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Текст лекції
Універсальну мову моделювання (Unified Modeling Language – UML)
можна умовно назвати графічною мовою, призначеною для моделювання
структури комп'ютерних кодів програм. У програмуванні під моделюванням
розуміють процес розроблення наочної візуальної інтерпретації будь-якого
процесу, в т.ч. і структури програмного продукту. Окрім цього, мова UML
дає змогу створювати подібну інтерпретацію кодів програм високорівневої
ієрархічної організації.
Яка ж основна необхідність використання UML при створенні сучасного
програмного продукту? По-перше, часто буває важко встановити
взаємовідносини між частинами великої програми за допомогою тільки
безпосереднього аналізу її коду. Як уже зазначалося раніше, ООП є
прогресивнішим, ніж структурне. Але навіть при цьому підході для того, аби
розібратися в конкретних функціональних діях сучасного програмного
продукту, необхідно, як мінімум, уявляти собі зміст його програмного коду.
Проблема аналізу коду програми полягає в тому, що він є досить детальним.
Набагато простіше було б поглянути на його загальну структуру, яка
відображає тільки основні частини програми і їх взаємодію. UML забезпечує
таку можливість.
Найбільш важливим засобом UML є набір різних видів діаграм.
Діаграми класів ілюструють відносини між різними класами, діаграми
об'єктів – між окремими об'єктами, діаграми зв'язків відображають зв'язки
між об'єктами у часі і т.д. Усі ці діаграми, по суті, відображають погляди на
структуру програми і її функціонування з різних точок зору.
Окрім ілюстрації структури коду програми, UML має немало інших
корисних можливостей. Фактично UML можна використовувати на всіх
етапах реалізації проекту – від усвідомлення та аналізу завдання,
розроблення та налагодження програми до документування, тестування і
підтримки.
Незважаючи на можливість застосування середовища UML до будь-якої
мови програмування, вона є найбільш корисною під час застосування
об'єктно-орієнтованого програмування мовою С++.
ООП є способом організації коду програми. Основну увагу під час його
вивчення приділено організації програми, а не питанням написання коду
програми. Головним компонентом об'єктно-орієнтованого коду програми є
об'єкт, який містить глобальні дані та функції для роботи з ними. Клас є
формою або зразком для визначення множини схожих між собою об'єктів.
Механізм успадкування дає змогу створювати нові класи на основі
наявних класів, не вносячи змін в останні. Породжений клас успадковує всі
дані та функції свого попередника, але має також і свої власні дані та
функції. Успадкування уможливлює повторне використання коду програми,
тобто внесення одного разу розробленого класу в будь-які інші коди програм.

2.1. Загальна характеристика UML
Уніфікована мова моделювання (Unified Modeling Language, UML) – це
графічна мова для специфікації, візуалізації, конструювання і
документування програмних систем. За допомогою UML можна розробити
детальний план такої системи, який відображатиме і концептуальні елементи
системи (системні функції та бізнес-процеси), і особливості її реалізації
(класи, схеми баз даних, програмні компоненти багаторазового використання
тощо).
Сьогодні UML є загальновизнаним стандартом, який використовує
більшість розробників системного та прикладного програмного
забезпечення. Знань UML вимагають не лише від системних аналітиків та
проектувальників, але й від звичайних програмістів і тестувальників
програмного забезпечення. Постійно збільшується ринок UML-орієнтованих
інструментальних засобів, призначених для автоматизації процесу розробки
програм. Безперечно, UML відіграватиме важливу роль у галузі розробки
програмного забезпечення і в майбутньому. Розвиток UML буде
спрямований на спрощення розв’язку однієї з найскладніших задач в галузі
інформаційних технологій – задачі проектування програмного забезпечення.
UML призначено для моделювання програмних систем. Самі автори
UML визначають її як графічну мову моделювання загального призначення,
яку використовують для специфікації, візуалізації, конструювання і
документування усіх артефактів1, які створюються під час розробки
програмних систем.
• Специфікація – це декларативний опис того, як усе побудоване або
працює. UML надає достатньо формальні та універсальні засоби для
специфікації усіх можливих артефактів, що дає змогу знизити ризик
неоднозначного сприйняття специфікації.
• Візуалізація – представлення інформації у графічній формі, придатній
для сприйняття людиною. Часто моделювання є єдиним засобом, який дає
змогу уявити систему загалом як одне ціле. Проблема полягає в обмеженому
сприйнятті людиною складних сутностей. Моделювання передбачає
розділення складної системи на дещо простіші складові та окремо розглядає
кожну з цих складових. Також моделювання дає змогу створювати
високорівневі моделі всієї системи, відкидаючи деталі, несуттєві для цього
рівня абстракції.
• Конструювання – отримання набору програмних модулів, які
утворюють застосування або його компонент. Розроблені моделі системи
утворюють деякий базовий каркас, на основі якого можна будувати систему.
Сучасні CASE-засоби дають змогу деякою мірою автоматизувати
конструювання програмного коду на підставі розроблених моделей.
• Документування проектних рішень. Для підтримки та розвитку
програмних продуктів потрібна вичерпна та якісна документація.
Моделювання дає змогу одержати документи, які визначають високорівневу

