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1

Bussiness Analýza

1.1 Popis (anotace) projektu
Cílem projektu je prostřednictvím informačního systému usnadnit a zefektivnit práci
zaměstnancům pobočky videopůjčovny.
Zákazníkům poskytne možnost vypůjčování si filmů bez nutnosti osobně navštívit kamenný
obchod, čímž eliminuje dlouhé čekání ve frontách a zaměstnanci se budou moci
zákazníkům více věnovat.
Aplikace bude též umožňovat online provádění objednávek, inventuru a fakturaci zboží.
Veškerá data budou ukládána na lokálním databázovém serveru, který bude videopůjčovně
poskytnut společně se softwarem.

1.2 Současný stav
Současný software používaný videopůjčovnou je zastaralý a neefektivní, zaměstnanci ho
nedokážou sami ovládat a je nutné jejich nákladné školení. Zároveň není plně využíváno
moderních technologií, veškeré ukládání provedených transakcí probíhá ručně a tvorba
statistik je nemožná. Videopůjčovna nemá žádné webové stránky, a tudíž všichni zákazníci
jsou nuceni osobně navštívit pobočku, což vede k dlouhým frontám a nespokojenosti s
obsluhou, protože zaměstnanci nestíhají. Mladší generace zákazníků má o služby
videopůjčovny minimální zájem, protože preferují online přístup, který v současné době
nemůže videopůjčovna nabídnout.

1.3 Business cíle
●

Umožnit zaměstnancům videopůjčovny rychlejší a efektivnější provádění objednávek a
fakturace zboží, aby došlo k zvýšení spokojenosti zákazníků

●

Zaměstnancům bude výrazně ulehčena práce, kterou by jinak museli vykonávat ručně, aby
jim zbylo více času na obsluhu zákazníků

●

Vedení videopůjčovny získá přehled o stavu veškerých objednávek a stavu zboží
videopůjčovny, čímž se ušetří mnoho času s ruční kontrolou

●

Umožnit uživatelům využívat služby částečně nahrazující funkcionalitu kamenného obchodu
pomocí webové stránky, aby ušetřili čas i prostředky spojené s dopravou

●

Získání nové cílové skupiny zákazníků – převážně mladší generace – díky možnosti
internetového přístupu, čímž dojde k rozšíření propagace obchodu a ke zvýšení tržeb
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1.4 Rizika projektu
Pravděpodobnost

Dopady

Mitigace

Krizový plán

Odpovědná
osoba

20 % (špatné
odhadnutí nákladů)

Dojde ke snížení
zisku, projekt může
skončit ztrátový

Hledání možných
cest jak ušetřit
náklady na projekt

Vzít si půjčku,
která se splatí
během let
produkce

Finančník
(Miron)

Překročení
časové
hranice
projektu

30 % (špatné
odhadnutí potřebného
času)

Nespokojenost
zadavatele, který
odmítne zaplatit

Pravidelně sledovat
zbývající čas a
přizpůsobit mu
intenzitu práce

Prodloužení
pracovní doby,
zvýšení počtu
zaměstnanců

Dodaný
software bude
odmítnut z
důvodu chyb

30 % (přehlédnutí
nedokonalostí a chyb
během vývoje)

Bude nutné provést
případné opravy,
dojde k navýšení
nákladů

Popis rizika

Přesáhnutí
rozpočtu
projektu

Zaměstnanci
odmítnou
software
používat

Konkurence
nabídne lepší
a výhodnější
software

Důkladné testování
softwaru a pečlivá
oprava všech
nalezených chyb

Vedoucí
projektu
(Daniel)

Dodatečné
investice do
profesionálního
testování

Vedoucí
vývoje (Šimon)

Vedoucí
designu
(Nazariy)

20 % (nepřívětivé
uživatelské rozhraní)

Bude nutné provést
případné opravy,
dojde k navýšení
nákladů

Vytvoření kvalitního
uživatelského
rozhraní, které bude
dobře otestováno

Provedení
průzkumu a
upravení GUI
podle výsledků

20 % (nedostatečná
orientace na trhu)

Zadavatel může
vypovědět smlouvu.
Bude nutné zvýšit
kvalitu a nebo snížit
cenu softwaru

Pravidelné sledování
a přizpůsobování se
situace na trhu

Snížení ceny
softwaru na
úkor zisku

Analytik
(Chaban)

Popis rizika

1.5 Výstupy projektu
●

●

Informační systém pro zaměstnance a zákazníky videopůjčovny. Zaměstnanci pomocí něj
budou spravovat chod pobočky, zatímco zákazníci v něm budou mít možnost zapůjčit si
filmy online
Webové stránky jako nadstavba informačního systém

1.6 Předpoklady
●
●
●
●
●
●

Zaměstnanci jsou schopni a ochotni používat nový software
Návštěvnost videopůjčovny nebude klesat a elektronický systém bude stále výhodnější než
ruční práce
Jsou již zakoupeny počítače s potřebným softwarem (operační systém)
V pobočce je volný prostor pro databázový server
Videopůjčovna disponuje rozvodem elektřiny
Zaměstnancům je zajištěn přístup k internetu
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1.7 Přínosy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Umožnění provozovateli a zaměstnancům videopůjčovny efektivně zpracovávat a skladovat
data o produktech a zákaznících
Zkrácení doby potřebné na inventuru zboží
Snížení doby potřebné k provedení prodeje / vypůjčení produktu až o 50 %
Zautomatizování a celkové usnadnění organizace dodávek nových produktů do
videopůjčovny
Spolehlivé uchovávání a zpětné dohledávání informací o provedených transakcích a
dodávkách produktů. Několikanásobné zvýšení maximálního počtu záznamů.
Snížení času zaměstnanců stráveného u pokladny o 30 %, uvolnění času na obsluhu a
aktivní pomoc zákazníkům
Automatická správa, tisknutí a uchovávání faktur za provedené objednávky
Zvýšení počtu obsloužených zákazníků o 15 % v důsledku přemístění části výpůjček na
webové stránky
Získání nových zákazníků z řad mladší generace, předpokládané navýšení až o 40 %
Zvýšení spokojenosti zákazníků v důsledku kvalitnější obsluhy, nárůst tržeb o 20 %

1.8 Časový plán projektu
Název

Trvání (dny)

Zahájení

Ukončení

Backend vývoj

38

11.5.2020

01.07.2020

Frontend vývoj

38

18.5.2020

08.07.2020

Testování

20

11.6.2020

08.07.2020

1.9 Harmonogram
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1.10 Finance
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

1.10.1
1.10.2

Náklady
Počáteční náklady

Databáze

10 000

Vývoj webové stránky

1) 300 hodin frontend, 400 kč/h
(celkově 120 000)
2) 300 hodin backend 400 kč/h
(celkově 120 000)
3) 160 hodin testování 200 kč/h
(celkově 32 000)
Celkem za vývoj: 272 000

Počítač

15 000

Software licence
(Programy pro vývoj + windows)

15 000

Celkem

1.10.3

312 000

Náklady 5 let

Provoz serveru

50 000

Celkem

50 000

1.10.4

Zisk

1.10.4.1

Jednorázová počáteční platba

Instalace

1.10.4.2

10 000

Měsíčně

Obsluha

obsluha serverů:

5 000

licence na náš produkt:

5 000

Celkem

10 000
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2

Business Domain Model

Package in package 'Videopůjčovna'

2.1 Business Domain Model diagram
diagram in package 'Business Domain Model'

class Business Domain Model
Herec
-

Osoba

umělecké jméno: string

-

Zaměstnanec

datum narození: date
jméno: string
příjmení: string

-

datum nástupu: date
mzda: int
zam. číslo: int

1..*

1

1

Zákazník

Interpret
-

-

umělecké jméno: String

adresa: string
číslo OP: int
rodné číslo: String
zák číslo: int

vydává
1

vydána
pro

1..*

zpracovává

Tvoří

účinkuje v

1..*

1..*
Vypůjčení

Hudba
-

autor hudby: String
autor textu: String

-

počet: int

Faktura

vydána za
1 -

0..1

0..*

datum vydání: date
kód: string

0..*

1
obsahuje
vydána
za

0..*
0..*

Médium
Dílo

Film
-

0..*

režisér: String
rozlišení: String

-

jazyk: string
název: string
rok vydání: int

obsahuje
1..*

0..* -

Dodávka
obsahuje

cena za prodej: int
cena za půjčení: int
kapacita: int

1 -

0..*

datum: date
id: string

Dodavatel

dodává
0..*

1

-

id: string
název: string

1
0..*
obsahuje

obsahuje
«enumeration»
Země

«enumeration»
Žánr

Francie
Velká Británie
Česká republika
...

Dobrodružné
Sci-fi
Horor
...

«enumeration»
Typ média
CD
DVD
Blu-Ray
Bez média

0..*

0..*

0..1
Prodej
-

počet: int

Merch

obsahuje
0..*

Figure 1: Business Domain Model
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-

cena: int

«enumeration»
Merch typ
Tričko
Mikina
Klíčenka
Náramek
Postavička
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3

Business Požadavky

Package in package 'Videopůjčovna'

3.1 Business Požadavky diagram
diagram in package 'Business Požadavky'

Figure 2: Business Požadavky
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3.1.1 BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

3.1.2 BR2 – Objednávky online
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.

3.1.3 BR3 – Urychlení fakturace
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako pokladní potřebuji urychlit vydávání faktur, protože dojde ke snížení času, který zákazníci stráví u
pokladny

3.1.4 BR4 – Zkrácení doby provádění inventur
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako manažer potřebuji, zkrátit dobu trvání pravidelné inventury zboží, protože zaměstnanci se poté budou
moci více věnovat obsluze zákazníků.

