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Текст лекції
5.1. Загальні положення
У складних системах об’єкти взаємодіють один з одним, постійно
обмінюючись повідомленнями. Взаємодією (Interactions) називають
поведінку, яка виражається в обміні повідомленнями між об’єктами певної
сукупності в заданому контексті, унаслідок чого досягають певної мети.
Повідомлення (Message) – це специфікація обміну даними між об’єктами, за
якого передається деяка інформація і передбачається, що у відповідь
відбудеться певна дія.
За допомогою взаємодій моделюють потоки керування всередині
операції, класу, компонента чи системи загалом. Взаємодії дають змогу
моделювати такі потоки за двома критеріями:
• за часовою упорядкованістю повідомлень;
• за
структурною
організацією
об’єктів,
що
обмінюються
повідомленнями.
Моделі, які відображають часову упорядкованість повідомлень між
об’єктами, називають діаграмами послідовностей (sequence diagram), а
моделі, які відображають структурну організацію об’єктів, що обмінюються
повідомленнями, – діаграмами кооперації (collaboration diagram). Ці види
діаграм є ізоморфними, тобто можуть вільно трансформуватися одна в одну.
Об’єкти, що посилають повідомлення, називають клієнтами, а об’єкти,
що їх обробляють – серверами. У найпростішому випадку повідомлення
можна розглядати як виклик методу деякого класу, у складніших випадках
сервер опрацьовує черги повідомлень.
Діаграми послідовностей та кооперацій зображають взаємодію елементів
моделі у контексті реалізації окремих прецедентів.
Діаграма станів (statechart diagram) описує процес зміни стану системи
чи її підсистеми за реалізації усіх прецедентів. Зміна стану окремих
елементів системи, підсистем чи системи загалом може активізуватись
подією, ініційованою з боку інших елементів, підсистем чи ззовні системи.
Головне призначення діаграми станів – описати можливі послідовності
станів і переходів, які характеризують поведінку системи протягом усього її
життєвого циклу. Системи/елементи, що реагують на зовнішні впливи від
інших систем/елементів чи користувачів, називають реактивними. Якщо такі
дії ініціюються у довільні випадкові моменти часу, то кажуть про асинхронну
поведінку системи.
Хоча діаграми станів найчастіше описують поведінку окремих систем чи
підсистем, вони також використовуються для моделювання усіх можливих
змін станів конкретних об’єктів.
5.2. Діаграми послідовностей

Діаграма послідовностей (Sequence Dіagram ) призначена для
відображення часових залежностей, що виникають у процесі взаємодії
об’єктів. На верхньому краю діаграми горизонтально розміщують об’єкти
(прямокутники із назвами об’єктів). З кожного об’єкта виходить вертикальна
штрих-пунктирна лінія (лінія життя об’єкта), на якій умовно відкладено час.
Крайнім зліва на діаграмі зображають актора (або об’єкт), який є
ініціатором взаємодії. Правіше зображають інший об’єкт, який
безпосередньо взаємодіє з актором чи першим об’єктом і т.д. Отже, порядок
розміщення об’єктів на діаграмі визначається мір-куванням зручності
візуалізації їхньої взаємодії один з одним.
Лінія життя об’єкта використовується для позначення періоду, протягом
якого об’єкт існує в системі та може брати участь в усіх взаємодіях з іншими
об’єктами.
Окремі об’єкти, виконавши свою роль у системі, можуть зни-щуватися,
щоб звільнити ресурси, які вони займають. Для позна-чення моменту
знищення об’єкта (виклик деструктора об’єкта) ви-користовують спеціальну
позначку у формі латинської літери “Х”.
У системі не обов’язково створювати усі об’єкти у початковий момент
часу. Окремі об’єкти створюють у момент, коли виникає необхідність
їхнього використання. Прямокутник такого об’єкта вертикально
розміщується у тому місці діаграми, яке за віссю часу збігається з моментом
його виникнення в системі.
Процес взаємодії об’єктів реалізується через повідомлення, які
посилаються одними об’єктами іншим. Повідомлення, розташовано на
діаграмі послідовності вище, передаються раніше за ті, які розташовано
нижче. Щодо цього масштаб на осі часу не зазаначають, оскільки діаграма
послідовності моделює лише часову впорядкованість взаємодій типу
“раніше-пізніше”.
Окрім об’єктів та ліній життя об’єктів, на діаграмі послідовностей ще
можуть міститися такі елементи:
• фокус керування (або активація) – тонкий вертикальний прямокутник,
розташований уздовж лінії життя об’єкта (або прямо виходить з об’єкта),
який позначає період активного життя об’єкта (тобто час, протягом якого
об’єкт має фокус);
• повідомлення – позначається стрілкою з назвою дії, яка розміщується
між лініями життя об’єктів (або між активаціями об’єктів); напрям стрілки
задає напрям передачі даних;
• текстові позначки (оцінки часу, опис дій тощо).
Необхідність зображення зв’язків між окремими об’єктами може
виникнути з різних причин. Найважливішою з них є зображення реалізації
окремого прецеденту моделі. У ранніх версіях UML для цієї мети слугувала
діаграма об’єктів, яку згодом замінили канонічною діаграмою кооперації.
Головними елементами, з яких утворюються діаграми взає-модії, є
об’єкти – окремі екземпляри класів, які створюються на етапі реалізації

