ
ท าการบนัทกึขอ้มลูลงไปไวใ้นฐานขอ้มลู หรอืยกเลกิการท างาน
ทัง้หมด ถา้ Actor เลอืกท าการบนัทกึ ใบสัง่ซือ้ใบใหมก่็จะถกู
สรา้งขึน้มาในฐานขอ้มลู



Use Case : Create Order

การท างานของ Use Case  เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้
(Alternative Flow of Events)

ถา้ไมม่สีนิคา้ทีต่อ้งการอยูใ่นคลงัสนิคา้ ระบบจะตอ้งแจง้ให ้
Actor ทราบพรอ้มกนันัน้ก็ตอ้งยกเลกิการท างานทีเ่หลอืของ
Use Case นี ้

ผลของการท างานของ Use Case (Measurable Result)

จะมใีบสัง่ซือ้สนิคา้ใหม ่1 ใบขึน้มาในระบบ



Cash Register Example

Use Case: Buy items

Actors: Customer, Cashier

Type: Primary

Description:
A Customer arrives at a checkout with items to 

purchase. The Cashier records the purchase items

and collects payment. On completion, the 

Customer leaves with the items



Expanded Use Case Example

Use Case: Buy Items with Cash

Actors: Customer (initiator), Cashier

Purpose: Capture a sale and its cash payment

Overview: A Customer arrives at a checkout with items 
to

purchase. The Cashier records the purchase 
items and collects a cash payment. On
completion, the Customer leaves with the 

items.

Type: primary and essential

Cross references: R1.1, R1.2, R1.7



Expanded Use Case (2)

1. This use case begins when a 
Customer arrives at the 
register with items to 
purchase.

2. The cashier records the 
identifier from each item. If 
more than one of the same 
item, the Cashier can enter 
the quantity as well.

4. Cashier indicates completion 
of item entry.

6. Cashier tells the Customer 
the total.

3. Determines the item price  
and adds the item information to 
the running sales transaction. 
The description and price of the 
item are presented.

5. Calculates and presents the 
sale total. 

TYPICAL COURSE OF EVENTS
ACTOR ACTION SYSTEM RESPONSE



Expanded Use Case (3)

7. The Customer gives a 
cash payment - possibly 
greater than the sale 
total.

8. The Cashier records the 
cash received amount.

10. The Cashier deposits the 
cash received and 
extracts the balance 
owing. Cashier gives 
balance and receipt to 
Customer.

12. Customer leaves with 
items purchased.

ACTOR ACTION SYSTEM RESPONSE

9. Show the balance due 
back to the Customer.
Generates a receipt.

11. Logs the completed 
sale.



Expanded Use Case (4)

• Alternative Courses

• Line 2: Invalid identifier entered. Indicate error

• Line 7: Customer didn’t have enough cash. Cancel 
sales transaction

• If a Typical Course of Events has multiple equally 
likely courses of action

– indicate branches in Use case

– write a subsection for each branch indicating the 
typical course of events

– have alternatives for each subsection if necessary