3.1.5 BR5 – Vylepšit způsob ukládání informací o výpůjčkách
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako manažer potřebuji vylepšit způsob ukládání informací o provedených výpůjčkách, protože zajistíme
možnost spolehlivého zpětného přístupu k těmto datům při tvorbě statistik.

3.1.6 BR6 – Snížení množství zákazníků ve frontě u pokladny
Requirement «Functional» in package 'Business Požadavky'
Jako pokladní potřebuji snížit množství zákazníků ve frontě u pokladen, protože předejdeme jejich následné
nespokojenosti z dlouhého čekání.
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4

Systémové Požadavky

Package in package 'Videopůjčovna'

4.1 Systémové Požadavky diagram
diagram in package 'Systémové Požadavky'

Figure 3: Systémové Požadavky
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4.1.1 FR1 – Poskytnutí technické pomoci
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje automatizovat poskytnutí technické pomoci uživatelům.

4.1.2 FR2 – Databáze výpůjček
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje vkládání informací o výpůjčkách do databáze.

4.1.3 FR3 – CRUD zboží pro manažera
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje manažerovi přidávat, ukazovat, upravovat a mazat zboží, které je dispozici k vypůjčení
nebo zakoupení.

4.1.4 FR4 – Informace o výpůjčkách
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje manažerovi zobrazit informace o výpůjčkách.

4.1.5 FR5 – Napsání klientovi
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zaměstnanci napsat klientovi.

4.1.6 FR6 – Vyhledávání zboží
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zákazníkovi vyhledávání zboží, které je k dispozici pro vypůjčení nebo zakoupení.

4.1.7 FR7 – Využití slevy
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zákazníkovi využívat (a také dostávat nové) slevy na dalsi vypůjčení nebo zakoupení.

4.1.8 FR8 – Zrušení objednávky
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zákazníkovi zrušit objednávku.
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4.1.9 FR9 – Vytvoření objednávky
Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zákazníkovi vytvoření objednávky zboží.

4.1.10

FR10 – Zaplacení objednávky

Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje zákazníkovi zaplacení objednávky pomocí bankovní karty.

4.1.11

NFR1 – Rozhraní pokladny

Requirement «Functional» in package 'Systémové Požadavky'
Systém umožňuje pokladnímu efektivněji, rychleji a přehledněji zadávat zboží/výpůjčky do systému.
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5

Business Process Model

Package in package 'Videopůjčovna'

5.1 Dodání zboží
Package in package 'Business Process Model'

5.1.1 AS IS diagram
diagram in package 'Dodání zboží'

act Dodání zboží do obchodu AS IS
Osoba
Pracovník skladu

Zaměstnanec

Existuje již produkt na skladě?
[Ne]
Přijetí zboží do obchodu

Přidat zboží do evidence

Dodávka od dodavatele

[Ano]

Umístění zboží do skladu

Aktualizace stavů

Dokončení dodávky

Figure 4: Dodání zboží do obchodu AS IS
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5.1.2 TO BE diagram
diagram in package 'Dodání zboží'

act Dodání zboží do obchodu TO BE
Osoba
Zaměstnanec

Přijetí zboží do obchodu
Dodávka od dodavatele

Oznámení zboží na webu

Dodání zboží na sklad

Figure 5: Dodání zboží do obchodu TO BE
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5.2 Invetura zboží
Package in package 'Business Process Model'

5.2.1 AS IS diagram
diagram in package 'Invetura zboží'

act Invetura AS IS
Osoba
Pracovník obchodu

Volání na sklad

Řidič

Pracovník skladu

Prostřednictvím
mobilu se podá
žádost na sklad

Osobní vyhlédávání v
papírech / regálech / skladu

Ručně se vyplní formulář

Aktuální stav zboží na skladě je zjištěný

Všechny papírové
doklady se předají řidiči

Řidic převeze všechny
papíry do obchodu

Figure 6: Invetura AS IS

5.2.2 TO BE diagram
diagram in package 'Invetura zboží'

act Invetura TO BE
Osoba
Pracovník obchodu

Zobrazení inventur v IS
Pracovník se příhlásí na
web Videopůjčovny

Stažení souboru s aktuálním
seznamem zboží

Aktuální stav zboží na
skladě je zjištěný

Figure 7: Invetura TO BE
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5.3 Merch
Package in package 'Business Process Model'

5.3.1 Odeslání merche diagram
Package in package 'Merch'

act Odeslání merche
Osoba
Zaměstnanec

Přijetí objednávky

Připravení
zboží ze skladu

Zabalení
objednávky

Vytisknutí
štítků

Kurýr

Nalepení štítků

Objednání
kůrýra pro
doručení

Předání zásilky
kurýrovi

Doručení zásilky kurýrovi

Figure 8: Odeslání merche

5.3.2 Prodej merche diagram
Package in package 'Merch'

act Prodej merche
Osoba
Zákazník

Vybere si merch v obchodě

Pokladní

Předá ho
pokladnímu u
pokladny

Zaznamená
prodej do
systému

Figure 9: Prodej merche
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5.4 Reklamace zboží
Package in package 'Business Process Model'

act Reklamace zboží
Osoba
Zákazník

Zaměstnanec

Interakce zákazníka
se zaměstnancem

Příjem
reklamace

Získání informací o zboží

[chyba zákazníka]

Penalizace
zákazníka

[chyba zaměstnance]

[špatný výběr
zboží]

[poškozené
médium]

[jiné]

Nabídnout
výměnu

[nepřijato]

[přijato]

Dokončení reklamace
[nemá nárok na
vrácení peněz]

Odchod zákazníka

[má nárok na
vrácení peněz]
Vrácení peněz

Vypůjčení zboží Diagram

Figure 10: Reklamace zboží
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5.5 Vrácení vypůjčeného zboží
Package in package 'Business Process Model'

5.5.1 AS IS diagram
diagram in package 'AS IS'
act Vrácení vypůjčeného zboží AS IS
Proces vrácení vypůjčeného zboží
Osoba
Zákazník

Zaměstnanec

Identifikace zákazníka
Interakce
zákazníka se
zaměstnancem

Identifikace objednávky

Předání vypůjčeného
zboží

Kontrola vráceného zboží

[zboží je v pořádku]

[zboží není v pořádku]

Naúčtování doplňkového
poplatku

Zdokumentování vady

Zapsání zboží

Dočasné uskladnění zboží

[zboží je v pořádku]

[zboží není v pořádku]

Vrácení zboží do regálů

Poslání zboží k opravě

Zboží je
vráceno

Figure 11: Vrácení vypůjčeného zboží AS IS

Strana 21 z 103

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

5.5.2 TO BE diagram
diagram in package 'TO BE'

act Vrácení vypůjčeného zboží TO BE
Proces vrácení vypůjčeného zboží
Osoba

Systém

Zákazník

Zaměstnanec

Identifikace zákazníka
Interakce
zákazníka se
zaměstnancem

Předání vypůjčeného
zboží

Identifikace objednávky

Kontrola vráceného zboží

[zboží je v pořádku]

[zboží není v pořádku]

Naúčtování doplňkového
poplatku

Zdokumentování vady

Zapsání zboží
Dočasné uskladnění zboží

[zboží je v pořádku]

[zboží není v pořádku]

Vrácení zboží do regálů

Poslání zboží k opravě

Zboží je
vráceno

Figure 12: Vrácení vypůjčeného zboží TO BE
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5.6 Vyhledávání filmu
Package in package 'Business Process Model'

5.6.1 AS IS diagram
diagram in package 'Vyhledávání filmu'

act Vyhledávání filmu AS IS
Osoba
Zákaznik

Zaměstnanec

Interrakce se zaměstnancem
IInterakce se
zaměstnancem

Dotaz ohleně konkretního
filmu nebo výber podle žánru

Osobní vyhlédávání v
papírech / regálech / skladu

[nalezeno]

[nenalezeno]

Nabídnutí jíných filmů

[Ano]

[Ne]
Prřijetí nabidky

Případná rezervace a konec rozhovoru

Konec rozhovoru

Figure 13: Vyhledávání filmu AS IS
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5.6.2 TO BE diagram
diagram in package 'Vyhledávání filmu'

act Vyhledávání filmu TO BE
Zákaznik
Osoba

Otevření webu videopůjčovny

Vyhledávání filmu ve videopůjčovně

Vyhldedat film

[nenalezen]
[nalezen]

Pokusit najít něco jíneho
Připaná rezervace a odchod z webu

Figure 14: Vyhledávání filmu TO BE
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5.7 Vypůjčení zboží
Package in package 'Business Process Model'

5.7.1 AS IS diagram
Package in package 'Vypůjčení zboží'

act Vypůjčení zboží AS IS
Osoba
Zákazník

Interakce
zákazníka se
zaměstnancem

Zaměstnanec

Dotaz na zaměstnance

Získání informací o stavu zboží

[není dostupné]

[je dostupné]

Nabídnout alternativní zboží

[nepřijato]
Odchod
zákazníka

[přijato]

Nalézt zboží v regálech /
skladu

Přidat film k objednávce

Dokončení objednávky
Platba

Převzetí zboží

Uložení objednávky

Odchod
zákazníka

Figure 15: Vypůjčení zboží AS IS
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5.7.2 TO BE diagram
Package in package 'Vypůjčení zboží'

act Vypůjčení zboží TO BE
Osoba

Systém

Zákazník

Interakce
zákazníka se
zaměstnancem

Zaměstnanec

Dotaz na zaměstnance

Získání informací o stavu zboží

[je dostupné]

[není dostupné]

Nabídnout rezervaci

[přijato]

[nepřijato]
Uložení rezervace

[nepřijato]
Odchod
zákazníka

Nabídnout alternativní zboží

[přijato]

Nalézt zboží v regálech /
skladu

Přidat film k objednávce
Platba
Dokončení objednávky

Převzetí zboží
Uložení objednávky

Odchod
zákazníka

Figure 16: Vypůjčení zboží TO BE
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6

Diagramy Případů Užití

Package in package 'Videopůjčovna'

6.1 Diagramy případů užití diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Diagramy případů užití
Videopůjčovna

Dát uživateli BAN
Administrátor

Změnit role uživatele

Přidat zboží do systému

Odpovědět na zprávu
klientovi
Zaměstnanec videopůjčovny

Zobrazení informací o
výpůjčkách

Zanechávat komentaře
Zrušit objednávku
A

Napsat zprávu
zaměstnanci

Zaplacení objednávky

Realizovat dodávku
domu

Použít slevový kód

Přihlášený uživatel

Změnit údaje uvedené v
učtu

Zarezervovat film

Najít film

«include»

«include»

Zobrazit informace o
filmu

Registrovat se
Nepřihlášený uživatel

Přihlásit se

Přihlášení se nedědí.
Přihlásit se může pouze
nepřihlášený uživatel.