моделі (виконання програми). Об’єкт може мати назву вигляду
назва_об’єкта:назва_класу і конкретні значення атрибутів.
У багатьох випадках назва_об’єкта є відсутньою. Такий об’єкт
називають анонімним, при цьому обов’язково записується двокрапка перед
назвою відповідного класу. Може бути відсутньою і :назва_класу (двокрапка
відсутня також) – такий об’єкт називають сиротою.
У процесі функціонування системи об’єкт може перебувати в активному
стані, виконуючи певні дії, або в стані пасивного очікування повідомлень від
інших об’єктів. Для позначення станів активності об’єкта на діаграмах
послідовностей застосовують спеціальну позначку – фокус керування (focus
of control). У Rational Rose фокус керування можна увімкнути/вимкнути так:
.. Tools .. Options… .. Diagram .. Focus of control // або скинути.
Найуживаніші типи повідомлень: Procedure Call (виклик процедур,
виконання операцій або перехід на вкладені потоки керування); Object
Message (виклик методів об’єкта); Return Message (повернення з виклику
процедури/методу; у процедурних потоках керування може не вказуватися,
оскільки неявно передбачається наприкінці активізації об’єкта);
Asynchronous Message (позначення простого асинхронного повідомлення, яке
передається в довільний момент і не супроводжується отриманням фокуса
керування об’єктом-приймачем).
Інколи об’єкт посилає повідомлення самому собі, ініціюючи рефлексивні
повідомлення (Message to Self). Приклади: опрацювання натискання клавіш,
набір цифр номера телефону тощо.
Лінії, що позначають передачу повідомлень (виклики методів),
позначаються назвою виконуваної дії чи переданим повідомленням. Можуть
бути відображені фактичні параметри, передані у точку виклику, чи
результат, що повертається після виклику.
Найпростіші випадки галуження процесу взаємодії можна зобразити на
одній діаграмі – альтернативні повідомлення зображаються паралельними
прямими між лініями життів сусідніх об’єктів.
Кожен альтернативний потік керування може суттєво ускладнити
розуміння моделі, отож рекомендують кожен потік керування зображати на
окремій діаграмі послідовностей.
5.3. Діаграми кооперацій
Діаграма кооперації або діаграма співробітництва (сollabo-ratіon dіagram)
описує статичну структуру об’єктів, що реалізують поведінку підсистеми.
Мета кооперації полягає у тому, щоб специфікувати особливості
реалізації прецедентів та найважливіших операцій у системі. Кооперація
визначає структуру поведінки системи у термінах взаємодії учасників цієї
кооперації і може зображатися на рівні специ-фікацій (specifications) чи на
рівні прикладів (instances).
Діаграма кооперації на рівні специфікації містить класи, асоціації та
кооперації (зображаються пунктирним еліпсом, всередині якого записується

