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Statikus és dinamikus modellek
Az objektumelvű rendszertervezés során a problémákat és megoldásaikat különböző
szempontok szerint csoportosíthatjuk, a megoldás szempontok szerinti vázolására az UML
különböző szabványos diagramjai biztosítanak lehetőséget.
Statikus szempontok szerint:
1. Osztálydiagram: Milyen egységekből épül fel a rendszer?
A megoldás szerkezetét leíró összefüggő gráf, melynek csúcsai az osztályok,
élei a közöttük fennálló reláció.
Jelölése:
Sablon paraméterek
Név

Attribútumok
(esetleg típus)
Műveletek
(szignatúra)

2. Relációk:
a) asszociáció: Két osztály valamely relációval történő összekapcsolása.
Pl.:
Egyetem

jár()

1..*
{ordered}

név
cím

Aktív félév
iskolalátogatás
tandíj

Tanuló
név
EHA-kód

A reláció tulajdonságai
kiemelhetőek, iránya jelölhető ( )

A több osztály között fennálló asszociáció jelölése: Tanár

Tanuló

Tantárgy

b) aggregáció: Osztályok közötti logikai tartalmazást fejez ki. Tranzitív,
aszimmetrikus, reflexív.
Fontos, hogy az aggregációval összekapcsolt objektumok létezhetnek
egymástól függetlenül is.
vezető
Pl.:
Személy
Alkalmazott
*
Nő

*

beosztott

(aszimmetrikus és
reflexív)

1..*

Férfi
irányít

c) kompozíció: Speciális aggregáció, ahol a kapcsolat osztályok közti
fizikai tartalmazást fejez ki.
Fontos, hogy a komponált osztályok objektumai időben egyszerre kell,
hogy létezzenek.
Pl.:
Autó

4
Kerék

Karosszéria

d) származtatás: Az általánosabb és speciálisabb konstrukció kapcsolatának
kifejezése.
A származtatott osztály:
Átveszi az általánosabb osztály tulajdonságait
Az átvett jellemzők megvalósítását újrafogalmazhatja
Az örökölt attribútumok, műveletek mellett újakat vezethet be
Nem lehet szimmetrikus vagy reflexív
Hierarchikusan lehet többszörös
Pl.: specializáció:

Általános

Síkidomok

Háromszögek

Körök

Derékszögű

Szabályos

Pl.: általánosítás:

Oktató

Hallgató

Gyakorlatvezető

3. Objektumdiagram: olyan, mint az osztálydiagram, de:
Osztályok helyett a csúcsokban az osztályok példányai szerepelnek
(névvel és attribútum értékekkel).
A relációk közül az öröklődés nincs értelmezve
Az objektumdiagram időben változik, de mindig illeszkedik az
osztálydiagramra.
Pl.:

Pénztáros
név
életkor

fizet()

Vásárló
név
életkor

fizet(5000)
Marika: Pénztáros
Jani:Vásárló
Kovács Mária
Nagy János
48
21

Dinamikus modell:
1. Állapotdiagram: Összefüggő irányított gráf, melyen a program állapotait
rendeljük a csúcsokhoz, az élek pedig az állapotátmeneteket jelentik.
Pl.:
feladja()

világos gondolkodik
világos lép

nyer()

sötét lép
nyer()

sötét gondolkodik
feladja()

Az állapotok aggregálhatóak:
autó állapota
tank üres

kerék lapos

elhasznál()
tank teli

felfúj()
keréknyomás rendben

2. Szekvencia diagram: Objektumok üzenetküldései időben.
üzenetek:
Egyszerű
Szinkronizációs
<>
Időhöz kötött várakozás
<>
Randevú
Visszatérési üzenet
Pl.:

telefon

hívó

hívott

kagylót felemel()
szabad a vonal()
tárcsázás
kijelzés

csöng/rezeg
halló

Alkalmas párhuzamos folyamatok közti kommunikáció modellezésére.

3. Együttműködési diagram: Az objektumok hogyan kooperálnak a megoldás
során. Pl.: Egy gomb megnyomására jelenjen meg egy véletlen szám egy
üzenetben.
generálj()
:RANDOM GENERÁTOR

:GOMB
generálva(x)

4. Aktivációs diagram: A vezérlési
problémamegoldás folyamatát.
Pl.:
:Tanár

feladatokkal

:Hallgató

:üzenő ablak
kiír(x)

együtt

mutatja

a

:Bizottság

oktat
tanul
vizsgáztat
vizsgázik

szinkronizál

osztályoz

Használati esetek diagramja: A program működése a felhasználók szempontjából. A
megrendelő is érti.
Pl.:

számláz()

Számlázó-raktárkészlet kezelő
rendszer

bevételez()

pénztáros

vonalkód_ellenőrzést_végez()

vásárló

árufeltöltő

