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Diagramy komponentów I

• Diagram komponentów - projektowany jest z
podobnych powodów, co diagram pakietów – chęć
podzielenia systemu na prostsze elementy i pokazania
zależności między nimi.

• W diagramie pakietów koncentrujemy się na podziale
systemu z logicznego punktu widzenia, natomiast w
diagramie komponentów system dzielimy na fizyczne
elementy oprogramowania: pliki, biblioteki, gotowe,
wykonywalne programy itp.

• Komponent - wymienialny, wykonywalny fragment
systemu, z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi oraz
mogący być ponownie wykorzystany poprzez połączenie
go z innymi komponentami.



Diagramy komponentów II
• Komponent - reprezentuje jeden fizyczny moduł kodu;
może to być jeden pakiet, ale nie koniecznie.

• Komponent - posiada nazwę, wyróżniającą go spośród
pozostałych.

• Komponent może posiadać stereotyp.
• Zdefiniowane są, m.in., następujące stereotypy
komponentów:

• executable - określa komponent, który można wykonać
na węźle;

• library - określa dynamiczną lub statyczną bibliotekę
obiektów;

• table - określa komponent reprezentujący tabelę bazy
danych;

• file - określa komponent reprezentujący dokument
zawierający kod źródłowy lub dane;

• document - określa komponent reprezentujący dokument;



Reprezentacja komponentu

• Komponenty reprezentowane są przez prostokąty z
klasyfikatorem (stereotypem) «component» oraz z
ideogramem komponentu w prawym górnym rogu.

• Komponenty wymieniają dane między sobą za pomocą
interfejsów.



Interfejsy I

• Interfejs dostarczany (ang. provided interface) - umożliwia
pozyskanie danych z komponentu.

• Udostępniane (dostarczane) interfejsy są zaznaczone
kółkami.



Interfejsy II
• Interfejs wymagany (ang. required interface) - wymaga
dostarczenia określonych danych do wykonania operacji.

• Interfejsy, których dany komponent wymaga do swojego
działania, są oznaczone półokręgiem - gniazdem.



Interfejsy III



Interfejsy IV

• Połączenie zespolone (ang. assembly connector) jest
specyficzną formą połączenia, które pokazuje, że
komponent dostarcza usług, które są wymagane przez
inny komponent.

• Połączenie zespolone tym różni się od pozostałych dwóch
interfejsów (dostarczającego i wymagającego), że
wskazuje takie usługi, na które ma zawsze
zapotrzebowanie inny komponent.



Zależności

• Komponenty są między sobą powiązane relacją zależności,
ponieważ wymagają ich do realizacji własnej
funkcjonalności



Diagram komponentów - przykład I



Diagram komponentów - przykład II

• Diagram z poprzedniego slajdu przedstawia komponenty
systemu wraz z udostępnianymi interfejsami.

• Przykładowo:
• DB Menadżer udostępnia interfejsy do różnych baz

danych.
• Aplikacja.exe wymaga wskazania interfejsu baz danych.



Widoki

Wyróżniamy 2 typy widoków:
• Zewnętrzny (black box) - przedstawia komponenty z
ukrytymi szczegółami; zobacz przykład ze slajdu 10.

• Wewnętrzny (white box) - przedstawia komponenty wraz
z ich wewnętrzną budową.



Porty I

• Port (ang. port) jest cechą komponentu, która określa
jego punkt interakcji pomiędzy wewnętrznymi elementami
komponentu lub wewnętrznymi elementami a
środowiskiem zewnętrznym, w jakim funkcjonuje
komponent.

• Gdy port jest punktem łączącym komponent ze
środowiskiem zewnętrznym, istnieje możliwość
zastosowania interfejsów dostarczających, które wskazują,
że klasyfikator może dostarczyć innym komponentom
usługę, oraz interfejsów wymaganych, to znaczy takich,
które są wymagane do funkcjonowania komponentu.



Porty II