Figure 17: Diagramy případů užití
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6.2 Udělit uživateli BAN
in package 'Diagramy Případů Užití'
Administrátor udělí uživateli BAN, pokud porušuje pravidla webu videopůjčovny.
Primární aktéři: Administrátor
Vedlejší aktéři: Přihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel porušil pravidla systému.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE
Basic Path
1) Administrátor vyhledá účet uživatele v systému.
2) Systém zobrazí profil uživatele.
3) Administrátor stiskne tlačítko "Zabanovat".
4) Systém změní status uživatele na "Zabanován"

6.2.1 Udělit uživateli BAN diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Přidat uživatele do BAN listu
Osoba
Zaměstnanec
Osoba
Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

«abstraction»

custom Admin
Tab1
wwwvideopucovna.com
Profile:

Ban user
«trace»

«abstraction»

Dát uživateli BAN

«trace»

Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Změnit

Information:
Administrátor

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému

Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

Ban user

Figure 18: Přidat uživatele do BAN listu
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6.3 Najít film
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožní uživateli vyhledat film podle kriterií.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Vedlejší aktéři: Nepřihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel nebo Nepřihlášený uživatel chce vyhledat film.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR2 – Objednávky online
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.

SCÉNÁŘE

Basic Path.
1) Uživatel zadá jméno filmu do pole "Hledat" a stiskne "Najít".
2) Systém ukáže stránku se seznamem filmů odpovídajících vyhledávacímu dotazu.
Alternativní scénáře:
2) Film nebyl nalezen.
Basic Path. Pokročilé vyhledávání (basic)
1) Uživatel stiskne "Pokročilé vyhledávání".
2) Systém ukáže stránku s nastavením vyhledávání.
3) Uživatel vyplní údaje a stiskne "Ok".
4) Systém ukáže stránku seznamem filmů odpovídajících vyhledávacímu dotazu.
Alternativní scénáře:
4) Systém ohlásí uživateli, že film nebyl nalezen.
Alternate. Nenalezen film
1) Systém ohlásí uživateli, že žádný film nalezen nebyl.
Alternate. Pokročilé vyhledávání (nenalezen film)
1) Systém ohlásí uživateli, že žádný film nalezen nebyl.
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6.3.1 Najít film diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Najít film
Objednávka
-

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura
1..*
vytvoří
1

Osoba

Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

Dílo

custom Hledání filmů

Film

«abstraction»

-

Cena: int
Komentare: List
Název: String
Popís: String
Rating: int
režisér: String
rozlišení: String
Status: String
Žánr: String

Tab1
www.videopujcovna.com
Přihlašení

Registrace

Hledat...

Najít
Pokročilé vyhledáv...

«abstraction»
Vyberte si něco z doporučených filmů:
Zarezervovat film
Přihlášený uživatel

Najít film

«trace»

«include»

BR2 - Objednávky online
1917

Irishman

HollyWood

Waves

«trace»

Joker

Technická podpora

Nepřihlášený uživatel

«trace»
custom Seznam vyhledaných filmů

custom Pokročilé vyhledávání

Tab1

Tab1

www.videopujcovna.com

Tab2

www.tabone.com

Nalezené filmy:
Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Herci:

Objednat domů

Rok vydání:
Žánr:

Informace

Název

Jméno:

Interstellar

Datum vydání:

06.11.2014

Rating

8.6/10

Objednat domů

Informace
Vyhledat

«trace»

«trace»
custom Film
Tab1
www.videopucovna.com

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Přidat do košíku

Objednat domů
Udělat rezervace

Nechte svůj komentář...

Zrušit

Figure 19: Najít film
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6.4 Napsat zprávu zaměstnanci
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém dává možnost uživateli napsat zprávu zaměstnanci videopůjčovny.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Vedlejší aktéři: Zaměstnanec videopůjčovny
Předpoklady: Přihlášený uživatel chce napsat zprávu zaměstnanci videopůjčovny.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Basic Path
1. Uživatel zvolí "Technická podpora".
2. Systém zobrazí okno, ve kterém uživatel bude moci napsat zprávu zaměstnanci videopůjčovny.
3. uživatel napíše zprávu do pole a stiskne 'Odeslat'.
4. Systém uloží zprávu do DB.
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6.4.1 Napsat zprávu zaměstnanci diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Napsat zprávu zaměstnanci
Osoba

Osoba

Zaměstnanec
-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

Zpráva
Píše
1

0..* -

Id: int
Tema: String
Text: String

custom Zpráva zaměstnanci
Tab1
www.videopujcovna.com

«abstraction»

Téma:

«abstraction»

Popište svůj problém:

Napsat zprávu
zaměstnanci

«trace»

Přihlášený uživatel

BR1 - Přehlednost, jednoduchost
ovládání systému

Cancel

Ok

«trace»

FR1 - Poskytnutí
technické pomoci

«trace»
custom Hledání filmů
Tab1
www.videopujcovna.com
Přihlašení

Registrace

Hledat...

Najít
Pokročilé vyhledáv...

Vyberte si něco z doporučených filmů:

1917

Irishman

HollyWood

Waves

Joker

Technická podpora

Figure 20: Napsat zprávu zaměstnanci
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6.5 Odpovědět na zprávu klientovi
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožňuje uživateli odpovědět na dotaz klienta.
Primární aktéři: Zaměstnanec videopůjčovny
Vedlejší aktéři: Přihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel napsal zprávu zaměstnanci videopůjčovny
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1. Uživatel vybere 'Klientské zprávy'
2. Systém zobrazí stránku, na které bude seznam zpráv.
3. uživatel si vybere jednu z položek.
4. Systém ukáže vybranou zprávu a pole pro zadání odpovědi.
5. uživatel zadá zprávu
6. Po zmáčknutí tlačítka odeslat systém uloží zprávu a pošle ji na e-mailovou adresu klienta.

Strana 33 z 103

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

6.5.1 Odpovědět zprávu klientovi diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Odpovědět zprávu klientovi

Osoba
Zákazník

-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

«abstraction»

1

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

0..* -

Id: int
Tema: String
Text: String

custom Odpověd na zprávu klienta
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Jméno uživatele: Uživatel A
Zpráva:

«abstraction»

Odpovědět na zprávu
klientovi

Zpráva

Píše

Osoba

Zaměstnanec

«trace»

Zaměstnanec videopůjčovny

Napište zprávu:
BR1 - Přehlednost, jednoduchost
ovládání systému
Odeslat
«trace»
FR1 - Poskytnutí
technické pomoci

Figure 21: Odpovědět zprávu klientovi
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6.6 Použít slevový kód
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožňuje uživateli použít slevový kód na snížení ceny objednávky.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel

EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR2 – Objednávky online
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Uživatel zvolí v košíku "Použít slevový kód".
2) Systém zobrazí okno, ve kterém bude uživatel moci zadat kód.
3) Uživatel zadá kód.
4) Systém ověří kód
5) Systém přesměruje uživatele do košíku s už sníženou cenou.
Alternativní scénáře:
4) Nesprávný kód
Alternate. Sleva (basic path)
1) Systém ohlásí "Nesprávný kód" a požádá uživatele o opětovné vyplnění.
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6.6.1 Použít slevový kod diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Použít slevový kod
Slevový kód
-

id: int
Kod: String
0..*

SeznamObjednávek

Uplatňuje
0..*
Osoba

-

objednávky: List<Objednávka, Zákazníik>

+
+

přidatObjednávku(Object[], Object[]): boolean
zpracovatObjednávku(): boolean

Zákazník

1

1..*

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

obsahuje

přidá

0..*
1
1

1..* +
+
+
+

«abstraction»

custom Použít slevový kód

Objednávka

vytvoří

celková cena: int
id: int
status: String

Videopujcovna
www.videopujcovna.com

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

«abstraction»

Použít slevový kód

Název zboží:

Soška

Cena:

700 Kč

«trace»
Cena před slevou:

Přihlášený uživatel

700 Kč

Cena po slevě:
Použít slevový kód

BR2 - Objednávky online

«trace»
FR7 - Využití slevy
«trace»
custom Informace o vypujčkách
Site A
www.videopucovna.com

Moje objednávky:

Cena

Číslo

Zboží

Stav

300

4G7FA8GL3

Fim1

Zaplaceno

Zrušit

300

7LS2TJS222

Film 2

Nezaplaceno

Zaplatit

560

124FA21G

Film 3

Zaplaceno

Zrušit

1 ... 8

Zpátky

Figure 22: Použít slevový kod

Strana 36 z 103

Slevový kod

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

6.7 Přidat zboží do systému
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožňuje uživateli registrovat zboží, které bylo přijato na sklad.
Primární aktéři: Zaměstnanec videopůjčovny
Předpoklady: Bylo poskytnuto nové zboží
EXTERNÍ POŽADAVKY
Requirement. BR4 – Zkrácení doby provádění inventur
Jako manažer potřebuji, zkrátit dobu trvání pravidelné inventury zboží, protože zaměstnanci se poté budou moci
více věnovat obsluze zákazníků.

