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Текст лекції
6.1. Загальні положення
Важливою
властивістю
об’єктно-орієнтованого
моделювання
програмних систем є погодженість моделей системи від стадії аналізу до
програмних модулів. Ця погодженість моделей забезпечується завдяки
застосуванню принципів абстрагування, модульності та поліморфізму на всіх
стадіях розробки. Моделі аналізу можуть безпосередньо порівнюватися з
моделями реалізації.
Парадигма об’єктно-орієнтованого моделювання полегшила процес
взаєморозуміння між розробниками, експертами і замовниками системи.
Стандартною нотацією для моделювання великих програмних систем на
основі об’єктно-орієнтованої методології слугує уніфікована мова
моделювання (UML). На базі її нотації описуються етапи роботи над
проектом, ставляться задачі аналітикам, проектувальникам, програмістам,
тестувальникам, системним адміністраторам тощо. Об’єктно-орієнтована
методологія опирається на систему діаграм – одиничних описів фрагментів
системи. Різні типи діаграм відображають різні аспекти системи. У кожної
діаграми є своя мета і своя аудиторія. Моделювання здійснюється як
“порівневий спуск” від концептуальної моделі до логічної, а потім до
фізичної моделі програмної системи.
Концептуальну модель зображають як діаграму прецедентів (Use Case
dіagram), які слугують для виконання ітераційного циклу загальної
постановки задачі разом із замовником. Діаграми прецедентів є основою для
досягнення взаєморозуміння між програмістами-професіоналами
і
“бізнесменами” – замовниками проекту.
Логічна модель дає змогу визначати два різних погляди на системи:
статичний і динамічний. Статична модель виражається діаграмами класів
(Class dіagram), які є основою для генерації програмного коду цільовою
мовою програмування. Для опису динаміки систем використовуються
діаграми поведінки (behavіor dіagrams), що підрозділяються на:
• діаграми станів (statechart dіagrams);
• діаграми активності (actіvіty dіagrams);
• діаграми взаємодії (іnteractіon dіagrams),які складаються з. діаграм
послідовностей (sequence dіagrams) та діаграм кооперацій (collaboratіon
dіagrams).
Фізична модель задається діаграмами реалізації (іmplementatіon
dіagrams), за допомогою яких описують архітектуру програмної системи.
Вони складаються з діаграм компонентів (component dіagrams) і діаграм
розміщення (deployment dіagrams).
Компонент – фізичний модуль коду. Ним можуть бути виконавчі модулі
коду, бібліотеки, таблиці баз даних, файли і документи. Діаграми
компонентів ілюструють вигляд моделі на фізичному рівні. На ній
зображають типи компонентів програмного забезпечення системи і

залежності між ними, що виникають на етапі компіляції чи у процесі
виконання програми.
Діаграми розміщення ілюструють фізичне розміщення різних
компонентів системи у вузлах мережі (процесорах, фізичних і логічних
пристроях). Процесор – машина, що має обчислювальну потужність з
обробки даних (сервери, робочі станції, мікрочіпи тощо). Пристрій –
апаратура, що не володіє обчислювальною потужністю (термінали
введення/виведення, принтери, сканери тощо).
6.2. Діаграми компонентів
Діаграма компонентів забезпечує узгоджений перехід від логічного
уявлення до конкретної реалізації проекту у формі програмного коду. Одні
компоненти можуть існувати тільки на етапі компіляції коду, інші – на етапі
його виконання.
У багатьох середовищах розробки компонент (або модуль) відповідає
окремому файлові. Головними графічними елементами діаграми компонентів
є компоненти, інтерфейси і залежності між ними (означення та базові
позначення для компонентів та інтерфейсів див. у темі 2).
Нагадаємо, що відношення залежності слугує для зображення
спеціальної форми зв’язку між двома елементами моделі, коли зміна одного
елемента моделі впливає на інший елемент моделі або спричинює до його
зміни.
На діаграмах компонентів залежності можуть відображати зв’язки
окремих файлів програмної системи на етапі компіляції та генерації
об’єктного коду. В інших випадках залежність може відображати наявність у
незалежному компоненті описів класів, які використовуються у залежному
компоненті для створення відповідних об’єктів.
На діаграмах компонентів залежності можуть також зв’язувати
компоненти та імпортовані інтерфейси. Залежність компонента-клієнта від
імпортованого інтерфейсу (перетягується з браузера на діаграму) означає, що
компонент використовує відповідний інтерфейс у процесі свого виконання.
Водночас на цій же діаграмі може бути й інший компонент, який
реалізує цей інтерфейс. Відношення реалізації інтерфейсу сформується, якщо
перетягнути інтерфейс з браузера на відповідний компонент.
Наприклад, зображений нижче фрагмент діаграми компонентів (рис. 6.1)
відображає інформацію про те, що компонент Main залежить від
імпортованого інтерфейсу IDialog, який реалізується компонентом Library. У
цьому випадку для компонента Library інтерфейс IDialog є експортованим.

