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Текст лекції
3.1. Прецеденти використання системи
Будь-яка програмна система працює у деякому контексті, що визначає
зовнішнє оточення системи. Таке оточення формують користувачі (або
актори) системи, якими можуть слугувати як люди, так і системи. Кожен з
акторів взаємодіє з системою за своєю власною схемою та очікує від системи
певної поведінки й реакції. Схему взаємодії актора з системою називають
прецедентом (Use case). Синонімами терміна прецедент є терміни: варіант
використання, сценарій поведінки.
Загалом прецедент специфікує деякий аспект поведінки системи або її
частини, не втручаючись в їхню реалізацію, та визначає множину
послідовностей дій, спрямованих на досягнення актором очікуваного
результату.
Докладніше пояснення:
• прецеденти можуть існувати на будь-якому рівні, починаючи від всієї
системи і завершуючи окремими класами;
• прецедент описує деякий аспект поведінки відповідного компонента
системи;
• прецеденти не дають жодного уявлення про реалізацію системи;
• прецедент визначає множину послідовностей дій, містить різні можливі
варіанти розвитку подій;
Зазначимо, що прецеденти описують лише ті аспекти поведінки системи,
які є суттєвими для акторів системи. Реально, система може виконувати
додаткові дії, які також спрямовані на досягнення закладеної в систему
функціональності, проте безпосередньо не відображають потреб акторів
системи. Такі дії не вважають прецедентами.
Прецеденти застосування системи або її частини зображають в UML за
допомогою діаграм прецедентів (Use Case Diagrams).
3.2. Діаграма прецедентів (Use Case Diagrams)
Діаграма прецедентів – це узагальнене представлення функціонального
призначення системи, яке має відповідати на головне питання моделювання:
що робить система у зовнішньому світі?
На діаграмі прецедентів застосовують два типи базових сутностей:
варіанти використання (прецеденти) і діючі особи (актори), між якими
встановлюють такі типи відношень:
. асоціація між актором та прецедентом;
. узагальнення між акторами;
. узагальнення між прецедентами;
. залежності чи асоціації (різних типів) між прецедентами.

Під час задання прецедентів акцентують увагу на поводженні системи
стосовно заданого актора. Прецеденти допомагають визначити можливості та
межі системи. Нотація для прецеденту досить скромна – це текст (наказова
дієслівна форма), який, залежно від Case-засобу, розташований в овалі або
під овалом (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Приклад найпростішої діаграми прецедентів
Прецеденти визначають за специфікацією вимог до системи.
Актором може бути будь-який взаємодіючий із системою зовнішній
суб’єкт: фізична особа (наприклад, торговий агент), зовнішня програмна
система (скажімо, програма підготовки і роздруку рахунків) чи пристрій
(наприклад, датчик температури). Усі процеси взаємодії між діючими
суб’єктами і системою розглядають як прецеденти.
Діаграми прецедентів відображають статичні аспекти системи з позиції
користувачів. Ця позиція охоплює, здебільшого, поведінку системи, тобто
видимі ззовні сервіси, які надає система.
На початкових стадіях моделювання статичних аспектів системи
діаграми прецедентів застосовують двома способами:
• для моделювання контексту системи: умовно відмежовують систему і
виявляють діючих осіб, що перебувають за цією межею і взаємодіють із
системою (діаграми прецедентів потрібні на цьому етапі для ідентифікації
акторів і семантики їхніх ролей);
• для моделювання вимог до системи: визначають те, що система
повинна робити з позиції зовнішнього користувача, незалежно від того, як
вона повинна це робити (діаграми прецедентів по-трібні на цьому етапі для
ідентифікації бажаної поведінки системи, яка слугує тут “чорною
скринькою”).
Будь-яка система містить усередині деякі сутності, водночас інші
сутності залишаються за її межами. Наприклад, у системі перевірки
кредитних карток (рис. 3.2) наявні рахунки, транзакції і механізми перевірки
рахунків. Водночас власники кредитних карток і торгові підприємства
перебувають поза системою. Сутності усередині системи відповідають за
реалізацію поведінки, якої очікують сутності, що перебувають зовні.
Сутності, що перебувають поза системою і взаємодіють з нею, складають її
контекст.
UML дає змогу моделювати контекст за допомогою діаграм прецедентів,
у яких увагу акцентують на зовнішніх акторах. Важливо правильно
визначити акторів, оскільки це даватиме змогу описати класи сутностей, що
взаємодіють із системою. Наприклад, на рис. 3.2 подано контекст системи,

що працює з кредитними картками, де головну увагу приділяють зовнішнім
акторам).