SCÉNÁŘE
Basic Path
1) Uživatel stiskne "Přidat zboží".
2) Systém zobrazí okno, pro zadání kódu zboží
3) uživatel zadá kód
4)Systém zkontroluje kód.
5) Systém uloží novou informaci o zboží
Alternativní scénáře:
Zboží nebylo nalezeno (krok 4)

Alternate. Zboží nebylo nalezeno
1) Systém požádá o vyplnění formuláře, (Název, popis apod.)
2) uživatel vyplní formulář
3) Systém uloží novou informaci o zboží
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6.7.1 Přidat zboží do systému diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Přidát zboží do systému
Osoba
Zaměstnanec
-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

custom Přidat zboží do systému

Faktura
-

datum vydání: date
kód: string
název firmy: string
zboží: Object

+

vytisknoutFakturu(): void

Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Kód zboží:
«abstraction»

«abstraction»

Přidat zboží do systému

Informace o zboží:

«trace»

Zaměstnanec videopůjčovny
Foto zboží:

BR4 - Zkrácení doby provádění
inventur

Zrušit

«trace»

FR3 - CRUD zboží
pro manažera

Figure 23: Přidat zboží do systému
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6.8 Přihlásit se
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém se umožní uživateli přihlásit.
Primární aktéři: Nepřihlášený uživatel
Předpoklady: Nepřihlášený uživatel se chce přihlásit a má zaregistrovaný účet na webu videopůjčovny.

EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Přihlášení (basic path)
1) Uživatel si otevře webovou stránku videopůjčovny.
2) Systém ukáže formulář pro přihlášení.
3) Uživatel zadá uživatelské jméno a heslo.
4) Systém změní status uživatele z "Nepřihlášený uživatel" na "Přihlášený uživatel".
Alternativní scénáře:
3) Chybné údaje
Alternate. Přihlášení (chybné údaje)
1) Systém oznámí chybu a požádá o kontrolu zadaných údajů.
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6.8.1 Přihlásit se diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Přihlásit se
Osoba
Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

custom Přihlášení
Tab1
www.videopucovna.com

Login:

User

Heslo:

*******

«abstraction»

Přihlásit se

«trace»

Nepřihlášený uživatel

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému

Zrušit

Figure 24: Přihlásit se
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6.9 Realizovat dodávku domů
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém dává možnost uživateli požádat o dodávku domů.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel chce, aby zboží bylo dodáno do domu
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR2 – Objednávky online
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Uživatel zvolí "Objednat domů"
2) Systém se zeptá uživatele, jestli je adresa uvedená v učtu je správná.
3) Uživatel potvrdí.
4) Systém varuje o zvýšení ceny objednávky
5) Systém přidává požadavek do seznamu dodávání pro zaměstnance.
Alternativní scénáře:
2) Adresa není uvedena v učtu nebo není správná
Alternate. Adresa není uvedena v učtu nebo není spravná
1) Systém zobrazí formulář pro zadávání adresy.
2) Uživatel zadává adresu.
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6.9.1 Realizovat dodávku do domu diagram
diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Realizovat dodávku do domu
Osoba
Zákazník
Objednávka

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

vytvoří
1

«abstraction»

Realizovat dodávku
domu

1..*

-

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

custom Seznam vyhledaných filmů
Tab1
www.videopujcovna.com

Nalezené filmy:

«abstraction»

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Objednat domů

«trace»

Informace

Přihlášený uživatel

BR2 - Objednávky online

Jméno:

Interstellar

Datum vydání:

06.11.2014

Rating

8.6/10

Objednat domů

Informace

«trace»
custom Realizovat dodávku domů
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Ulice, č. popisné:
Město:
PSČ:

Cena dopravy:

Dodat domů

Figure 25: Realizovat dodávku do domu
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6.10 Registrovat se
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožní uživateli se zaregistrovat.
Primární aktéři: Nepřihlášený uživatel
Předpoklady: Nepřihlášený uživatel se chce zaregistrovat.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Registrace
1) Systém ukáže formulář pro registraci.
2) Uživatel zadá uživatelské jméno, 2x heslo a e-mail.
3) Systém uloží informace o uživateli do DB.
Alternativní scénáře:
1.2) Chybné údaje

Alternate. Registrace (chybné údaje)
1) Systém oznámí chybu a požádá o kontrolu zadaných údajů.
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6.10.1

Registrovat se diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Registrovat se
Osoba
Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

custom Registrace
Tab1

Registrace:

«abstraction»

Registrovat se

Tab2

www.tabone.com

«trace»

Login:

User

Heslo:

*******

Opakujte heslo:

*******

Nepřihlášený uživatel

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému

Zrušit

Figure 26: Registrovat se
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6.11 Zanechávat komentáře
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožňuje zanechávat komentáře k filmu.
Přihlášený uživatel chce zanechat komentář.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Komentář (basic path)
1) Uživatel píše svůj komentář do pole a stiskne "Ok".
2) Kontrola vstupu
3) Systém ukládá komentář a zobrazuje ho na stránce filmu.
Alternativní scénáře:
2) Nevalidní obsah
Alternate. Komentář (špatný obsah)
1) Systém ohlásí uživateli, že údaje nejsou validní.
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6.11.1

Zanechávat komentáře diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Zanechávat komentaře
Osoba

Dílo

Zákazník

Film
-

Cena: int
Komentare: List
Název: String
Popís: String
Rating: int
režisér: String
rozlišení: String
Status: String
Žánr: String

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

custom Film
Tab1
www.videopucovna.com

«abstraction»
«abstraction»

Zanechávat komentaře
Přihlášený uživatel

«trace»

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Přidat do košíku

Objednat domů
Udělat rezervace

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému
Nechte svůj komentář...

Zrušit

Figure 27: Zanechávat komentáře
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6.12 Zaplacení objednávky
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožňuje uživateli zaplatit objednávku.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Předpoklady: Uživatel má v košíku nezaplacené objednávky.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR2 – Objednávky online
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Případ užití začíná, když uživatel zvolí v košíku "Zaplatit".
2) Systém přesměruje uživatele na platební bránu.
3) Uživatel zaplatí.
4) Systém změní stav na "Zaplaceno".
Alternativní scénáře:
4) Platba nebyla provedena
Alternate. Platba neprovedena
1) Systém ohlásí uživateli, že platba nebyla provedena.
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6.12.1

Zaplacení objednávky diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Zaplacení objednávky
Osoba
Zákazník
Objednávka
-

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

vytvoří
1..*

0..*
obsahuje
1

1

přidá

1 +
+

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int
vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

1..*

SeznamObjednávek

«abstraction»

-

objednávky: List<Objednávka, Zákazníik>

+
+

přidatObjednávku(Object[], Object[]): boolean
zpracovatObjednávku(): boolean

custom Informace o vypujčkách
Site A
www.videopucovna.com

«abstraction»

Moje objednávky:

«abstraction»

Zaplacení objednávky

Cena

Číslo

Zboží

Stav

300

4G7FA8GL3

Fim1

Zaplaceno

Zrušit

300

7LS2TJS222

Film 2

Nezaplaceno

Zaplatit

560

124FA21G

Film 3

Zaplaceno

Zrušit

«trace»

Přihlášený uživatel

1 ... 8
BR2 - Objednávky online

Zpátky

Figure 28: Zaplacení objednávky

Strana 48 z 103

Slevový kod

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

6.13 Zarezervovat film
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém rezervuje film pro konkrétního uživatele a zamezí ostatním možnost tento film si vypůjčit.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR6 – Snížení množství zákazníků ve frontě u pokladny
Jako manažer potřebuji snížit množství zákazníků ve frontě u pokladen, protože předejdeme jejich
následné nespokojenosti z dlouhého čekání.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Rezervace (basic path)
1) Uživatel stiskne tlačítko "Zarezervovat" na stránce s filmem.
2) Systém ukáže formulář pro rezervaci
3) Uživatel zadává termíny, ve kterých chce mít film zarezervovaný.
4) Systém spočítá a ukáže částku, kterou uživatel musí zaplatit, a ukáže ji uživateli.
5) Uživatel stiskne "Potvrdit".
6) Systém přesměruje uživatele na platební bránu.
7) Po zaplacení je film zarezervovaný.
Alternativní scénáře
4) Zrušení platby
7) Platba neprošla
Alternate. Rezervace (alternate)
1) Uživatel stiskne "Zrušit"
2) Systém ukáže stránku s informacemi o filmu.
Alternate. Rezervace (platba neprošla)
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6.13.1

Zarezervovat film diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Zarezervovat film
Osoba
Zákazník
Dílo
Film
-

Cena: int
Komentare: List
Název: String
Popís: String
Rating: int
režisér: String
rozlišení: String
Status: String
Žánr: String

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

«abstraction»

Rezervace

Udělá
-

film: String
from: String
untill: String
custom Film
Tab1
www.videopucovna.com

«abstraction»

Zarezervovat film

«trace»

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Přidat do košíku

Objednat domů

Přihlášený uživatel

Udělat rezervace

BR6 - Snížení množství
zákazníků ve frontě u pokladny

Nechte svůj komentář...