організацію системи. Такі документи необхідні для початкового
ознайомлення з системою.
Серед головних властивостей UML можна виокремити такі:
• UML – це мова моделювання, яку використовують в контексті деякого
процесу розробки програмних засобів.
• UML – це функціонально завершена мова, яка забезпечує повний цикл
моделювання програмного забезпечення, починаючи від формування
концепції майбутньої системи і завершуючи питаннями програмної реалізації
системи.
• UML – це об’єктно-орієнтована мова, яку найефективніше можна
застосовувати саме в контексті об’єктно-орієнтованих методів аналізу та
проектування.
• UML – це мова візуалізації, орієнтована на представлення моделей
програмних систем переважно в графічній формі.
Водночас UML припускає долучення до моделі текстової інформації з
метою додаткової конкретизації деталей.
• UML – це стандартна мова, яка гарантує вільне розуміння та
поширення UML-моделей між різними розробниками.
• UML – це незалежна мова, яка не накладає обмежень на мови
програмування для реалізації моделей і може бути сумісною з будь-якою
об’єктно-орієнтованою мовою.
Концептуальна модель (або метамодель) UML складається з трьох
частин: архітектурного базису, правил мови та загальних механізмів мови.
2.2. Архітектурний базис UML
Архітектурний базис UML визначає базові поняття, якими оперує мова:
сутності, відношення та діаграми.
Сутності – це певні абстракції, які є базовими елементами моделей. В
UML є чотири типи сутностей: структурні (актори, класи, інтерфейси,
компоненти, вузли), поведінки (преценденти, діяльності, стани і
повідомлення), групування та анотаційні.
Структурні сутності – це статичні поняття, які відповідають
концептуальним, логічним чи фізичним елементам системи. Структурні
сутності, зазвичай, позначають іменниками. Розрізняють п’ять головних
структурних сутностей: актори, класи, інтерфейси, компоненти, вузли.
Кожна з сутностей може мати свої підвиди.
Актор (Actor) – це суб’єкт, який перебуває поза системою, що
моделюється, і безпосередньо з нею взаємодіє. Графічно акто-рів зображають
значком “худа людина”, під яким вказують ім’я актора (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Зображення актора
Клас (Class) – це сукупність однотипних сутностей предметної області
(об’єктів) зі спільними атрибутами, операціями, відношеннями та
семантикою.
В UML класи зображають прямокутником, розділеним на три секції, в
яких записують назву класу, атрибути та операції, відповідно (рис. 2.2).
Назву абстрактного класу позначають курсивом. Атрибути та операції мають
чітко визначені формати запису, які відображають їхні найважливіші
характеристики (назви, типи тощо). За необхідності секції атрибутів і/або
операцій опускають.

Рис. 2.2. Зображення класу
Об’єкти (Objects) – це екземпляри класів з конкретними значеннями
атрибутів. Об’єкт має зображення, подібне до зображення класу, проте назву
об’єкта підкреслюють і записують у вигляді: <назва об’єкта>:<назва класу>.
Якщо ідентифікація об’єкта неважлива, то вказують лише назву класу, до
якого належить об’єкт: :<назва класу>. При зображенні об’єктів секції
атрибутів та операцій, здебільшого, опускають.
Інтерфейс (Interface) – це сукупність операцій, що формують деякий
сервіс, який надає клас чи компонент. Інтерфейс лише декларує операції, а
реалізація операцій покладається на клас або компонент, який підтримує цей
інтерфейс. Інтерфейси зображають колом, під яким вказують назву
інтерфейсу (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зображення інтерфейсу
Компонент (Component) – це фізично заміщувана частина системи, яка
відповідає певному набору інтерфейсів і/або забезпечує реалізацію іншого
набору інтерфейсів. Компоненти фізично існують під час виконання