Рис. 3.2. Моделювання контексту системи
Вимоги до системи можна виразити по-різному, від простого тексту до
виразів на формальній мові. Певну частину вимог можна сформулювати за
допомогою діаграми прецедентів (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Моделювання вимог до системи
Рис. 3.3 розширює попередню діаграму прецедентів, вводячи додаткові
прецеденти, які описують важливі аспекти поведінки системи.
3.3. Організація прецедентів
Прецеденти можна організувати, визначаючи між ними відношення
узагальнення, долучення і розширення. Ці відношення застосовують, щоб
виділити деяку загальну поведінку чи, навпаки, її варіації.
Відношення узагальнення означає, що прецедент-нащадок успадковує
поведінку і семантику свого предка, може заміщати його чи доповнювати
його поведінку та, крім цього, може фігурувати усюди, де тільки з’явиться
його предок (як батько, так і нащадок можуть мати конкретні екземпляри).
Наприклад, у системі перевірки карток можлива наявність прецеденту
Перевірити клієнта, що відповідає за встановлення особистості клієнта (рис.

3.4). Він може мати двох спеціалізованих нащадків (Перевірити пароль і
Перевірити сітківку), які поводяться так само, як прецедент-предок
Перевірити клієнта, і можуть використовуватися скрізь, де використовується
їхній предок, але при цьому кожний з них додає свою власну поведінку
(перший перевіряє текстовий пароль, а другий - малюнок сітківки ока).

Рис. 3.4. Приклад відношення узагальнення між прецедентами
Відношення долучення між прецедентами означає, що в деякій точці
базового прецеденту використовують поведінку іншого прецеденту.
Прецедент, що долучається, може існувати автономно, а базовий – не може.
Можна вважати, що базовий прецедент запозичає поведінку автономного
прецеденту, що долучається. Відношення долучення зображають у вигляді
залежності чи асоціації зі стереотипом include.
На рисунку 3.5 зображено відношення доручення між базовим
прецедентом Бронювати місця та автономним прецедентом Переглянути
інформацію про рейси.

Рис. 3.5. Приклад відношення долучення (Case-засіб Rational Rose)
Відношення розширення між прецедентами означає, що базовий
прецедент неявно містить поведінку інших прецедентів. Відношення
розширення зображають зі стереотипом extend.

Рис. 3.6. Приклад відношення розширення (Case-засіб Rational Rose)

На рис. 3.6 зображено два відношення, які розширюють базовий
прецедент
Зареєструвати
клієнта
прецедентами
Зареєструвати
корпоративного клієнта і Зареєструвати фізичну особу. На основі базового
прецеденту можна розробити головну процедуру реєстрації клієнта, а потім
розробити спеціальні процедури, які доповнюватимуть головну процедуру.
Відношення розширення застосовують для моделювання таких частин
прецеденту, які користувач сприймає як необов’язкову поведінку системи.
Відношення розширення використовують також для моделювання окремих
субпотоків, які виконуються лише за визначених обставин. Зрештою, їх
застосовують для моделювання декількох потоків, які можуть зливатися в
деякій точці.
3.4. Створення прецедентів Case-засобом Rational Rose
При запуску Ratіonal Rose (коротко Rose) у вікні Create New Model
оберіть варіант Ratіonal Unіfіed Process. П’ять головних елементів інтерфейсу
Rose – це браузер, вікно документації, панелі інструментів, вікно діаграми і
журналу.
Браузер (browser) – це ієрархічна структура, що дає змогу здійснювати
навігацію по моделі. Усе, що додається до неї (актори, прецеденти, класи,
компоненти тощо) буде зображено у вікні браузера. За допомогою браузера
можна:
• додавати до моделі елементи;
• переглядати існуючі елементи моделі;
• переглядати існуючі зв’язки між елементами моделі;
• переміщати і/або перейменовувати елементи моделі;
• додавати елементи моделі до діаграми;
• зв’язувати елемент з файлом чи адресою Інтернет;
• групувати елементи в пакети;
• працювати з деталізованою специфікацією елемента;
• відкривати діаграму.
Браузер організований у вигляді дерева, яке підтримує чотири
представлення: представлення прецедентів (Use Case Vіew), компонентів
(Component Vіew), розміщення (Deployment Vіew) і логічне представлення
(Logical Vіew).
За допомогою вікна документації (documentation window) можна
детально описувати (коментувати) елементи моделі Rose. Усе, що буде
написане у цьому вікні, з’явиться потім як коментар у згенерованому коді. Ці
коментарі виводитимуться також у звітах середовища Rose. Панелі
інструментів Rose (toolbars) забезпечують швидкий доступ до
найрозповсюдженіших команд. Існує два типи панелей інструментів:
стандартна панель і панель діаграми. Стандартну панель бачимо завжди; її
кнопки відповідають командам, що мо-жуть використовуватися для роботи з
будь-якою діаграмою. Панель діаграми є унікальною для кожного типу

