บทที่ 3
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

3.1 รายละเอียดของโครงการ
3.1.1 ผู้ดูแลระบบ
3.1.1.1 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนร้านค้าได้
3.1.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการโปรโมชัน่ ได้
3.1.2 ร้ านค้ า
3.1.2.1 สามารถแก้ไขรายละเอียดร้านค้าของตัวเองได้
3.1.2.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการโปรโมชัน่ ได้
3.1.3 ผู้ใช้
3.1.3.1 สามารถดูข่าวสารโปรโมชัน่ ต่างๆได้
3.1.3.2 สามารถเลือกรับข่าวสารโดยการแบ่งประเภทที่ตอ้ งการได้
3.1.3.3 สามรถค้นหารายการโปรโมชัน่ ได้
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3.2 การวิเคราะห์ ระบบ
3.2.1 Use Case Diagram

Register
Check
Password
<<extends>>

Login

<<Include>>

Manage
Promotion

<<Include>>
Manage
Profile
Shop Owner
<<Include>>
<<Include>>
Manage
Category

Manage
Member

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ระบบจัดการข่าวสารโปรโมชัน่ ออนไลน์

Admin
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ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use Case Register
Use Case Name :
Register
Actor :
เจ้าของร้านค้า
Brief Description :
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก
Pre-Condition :
Post-Condition :
เข้าดูรายะเอียด
Flow of Events :
Actors
System
1. ผูใ้ ช้งานระบบกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนและยีนยันข้อมูล
2. ระบบทาการตรวจสอบข้อมูล
ว่าครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่
3. ทาการจัดเก็บข้อมูล
Exceptions :
เจ้าของร้านค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถึงจะสมัครใช้งานได้

Use Case Name :
Actor :
Brief Description :
Pre-Condition :
Post-Condition :
Flow of Events :

Exceptions :

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use Case Login
Login
เจ้าของร้าน ผูด้ ูแลตลาด
เข้าสู่ ระบบ
ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็ นสมาชิก
เข้าดูรายะเอียดข้อมูล
Actors
System
1. ผูใ้ ช้งานกรอกชื่อผูใ้ ช้ และ
รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ ระบบ
2. ตรวจสอบสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูล
3. ร้านค้าสามารถเข้ามาแก้ไข
เพิม่ ลบ ดูรายละเอียด ข่าวสารได้
4. ผูด้ ูแลตลาดสามารถจัดการข้อมูล
เพิม่ ลบ แก้ไข ปิ ด ข้อมูลข่าวสาร
และจัดการสมาชิกได้
กรอกชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ให้ถูกต้องตามที่ได้สมัครไว้ จึงสามารถเข้าใช้
งานได้
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use Case Manage Promotion
Use Case Name :
Manage Promotion
Actor :
เจ้าของร้านค้า ผูด้ ูแลตลาด
Brief Description :
จัดการข่าวสารโปรโมชัน่
Pre-Condition :
เข้าสู่ ระบบ
Post-Condition :
เข้าไปแก้ไขข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่
Flow of Events :
Actors
System
1. เจ้าของร้าน ผูด้ ูแลตลาดเข้าไป
เพิม่ ลบ แก้ไข ข่าวสารโปรโมชัน่
1. ผูด้ ูแลตลาดเข้าไป จัดการ ปิ ดเปิ ด ข่าวสารโปรโมชัน่ ของร้านค้า
2. บันทึกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
Exceptions :
-

ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use Case Manage Profile
Use Case Name :
Manage Profile
Actor :
เจ้าของร้านค้า ผูด้ ูแลตลาด
Brief Description :
จัดการประวัติส่วนตัว
Pre-Condition :
เข้าสู่ ระบบ
Post-Condition :
เข้าไปดูและแก้ไขประวัติส่วนตัว
Flow of Events :
Actors
System
1. เจ้าของร้านค้า, ผูด้ ูแลตลาดเข้า
ไปจัดการ แก้ไข ข้อมูลส่ วนตัว
2. บันทึกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
Exceptions :
-

35

ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use Case Manage Category
Use Case Name :
Manage Category
Actor :
ผูด้ ูแลตลาด
Brief Description :
จัดการประเภทสิ นค้า
Pre-Condition :
เข้าสู่ ระบบ
Post-Condition :
เข้าไปจัดการ และแก้ไข ประเภทสิ นค้า
Flow of Events :
Actors
System
1. ผูด้ ูแลตลาดเข้าไปจัดการ เพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทสิ นค้า
2. บันทึกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
Exceptions :
-

ตารางที่ 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use Case Manage Member
Use Case Name :
Manage Member
Actor :
ผูด้ ูแลตลาด
Brief Description :
จัดการสมาชิก
Pre-Condition :
เข้าสู่ ระบบ
Post-Condition :
เข้าไปจัดการ และแก้ไข ข้อมูลสมาชิก
Flow of Events :
Actors
System
1. ผูด้ ูแลตลาดเข้าไปจัดการ เพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก
2. บันทึกข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
Exceptions :
-
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3.2.2 ER Diagram

รู ปที่ 3.2 ER Diagram ระบบข่าวสารโปรโมชัน่
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3.2.2 Sequence Diagram

: datamember
Shop

register (username, password, firstname,
lastname, gender, email, phone, shop_name,
cate_name, create_date

Return ()

Save (username,
password, firstname,
lastname, gender, email,
phone, shop_name,
cate_name, create_date

รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram ของ Use Case : register

: datamember

shop owner,
admin
check (username, password)

login success

รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram ของ Use Case : login
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: datamember

manage promotion
shop owner,
promotion_id, title, description, image_large,
admin
views, shop_id, status, suspend, create_date,
last_update

detail

add, edit, delete
(username, password, firstname,
lastname, gender, email, phone,
shop_name, cate_name, create_date

รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram ของ Use Case : manage promotion

manage profile

shop owner,
admin

shop_id, mem_id, cate_id shop_name,
shop_description, address, phone, fac,
weblink, facebook_url, tweeter_url,
instragram, image_prodile, image_map,
google_map, create_date, last_update

: datamember

detail

edit
shop_id, mem_id, cate_id shop_name,
shop_description, address, phone, fac,
weblink, facebook_url, tweeter_url,
instragram, image_prodile, image_map,
google_map, create_date, last_update

รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram ของ Use Case : manage profile

39

: datamember

manage category
admin

cate_id, cate_name, cate_description,
status, create_date, last_update

detail

add, edit, delete, suspend,
cate_id, cate_name,
cate_description, status,
create_date, last_update

รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram ของ Use Case : manage category

manage member
admin

: datamember

ID, IsAdmin, username, password, firstname,
lastname, gender, email, phone, status,
suspend, create_date, last_update

detail

active, delete, suspend,
ID, IsAdmin, username, password, firstname,
lastname, gender, email, phone, status,
suspend, create_date, last_update

รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram ของ Use Case : manage member