програми. Графічне зображення компонента – прямокутник з двома
виступами з лівого боку і назвою усередині (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Зображення компонента
В означенні компонента цілковито викладено його семантику:
• компонент має фізичну природу – він існує в реальному світі бітів, а не
у світі концепцій;
• компонент заміщуваний – замість одного компонента можна
підставити інший, якщо він відповідає тому ж самому набору інтерфейсів;
• компонент – це частина системи.
У багатьох аспектах компоненти подібні до класів: мають на-зви,
можуть реалізувати інтерфейси, вступати у певні відношення, бути
вкладеними, вступати у взаємодії. Однак між ними є суттєві розбіжності:
• класи – логічна абстракція, а компоненти – фізичні сутності (можуть
розміщуватися у вузлах);
• компоненти слугують фізичною упаковкою логічних сутностей (класів,
кооперацій тощо), отож є на іншому рівні абстракції порівняно з класами;
• класи володіють атрибутами та операціями, а компоненти – лише
операціями, доступними через їхні інтерфейси.
Можна виокремити три групи компонентів:
1. Компоненти розгортання (Deployment components): динамічно
під’єднувані бібліотеки (DLL) і програми виконання (ЕХЕ).
2. Компоненти – робочі продукти (Work product components): файли з
вихідними текстами програм чи даними; бази даних або таблиці баз даних;
документи; виконавчі модулі із закритими механізмами комунікації тощо.
3. Компоненти виконання (Ехесution components) – наслідок роботи
системи (прикладом є об’єкт СОМ+, екземпляр якого створюється з DLL).
Вузол (Node) – це фізичний елемент системи, який існує під час
виконання програми і представляє обчислювальний ресурс.
Вузли зображають кубом, в якому вказується назва вузла (рис. 2.5).
Вузол володіє певним обсягом пам’яті і, можливо, процесором.

Рис. 2.5. Зображення вузла
Вузли надають засоби фізичного розгортання компонентів.

Найпоширеніший приклад використання вузлів – це моделювання
процесорів і пристроїв, які утворюють топологію автономної, вбудованої,
клієнт-серверної чи розподіленої комп’ютерної системи.
Сутності поведінки (преценденти, діяльності, стани і повідомлення)
розглядатимемо під час вивчення відповідних діаграм.
Сутності групування – пакети (packages) можуть містити структурні
сутності, сутності поведінки та інші сутності групування. На відміну від
компонентів, які реально існують під час роботи програми, пакети мають
чисто концептуальний характер (існують тільки під час процесу розробки).
Пакет зображають прямокутником із “закладкою” – меншим
прямокутником, приєднаним до верхнього лівого кута (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Зображення пакета
Анотаційна сутність – це коментар для пояснення чи зауваження до
будь-якого елемента моделі. Є тільки один тип анотаційної сутності –
примітка (note). Графічно примітку зображають прямокутником із загнутим
правим верхнім кутом (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Зображення примітки
2.3. Відношення
Відношення – це відображення семантичного зв’язку між сутностями. У
мові UML визначено чотири основні типи відношення: залежності, асоціації,
узагальнення та реалізації.
Залежність (dependency) – це відношення використання, за якого зміна
однієї сутності (незалежної) може вплинути на іншу сутність, яка її
використовує, причому зворотне використання, зазвичай, неприпустиме. Для
зображення залежності використовують пунктирну лінію зі стрілкою (рис.
2.8), спрямованою у бік незалежної сутності.

Рис. 2.8. Зображення залежності

Найчастіше залежності використовують під час моделювання класів,
щоб відобразити у сигнатурі операції той факт, що один клас використовує
інший клас (незалежну сутність) аргументом.
Асоціація (assocіatіon) – це структурне відношення, що описує множину
зв’язків (з’єднань) між об’єктами. Різновид асоціації – агрегування
(aggregatіon) – це структурне відношення між цілим і його частинами.
Графічно асоціацію зображають у вигляді лінії (іноді завершується
стрілкою), поруч з якою можуть бути додаткові позначення (кратність, назви
ролей тощо). На рис. 2.9 зображено приклад відношення цього вигляду.

Рис. 2.9. Приклад асоціації
Узагальнення (generalіzatіon) – це відношення типу “спеціалізація/узагальнення”, за якого об’єкт спеціалізованого елемента (нащадок)
може бути підставлений замість об’єкта узагальненого елемента (батька,
предка), проте не навпаки. За принципом об’єктно-орієнтованого
програмування, нащадок (chіld) успадковує структуру і поведінку свого
предка (parent). Графічно відношення узагальнення зображають лінією з
незафарбованою стрілкою, яка вказує на предка (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Приклад узагальнення
Здебільшого, у нащадка, окрім унаслідуваних, є і власні атрибути та
операції. Операція нащадка з тією ж самою сигнатурою, що й у предка,
заміняє відповідну операцію предка (властивість поліморфізму).
Найчастіше узагальнення використовують при моделюванні класів. Клас
може мати одного (Single inheritance) або декілька предків (Multiple
inheritance), чи не мати їх зовсім. Клас, у якого немає предків, а є нащадки,
називають базовим (або кореневим). Клас, у якого немає нащадків,
називають листковим.
Узагальнення використовують також з метою відображення
наслідування між класами та інтерфейсами або з метою відображення
наслідування між пакетами тощо.
Реалізація (realіzatіon) – це відношення між класифікаторами, за якого
один класифікатор визначає зобов’язання, а інший гарантує їхнє виконання.
Відношення реалізації трапляються у двох випадках:
• між інтерфейсами і класами/компонентами, що їх реалізують;
• між прецедентами і коопераціями, що їх реалізують.