Рис. 6.1. Фрагмент діаграми компонентів
На рис. 6.2 зображено компонент (або модуль) головної програми (у
формі піктограми та стереотипу), який позначає файл, що містить кореневу
програму. У C++, наприклад, це відповідає файлові з розширенням .cpp, що
містить привілейовану функцію maіn. Зазвичай, існує один такий модуль на
програму.

Рис. 6.2. Зображення компонента головної програми
На рис. 6.3 зображено компоненти підпрограм і пакетів (у формі
піктограми), які позначать файли, що містять окремі підпрограми чи пакети
підпрограм.
Позначка опису (Spec) і позначка тіла (Body) позначають файли, що
містять, відповідно, описи та реалізації. У C++, наприклад, модуль описів
відповідає заголовному файлові з розширенням .h, а модуль тіла – файлові
тексту програми з розширенням .cpp.
Кожен модуль повинен мати назву; зазвичай, це назва відповідного
фізичного файла у каталозі проекту. Кожна повна назва файла має бути
унікальною у каталозі його розміщення. Відповідно до правил конкретного
середовища розробки, на назви накладаються й інші обмеження. Отже, кожен
модуль містить або опис, або визначення класів та об’єктів, а також інші
конструкції мови.

Рис. 6.3. Зображення компонентів підпрограми і пакета
Зазначимо, що в нашому випадку з діаграми компонентів не випливає,
що класи реалізовано зазначеним компонентом. Якщо необхідно наголосити,
що деякий компонент реалізує окремі класи, то для позначення компонента
використовують розширений символ прямокутника. Щодо цього
прямокутник компонента ділять на дві секції горизонтальною лінією. Верхня
секція слугує для запису імені компонента і, можливо, додаткової інформації,
а нижня секція – для вказівки класів, що реалізовуються цим компонентом.
Усередині символу компонента допускається зображати інші елементи
графічної нотації, такі як класи (компонент рівня типів) або об’єкти
(компонент рівня прикладів). У цьому випадку символ компонента
зображають так, щоб вмістити ці додаткові символи.
Об’єкти, які перебувають в окремому компоненті-екземплярі,
зображаються вкладеними у символ зазначеного компонента. Подібна
вкладеність означає, що виконання компонента вабить виконання операцій
відповідних об’єктів. Що стосується доступу до цих об’єктів, то він може
бути додатково специфікований за допомогою кванторів видимості, подібно
до видимості пакетів.
Змістовний сенс видимості може відрізнятися для різних видів пакетів.
6.3. Діаграми розміщення
Діаграма розміщення (deployment dіagram) віддзеркалює фізичні
взаємозв’язки між програмними й апаратними компонентами проектованої
системи. Ця діаграма є гарним засобом для представлення маршрутів
переміщення об’єктів і компонентів у розподіленій системі.
Кожен вузол на діаграмі розміщення є певним обчислювальним
пристроєм (здебільшого самостійна частина апаратури). Ця апаратура може
бути як простим пристроєм чи датчиком, так і мейнфреймом.

Наприклад, на цій діаграмі, може зображатися персональний комп’ютер,
з’єднаний з Unіx-сервером за допомогою протоколу TCP/ІP. З’єднання між
вузлами демонструють фізичні канали зв’язку, за допомогою яких
здійснюються взаємодії в системі.
Хоча діаграми розміщення і діаграми компонентів можна зображати
окремо, також допускається накладати діаграму компонентів на діаграму
розгортання. Це доцільно робити, щоб проілюструвати, які компоненти
виконуються і на яких вузлах.
Чимало проектувальників творчо підходять до використання цього виду
інформації, однак інші будують ці діаграми формально з метою відповідності
стандартам мови UML.

