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1 Diagramy klas

Diagramy klas pozwalaj¡ na zobrazowanie struktury naszego systemu. Na takim
diagramie pokazujemy kilka bardzo istotnych informacji:

• Klasy jakie zostaªy zidenty�kowane w systemie

• Odpowiedzialno±¢ danej klasy ( metody jakie mo»emy wykonywa¢ na da-
nej klasie oraz pola jakie dana klasa posiada

• Zale»no±ci pomi¦dzy klasami

Przykªadowy diagram klas:

Klas¦ na diagramie reprezentujemy za pomoc¡ prostok¡ta podzielonego na
trzy obszary. Pierwszy obszar reprezentuje nazw¦ klasy oraz opcjonalne dodat-
kowe cechy klasy (np. czy klasa jest abstrakcyjna). Drugi obszar reprezentuje
atrybuty klasy (pola). Trzeci obszar reprezentuje operacje klasy (metody). Na-
wet w przypadku, gdy w danym obszarze nie ma zawarto±ci do wpisania (nie
wyst¦puj¡ »adne pola lub metody) to nale»y pozostawi¢ dany obszar pusty w
celu prawidªowej identy�kacji klasy.

W przypadku, gdy dany element klasy (lub sama klasa) jest abstrakcyjna
jej nazw¡ wpisujemy pochyl¡ czcionk¡. W przypadku, gdy dany element jest
statyczny wpisujemy jego nazw¦ z podkre±leniem.

1



Atrybuty oraz operacje warto oznacza¢ z wykorzystaniem symboli oznacza-
j¡cych widoczno±ci:

• + � element publiczny

• - � element prywatny

• ~� element pakietowy

• # � element chroniony

W przypadku oznaczenia, »e dany prostok¡t nie reprezentuje klasy tylko
interfejs nale»y nazw¦ interfejsu poprzedzi¢ stereotypem �interface�.

Bardzo wa»nym elementem diagramu klas s¡ relacje, jakie mog¡ wyst¦powa¢
pomi¦dzy klasami

• Zale»no±¢ � oznaczamy przerywan¡ lini¡ ze zwykªym grotem strzaªki. Po-
mi¦dzy klasami Reader i Book. Oznacza, »e na pewnym etapie »ycia
obiekt jednej klasy korzysta z obiektu drugiej klasy.

• Asocjacja � oznaczamy ci¡gª¡ lini¡ ze zwykªym grotem strzaªki. Pomi¦dzy
klasami Worker i Library. Oznacza, »e przez caªy okres »ycia obiekt jednej
klasy korzysta z obiektu drugiej klasy.

• Agregacja � oznaczamy ci¡gª¡ lini¡ z niezamalowanym diamentem. Po-
mi¦dzy klasami Bookshelf oraz Book. Oznacza, »e dana klasa zawiera w
sobie obiekty drugiej klasy.

• Kompozycja (Agregacja caªkowita) � oznaczamy ci¡ga¡ lini¡ z zamalowa-
nym diamentem. Pomi¦dzy klasami Reader i ReadersCard. Tak»e oznacza
zawieranie jednak w tym przypadku klasy nie mog¡ istnie¢ bez siebie.

• Generalizacja � oznaczamy ci¡gª¡ lini¡ z trójk¡tnym, pustym grotem strzaªki.
Pomi¦dzy klasami CookingBook i Book. Oznacza dziedziczenie.

• Implementacja � oznaczamy przerywan¡ lini¡ z trójk¡tnym, pustym gro-
tem strzaªki. Pomi¦dzy Book i Readable. Oznacza implementacj¦ inter-
fejsu.
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2 Zadania do wykonania

1. Wykona¢ diagram klas dla projektu. Wynik umie±ci¢ w znaczniku <article
id=�class-diagram�>.

2. Wypeªni¢ ankiet¦ dotycz¡c¡ diagramu klas dost¦pn¡ na stronie
http://kronos.tu.kielce.pl/uml/surveys/uml22.html

3. Zaktualizowa¢ opisy systemu oraz sªownik bior¡c pod uwag¦ informacje z
diagramu klas
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