діаграм UML. Усі панелі інструментів можуть бути змінені і перебудовані
користувачем (..Tools .. Optіons… ..Toolbars). Вікно діаграми (dіagram
wіndow) використовується для перегляду і редагування однієї чи декількох
діаграм UML. Журнал (log) застосовується для перегляду помилок і звітів
про результати виконання різних команд.
Під час викладу матеріалу опиратимемося на учбовий приклад реєстрації
на курси. Попередньо виокремимо таких акторів:
• Студент – записується на курси і переглядає табель успішності.
• Професор – обирає курси викладання і ставить оцінки за курси.
• Система розрахунку – одержує інформацію щодо оплати за курси.
• Каталог курсів – база даних, що містить інформацію про курси.
Послідовно розміщуємо у браузері акторів: Студент, Професор, Система
розрахунку і Каталог курсів.
Аналізуючи предметну область, можна попередньо виокремити такі
прецеденти (busіness use case): зареєструватися на курси; переглянути табель
успішності; обрати курси викладання; поставити оцінки. Послідовно
розміщуємо у браузері ці прецеденти.
Діаграму прецедентів “Початкова схема” зображено на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Діаграма прецедентів Початкова схема

3.5. Специфікації прецедентів
Специфікації прецедентів, зазвичай, записують окремо від графічних
позначень і доповнюють діаграми прецедентів. UML не визначає точний
формат специфікацій прецедентів. На практиці специфікації часто
представляють собою стислий та інформативний опис поведінки системи, що
відповідає прецеденту.
Специфікації прецедентів можуть налічувати передумови та постумови.
Передумови визначають стан, в якому перебуватиме система до виконання
прецеденту. Постумови специфікують стан, в який перейде система після
виконання прецеденту. Перед та постумови відображають лише ті аспекти
стану, які є важливими для певного прецеденту.
Описуючи специфікації прецедентів, використовуватимемо шаблон,
запозичений з регламенту Ratіonal Unіfіed Process:
Заголовок прецеденту
1. Короткий опис
2. Потоки подій
2.1. Головний потік подій
2.2. Підлеглі потоки подій
2.3. Альтернативні потоки подій
3. Спеціальні вимоги
4. Передумови
5. Постумови
6. Додаткові зауваження
У деяких специфікаціях прецедентів окремі пункти можуть не
вказуватися. Приклад документу з описом специфікацій прецедентів
“Зареєструватися на курси”.
Прецедент “Зареєструватися на курси”
1. Короткий опис. Прецедент дає змогу студентові зареєструватися на
доступні курси у поточному семестрі. Студент може змінити свій вибір
(обновити чи видалити курси), якщо зміна виконується у встановлений час на
початку семестру. Система каталогу курсів надає список усіх доступних
курсів у поточному семестрі.
2. Потоки подій.
2.1. Головний потік подій.
Цей прецедент розпочне виконуватися, коли студент захоче
зареєструватися на конкретні курси чи змінити свій графік курсів:
1) система запитує необхідну дію (створити графік, обновити графік,
видалити графік);
2) коли студент зазначає дію, виконується один з підлеглих потоків
(створити, обновити, видалити чи прийняти графік).
Якщо реєстрацію на поточний семестр уже завершено, то
виконуватиметься потік 2.3.5.
2.2. Підлеглі потоки подій.
2.2.1. Створити графік:

1) система каталогу курсів виконує пошук доступних курсів і виводить
їхній список; якщо система каталогу курсів недоступна, то виконується потік
2.3.4;
2) студент обирає зі списку 4 базові і 2 альтернативні курси;
3) після вибору система створює графік студента;
4) виконується підлеглий потік “Прийняти графік”.
2.2.2. Обновити графік:
1) система виводить поточний графік студента; якщо система не може
знайти графіка студента, то виконується потік 2.3.3;
2) система каталогу курсів виконує пошук доступних курсів і виводить
їхній список; якщо система каталогу курсів недоступна, то виконується потік
2.3.4;
3) студент може обновити свій вибір курсів, видаляючи чи додаючи
запропоновані курси;
4) після вибору система обновляє графік;
5) виконується підлеглий потік “Прийняти графік”.
2.2.3. Видалити графік:
1) система виводить поточний графік студента; якщо система не може
знайти графіка студента, то виконується потік 2.3.3;
2) система запитує у студента підтвердження видалення графіка.
3) студент підтверджує видалення; якщо студент скасує видалення, то
виконується потік 2.3.6:
4) система видаляє графік; якщо графік містить курси, на які записався студент, то студент вилучається зі списків цих курсів.
2.2.4. Прийняти графік. Для кожного обраного, проте ще не
зафіксованого курсу в графіку система перевіряє виконання таких вимог:
проходження студентом попередніх курсів, факт відкриття запропонованого
курсу і відсутність конфліктів графіка. Якщо усі вимоги виконано, то система
додає студента у список курсу. Інакше виконується потік 2.3.2. Курс
фіксується у графіку студента.
2.3. Альтернативні потоки.
2.3.1. Зберегти графік. У будь-який момент студент може замість
прийняття графіка зберегти його. Тоді потік “Прийняти графік” заміняється
на такий:
1) “незафіксовані” конкретні курси позначаються у графіку як
“обрані”;
2) графік зберігається в системі.
2.3.2. Не виконані попередні вимоги, курс заповнений чи простежуються
конфлікти графіка. Видається повідомлення про помилку. Студент може або

вибрати інший пропонований курс і продовжити виконання прецеденту, або
зберегти графік, або скасувати операцію (після чого головний потік
почнеться з початку).
2.3.3. Графік не знайдений. Видається повідомлення про помилку. Після
того, як студент підтвердить це повідомлення, головний потік почнеться з
початку.
2.3.4. Система каталогу курсів недоступна. Видається повідомлення про
помилку. Після того, як студент підтвердить це повідомлення, прецедент
завершиться.
2.3.5. Реєстрація на курси завершена.
повідомлення і прецедент завершується.

Видається

відповідне

2.3.6. Видалення скасоване. Головний потік почнеться з початку.
3. Спеціальні вимоги. Відсутні.
4. Передумова. Перед виконанням прецеденту студент має увійти в
систему.
5. Постумова. Якщо прецедент завершиться успішно, графік студента
буде створений, обновлений чи вилучений. Інакше стан системи не
зміниться.
Проаналізувавши детальніше головні прецеденти “Зареєструватися на
курси” та “Обрати курси викладання” можна зробити такі висновки:
• У системі необхідно зберігати дані про студентів і професорів.
• За роботу системи повинен відповідати працівник деканату
(реєстратор), який формуватиме навчальний план і каталог курсів, вестиме
усі дані про курси, професорів і студентів.
• Вхід у систему користувачеві необхідно здійснювати за допомогою
пароля.
• Оскільки вхід у систему цілком однаковий для реєстратора,студента і
професора, їхню поведінку можна узагальнити і ввести нового актора
“Користувач” (супертип).
• У модель необхідно ввести прецедент “Увійти в систему”, який
зв’язується з актором “Користувач”.
• У модель необхідно ввести прецедент “Підтримувати дані про
професорів”, який зв’язується з актором “Реєстратор”.
• У модель необхідно ввести прецедент “Підтримувати дані про
студентів”, який зв’язується з актором “Реєстратор”.
• У модель необхідно ввести прецедент “Закрити реєстрацію”, який
зв’язується з актором “Реєстратор”.
Нову, уточнену діаграму прецедентів зображено на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Діаграма прецедентів (уточнена)
3.6. Діаграми діяльності
При моделюванні поведінки системи виникає необхідність деталізувати
особливості алгоритмічної та логічної реалізації операцій. Традиційно з цією
метою використовують блок-схеми або структурні схеми алгоритмів. Кожна
така схема акцентує увагу на послідовності виконання певних дій (або
елементарних операцій), які в сукупності спричинюють до отримання
бажаного результату.
Для моделювання процесу виконання операцій у мові UML
використовують діаграму діяльності, яка зображається графом, вершинами
якого є стани (дій і/або видів діяльності), а дугами – переходи від одного
стану (дій/виду діяльності) до іншого стану (дій/виду діяльності).
Головним напрямом використання діаграм діяльності є візуалізація
особливостей реалізації операцій класів, коли необхідно зобразити алгоритми
їхнього виконання. При цьому кожен стан дії може бути виконанням операції
деякого класу, а вид діяльності – послідовністю таких дій.
На етапі моделювання прецедентів діаграми діяльності зображають
потоки функцій керування, зазначають, які гілки процесу керування можуть
виконуватися паралельно, і визначають альтернативні шляхи досягнення
мети. Потоки керування можуть містити декілька прецедентів або протікати
у рамках одного прецеденту.