Zrušit

Ok

Zrušit

Ok

«trace»
custom Rezervace filmu
Tab1
www.videopucovna.com

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Trailer
Od:

Do:

Cena:

Podtvrdit
Zrušit

Nechte svůj komentář...

Figure 29: Zarezervovat film
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6.14 Změnit role uživatele
in package 'Diagramy Případů Užití'
Administrátor může měnit role uživatelů.
Primární aktéři: Administrátor
Vedlejší aktéři: Zaměstnanec videopůjčovny
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Basic Path
1) Administrátor žádá username uživatele.
2) Systém zobrazí seznam uživatelů.
3) Administrátor zobrazí informace o uživateli.
4) Systém zobrazí profil uživatele.
5) Administrátor stiskne tlačítko "Změna statusu".
6) Systém ukáže varianty statusů.
7) Administrátor vybere jeden z nabízených
8) Systém změní status uživatele.
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6.14.1

Změnit role uživatele diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Změnit role uživatele
Osoba

Osoba

Zákazník

Zaměstnanec

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

custom Admin
Tab1
wwwvideopucovna.com
Profile:

«abstraction»

«abstraction»

Změnit role uživatele

Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Změnit

Administrátor
Information:

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému

Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

«trace»
Ban user

Napsat

Zrušit

Uložit

«trace»
custom Seznam uživatelů
Tab1

custom Seznam
Tab2

Tab1

www.tabone.com

Tab2

www.tabone.com

Zadejte username:
Hledat...

Najít

Username:
«trace»

Username
Status

Figure 30: Změnit role uživatele
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6.15 Změnit údaje uvedené v učtu
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožní uživateli změnit informace uvedené u jeho účtu.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Uživatel si otevře svůj profil.
2) Systém ukáže stránku s osobními údaji.
3) Uživatel stiskne tlačítko "Změnit", vyplní nové údaje a potvrdí údaje stiskem tlačítka "Uložit".
4) Systém uloží nové informace.
Alternativní scénáře:
4) Nevalidní údaje
Alternate
1) Systém ohlásí uživateli, že údaje nejsou validní.
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6.15.1

Změnit údaje uvedené v účtu diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Změnit údaje uvedené v účtu
Osoba
Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

custom Změna údajů
Tab1
www.videopucovna.com
Profile:

«abstraction»

Změnit údaje uvedené v
učtu

«trace»

Přihlášený uživatel

Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Information:

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému

Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

Moje objendnávky

Figure 31: Změnit údaje uvedené v účtu

6.16 Zobrazení informací o výpůjčkách
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém dává možnost uživateli prohlédnout si své výpůjčky.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel se chce dozvědět datum výpůjčky nebo její číslo.
SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Případ užití začíná, když uživatel zvolí ve svém profilu "Moje objednávky".
2) Systém zobrazí okno, ve kterém budou všechny jeho objednávky.
Alternativní scénáře:
2) Uživatel nemá žádnou výpůjčku.
Alternate. Uživatel nemá výpůjčky
1) Systém zobrazí upozornění, že uživatel nemá žádnou výpůjčku, a vrátí ho na profil.
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6.16.1

Informace o výpůjčkách diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Informace o výpůjčkách
Objednávka

Osoba

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

1..*

vytvoří

Zákazník

-

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

0..*
obsahuje

1

custom Informace o vypujčkách
1
Site A

SeznamObjednávek
přidá
1

1..*

www.videopucovna.com

-

objednávky: List<Objednávka, Zákazníik>

+
+

přidatObjednávku(Object[], Object[]): boolean
zpracovatObjednávku(): boolean

Moje objednávky:

«abstraction»
«abstraction»

Zobrazení informací o
výpůjčkách

«trace»

Cena

Číslo

Zboží

Stav

300

4G7FA8GL3

Fim1

Zaplaceno

Zrušit

300

7LS2TJS222

Film 2

Nezaplaceno

Zaplatit

560

124FA21G

Film 3

Zaplaceno

Zrušit

Přihlášený uživatel
1 ... 8

Zpátky

FR4 - Informace o výpůjčkách

«trace»
custom Změna údajů
Tab1
www.videopucovna.com
Profile:
Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Information:
Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

Moje objendnávky

Figure 32: Informace o výpůjčkách
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6.17 Zobrazit informace o filmu
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém umožní uživateli prohlédnout si informace o filmu.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel, Nepřihlášený uživatel
Předpoklady: Přihlášený uživatel nebo Nepřihlášený uživatel chce zjistit informace o filmu.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR1 – Přehlednost, jednoduchost ovládání systému
Jako manažer potřebuji zvýšit přehlednost a zjednodušit ovládání dosavadního systému videopůjčovny,
protože dojde k urychlení výpůjček a ke snížení nároků na školení nových zaměstnanců.

SCÉNÁŘE

Basic Path. Basic Path
1) Uživatel zadá jméno filmu a stiskne "Hledat".
2) Systém zobrazí stránku se seznamem filmů odpovídajících vyhledávacímu dotazu.
3) Uživatel stiskne "Informace".
4) Systém zobrazí stránku s informacemi o filmu.
Alternativní scénáře:
2) Žádný film nebyl nalezen
Alternate. Nenalezený film
1) Systém řekne uživateli, že žádný film nebyl nalezen.
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6.17.1

Zobrazit informace o filmu diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'
uc Zobrazit informace o filmu
custom Seznam vyhledaných filmů
Osoba

Tab1

Zákazník

Dílo
Film
-

Cena: int
Komentare: List
Název: String
Popís: String
Rating: int
režisér: String
rozlišení: String
Status: String
Žánr: String

-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

«abstraction»

www.videopujcovna.com

Nalezené filmy:
Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Objednat domů

«abstraction»

Zobrazit informace o
filmu

Jméno:

Informace

Jméno:

Interstellar

Datum vydání:

06.11.2014

Rating

8.6/10

«trace»
Objednat domů

Nepřihlášený uživatel

Informace

«trace»

BR1 - Přehlednost,
jednoduchost ovládání systému
custom Film
Tab1
www.videopucovna.com

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Přidat do košíku

Objednat domů
Udělat rezervace

Nechte svůj komentář...

Zrušit

Figure 33: Zobrazit informace o filmu
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6.18 Zrušit objednávku
in package 'Diagramy Případů Užití'
Systém dává možnost uživateli požádat o zrušení objednávky.
Primární aktéři: Přihlášený uživatel
Vedlejší aktéři: Předpoklady: Přihlášený uživatel chce zrušit objednávku.
EXTERNÍ POŽADAVKY

Requirement. BR2 – Objednávky online
Jako manažer chci umožnit zákazníkům vytvořit objednávku i přes internet z pohodlí jejich domova, aby
nemuseli nutně navštěvovat pobočku.
Requirement. BR6 – Snížení množství zákazníků ve frontě u pokladny
Jako manažer potřebuji snížit množství zákazníků ve frontě u pokladen, protože předejdeme jejich
následné nespokojenosti z dlouhého čekání.

SCÉNÁŘE

Basic Path
1) Případ užití začíná, když uživatel zvolí 'Objednávky'
2) Systém zobrazí seznam objednávek uživatele.
3) uživatel vybere objednávku, kterou chce zrušit a stiskne "Zrušit"
4) Systém zobrazí uživateli okno, ve kterém budou pole: číslo objednávky a důvod zrušení.
5) uživatel vyplní pole a stiskne 'Ok'.
6) Žádost o zrušení se ukládá do DB.
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6.18.1

Zrušit objednávku diagram

diagram in package 'Diagramy Případů Užití'

uc Zrušit objednávku
Osoba
Zákazník
-

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

Objednávka

vytvoří
1

1..*

-

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

custom Informace o vypujčkách
Site A
www.videopucovna.com

Moje objednávky:
«abstraction»

Zrušit objednávku
A

«trace»

Přihlášený uživatel

BR6 - Snížení množství zákazníků
ve frontě u pokladny

«trace»

BR2 - Objednávky online

«trace»

Cena

Číslo

Zboží

Stav

300

4G7FA8GL3

Fim1

Zaplaceno

Zrušit

300

7LS2TJS222

Film 2

Nezaplaceno

Zaplatit

560

124FA21G

Film 3

Zaplaceno

Zrušit

1 ... 8

Zpátky

FR8 - Zrušení objednávky

Figure 34: Zrušit objednávku
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7

Analytic Domain Model

Package in package 'Videopůjčovna'

7.1 Analytic Domain Model diagram
diagram in package 'Analytic Domain Model'

class Analytic Domain Model
Osoba
-

Interpret

Herec
-

-

umělecké jméno: string

Zaměstnanec

umělecké jméno: String

1..*

1..*
účinkuje v

tvoří

1..*

1..*
Hudba

Film
-

datum narození: date
jméno: string
příjmení: string

-

Cena: int
Komentare: List
Název: String
Popís: String
Rating: int
režisér: String
rozlišení: String
Status: String
Žánr: String

Zákazník

-

číslo OP: int
datum nástupu: date
Mesto: String
mzda: int
Rodne cislo: String
Status: String
Ulice: String
zam. číslo: int

+
+

zpracovatDodávku(Dodávka): void
zpracovatObjednávku(): void

autor hudby: String
autor textu: String

zpracovává

1

1

+
+

vytvořitObjednávku(): Objednávka
zaplatitObjednávku(Objednávka): void

Dodavatel

dodává

id: string
název: string

1

0..* -

obsahuje

obsahuje
1..*

0..* -

Položka objednávky

cena za prodej: int
cena za půjčení: int
kapacita: int

-

počet kusů: int

+
+

odebratKus(Object): void
přidatKus(Object): void

0..*
«enumeration»
Žánr
Dobrodružné
Sci-fi
Horor
...