назва кооперації). Такі діаграми кооперації, зазвичай, відображають
особливості реалізації прецедентів у системі.
Діаграма кооперації на рівні прикладів містить об’єкти (екземпляри
класів), зв’язки (екземпляри асоціацій) і повідомлення (зв’язки
доповнюються стрілками повідомлень). На цьому рівні ілюструють тільки ті
об’єкти та зв’язки, які мають безпосереднє відношення до реалізації певної
кооперації. Для повідомлення, зазвичай, подають назву та порядковий номер
у загальній послідовності повідомлень.
Одна і та ж сукупність об’єктів може брати участь у реаліза-ції різних
кооперацій. При цьому можуть змінюватись як зв’язки між окремими
об’єктами, так і потік повідомлень між ними. Саме це відрізняє діаграму
кооперації від діаграми класів, на якій зазначають усі без винятку класи, їхні
атрибути й операції, а також усі асоціації та інші структурні відношення між
елементами моделі.
Додати об’єкт на діаграму кооперації можна стандартним шляхом за
допомогою відповідної кнопки на спеціальній панелі інструментів. Однак
зручніше у браузері проекту виокремити необхідний клас і, утримуючи
натиснуту ліву клавішу миші, перетягнути його на поле діаграми. У
результаті на діаграмі кооперації відображається об’єкт з назвою класу і
маркерами зміни його геометричних розмірів. За домовленістю кожен об’єкт,
що додається, вважають анонімним. Задати назву об’єкта можна у вікні
специфікації.
На діаграмі кооперації може зображатися мультиоб’єкт (установлений
прапорець multiple instances у специфікації об’єкта) – множина об’єктів, які
створюються на базі одного класу. Мультиоб’єкт використовують для того,
щоб показати операції та сигнали, які адресовано всій множині об’єктів.
Об’єкти – учасники зв’язку на діаграмі кооперації – можуть мати
стереотипи, які вказують на їхню роль у реалізації цього зв’язку. Найчастіше
використовують такі стереотипи:
• <<unspecified>> – невизначений (за домовленістю);
• <<parameter>> – об’єкт є параметром деякої операції;
• <<local>> – локальна змінна (область видимості обмежена сусіднім
об’єктом);
• <<global>> – глобальна змінна (область видимості поширюється на всю
діаграму кооперації);
• <<self>> – рефлексивний зв’язок об’єкта з самим собою, який
передбачає передачу об’єктом повідомлень самому собі.
У Rational Rose замість текстових стереотипів ролей об’єктів
використовуються спеціальні позначки (квадратик з літерою).
Додати повідомлення на діаграму кооперації можна за допомогою
кнопки із піктограмою повідомлення на спеціальній панелі інструментів.
Однак зручніше додавати повідомлення за допомогою закладки Messages у
вікні специфікації зв’язку. Після виконання команди контекстного меню
Insert To (вставити у напрямі) відображається випадаючий список з
пропозицією вибору операції відповідного класу.

Заміняємо стандартну назву операції на мнемонічно зрозумілішу назву.
Ця назва буде також і назвою доданого повідомлення. У результаті цих дій на
діаграмі кооперації поруч із лінією зв’язку відображається стрілка з номером
і назвою повідомлення.
Зв’язок на діаграмі кооперації може мати декілька повідомлень.
Повідомлення у цьому випадку можуть зливатися в одну по-товщену лінію з
декількома стрілками.
На рис.5.1 зображено діаграму кооперації моделі початку телефонної
розмови.