У контексті мови UML вид діяльності (асtivity) є деякою сукупністю
окремих елементарних обчислень. Щодо цього окремі елементарні
обчислення можуть спричинювати до деякого результату або дії (асtion). На
діаграмі діяльності відображається логіка або послідовність переходу від
однієї діяльності до іншої, у цьому випадку увага фіксується на результаті
діяльності, який може спричинити зміну стану системи або повернення
деякого значення.
Елементи діаграми діяльності: стани видів діяльності (асtivity), стани дій
(асtion state, чи state), переходи (transition), точки прийняття рішення або
галуження (decision), вертикальна/горизонтальна смуги синхронізації
(synchronization) і доріжки (swimlanes).
Після того, як діаграму діяльності буде активовано, панель інструментів
набуде такого вигляду (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Панель інструментів діаграми діяльності
Наведемо детальні характеристики виду діяльності:
• послідовність дій, яка виконується об’єктом регулярно;
• неатомарний (тобто його можна перервати);
• можна розбити на декілька дрібніших видів діяльності;
• записують на природній мові.
Дія є атомарною, тобто її перервати не можна. Стан дії не може мати
внутрішніх переходів, оскільки він є елементарним. Звичне використання
станів дії полягає в моделюванні одного кроку виконання алгоритму
(процедури) або потоку керування. Водночас вид діяльності моделює блок,
процедуру чи потік керування як єдине ціле.
. Рекомендується для назви простої дії використовувати дієслово зі
словами пояснень. Якщо ж дію можна представити в деякому формальному
вигляді, то доцільно записати її на тій мові програмування, на якій
передбачено реалізацію конкретного проекту.
У мові UML вид діяльності та стан дії позначають однаково:
прямокутником з вигнутими назовні бічними сторонами (для виду діяльності
ця випуклість є більшою порівняно з дією). Різниця між видом діяльності та
станом дії є очевидною за контекстом.
Кожна діаграма видів діяльності повинна мати єдиний початковий (start
state) і єдиний кінцевий стан (end state). Саму діаграму діяльності прийнято
розташовувати так, щоб види діяльності/дії слідували зверху вниз. У цьому
випадку початковий стан зображатиметься у верхній частині діаграми, а
кінцевий – в її нижній частині.
Під час побудови діаграми діяльності використовують переходи, які
спрацьовують відразу після завершення діяльності або виконання відповідної
дії.

Цей перехід переводить процес діяльності в наступний стан відразу, як
тільки закінчиться дія у попередньому стані. На діаграмі перехід зображають
лінією зі стрілкою. Якщо зі стану дії виходить єдиний перехід, то його можна
не позначати. Якщо ж таких переходів декілька, то спрацювати може тільки
один з них. У цьому випадку для кожного з таких переходів необхідно
записати сторожову умову в квадратних дужках. Подібний випадок
трапляється тоді, коли послідовно виконувана діяльність повинна
розділитися на альтернативні гілки залежно від значення деякого проміжного
результату. Таку ситуацію називають галуженням.
Графічно галуження на діаграмі діяльності позначається невеликим
ромбом, усередині якого немає жодного тексту. В цей ромб може входити
тільки одна стрілка від того стану дії, після виконання якого потік керування
повинен бути продовжений однією з гілок, що взаємно виключаються.
Прийнято вхідну стрілку приєднувати до верхньої або лівої вершини символу
галуження.
Стрілок, що виходять, може бути дві або більше, але для кожної з них
явно зазначається відповідна сторожова умова у формі логічного виразу.
Приклад галуження наведено на рис. 3.10.

Рис. 3.10. Діаграма видів діяльності розв’язування квадратного рівняння
Станами діаграми діяльності на рис. 3.10 є тільки види діяльності. На
рис. 3.11 діаграма містить стани дій і видів діяльності.