«enumeration»
Typ média

0..*

0..* -

id: int
Kod: String

1..*

Merch
-

cena za prodej: int

CD
DVD
Blu-Ray
Bez média

Figure 35: Analytic Domain Model
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Objednávka
1

1..*

Médium

Dílo
jazyk: string
název: string
rok vydání: int

Slevový kód

Uplatňuje

0..*

1

0..*

-

Id: int
Tema: String
Text: String

1

skládá se z

«enumeration»
Země

0..* -

vytvoří

cena: int
datum: date
id: string

1

Zpráva

Píše
1

Dodávka

obsahuje

Francie
Velká Británie
Česká republika
...

Building Number: int
City: String
Heslo: String
Login: String
objednavky: List
rodné číslo: String
Status: String
Street: string
zák číslo: int

provádí

0..*

-

-

«enumeration»
Merch typ
Tričko
Mikina
Klíčenka
Náramek
Postavička

-

celková cena: int
id: int
status: String

+
+
+
+

dokončitObjednávku(): void
odstranitPoložku(Položka): void
přidatPoložku(Položka): void
vystavitFakturu(): Faktura

«enumeration»
Typ objednávky
Prodej
Vypůjčení

Faktura
vystavena za
1

1

-

datum vydání: date
kód: string
název firmy: string
zboží: Object

+

vytisknoutFakturu(): void
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8

Stavové Diagramy

Package in package 'Videopůjčovna'

8.1 Médium
Package in package 'Stavové Diagramy'

Figure 36: Médium
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8.2 Objednávka
Package in package 'Stavové Diagramy'

Stavový diagram pro entitu Objednávka

Zpracována
zaměstnanec začne
zpracovávat
Ke zpracování
Vytvoření
objednávky

zaměstnanec vyžádá
platbu [je v pořádku]
Kontrolována

zaměstnanec navrhne
úpravu [není v pořádku]

zákazník provede
platbu
K placení

Placena
platba
neúspěšná

zákazník si platbu
rozmyslí

záměstnanec začne balit
[platba byla úspěšná]
Balena

Upravována
zaměstnanec předá
zákazníkovi
zaměstnanec zruší objednávku
[zákazník chce zrušit]

Objednávka
zřušena

Figure 37: Objednávka
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9

Sekvenční diagramy

Package in package 'Videopůjčovna'

9.1 Model komponent V1 diagram
Package in package 'Sekvenční diagramy'

Figure 38: Model komponent
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9.2 Model Komponent V2 diagram
Package in package 'Sekvenční diagramy'

Figure 39: Model Komponent
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9.3 Odstranit film z databáze
Package in package 'Sekvenční diagramy'

sd Odstranit film z databáze
:Java Application GUI

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Administrátor
users wants to
delete movie()

shows movie info()

selects "Delete"()

deleteMovie()

deleteMovie()
SQL Delete()
SQL Delete result()

deleteMovieResult()
alt result

errorList()

[error]
shows alert()
[success]

success info()
closes movie info()

Figure 40: Odstranit film z databáze
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9.4 Přidat film do databáze
Package in package 'Sekvenční diagramy'
sd Přidat film do databáze
:Java Application GUI

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Administrátor
users wants to add
movie()

shows movie info
form()

fills in movie info()

addNewMovie()

validateMovieInfo()
validationResult()

alt validity
[invalid]

errorList()
shows alert()

[valid]

createMovie()
SQL Insert()
SQL Insert result()

createMovieResult()
alt result

errorList()

[error]
shows alert()
[success]

closes form and shows
newly added movie()

success info()

Figure 41: Přidat film do databáze
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9.5 Přihlášení uživatele
Package in package 'Sekvenční diagramy'
sd Přihlášení uživatele
web browser

:WEB View

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Uživatel
user wants to
login()
HTTPS GET
Request()

login page()

login form()
user fills form()
HTTPS POST
Request()

javascript form
validation()

validationResult()

errorList()

alt validity
[Invalid]
show error message()

loginUser()

[Valid]

validateUserInfo()

validationResult()
alt validity

errorResponse()
errorList()

[Invalid]
show error message()

[Valid]

checkLoginCredentials()

SQL Select()

SQL Select result()
loginCheckResult()

user login result()
alt alt validity
[Invalid]

errorList()
show error message()

[Valid]

succesInfo()
refresh page()

Figure 42: Přihlášení uživatele
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9.6 Registrace uživatele
Package in package 'Sekvenční diagramy'
sd Registrace uživatele
web browser

:WEB View

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Uživatel
user wants to create
account()
HTTPS GET
Request()

registration page()

registration form()
user fills form()
HTTPS POST
Request()

javascript form
validation()

validationResult()

errorList()

alt validity
[Invalid]
show error message()

newUserRegistration()

[Valid]

validateUserInfo()

validationResult()
alt validity

errorResponse()
errorList()

[Invalid]
show error message()

[Valid]

createUser()
SQL Insert()

SQL Insert result()
createUserResult()
user registration
result()
alt alt validity
[Invalid]

errorList()
show error message()

[Valid]

succesInfo()
show success message()

Figure 43: Registrace uživatele

Strana 68 z 103

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

9.7 Rezervace filmu online
Package in package 'Sekvenční diagramy'

sd Rezervace filmu online
web browser

:WEB View

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Uživatel
user wants to
reserve a movie,
finds one and selects
"Make a
reservation"()
HTTPS POST Request()

reserveMovie()
checkReservationEligibility()

SQL Select()
SQL select result()
check result()
alt result
[not eligible]

errorList()
shows error
message()

errorAlert()

[eligible]

createReservation()
SQL Insert()
SQL insert result()
create
reservation
result()

alt result
errorList()

[error]
errorAlert()
shows error
message()

successInfo()

[success]
successAlert()
shows success
message()

Figure 44: Rezervace filmu online
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9.8 Upravit film v databázi
Package in package 'Sekvenční diagramy'

sd Upravit film v databázi
:Java Application GUI

:Controller

:Model

:PostGre SQL
Database

Administrátor
users wants to edit
movie()

shows movie info
form()

selects "Edit"()
shows edit movie
form()
fills in edit form()
updateMovieInfo()

validateMovieInfo()
validationResult()

alt validity
[invalid]

errorList()
shows alert()

[valid]

editMovie()
SQL Update()

SQL Update result()

updateMovieResult()
alt result

errorList()

[error]
shows alert()
[success]

closes form and shows
edited movie info()

success info()

Figure 45: Upravit film v databázi
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9.9 Vyhledání filmů
Package in package 'Sekvenční diagramy'
sd Vyhledání filmů
web browser

:WEB View

:Controller

:Model

:PostGre SQL Database

Uživatel
user wants to search for a
film()

HTTPS GET Request()
search page()
shows search form()
fills in search form()
HTTPS POST Request()
searchMovies()
getSearchResults()
SQL Select()
SQL Select result()
parsed search results()
formatted search
results()
alt no results
[No results]

[Results]

search results table()
shows message()

shows movies in table()

Figure 46: Vyhledání filmů
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10 Wireframes
Package in package 'Videopůjčovna'

10.1 Komunikace
Package in package 'Wireframes'

10.1.1

Odpověd na zprávu klienta

Package in package 'Komunikace'

custom Odpověd na zprávu klienta
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Jméno uživatele: Uživatel A
Zpráva:

Napište zprávu:

Odeslat

Figure 47: Odpověd na zprávu klienta
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10.1.2

Zpráva zaměstnanci

Package in package 'Komunikace'

custom Zpráva zaměstnanci
Tab1
www.videopujcovna.com

Téma:

Popište svůj problém:

Cancel

Figure 48: Zpráva zaměstnanci
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10.2 Objednávky
Package in package 'Wireframes'

10.2.1

Použít slevový kód

Package in package 'Objednávky'
custom Použít slevový kód
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Cena před slevou:

Název zboží:

Soška

Cena:

700 Kč

700 Kč

Cena po slevě:
Použít slevový kód

10.2.2

Figure 49: Použít slevový kód

Realizovat dodávku domů

Package in package 'Objednávky'
custom Realizovat dodávku domů
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Ulice, č. popisné:
Město:
PSČ:

Cena dopravy:

Dodat domů

Figure 50: Realizovat dodávku domů
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10.2.3

Zrušení objednávky

Package in package 'Objednávky'
custom Zrušení objednávky
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Číslo objednávky:
Příčina zrušení:

OK

10.2.4

Figure 51: Zrušení objednávky

Informace o výpůjčkách

Package in package 'Objednávky'
custom Informace o vypujčkách
Site A
www.videopucovna.com

Moje objednávky:

Cena

Číslo

Zboží

Stav

300

4G7FA8GL3

Fim1

Zaplaceno

Zrušit

300

7LS2TJS222

Film 2

Nezaplaceno

Zaplatit

560

124FA21G

Film 3

Zaplaceno

Zrušit

1 ... 8

Zpátky

Figure 52: Informace o výpůjčkách
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10.3 Správa filmů
Package in package 'Wireframes'

10.3.1

Film

Package in package 'Správa filmů'

custom Film
Tab1
www.videopucovna.com

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Přidat do košíku

Objednat domů
Udělat rezervace

Nechte svůj komentář...

Zrušit

Figure 53: Film

Strana 76 z 103

Ok

SMP – Tým č. 5 - projekt Videopůjčovna

10.3.1.1

Hledání filmů

diagram in package 'Film'

custom Hledání filmů
Tab1
www.videopujcovna.com
Přihlašení

Registrace

Hledat...

