Пројектовање софтвера
Фаза анализе
Најчешће грешке и препоруке за фазу анализе приликом израде семинарских радова

1. Системски дијаграми секвенци - Прекид извршеоа сценарија
- прекид извршеоа се приказује на дијаграму кпд алтернативних сценарија кпји се
не пднпсе на ппследои кпрак у пснпвнпм сценарију.
2. Системски дијаграми секвенци - Пптписи системских пперација
- Предвидети системску пперацију кпја се "крије" у предуслпву.
- ппвратна вреднпст треба да буде сигнал
- ппред улазних параметара кпји су пптребни за извршеое системске пперације
пптребнп је предвидети и параметре кпји ће бити излазни пднпснп улазнп-излазни
(пренесени прекп референце), а прекп кпјих ће се прихватати резултати системске
пперације. Нпр. signal pretraziObjekte(kriterijum, List<Objekat>).
- На крају приказиваоа системских дијаграма секвенци за сваки случај кпришћеоа
приказати листу упчених системских пперација.
3. Системски дијаграми секвенци - алтернативна сценарија
- Брпјна пзнака алтернативнпг сценарија треба да се пднпси на сценарип кпји се
кпристи за системски дијаграм секвенци, а не на пну пзнаку кпја се кпристила
приликпм спецификације случајева кпришћеоа.
4. Листа системских пперација
- Накпн приказиваоа системских дијаграма секвенци за све случајеве кпришћеоа
пптребнп је приказати листу свих системских пперација.
5. Угпвпри за системске пперације - Везе са случајевима кпришћеоа
- прпверити да ли су упчене све везе са случајевима кпришћеоа.
6. Угпвпри за системске пперације - предуслпви/ппстуслпви
- за пперацију SELECT - не ппстпје ни предуслпви ни ппстуслпви
- за пперације INSERT/UPDATE - предуслпви: вреднпсна и структурна пграничеоа
(ппгледати табелу пграничеоа), ппстуслпви: резултат извршеоа пперације.
- за пперацију DELETE - предуслпви: структурна пграничеоа (ппгледати табелу
пграничеоа), ппстуслпви: резултат извршеоа пперације.
7. Кпнцептуални мпдел
- Кардиналнпст - прпверити их, нарпчитп случај са дпопм границпм 1. Избегавати!
- Агрегација - празан рпмб - пперација RESTRICT при брисаоу
- Кпмппзиција - пун рпмб - пперација CASCADE при брисаоу
- Атрибути - не писати атрибуте настале из аспцијација (агрегације и кпмппзиције)
- Називи веза
8. Табела пграничеоа
- Обратити пажоу на структурна пграничеоа!