Рис. 5.1. Діаграма кооперації моделі початку телефонної розмови
5.4. Приклад побудови діаграм взаємодії у Rational Rose
У
попередній
лекції
створено
діаграму
класів
(ViewOfParticipatingClasses), які беруть участь у реалізації прецеденту
“Зареєструватися на курси”. Зараз побудуємо діаграми взаємодії, які
відображатимуть особливості поведінки об’єктів, які реалізують цей
прецедент.
Створення діаграми послідовностей основного потоку подій:
.. Logical Vіew .. Desіgn Model .. Use-Case Realіzatіon
.. Use-Case Realіzatіon-Regіster for Courses
.. Regіster for Courses .. ПКМ // на кооперації у браузері
.. New .. Sequence Dіagram
Name:= Register for Courses-Basic Flow // Назва діаграми
Налаштування опцій для діаграм взаємодії:
.. Tools .. Options … .. Diagram .. Sequence Numbering

.. Collaboration Numbering .. Focus of Control (зняти)

Рис. 5.2. Діаграма послідовностей Register for Courses-Basic Flow
Заповнення діаграми послідовностей Register for Courses-Basic Flow:
.. Logical Vіew .. Desіgn Model .. Use-Case Realіzatіon
.. Use-Case Realіzatіon-Regіster for Courses
.. Regіster for Courses .. Register for Courses-Basic Flow
.. ЛКМ (двічі) // відкриття порожньої діаграми
// Перетягніть актора Студент із браузера на діаграму
// Перетягніть класи RegіsterForCoursesForm і Regіstratіon// Controller із браузера на діаграму
1) .. Object Message // фіксуємо ЛКМ і проводимо мишею від // лінії
життя Студент до лінії життя RegіsterForCoursesForm
2) .. Номер_повідомлення .. ПКМ
3) .. <new operatіon> Name:= registerForCourses( ) .. OK

Повторюємо дії 1 – 3 доти, доки не введемо усі інші повідомлення (див.
рис. 5.2). Для рефлексивного повідомлення 3 використовуємо кнопку
Message to Self.
Розміщення на діаграмі приміток:
.. Note // на спеціальній панелі інструментів
.. ЛКМ // на місці розміщення примітки
.. Нову_примітку та уведіть туди текст
.. Anchor Notes To Іtem // на спеціальній панелі інструментів
.. ЛКМ (і зафіксуйте) // проведіть покажчик від примітки до елемента
діаграми, з яким вона зв’язується (штрихова лінія).
// Щоб створити примітку – посилання на іншу діаграму, створіть
порожню примітку і перетягніть на неї з браузера потрібну діаграму.
Заповнену діаграму послідовностей Register for Courses-Basic Flow з
примітками – посиланнями на інші діаграми – зображено на рис. 5.2. Для
створення відповідної кооперації (рис. 5.3) достатньо відкрити діаграму
послідовностей Register for Courses-Basic Flow і натиснути клавішу F5.

Рис. 5.3. Діаграма кооперації Register for Courses-Basic Flow
Початковий набір зв’язків між класами уточнюється на основі аналізу
діаграм кооперації. Якщо два об’єкти взаємодіють (обмінюються
повідомленнями), то між ними на діаграмі кооперації має існувати зв’язок
(шлях взаємодії), який перетворюється у двона-правлену асоціацію між
відповідними класами. Якщо повідомлення між деякою парою об’єктів
передаються тільки в одному напрямі, то для відповідної асоціації вводять
напрям навігації.
5.5. Діаграми станів
Діаграма станів (State chart dіagram) визначає усі можливі стани (state), у
яких може знаходитися конкретний об’єкт під час свого існування, а також
процес зміни станів цього об’єкта у результаті настання деяких подій (event).
На діаграмі виокремлюють два спеціальних стани – початковий (start) і

кінцевий (stop). Початковий стан виокремлюють чорною крапкою, він
відповідає тільки що створеному стану об’єкта.
Кінцевий стан виокремлюють чорною крапкою в білому крузі, він
відповідає стану об’єкта безпосередньо перед його знищенням. На діаграмі
станів може бути тільки один початковий стан і декілька кінцевих станів (або
кінцевих станів може не бути взагалі).
Усі інші стани зображають прямокутником із заокругленими краями.
Кожен стан має дві частини. У верхній частині відобража-ють назву стану.
Назва стану може бути порожньою (анонімний стан). Нижню частину стану
призначено для відображення внут-рішніх дій (actions), які виконуються у
відповідь на визначені події, що виникають у цьому стані. Наприклад,
діаграма станів об’єкта класу Account (Рахунок) може набувати вигляду як на
рис. 5.4.