Najít
Pokročilé vyhledáv...

Vyberte si něco z doporučených filmů:

1917

Irishman

HollyWood

Waves

Joker

Technická podpora

Figure 54: Hledání filmů
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10.3.1.2

Pokročilé vyhledávání

diagram in package 'Film'

custom Pokročilé vyhledávání
Tab1

Tab2

www.tabone.com

Herci:
Rok vydání:
Žánr:
Název

Vyhledat

Figure 55: Pokročilé vyhledávání
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10.3.1.3

Rezervace filmu

diagram in package 'Film'

custom Rezervace filmu
Tab1
www.videopucovna.com

Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Status:

Možné k zapůjčení

Cena vypůjčení:

200

Trailer
Od:

Do:

Cena:

Podtvrdit
Zrušit

Nechte svůj komentář...

Zrušit

Figure 56: Rezervace filmu
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10.3.1.4

Seznam vyhledaných filmů

diagram in package 'Film'

custom Seznam vyhledaných filmů
Tab1
www.videopujcovna.com

Nalezené filmy:
Jméno:

Joker

Datum vydání:

31.08.2019

Rating:

8/10

Objednat domů

Informace

Jméno:

Interstellar

Datum vydání:

06.11.2014

Rating

8.6/10

Objednat domů

Informace

Figure 57: Seznam vyhledaných filmů
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10.4 Správa uživatelů
Package in package 'Wireframes'

10.4.1

Admin

Package in package 'Správa uživatelů'

custom Admin
Tab1
wwwvideopucovna.com
Profile:
Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Změnit

Information:
Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

Ban user

Napsat

Zrušit

Figure 58: Admin
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10.4.1.1

Seznam

diagram in package 'Admin'

custom Seznam
Tab1

Tab2

www.tabone.com

Username:

Informace

Status

Username

Informace

Status

Figure 59: Seznam
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10.4.1.2

Seznam uživatelů

diagram in package 'Admin'

custom Seznam uživatelů
Tab1

Tab2

www.tabone.com
Zadejte username:
Hledat...

Najít

Figure 60: Seznam uživatelů
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10.4.2

Přihlášení

Package in package 'Správa uživatelů'

custom Přihlášení
Tab1
www.videopucovna.com

Login:

User

Heslo:

*******

Zrušit

Figure 61: Přihlášení
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10.4.3

Registrace

Package in package 'Správa uživatelů'

custom Registrace
Tab1

Tab2

www.tabone.com

Registrace:

Login:

User

Heslo:

*******

Opakujte heslo:

*******

Zrušit

Figure 62: Registrace
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10.4.4

Změna údajů

Package in package 'Správa uživatelů'

custom Změna údajů
Tab1
www.videopucovna.com
Profile:
Jméno:

Jason

Příjmení:

Lebovski

Rodné číslo:

111111

Číslo OP:

222222

Status:

Obyčejný uživatel

Information:
Místo:

New York

Ulice:

Wall st.

Číslo budovy:

22

Moje objendnávky

Změnit

Figure 63: Změna údajů
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10.5 Zboží
Package in package 'Wireframes'

10.5.1

Přidat zboží do systému

Package in package 'Zboží'
custom Přidat zboží do systému
Videopujcovna
www.videopujcovna.com

Kód zboží:
Informace o zboží:

Foto zboží:

Zrušit

Figure 64: Přidat zboží do systému
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10.6 Kompletní návrh
Package in package 'Wireframes'

custom Systém

custom Registrace

www.tabone.com

Tab1

*******

User

Tab2

Login:

*******

Registrace:

Heslo:

Zaregistrovat se

«trace»

custom Odpověd na zprávu klienta
Videopujcovna

Zpráv a:

Napište zprávu:

New York

Odeslat

custom Přidat zboží do systému

Registrace

Příjmení:

Jméno:

222222

111111

Lebovski

Jason

Irishman

Rodné číslo:

Wall st.

New York

22

Místo:

Zrušit

Obyčejný uživatel

Číslo OP:

Profile:

www.v ideopucov na.com

Tab1

custom Změna údajů

Popište svůj problém:

Téma:

www.v ideopujcovna.com

Tab1

custom Zpráva zaměstnanci

1917

Vy berte si něco z doporučený ch filmů:

Přihlašení

www.v ideopujcovna.com

Tab1

custom Hledání filmů

F oto zboží:

Informace o zboží:

Kód zboží:

www.videopujcov na.com

Videopujcovna

«flow»

Přihlášený uživatel

«flow»

Přihlášený uživatel

«flow»

Přihlášený uživatel

«flow»

Ok

Zaměstnanec videopůjčovny

Zrušit

«flow»

Změnit

Uložit

Zaměstnanec videopůjčovny

Oby čejný uživatel

222222

111111

Lebovsk i

Jason

Jméno uživatele: Uživatel A

www.videopujcovna.com

custom Přihlášení

User

www.videopucov na.com

Tab1

Login:
*******

Administrátor
«flow»

Heslo:

M ísto:
Wall st.

Zrušit

Status:
Information:

Ulice:

Moje objendnáv ky

Číslo budovy:

www.videopucovna.com

Film 2

Fim1

Zboží

Zaplaceno

Nezaplaceno

Zaplaceno

S tav

Zrušit

Zaplatit

Zrušit

Vložit

Hledat...

Waves

Film 3

HollyWood

Číslo

Cancel

4G7FA8GL3

Změnit

124F A21G

7LS 2TJS222

M oje objednávky :

300

Cena

Najít
Pokročilé vyhledáv...

Jok er

Technická podpora

Ok

Uložit

Slevový kod

custom Realizovat dodávku domů

www.videopujcov na.com

Videopujcovna

Ulice, č. popisné:
Město:
PS Č:

Cena dopravy:

Dodat domů

custom Seznam vyhledaných filmů

Nalezené filmy:

Datum vydání:

Jméno:

31.08.2019

Jok er

06.11.2014

Interstellar

Informace

8/10

Jméno:

8.6/10

«trace»

Informace

Datum vydání:

Tab2

Objednat domů

Rating

Objednat domů

Rating:

www.videopujcovna.com

Tab1

Tab1

custom Pokročilé vyhledávání

Herci:

www.tabone.com

Rok vydání:
Žánr:
Název

custom Použít slevový kód

www.videopujcovna.com

Videopujcovna

Vy hledat

Cena před slevou:
Cena po slevě:

Název zboží:

700 Kč

Sošk a

700 Kč

Cena:

custom Film

Cena vypůjčení:

Status:

Rating:

Datum vydání:

Jméno:

200

M ožné k zapůjčení

8/10

31.08.2019

Jok er

Použít slevový kód

www.v ideopucovna.com

Tab1

Objednat domů
Udělat rezervace

Nechte svůj komentář...

custom Zrušení objednávky

Ok

www.videopujcov na.com

Videopujcovna

Přidat do košíku

Zrušit

Číslo objednáv ky:

Příčina zrušení:

OK

custom Rezervace filmu

Trailer

Do:

www.videopucovna.com

Tab1

Od:

Cena:

Nechte svůj komentář...

Datum vydání:

Jméno:

Možné k zapůjčení

8/10

31.08.2019

Joker

200

Status:

Rating:

Zrušit

Podtvrdit

Cena vypůjčení:

Zrušit

Ok
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Opakujte heslo:

Zrušit

custom Admin

Profile:

wwwvideopucovna.com

Tab1

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Status:
Information:

Ulice:
22

Napsat

Číslo budovy:

Ban user

«flow»

Přihlášený uživatel

custom Informace o vypujčkách
Site A

300

1 ... 8

560

Zpátky

Figure 65: Kompletní návrh
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11 Diagramy Nasazení
Package in package 'Videopůjčovna'

11.1 Diagram Nasazení
Package in package 'Diagramy Nasazení'

Figure 66: Diagram Nasazení
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11.2 Diagram Nasazení (Artifacts)
Package in package 'Diagramy Nasazení'

Figure 67: Diagram Nasazení (Artifacts)
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12 Výkazy práce
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13 Přerozdělování bodů
U přerozdělování bodů jsou do hodin počítány i cvičení.
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14 Hodnocení projektu
14.1 Jednotlivci, Lessons Learned
Daniel Poustka
Během projektu jsem se naučil, jaké to je pracovat v týmu převážně jako vedoucí.
Snažil jsem se ztotožnit se se svou prací / rolí v týmu.
Při práci v týmu je také důležité přijmout zodpovědnost za své úkoly a skutky a myslím si, že
jsem vše vykonával svědomitě.
Kvůli jazykové různorodosti týmu jsem také dodělával gramatické a estetické nedodělky či
chyby a upozorňoval na ně.
Jako vedoucí týmu jsem se snažil všechny členy zapojovat do práce a spravedlivě
rozdělovat úkoly, ale ne vždy to šlo, ať už z mojí nebo jejich strany.
V týmu ale velmi často kolísala komunikace, ale přes toto jsme se nakonec dostali a dovedli
projekt do konce.
Co musím vytknout, byl špatně zvolený způsob komunikace. Používali jsme zejména síť
Telegram, která je na organizaci projektu krajně nevhodná. V příštích projektech bych určitě
použil raději MS Teams apod.
Pokud bych se ocitl v podobné situaci v budoucnosti, určitě by bylo dobré si pevně stanovit
časy společných meetingů, přes které vlak nejede. Vše bylo bohužel ztíženo koronavirovou
pandemií a technickými problémy ke konci projektu.

