
Podstawy modelowania w języku
UML

dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wykład 8



Diagram pakietów I

• Diagram pakietów (ang. package diagram) jest
diagramem strukturalnym, który reprezentuje pakiety i
relacje zachodzące pomiędzy nimi.

• Pakiety grupują elementy danego modelu wraz z
występującymi pomiędzy tymi elementami relacjami.

• Pakiety zawierają tzw. elementy wysokiego poziomu,
np.: klasy i ich związki, przypadki użycia, maszyny
stanowe oraz inne pakiety i diagramy.



Diagram pakietów II
• Pakiet definiuje obszar nazw, co pozwala na oznaczenie
przynależności danych elementów systemu, a w
konsekwencji umożliwia lepsze i skuteczniejsze nimi
zarządzanie.

• Diagramy pakietów służą do modelowania fizycznego i
logicznego podziału systemu.

• Dany model sytemu zazwyczaj opisywany jest przez wiele
pakietów.

• Podział modelu na pakiety jest arbitralny.

• Przykład: Diagram pakietów prezentujący połączone
elementy modelu tworzące system wspomagający
zarządzanie wypożyczalnią samochodów.

• Na diagramie umieszczono trzy przestrzenie nazw:
Warstwa interfejsu, Warstwa biznesowa oraz Warstwa
danych.



Diagram pakietów III

• Każda z przestrzeni nazw zawiera po trzy inne pakiety:
Funkcje administracyjne, Obsługa pojazdów oraz
Obsługa wypożyczeń.



Diagram pakietów - zagnieżdżenie

• Zagnieżdżenie - to forma przedstawienia przynależności
elementu do pakietu. Inaczej, zagnieżdżenie to relacja
łącząca pakiety nadrzędne z podrzędnymi.

• Relacja zagnieżdżenia pozwala tworzyć wielopoziomową
kierarchię pakietów.



Diagram pakietów - generalizacja

• Generalizacja (uogólnienie) jest związkiem pomiędzy
minimum dwoma pakietami, w którym jeden z nich jest
pakietem ogólnym, a drugi pakietem szczegółowym.



Diagram pakietów - narzędzia w VP



Diagram pakietów - powiązania pakietów I

• Zależność (ang. dependency) - związek użycia
oznaczający, że zmiany w jednym elemencie mają wpływ
na inny element, który używa tego pierwszego.

• Zależności mogą być nieokreślone lub należeć do pewnej
szczególnej grupy określonej przez umieszczony obok linii
zależności stereotyp.

• Zależności nieokreślone zaprezentowana na przykładzie
oznaczają, że wewnętrzne elementy pakietu Race
korzystają z elementów zagnieżdżonych w pakiecie
Security, wewnętrzne elementy pakietu Security korzystają
z elementów zagnieżdżonych w pakiecie General oraz
wewnętrzne elementy pakietu Tuning korzystają z
elementów zagnieżdżonych w pakiecie Security.



Diagram pakietów - powiązania pakietów II

• Zależności nie są przechodnie, tzn. jeśli A jest
połączone zależnością z B, a B z C, to nie znaczy, że A
jest połączone zależnością z C.



Diagram pakietów - powiązania pakietów III

• Zależności nie są symetryczne, tzn. jeśli A jest
połączone zależnością z B, to nie znaczy, że B jest
połączone zależnością z A.

• UML określa następujące reguły widoczności dla
elementów klas w pakietach:

• Elementy zawarte wewnątrz klasy, np. atrybuty, operacje
czy klasy zagnieżdżone są widoczne wewnątrz pakietu,
jeśli widoczność tych elementów jest publiczna.

• W przypadku dziedziczenia, podklasa widzi elementy o
widoczności publicznej i chronionej.

• Cała zawartość klasy jest widoczna wewnątrz klasy.

• Na oznaczenie widoczności elementu zawartego w
pakiecie na zewnątrz pakietu stosowane są następujące
symbole: „+”(publiczny), „–”(prywatny) oraz „#”
(chroniony) .



Diagram pakietów - powiązania pakietów IV

• Zasady widoczności dla elementów zawartych w
pakietach:

• Element zdefiniowany w danym pakiecie jest widoczny
dla innych elementów tego pakietu.

• Jeśli element jest widoczny w pakiecie A, to jest
widoczny we wszystkich pakietach, które są w A
zagnieżdżone.

• Jeśli pakiet B jest powiązany zależnością z pakietem A,
to wtedy wszystkie elementy o widoczności publicznej w
A są widoczne w B.

• Jeśli pakiet B dziedziczy z pakietu A, to wtedy wszystkie
elementy w A o widoczności publicznej lub chronionej są
widoczne w B.



Diagram pakietów - powiązania pakietów

• Zależności mogą mieć następujące stereotypy:
• Import (import), Access (dostęp), Merge (scalenie).

• Główną cechą różniącą zależność «import» od «access»
jest odmienny sposób traktowania nazw elementów.

• «import» - określa, że pakiet włącza elementy innego
pakietu do własnej przestrzeni nazw. Na przykład, nazwy
z pakietu Pakiet 1 są dodawane do przestrzeni nazw
pakietu Pakiet 2, co oznacza, że elementy z Pakiet 1
traktują nazwy z Pakiet 2 tak samo jak nazwy z Pakiet 1.



Diagram pakietów - powiazania pakietów

• Access (dostęp) - wskazuje, że pakiet korzysta z
publicznych elementów innego pakietu.

• Każdy element musi być w pełni kwalifikowany, tj. nazwa,
do której następuje odwołanie, musi być poprzedzona
nazwą pakietu, w którym jest zdefiniowana.

• Merge (scalenie) - wskazuje, że zależny pakiet jest
pakietem zaprzyjaźnionym.

• Pakiet zaprzyjaźniony ma dostęp do wszystkich elementów
drugiego pakietu, niezależnie od ich widoczności.



Zastosowania pakietów

• Organizacja dużych modeli
• Grupowanie pojednyczych elementów
• Wizualizacja podstawowych zależności występujacych w
systemie w celu ułatwienia oceny ich jakości oraz stopnia
powiązania.

• Ukrywanie szczegółowych elementów systemu
• Ułatwienie pracy w zespole nad projektem



Diagram pakietów

Przeczytaj tutorial o pakietach na: http://www.
visual-paradigm.com/tutorials/packagediagram.jsp

http://www.visual-paradigm.com/tutorials/packagediagram.jsp
http://www.visual-paradigm.com/tutorials/packagediagram.jsp