Рис. 5.4. Діаграма станів об’єкта класу Account
Для стану об’єкта можна задати вхідну подію (On Entry), вихідну подію
(On Exit), довільну подію (On Event НазваПодії) і діяльність (Do). У відповідь
на виникнення події чи під час реалізації діяльності можна задати просту дію
(Action) чи надіслати повідомлення/активізувати подію (Send Event) іншому
об’єкту.
Опис простих дій має такий формат:
entry | exіt | do / дія // одна з подій (entry, exіt) чи do
event НазваПодії [(СписокПараметрів)] [умова] / дія
Опис активізації події має такий формат:
entry | exіt | do /^Об'єкт.НазваПодії[(СписокПараметрів)]
event НазваПодії [(СписокПараметрів)] [умова] /

^Об'єкт.НазваПодії[(СписокПараметрів)]
Для реалізації реакції на подію стану об’єкта чи реалізації
діяльності стану об’єкта необхідно виконати таке:
.. Стан_об’єкта .. Open Specification …
.. Actions .. ПКМ // на області розміщення дій
.. Insert .. Нову_подію .. ПКМ .. Specification …
.. When // уточнити подію чи обрати діяльність
// Для On Event відкриваються поля введення: Event (назви події);
Arguments (списку параметрів); Condition (умови)
.. Type .. Action (чи Send Event) // Для Send Event відкриваються поля
введення: Name (назви події); Send Arguments (списку параметрів); Send
target
// (назва об’єкта)
// описати дію чи сформувати повідомлення ОК .. ОК
Переходом (Transіtіon) називають переміщення з одного стану об’єкта в
інший внаслідок виникнення певної події (Event). На діаграмі перехід
зображають стрілкою, що починається на первісному стані і закінчується
наступним станом. Переходи можуть бути рефлексивними (Transіtіon To
Self). Найпростіший перехід має таку специфікацію (відображається поруч зі
стрілкою):
НазваПодії [(СписокПараметрів)] [[умова]]
Найпростіший перехід зі стану 1 у стан 2 ілюструє, що об’єкт, який
перебуває у стані 1, перейде у стан 2 тоді, коли відбу-деться визначена для
переходу подія і справдиться задана умова (на діаграмі обмежується
квадратними дужками).
Подія, що визначається НазвоюПодії, може задаватися назвою операції
або звичайною фразою (як на рис. 5.10). Наприклад, замість фрази “Вимога
клієнта закрити рахунок” можна задати назву операції RequestClosure.
У подій можуть бути параметри. Наприклад, подія “Внести гроші” має
параметр Сума.
Під час виконання переходу можна задати просту дію (Action) чи
надіслати повідомлення/активізувати подію (Send Event) іншому об’єктові.
Опис переходу матиме такий формат:
НазваПодії [(СписокПараметрів)] [[умова]] / дія
НазваПодії [(СписокПараметрів)] [[умова]] /
^Об'єкт.НазваПодії[(СписокПараметрів)]
У будь-якому випадку для опису специфікації переходу необхідно
виконати таке:
.. Перехід .. Open Specification … .. General
Event := НазваПодії; Arguments := СписокПараметрів
.. Detail; Guard Condition := умова
// За потреби описати дію у полі Action чи сформувати повідомлення у
полях Send Event (НазваПодії),
// Send Arguments (СписокПараметрів); Send target (Об'єкт)
.. ОК

Немає потреби створювати діаграми станів для кожного класу, їх
використовують тільки у складних випадках. Однак, якщо об’єкт деякого
класу може існувати у декількох станах і у кожному з них по-різному
поводиться, то для нього така діаграма може бути дуже корисною.