Petr Marek
Předmět SMP mi dal hodně zkušeností ohledně práce v týmu a projektování. Při práci na
diagramech atd. jsem se naučil používat program Enterprise Architect. Ačkoli kolikrát práce
v tomto programu nebyla úplně ideální.
Práce v týmu byla určitě dobrá, ani epidemie koronaviru moc neovlivnila naší práci na
projektu. Ze své strany vím, že jsem projektu nevěnoval mnoho času z důvodů
mimoškolních aktivit a práci na jiných předmětech.
Yevhen Chaban
Během práce na projektu jsem se naučil pracovat v týmu a všiml jsem si, že to není tak
jednoduché, jak jsem si myslel. Přestoupil jsem z jiného oboru do druhého semestru a je to pro
mě první předmět, kde musím pracovat v týmu větším než 2 lidé.
Kvůli pandemie několik týdnů práce na projektu mi vypadlo, ale vždycky jsem se pokoušel to
dohnat. Oceňuji práce každého členu týmu, a zejména Daniela, který na sebe vzal roli vedoucího
a šlo mu to skvěle.
Svoje práce na projektu oceňuji dobře, úkoly, které jsem dostával jsem vyplňoval z mého
pohledu slušně, s výjimkou těch případů, když jsem pochopil zadání špatně apod.
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Šimon Zvára
Desetitýdení práce na projektu během semestru byla mojí druhou zkušeností tohoto typu.
Vzhledem k tomu, že jsem neměl příliš předchozích zkušeností, bylo pro mě velice složité se
na nový úkol adaptovat. Trvalo několik dní, než jsem byl schopen komunikace se členy
týmu, které jsem též do té doby neznal.
Mojí hlavní "lesson learned" je nepochybně to, že zkušenosti jsou to nejdůležitější, s čím by
měl člověk do projektu jít. Náš týmový vedoucí již nějaké předchozí znalosti měl, čímž
mnohonásobně usnadnil a urychlil počáteční práce na projektu. Již první den byly veškeré
technické zázemí a organizační záležitosti z jeho strany hotovy a předloženy zbytku týmu.
Jsem velice rád, že během projektu vedoucí přenesl alespoň část svých zkušeností na
ostatní členy týmu. Nyní jsem již schopen napodobit jeho kroky a možná i vést svůj vlastní
projekt.
Další podstatnou "lesson learned" je pro mě důležitost týmové spolupráce. Na střední škole
jsem vždy preferoval dělat veškerou práci sám a nespoléhat se na ostatní. Nyní jsem si
uvědomil, že podobné smýšlení funguje pouze u malých "projektíků" a že skutečný projekt
nelze dělat v jednom. Je neskutečně příjemné večer usínat s tím, že "tamto naštěstí má
udělat někdo jiný". S každým dalším členem v týmu se potřebná práce snižuje. V našem
týmu bylo 6 lidí, což je více než obvykle, ale i tak si myslím, že každý měl dostatek své
vlastní práce. Zároveň se nikdo nemusel cítit přetížený.
Jako poslední a neméně důležitou nově nabitou znalostí je to, že ačkoliv projekt s sebou
nese nekonečné množství zodpovědnosti a poctivé práce, dává nám také mnoho nových
sociálních kontaktů a utužuje vztahy mezi lidmi. Z neznámých studentů se díky projektu
mohou lehce stát přátelé.
Jediné, co musím vytknout, byl špatně zvolený způsob komunikace. Používali jsme pouze
síť Telegram, která je na organizaci projektu krajně nevhodná. V příštích projektech bych
určitě použil raději síť MS Teams nebo nějakou jí podobnou.
Získané dovednosti:




GitLab, Google Drive, Google Docs...
schopnost organizace a rozvržení si časového plánu obdržených úkolů
potlačení negativních vlivů (lenost, prokrastinace)

Miron Grishchenko
Během tohoto semestru předmět SMP mi dal hodně zkušenosti s projektováním SW,
předtím jsem ani nevěděl, že musí se vytvořit tolik různých schémat a modelů, které pak
pomůžou vývojářům vytvořit aplikaci.
Za druhé, byl jsem součástí týmu, a musel jsem dělat všechno včas a spolu komunikovat s
týmem, jinak kvůli jednomu člověku mohou vzniknout problémy. Pandemie také měla svůj
vliv, nemohli jsme se sejít a diskutovat a rozdělovat práce. Musel jsem se naučit pracovat na
dálku, což se mi víceméně podařilo.
Jinak svojí práce na projektu oceňuji jako střední, a to většinou kvůli epidemii, že ostatní
předměty zabírají obrovský počet hodin a nestihal jsem dělat více na více na SMP, a
odpočívat taky bylo by někdy dobře, což během tohoto semestru taky moc nestihal.
Velmi užitečný předmět, dává hodně znalosti o tom, jak funguje projektovaní ve firmách.
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Nazariy Shukatka
Práce na projektu mi ukázala důležitost týmové komunikace a diskuse o všech detailech.
Zdá se mi, že je to něco, co nám trochu chybělo, a v následujících projektech se pokusím
více vyjadřovat své myšlenky a když mi něco není jasné, poprosit někoho o pomoc nebo
radu. Důležitou věcí, kterou jsem si taky uvědomil, je, že na začátku nebo v průběhu
projektu musíme pochopit, jaké silné a slabé stránky má každý člen týmu, a podle toho
rozdělovat úkoly.
Také se ukázalo, že předmět vyžadoval mnoho hodin práce, které jsem si nevždy mohl
dovolit jako student 3. ročníku. Byl jsem nucen pracovat méně, než jsem chtěl pracovat kvůli
nedostatku času a potřebě trávit spoustu času na jiných projektech a předmětech. I přes to,
že projekt byl pro mě velmi zajímavý, myslím, že jsem nepracoval na 100 procent, a mohl
bych svou práci dělat lépe.
Přestože jsme nevždycky dobře pracovali, a ne vždy dodržovali termíny v týmu, nakonec
jsme schopni projekt bez problémů dokončit a myslím, že je v dobrém stavu. To je
samozřejmě zásluha vedoucího týmu. Tak jsem se od něj naučil, jak pracovat na projektu
bez konfliktu, úspěšně ho vést a dokončit.
Byl jsem taky příjemně překvapen tím, jak byl tento předmět vyučován a jak náš tým
pracoval na projektu během pandemie a že to neovlivnilo kvalitu našeho projektu.
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14.2 Skupinové hodnocení
Celkové hodnocení předmětu jak z teoretické, tak praktické části hodnotíme kladně. Když jsme se
první hodinu dozvěděli, že nás čeká tvorba 80ti-stránkového dokumentu, byli jsme poněkud
zaskočeni, ale vše se ukázalo jako bezproblémové a jsme rádi, že jsme předmět absolvovali a
získali velmi cenné zkušenosti do světa softwarového inženýrství.
Během práce na projektu jsme získali jak dobré, tak i špatné zkušenosti, které jsou však mnohdy i
důležitější. Tím největším problémem našeho týmu byla velmi zaostávající komunikace. Jako
prostředek jsme si zvolili sociální síť Telegram, což nyní vidíme jako velikou chybu. Telegram nám
neumožňoval provádět skupinové hovory do takové míry, jaká by byla nutný pro plynulý průběh
práce na projektu. I kdybychom mohli uskutečňovat hovory, problém by byl v tom, že bychom se
nikdy nesešli všichni. V týmu nás bylo 6 a vždy byla online pouze polovina lidí a ostatní nebyli
dostupní. Do příštích projektů si vždy raději zvolíme síť MS Teams nebo nějakou jí podobnou.
Právě od zaostávající komunikace se odvíjela celá řada dalších problémů. Občas se stávalo, že
někteří členové nečetli důležité zprávy a poté nevěděli, co mají dělat. Zvolením vhodného
komunikačního prostředku by náš tým eliminoval většinu organizačních problémů.
Za velikou nepříjemnost považujeme práci s nástrojem Enterprise Architect, který nám přišel velmi
zastaralý, plný nejrůznějších chyb a uživatelsky nepřívětivý. Je možné, že neexistuje žádná lepší
alternativa, proto chybu svádíme na program samotný, a ne výběr našich vyučujících. V první řadě
bychom neměli být omezeni na program, který běží plynule pouze v prostředí Windows a na
ostatních platformách je bolest ho používat.
Velmi nepochopitelný se nám jevil způsob týdenního rozdělování bodů za práci v týmu. Je naprosto
nesmyslné, aby dva členové nemohli dostat stejný počet bodů a aby součet musel být vždy nula.
Toho prostě matematicky nelze dosáhnout, aby to skutečně odpovídalo práci členů týmu.
To bylo tak vše k těm negativním zkušenostem, avšak bylo tu i mnoho těch lepších. V první řadě to
byla zajímavá různorodost připomínek jednotlivých cvičících, díky které jsme mohli dostat mnoho
odlišných názorů z různých perspektiv a úhlů pohledu.
Za velmi dobrou volbu považujeme to, že jsme se ještě v prvním týmu pevně stanovili vedoucího
týmu, který držel celý projekt pohromadě. Bez něj by celá organizace zkolabovala.
Neméně užitečné bylo centrální rozdělování úkolů, aby každý člen týmu věděl, co má dělat, protože
jinak si každý člen myslí, že práci za něj udělá někdo jiný, a ve výsledku práci neudělá nikdo.
Velmi kladně hodnotíme průběh distanční výuky prostřednictvím platformy MS Teams, která v
podstatně plnohodnotně nahradila kontaktní výuku ze začátku semestru.

15 Informace
V rámci celkového hodnocení projektu a jeho řešitelů požadujeme brát zřetel jen na výkaz práce,
popřípadě slovní hodnocení. Nikoliv na přerozdělování bodů.
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