Рис. 3.11. Детальна діаграма видів діяльності розв’язування квадратного
рівняння
Для відображення на діаграмах діяльності моментів розділення і злиття
паралельних
обчислень
чи
потоків
керування
використовують
горизонтальну/вертикальну товсту лінію (смугу синхронізації). На рис. 3.10 і
3.11 горизонтальну смугу синхронізації використовують для злиття
паралельних обчислень.
Діаграми діяльності можна використовувати не тільки для специфікації
алгоритмів обчислень чи потоків керування у програмних системах. Не менш
важливою є область їхнього застосування, що зв’язана з моделюванням
бізнес-процесів.
Дійсно, діяльність будь-якої компанії (фірми) є не що інше, як
сукупність окремих дій, спрямованих на досягнення необхідного результату.
Проте стосовно бізнес-процесів бажано виконання кожної дії асоціювати з
конкретним підрозділом компанії чи виконавцем. У цьому випадку підрозділ
чи окремий виконавець несе відповідальність за реалізацію окремих дій, а
сам бізнес-процес зображається як перехід дій з одного підрозділу/виконавця
до іншого. Для моделювання цих особливостей у мові UML використовують
спеціальну конструкцію – доріжку (swimlanes). Щодо цього всі дії на діаграмі
діяльності діляться на окремі групи, які відокремлено одну від одної
вертикальними лініями. Дві сусідні лінії утворюють доріжку, а група станів
між цими лініями виконується окремим підрозділом (відділом, групою,
філіалом) компанії. Назви підрозділів явно зазначаються у верхній частині
доріжки. Перетинати лінію доріжки можуть тільки переходи, які в цьому

випадку позначають вихід або вхід потоку керування у відповідний підрозділ
компанії. Порядок проходження доріжок не несе жодної семантичної
інформації і визначається міркуваннями зручності. Створимо діаграму видів
діяльності “Створення каталогу курсів”.
Використовуючи техніку переміщення, розташуємо у межах доріжок
необхідні елементи діаграми (рис. 3.12).
3.7. Попередній архітектурний аналіз системи
Уже на початкових етапах створення програмної системи необхідно
зробити попередній архітектурний аналіз цієї системи. Архітектурний аналіз
виконується архітектором системи і містить:
• затвердження загальних стандартів (угод) моделювання і
документування системи;
• попереднє виявлення архітектурних механізмів;
• формування набору головних абстракцій предметної області (класів
аналізу);
• формування початкового зображення архітектурних рівнів.
Угоди моделювання визначають:
• елементи і діаграми, які використовуються у моделі;
• правила їхнього застосування;
• угоди з найменування елементів моделі;
• організацію моделі (пакети).

Рис. 3.12. Діаграма видів діяльності Створення каталогу курсів

Приклад набору угод моделювання:
• Назви прецедентів мають бути короткими дієслівними фразами.
• Назви класів мають бути іменниками, що певним чином відповідають
поняттям предметної області.
• Назви класів повинні розпочинатися з великої літери.
• Назви атрибутів і операцій мають починатися з малої літери.
• Складені назви мають бути суцільними, без підкреслень, кожне окреме
слово має розпочинатися з великої літери.
• Усі класи й діаграми, що описують попередній системний проект,
мають міститися у пакеті з назвою Analysіs Model.
• Діаграми класів, що реалізують прецедент, і діаграми взаємодії
(відображають взаємодію об’єктів у процесі реалізації сценаріїв прецедентів)
мають міститися у кооперації з назвою даного прецеденту і стереотипом
“use-case realіzatіon”.
• Кожну кооперацію оформляють окремим пакетом.
• Усі пакети кооперації мають міститися у пакеті з назвою Use Case
Realіzatіons.
• Зв’язок між прецедентом і його реалізацією зображається на
спеціальній діаграмі прецедентів Traceabilities (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Зв’язок між прецедентами та їхніми реалізаціями

Ідентифікація головних абстракцій полягає у попередньому визначенні
набору класів системи (класів аналізу) на основі опису предметної області і
специфікації вимог до системи. Наприклад, для системи реєстрації на курси
можна попередньо ідентифікувати п’ять класів аналізу: Student (Студент);
Professor (Професор); Schedule (Навчальний графік студента); Course (Курс);
CourseOfferіng (Доступний курс). Архітектурні рівні моделі зберігаються у
пакеті Desіgn Model у вигляді пакетів зі стереотипом “layer”. Кількість і
структура рівнів залежать від складності предметної області і середовища.
У рамках попереднього архітектурного аналізу визначається початкова
структура моделі (набір пакетів та їхніх залежностей) і розглядаються тільки
верхні рівні (Applіcatіon і Busіness Servіces).