Відношення реалізації зображають у вигляді пунктирної лінії з
незафарбованою стрілкою, як щось середнє між відношенням узагальнення і
залежності (рис. 2.11):

Рис. 2.11. Зображення реалізації
Ми розглянули чотири типи відношень, які є базовими у моделях UML.
Існують також їхні варіанти: уточнення (refіnement), трасування (trace),
долучення і розширення для залежностей тощо.
2.4. Діаграми UML
Діаграма UML – це графічне зображення елементів cистеми у формі
зв’язаного графа з вершинами (сутностями) і ребрами (відношеннями).
Діаграми можуть містити будь-яку комбінацію сутностей, однак у практиці
моделювання застосовують порівняно невелику кількість типових
комбінацій, а саме:
• Діаграми класів (class dіagram) – зображають класи, інтерфейси,
об’єкти і кооперації, а також відношення між ними. Ці діаграми
відображають статичні аспекти системи.
• Діаграми об’єктів (object dіagram) – зображають об’єкти і відношення
між ними. Це статичні знімки екземплярів сутностей, зображених на
діаграмах класів.
• Діаграми прецедентів (use case dіagram) – зображають прецеденти й
акторів, а також відношення між ними. Ці діаграми відображають статичні
аспекти системи.
• Діаграми взаємодії – зображають об’єкти та повідомлення, яки-ми
об’єкти можуть обмінюватися. Зазвичай, розглядають два часткові випадки
таких діаграм: діаграми послідовностей (sequence dіagram), що відображають
часову упорядкованість пові-домлень, і діаграми кооперації (collaboratіon
dіagram), на яких зображають структурну організацію об’єктів, що
обмінюються повідомленнями. Ці типи діаграм є ізоморфними. Діаграми
взаємодії відображають динамічні аспекти системи.
• Діаграми станів (statechart dіagram) – зображають автомат, що налічує
стани, переходи, події і види дій. Ці діаграми відображають динамічні
аспекти системи.
• Діаграми діяльностей (actіvіty dіagram) – це окремий випадок діаграми
станів (на діаграмі зображають переходи потоку керування від одного виду
діяльності до іншого усередині системи).
• Діаграми компонентів (component dіagram) – зображають сукупність
компонентів та існуючі між ними залежності. Ці діаграми відображають
статичні аспекти системи.
• Діаграми розміщення (deployment dіagram) – зображають конфігурацію
вузлів системи і розміщених у них компонентів. Ці діаграми відображають

статичні аспекти системи. Вони зв’язані з діаграмами компонентів, оскільки
у вузлі розміщують один чи декілька компонентів.
Програмна система (або деяка інша система) – це сутність аналізу та
проектування, яку розглядають з різних позицій за допомогою моделей, які
відображають діаграмами. Діаграма – графічна проекція елементів системи.
Один елемент можна зображати на різних діаграмах. Кожна діаграма
відображатиме одне з можливих представлень елементів системи.
2.5. Представлення моделі
Для моделювання програмних систем необхідно розглядати їх з різних
позицій. Усі, хто має відношення до проекту, – кінцеві користувачі,
аналітики, прикладні програмісти, системні адміністратори, тестувальники,
менеджери проектів тощо – переслідують власні інтереси, і кожен дивиться
на створювану систему по-різному в різні моменти її життя.
Абстрактний граф моделі, який складається з множини різнотипних
сутностей і відношень, не підлягає конструюванню загалом. З нього
виокремлюють тільки сутності та відношення, актуальні для певної точки
зору (представлення).
Набір представлень моделі є ще менш формальним, ніж набір
канонічних типів діаграм. Найпопулярнішим вважають набір представлень,
описаних авторами UML:
• Представлення прецедентів (Use case view) – це опис поводження
системи з позиції зовнішніх користувачів, аналітиків і тестувальників.
• Логічне представлення (Logical view) – це опис системи з позиції
проектування. Він охоплює класи, інтерфейси та кооперації, що формують
словник предметної області та її розв’язок.
• Представлення процесів (Process view) – це опис взаємодії процесів під
час роботи системи. Він віддзеркалює такі аспекти, як паралелізм,
синхронізація, продуктивність, масштабованість і пропускна здатність.
• Представлення компонентів (Component view) – це опис конфігурації
системи з позиції реалізації, який охоплює компоненти і файли, що
використовуються для збирання і випуску готового програмного продукту.
• Представлення розміщення (Deployment view) віддзеркалює топологію
зв’язків апаратних засобів і розміщення на них компонентів.

