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1 Diagramy sekwencji

Diagramy sekwencji pozwalaj¡ na obrazowanie interakcji, jakie wyst¦puj¡ po-
mi¦dzy obiektami w systemie w czasie.

Górn¡ cz¦±¢ diagramu powinny stanowi¢ obiekty, które bior¡ udziaª w prze-
twarzaniu. Powinny pojawia¢ si¦ jeden obok drugiego. Wraz z obiektami mog¡
wyst¦powa¢ tak»e aktorzy, którzy inicjuj¡ dan¡ czynno±¢. Nale»y jednak pa-
mi¦ta¢, »e zwykle aktorzy powinni pojawia¢ przed obiektami. Na diagramie
obrazowany jest czas, który biegnie od góry diagramu do doªu tzn. im ni»ej na
diagramie tym pó¹niejszy czas.

Ka»dy obiekt na diagramie sekwencji posiada lini¦ »ycia (przerywana linia
biegn¡ca w dóª diagramu). Oznacza ona, »e dany obiekt istnieje w systemie w

1



danym czacie.
Pomi¦dzy obiektami na diagramie obrazujemy interakcje (komunikaty wy-

syªane pomi¦dzy obiektami). Wyst¦puje kilka rodzajów komunikatów:

• Wywoªanie (komunikat synchroniczny) � mo»e reprezentowa¢ wykonanie
metody. W tym przypadku obiekt wywoªuj¡cy czeka na zako«czenie wy-
konywania na obiekcie wywoªywanym. Reprezentowany za pomoc¡ ci¡gªej
linii z peªnym grotem strzaªki (zamalowany trójk¡t).

• Wysªanie (komunikat asynchroniczny) � reprezentuje wysªanie informacji
pomi¦dzy dwoma obiektami. W tym przypadku obiekt wysyªaj¡cy nie
czeka drugi obiekt. Reprezentowany za pomoc¡ ci¡gªej linii ze zwykªym
grotem strzaªki.

• Powrót � reprezentuje zwrócenie rezultatu. Wykorzystywany np. wraz
z wywoªaniem do zobrazowania, »e metoda zwróciªa rezultat do obiektu
wywoªuj¡cego. Reprezentowany za pomoc¡ przerywanej linii ze zwykªym
grotem strzaªki

• Utworzenie � reprezentuje tworzenie nowego obiektu. Reprezentowany
przez ci¡gª¡ lini¦ z peªnym grotem strzaªki wraz ze stereotypem �create�.

• Zniszczenie � reprezentuje zniszczenie obiektu. Reprezentowany przez ci¡-
gª¡ lini¦ z peªnym grotem strzaªki wraz ze stereotypem �destroy�.

W celu zobrazowania bardziej skomplikowanych interakcji (warunków, p¦tli)
wykorzystywane s¡ bloki. Blok ma posta¢ prostok¡tów grupuj¡cych pewien
fragment diagramu. Wyró»niamy nast¦puj¡ce typy bloków:

• ref � odwoªanie do innego diagramu.

• alt � alternatywa. Wyst¦puj¡ w niej dwa pod bloki oddzielone przerywan¡
lini¡ reprezentuj¡ce sytuacj¦, gdy warunek jest speªniony oraz gdy jest
niespeªniony.

• opt � opcja. Oznacza obszar, który mo»e by¢ wykonany opcjonalnie.

• loop � oznacza p¦tl¦.

• par � oznacza, »e umieszczone w nim interakcje mog¡ wykonywa¢ si¦ rów-
nolegle.

• seq � oznacza, »e umieszczone w nim interakcje wykonuj¡ si¦ sekwencyjnie.
Domy±lne zachowanie bez bloku.

2 Zadania do wykonania

1. Przygotowa¢ diagramy sekwencji dla tworzonego projektu

Wyniki nale»y umie±ci¢ w znaczniku <article id=�sequence-diagrams�> ka»dy
w osobnej sekcji.
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