Yêu cầu: Phân tích các Use Case cập nhập dữ liệu sau
1. Use case: Bảo trì Ngành
1.1.

Luồng cơ bản
1. Usecase này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút “Quản lý
Ngành học” trên menu hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình
các ngành học đã có (Mã ngành, Tên ngành, Bậc đào tạo, Số học
kỳ) và các nút “Thêm ngành”, “Sửa ngành”, “Xóa ngành”.
2. Thêm ngành.
2.1 Khi người quản trị kích vào nút “Thêm ngành” trên màn hình
danh sách các ngành. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập
thông tin chi tiết cho ngành như Mã ngành, Tên ngành, Bậc đào
tạo, Số học kỳ.
2.2 Khi người quản trị nhập thông tin xong và kích vào nút “Lưu”.
Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận,
2.3 Người quản trị kích nút “Đồng ý”. Hệ thống hiển thị thông
báo thêm thành công và hiển thị danh sách các ngành đã cập nhật
ra màn hình
3. Sửa ngành.
3.1. Khi người quản trị kích vào nút “Sửa ngành” trên ngành
tương ứng muốn sửa . Ht hiển màn hình cho phép nhập TT cần
sửa như Tên ngành, Bậc đào tạo, Số học kỳ.
3.2 Khi người quản trị nhập thông tin xong và kích vào nút “Lưu”.
Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận,
3.3.Người quản trị kích nút “Đồng ý”. Hệ thống hiển thị thông
báo sửa thành công và hiển thị danh sách các ngành đã cập nhật
ra màn hình
4. Xóa ngành.
4.1 Khi người quản trị kích vào nút “Xóa ngành” trên màn hình
danh sách các ngành. Người quản trị chọn ngành muốn xóa và
kích nút “Xóa”.
4.2 Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu người quản trị
kích nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã xóa và hiển
thị danh sách ngành còn lại.
Use case kết thúc.

2. Use Case Sửa thông tin cá nhân
2.1.

Luồng cơ bản

• Use case này bắt đầu khi người dùng chọn ‘Sửa thông tin cá nhân’ từ Menu
chính. Hệ thống truy vấn bảng TAI_KHOAN và hiển thị thông tin chi tiết gồm
họ tên, ngày sinh, địa chỉ trong các trường text cho phép sửa chữa.
• Người dùng nhập thông tin mới cho họ tên, ngày sinh, địa chỉ và kích vào nút
‘Lưu lại’. Hệ thống hiển thị thông tin sửa yêu cầu người dùng xác nhận lại.
• Người dùng ấn vào ‘Chấp nhận’. Hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Use case kết thúc.
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3. Use case: Xóa sản phẩm
Use case này cho phép người quản trị xóa bất kỳ 1 sản phẩm từ danh sách các sản
phẩm mà cửa hàng đang kinh doanh

3.1.

Luồng cơ bản

3.1.1. Use case này bắt đầu khi người quản trị chọn chức năng
Xóa sản phẩm” từ menu của người quản trị. Hệ thống hiển thị tất cả các
danh mục có trong csdl.
3.1.2. Người quản trị chọn danh mục chứa sản phẩm cần xóa. Hệ thống hiển thị
danh sách tất cả các sản phẩm có trong danh mục đó. Thông tin mỗi sản
phẩm được hiện trên 1 hàng bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, ảnh, mô
tả,giá và 1 nút checkbox
3.1.3. Người quản trị chọn 1 hoặc nhiều sản phẩm từ danh sách bằng cách tích
vào nút lựa chon trong mỗi ô checkbox tương ứng sau đó kích vào nút
“Xóa”. Hệ thống hiển thị 1 thông báo xác nhận lại việc xóa sản phẩm.
3.1.4. Người quản trị chọn nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa các sản phẩm được lựa
chọn và hiển thị thông báo “Các sản phẩm đã bị xóa”. Use Case kết thúc

